
 بسم اهلل الرحمن الرحیم  

 الحمدهلل رب العالمین

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 

 کارگاه های برگزار شده برخی و ، عملیات هاگزارش همایش ها

 علیهم السالمتوسط مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت

 علمی-دینی-با هدف بازیابی و ساماندهی هویت فرهنگی

 جامعه دانشگاهی

 

 

 1398، بهار و تابستان 1397 زمستان

 

آورده شده است  252در کاشف شماره  1398-1397گزارش کامل عملیات های تدبری دانشگاه تهران در سال تحصیلی 

 سترس می باشد.قابل د =2133http://quranetratschool.ir/?pکه از نشانی 

http://quranetratschool.ir/?p=2133
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 فهرست مندرجات

 )؛ همایش سبک زندگی کوثرانه؛ )بررسی ادعیه حضرت فاطمه سالم اهلل علیها با رویکرد زمان

 1398اسفند 

 فعالیت های حوزه عفاف و حیا 

 1398؛ اسفند یبراساس احکام اله یمسائل جنس یها ستهیبا سنداز  ییرونما            

 1397؛ اسفند میاز منظر قرآن کر ایح تیتقو یها وهیت شنشس             

 1398؛ اردیبهشت ماه «سند خانواده»به همراه رونمایی  از  خانواده همایش 

  1398؛ خرداد «لباس»و سند « شادکامی»همایش رونمایی ازدو کتاب 

 فعالیت های حوزه نوجوانان و جوانان با محوریت مسجد 

 1398؛ تیرماه راه رونمایی از سند فعالیت های مسجدبه هم همایش مسجدهای تدبر محور

 السالم هیدر مشهد الرضا علنوجوانان؛  تیطرح وال یدوره اردو نیدوازدهم 

 طرح مکمل طرح والیت نوجوانان مساجد

 1398؛ مرداد عملیات فهم قرآن در دبستان   

  1398هریور ؛ مرداد و ش)اجرا به صورت غیرمتمرکز در سراسر کشور(غدیراقامه عملیات  

 1398؛ مهر ماه ملیات تدبر در قرآن ویژه ورودی های جدید 
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 همایش سبک زندگی کوثرانه؛ )بررسی ادعیه حضرت فاطمه سالم اهلل علیها با رویکرد زمان(

 

 مخاطب زمان برگزاری محل برگزاری محتوا

ارائه تولیدات فعاالن مجمع 

مدارس دانشجویی قرآن و 

 عترت ع

حضرت پیرامون ادعیه 

صدیقه طاهره س با 

 رویکرد زمان. 

ان پردیس دانشگاه تهر

شهید  علوم پایه، سالن

 دهشور.

 

 

 

 1397اسفند   7سه شنبه 

همزمان با سالروز والدت 

حضرت فاطمه زهرا سالم 

 اهلل علیها.

 .5تا  3ساعت 

دانشجویان و اساتید و 

 عالقمندان.

 450تعداد شرکت کننده: 

 نفر.

 

 هایطاهره سالم اهلل عل قهیهمزمان با سالروز والدت حضرت صد کوثرانه ینشست سبک زندگ کامل یریگزارش تصو

 https://www.aparat.com/v/QHbhp: در صفحه آپارات "Full HD" تیفیمشاهده با ک ؛ 1397اسفندماه  7

 

 در زندگی کوثرانه معیار و شاخص در همه امور در نظر گرفتن حب و بغض برای خداوند است.
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 منصوره  بیس هدیه ی حضار با نام طرح

 در این طرح روایت شیخ صدوق در باره حضرت فاطمه س به همراه سیب های قرمز به مهمانان تقدیم می شد.
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 برگزاری غرفه های نمایشگاهی و استقبال ویژه مخاطبین:
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 اهلل علیها: طراحی اطالع نگاشت زمان بر محور ادعیه حضرت صدیقه طاهره سالم
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 فعالیت های حوزه عفاف و حیا

 یبراساس احکام اله یمسائل جنس یها ستهیاز کتاب با ییرونما

 مخاطب زمان برگزاری محل برگزاری محتوا

رونمایی از سند بایسته 

های تربیت جنسی بر 

با اساس احکام الهی؛ 

 حضور:

دکتر  یجناب آقا 

 یمعاون فرهنگ ،یسرسنگ

 ه تهراندانشگا یو اجتماع

 یطهماسب امکیدکتر س 

دانشگاه  یعلم ئتیعضو ه

 یو توانبخش یستیعلوم بهز

خدمات  تهیو مسئول کم

 یطرح کشور ییارتقا

 «نماد»

 اض،یسرکار خانم دکتر ف 

 روانشناس خانواده

 ،یانقالب اسالم ابانیخ

 1۶ کینیآذر، کل 1۶ ابانیخ

، طبقه دانشگاه تهران آذر

با  سوم، تاالر ناصر خسرو

 نفر. 80فیت ظر

 

 

 

 1397اسفند  12 شنبه یک

 .12تا  11ساعت 

، اساتید، دانشجویان

حوزه تربیت  متخصصین

و  جنسی و آمارسنجی

 عالقمندان.

 

اسفندماه  12 (یبراساس احکام اله یمسائل جنس انیب یها ستهیاز سند با ییکامل مراسم رونما یریگزارش تصو

  :https://www.aparat.com/v/saHiG  ه آپاراتدر صفحFull HD "" تیفیمشاهده با ک )1397

 در رسانه ها یبراساس احکام اله یمسائل جنس انیب یها ستهیاز سند با ییگزارش مراسم رونما 

https://www.aparat.com/v/saHiG
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 http://l1l.ir/5l8h: دانشگاه تهران یو اجتماع یمعاونت فرهنگ تیسا

 http://l1l.ir/5l8g : مهر یخبرگزار 

 http://l1l.ir/5l8f : کنایا –قرآن  یالملل نیب یخبرگزار 

  ehttps://www.aparat.com/v/QHbhp8l5l.ir/1http://l:  آنا یخبرگزار 

 

http://l1l.ir/5l8ehttps:/www.aparat.com/v/QHbhp
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 میاز منظر قرآن کر ایح تیتقو یها وهینشست ش

 

 مخاطب زمان برگزاری محل برگزاری محتوا

اولین کنفرانس بین المللی 

تربیت دینی در ادیان 

 ابراهیمی

همراه با برگزاری غرفه 

مجمع مدارس دانشجویی 

  قرآن و عترت ع

مشهد مقدس، آستان قدس 

 رضوی

 

 

 

متخصصین حوزه و  1397اسفند  13سه شنبه 

دانشگاه و عالقمندان حوزه 

 تربیت دینی
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یمشهد مقدس، آستان قدس رضوی؛ میابراه انیدر اد ینید تیترب یالملل نیکنفرانس ب نیاول
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 همایش خانواده

 مخاطب زمان برگزاری محل برگزاری محتوا

همایش خانواده با 

محوریت رونمایی از سند 

خانواده  به همراه غرفه 

 عفاف و حجاب 

دانشگاه تهران پردیس 

علوم پایه، سالن شهید 

 هشور.د

 

 

 

 سه شنبه

 1398اردیبهشت  9 

همزمان با سالروز والدت 

حضرت فاطمه زهرا سالم 

 اهلل علیها.

 .5تا  3ساعت 

دانشجویان، اساتید، 

عالقمندان و با دعوت از 

 فعاالن حوزه خانواده

 450تعداد شرکت کننده: 

 نفر

 

 1398ماه  بهشتیدار 9 -خانواده کردیبا رو یفاطم یسبک زندگ شیکامل هما یریگزارش تصو

 https://www.aparat.com/v/jhyk0:  در صفحه آپارات "Full HD "تیفیمشاهده با ک 

معرفی آثار حوزه خانواده مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت ع، به  252کاشف شماره  ویژه نامه 

 قابل پیگیری و مطالعه می باشد. =2130http://quranetratschool.ir/?p پرداخته و در نشانی

 

 

 

 

 

https://www.aparat.com/v/jhyk0
http://quranetratschool.ir/?p=2130
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 منیها ا بیاز آس یاریورد زبان اهل آن باشد آن خانواده از بسبسم اهلل الرحمن الرحیم که در آن  ذکر  یخانواده ا

 .خواهد شد
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 و استقبال بسیار عالی دانشجویان و اساتیدرگزاری غرفه مشاوره ب
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 استقبال بسیار خوب مخاطب از موضوع همایش
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 رونمایی از سند خانواده
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28 
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  «لباس»و سند « شادکامی»همایش رونمایی ازدو کتاب 

 

 مخاطب زمان برگزاری محل برگزاری محتوا

قرآنی رونمایی از دو کتاب 

  شادکامی و لباس

دانشگاه تهران پردیس 

علوم پایه، سالن شهید 

 دهشور.

 

 

 

 سه شنبه

 1298 خرداد 7 

 15:30تا  13:30ساعت 

 دانشجویان، اساتید،

متخصصین، عالقمندان و با 

دعوت از فعالین حوزه 

 طراحی لباس:

 300 تعداد شرکت کننده:

 نفر

 

 1398خردادماه  7 :و سند لباس یشادکام یب هااز کتا ییرونما شیکامل هما یریگزارش تصو

 /196E2http://aparat.com/v:   در صفحه آپارات "Full HD "تیفیمشاهده با ک 

لباس، در دسترس عموم عالقمندان قرار  شیهما رامونیشده پ دیآثار تول یوبالگ سند لباس؛ با محتوا

 https://lebassanad.persianblog.ir  :گرفت

  .آماده شده است غیو تبل هیهد د،یجهت خر زین شیهما یبا محتوا ید یس نیهمچن

 

 

 

 

http://aparat.com/v/2E196
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 قرار دارد. سیاخراج لباس ابل اتیلباس درست در تقابل عمل اتیعمل

 است. اتیثابت آن عمل یاز محورها یکیکه در مدار حق است لباس به عنوان  یاتیهر عمل در

 د راثر کّف نفس و ... یخود، توانمند یروهایحفظ و حراست از ن یعنیپوشاندن از نامحرم،  یعنی لباس
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 های حوزه نوجوانان و جوانان با محوریت مسجدفعالیت

 های تدبر محورهمایش مسجد

 

 مخاطب زمان برگزاری محل برگزاری محتوا

رونمایی از سند فعالیت 

رائه های مسجد همراه با ا

ی الگوی عملی از 

نوجوانان تربیت شده با 

 رویکرد تدبر 

 مسجد دانشگاه تهران

 

 

 

  1398تیر  19چهارشنبه 

 .۶تا  4اعت س

حوزه و  اساتید ،دانشجویان

 و عالقمندان. دانشگاه

 450تعداد شرکت کننده: 

 نفر.

 

 مسجد یهاتیعالاز سند ف ییهمراه با رونما ؛تدبر محور یمسجدها شیکامل هما یریزارش تصوگ

 https://www.aparat.com/v/e۶kB8:  در صفحه آپارات "Full HD "تیفیمشاهده با ک 

 http://fna.ir/dase3m:  فارس یتدبر محور در خبرگزار یمسجد ها شیانعکاس خبر هما

 قابل دسترسی می باشد: 254و  253نامه همایش مسجد های تدبر محور در کاشف شماره  ویژه

2439http://quranetratschool.ir/?p= 

 

https://www.aparat.com/v/e6kB8
http://fna.ir/dase3m
http://quranetratschool.ir/?p=2439
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را آنها  یرا با هم مرتبط کند و توان ها نینتواند مومن یعنیانجام نشود  یکه در آن شبکه ساز  یمسجد

 .است دهیبا هم به اشتراک گذارد، به رسالت مسجد بودن خود نرس
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 مطالبی که در این همایش مطرح شد:

شبکه سازی مساجد تدبری از مهمترین کارهایی ست که در حال انجام شدن است، این مهم در تربیت نوجوانان متدین 

 نشگاهیان از فعال کردن نوجوانان آغاز می شود.که دانشجویان فردا هستند بسیار اهمیت دارد. ظرفیت سازی برای دا

 در ادامه خاطر نشان شد که: مسجد امام محور است، اگر مسجد دایره دار حکومت اسالمی نباشد، مسجد ضرار می شود.

مسجد داشتن با نداشتن فرق دارد، بهشت مسجد را باید عمومی کرد. برای همه کسانی که در سراسر عالم از ذکر خدا 

 د مسجدرا باید فعال کرد. محرومن

اگر شبکه سازی مساجد انجام گیرد بسیاری از مسائل کالن جامعه را می توان پاسخگو بود این مهم مستلزم این است که 

هر مسجد در هر محله باید محل پاسخگویی به مسائل آن محل باشد پس باید ارتباط علمی مستمر با موسسات علمی و 

 قرآنی داشته باشد.

ن راستا سیر ارتباط گیری مربی با نوجوانان با رویکرد سوره ای در قالب اردوها و .... و فعالیت های انجام شده در همی

 بررسی و ارائه شد.
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 تبلیغ همایش مسجد در سطح مساجد
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 کارگاه های تخصصی در حوزه تولید محتوا پیرامون همایش مسجد:

 کارگروه تفکر:                                            ظِلّ() هیسا دهیموضوع: پد ی :کارگاه هنر انقالب
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 جوان )بلوغ با هم بودن( و موضوع: کارگروه نماز

  

 1398 رماهیت 17دوشنبه،  ؛مسجد شیکارگاه ساخت پرچم هما یریگزارش تصو

 یتـجـسـم یشده توسط کـارگـروه هـنـرهـا دیتول یمشاهده آثـار هـنـرجهت  

 https://ble.im/namayeh: دیوندیبپ ـهیبه کـانـال نـمـآ 
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 همخوانی سرود توسط حاضران در همایش
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 اجرای سرود توسط نوجوانان مسجدهای تدبر محور
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 رونمایی از سند مسجد

 



49 

 

 

 السالم هیدر مشهد الرضا علنوجوانان؛  تیطرح وال یدوره اردو نیدوازدهم

 

 مخاطب زمان برگزاری محل برگزاری محتوا

با حضور  برگزاری دوره

استاد احمدرضا اخوت و 

 یمطالعات یدر قالب اردو

با  یدر چهار حلقه مطالعات

 یسوره ها تیمحور

 مبارکه مسبحات

 مشهد مقدس

 

 

ین مسجدی نفر از فعال 100 1398اول تا هفتم مرداد 

 از مساجد مختلف
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به همت مدرسه تبلیغ و کارگروه مسجد از  السالم هیدر مشهد الرضا عل؛ نوجوانان تیطرح وال یدوره اردو نیدوازدهم

 خیمسجد در تار ۶از  یمسجد ینفر از بچه ها100امسال به همت حدود  مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت ع، 

 ر شد.  تا هفتم مرداد ماه برگزا کمی

 تیبا محور یدر چهار حلقه مطالعات یمطالعات یدوره از اردو با حضور استاد احمدرضا اخوت و در قالب اردو نیا

 مبارکه مسبحات برگزار شد. یسوره ها

اجرا شد. در  هیاختتام جلسه در« نامه ای برای برادرم»طرح همچنین بدلیل تقارن اردو با موضوع والیت و عید غدیر 

به  ییها هیتوصبرای یکدیگر نوشتند که محتوای آن تبریک عید غدیر و بیان   ییها نامه  شرکت کنندگاناین طرح 

 این نامه ها پرداختند. قرائت بود. در جلسه اختتامیه به مسبحات یطعم سوره ها یکدیگر با محوریت و با

 

 
و  مساجد استارتباط و شبکه سازی سعه توبرگزار شده است،  همایش مسجدغایت این طرح که بدنبال و در ادامه ی 

 در نظر گرفته شده است. مسجد100در این راستا ارتباط با 

 هستند. (ی)به عنوان مربانیدانش آموزان و دانشجو آن مخاطب بوده وتدبر  این طرح  محور
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 مساجد: نوجوانان والیت طرح مکمل طرح

( هم وجود دارد که قرار است یدوره فشرده تدبر کی)ییشجودان یایاحطرح  کیهمراستا با این طرح و در تکمله آن، 

 .شهر تهران برگزار شود یهر چند ماه در مسجدها

 تحت آموزش قرار می گیرند. یالتیتشک یها تیفعال تربیت برایجهت هستند که ب انیدانشجو این طرح، مخاطب
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 فهم قرآن در دبستان کارگاه یک روزه

 

 مخاطب ریزمان برگزا محل برگزاری محتوا

ارائه اصول و شیوه های 

فهم قرآن در  آموزش

همراه با اجرای  دبستان

آموزش سوره مبارکه 

 ۶قریش به دانش آموزان 

 زنده پایه دبستان بصورت 

 ،یانقالب اسالم ابانیخ

جنب آذر،  1۶ ابانیخ

آذر، باشگاه  1۶ کینیکل

 دانشجویان دانشگاه تهران

 

 

 

 سه شنبه

 1298خرداد  27 

 عصر 5صبح تا  8ساعت 

معلمین، دانشجویان، 

مدیران مدارس و فعالین 

فرهنگی حوزه تعلیم و 

 تربیت.

قابل  ریز وندیپ قیفهم قرآن دبستان قرار داده شده و از طر تیسا یبر رو گزارش کارگاه یک روزه

 dabestan.fahmeghoran.ir/?p=24۶5  است. افتیمشاهده و در
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 دبستان حضور در کارگاه فهم قرآن در یحال آماده شدن برا قرآن دوست در یها یدبستان
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پایه دبستان به  6بطور همزمان برای  قرآن در دبستان طرح فهم آموزش سوره مبارکه قریش بر اساس

 .هصورت زند
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 کارگاه فهم قرآن در دبستان یجانب شگاهینما
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 حضور فعالین حوزه تعلیم و تربیت 
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 عملیات غدیر
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 مخاطب زمان برگزاری محل برگزاری محتوا

فراخوان همکاری به کلیه 

ی فعالین و کادر مجمع 

مدارس دانشجویی قرآن و 

 عترت علیهم السالم 

به صورت غیر متمرکز در 

 سراسر کشور

 

 

 

 1398مرداد  29تا  22

با تاکید بر فعالیت اجتماعی 

 در شام و روز عید غدیر 

 

برگزاری متخصصین حوزه 

جشن غدیر، مساجد، 

والیت مداران و عالقمندان 

به امیرالمومنین علی علیه 

 السالم.

 انتخاب شد.« معرفت امام با قرآن«شعار این عملیات با تدبر در سوره مبارکه مائده 

 3532p://quranetratschool.ir/?page_id=httآدرس صفحه مجازی عملیات اقامه غدیر: 

 

http://quranetratschool.ir/?page_id=3532
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غدیر در محورهای زیر فعالیت خود را به عملیات ( 1440همزمان با ایام حج )ذی القعده و ذی الحجه  1398در تابستان 

 اقامه کرد: «معرفت امام، با قرآن»با شعار  مدت یک ماه

استخراج شده از  ریز یمحورها نیبارکه مائده بوده و همچنبر محور سوره م عملیات غدیر داتیولتالزم به ذکر است که 

 :کارها انجام شود نیخوب است که ا ریغد یایاح یبرا نیالسالم بوده و بنا به نظر معصوم همیعل تیاهل ب اتیروا

 محور اول: اطعام

 .شود یقرار داده م اریاز مجمع مدارس در اخت یمحور شماره حساب نیا  در

 :گردد یبخش مصرف م 3شود در  یم افتیکه در ییها نهیهز ن،یانتخاب منفق به

 و غذا یاطعام گوشت قربان -1

 اطعام قرص نان -2

 ریغد یچاپ و نشر محصوالت فرهنگ نهیهز -3

 ریمحور دوم: پژوهش و نشر کتاب در حوزه غد

 .شود یپرداخته م ابعاد آن یو بررس تیو وال ریغد تیبا محور یو تخصص یمحور به چاپ و نشر کتب عموم نیا در

 .شود یشامل م زیکتب محصوالت مربوط به کودک را ن نیا

 و جهان رانیدر ا ریغد امیمحور سوم: ابالغ پ

 قیشده است، از طر نییسوره مبارکه مائده تع یآن بر مبنا یشده که محتوا دیتول یمحور محصوالت فرهنگ نیا در

آن در سطح گسترده اقدام نموده و  عیتوانند جهت توز یالقمندان مشود و ع یقرار داده م نیمخاطب اریدر اخت ریآدرس ز

 .اقالم را سفارش دهند ای

 ریغد یعلم یآدرس محصوالت فرهنگ 

 http://quranahlebayt.com/?product_cat=%D 8% A 2% D 8% AB%D 8% A 7% D 8% B1-

%D 9%85% D 8% B 1% D 8% AA%D 8% A 8% D 8% B7-%D 8% A 8% D 8% A7-%D 8% BA%D 8% AF%DB %8 C%D 8% B1 
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در سطح  ریغد دیجشن ع یها گاهیها، پا نهیمساجد، حس یبرا یخوب اریبس شنهادیپ «ریغد یبسته فرهنگ» نیهمچن 

  .داده شود هیو هد شنهادیتواند به آنها پ یکشور است که م

 یمحور چهارم: آبادان 

 یخانواده ها برا تا فعال کردن یکشاورز یها نیست و فعال کردن زم یزندگ یبسترها یمحور که موضوع آبادان نیا در

محصوالت  تی)با محور یدیبه دو موضوع اهداء بذر و توسعه مفهوم نسل توح شودیرا شامل م یدیداشتن نسل توح

 .شود یموجود( پرداخته م

 محور پنجم: مساجد 

 ریغد دیپر شور جشن ع یبرگزار یاست به فعال کردن مساجد برا ریغد اتیعمل یمحورها نیمحور که از مهمتر نیا

 .پردازد یم یباز و عموم یفضا در

نماز گزاران در  ای یامور فرهنگ ج،یتوانند آن را با امام جماعت، بس یشده است که عالقمندان م نیتدو یدعوتنامه ا 

 .دینما بیخارج از مساجد و... ترغ ریجشن غد یاطراف، برگزار یها ابانیخ یبند نیگذاشته و مساجد را به آذ انیم

 فعال در عملیات غدیر: امه غدیر،رسمی اق کانال های

 sapp.ir/EqameQadir:  در سروش ریطرح اقامه غد یکانال رسم 

 eitaa.com/EqameQadir: تایدر ا ریطرح اقامه غد یکانال رسم 

 gap.im/EqameQadir: در گپ ریطرح اقامه غد یکانال رسم 

 ble.im/EqameQadir: در بله ریطرح اقامه غد یکانال رسم 

 ttps://chat.whatsapp.com/CeTFFCCWt6RFFP4h7DQjfw:  در واتساپ ریطرح اقامه غد یرسمکانال  
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 محصوالت تولید شده:

به همراه نشانی مجازی آن  جهت استفاده در مساجد، هیئتها، جلسات خانگی و ... بسته های فرهنگی ویژه جشن غدیرفهرست 

 .تقدیم می گردد برای بهره مندی،

تنها محصوالتی مثل کتب یا تولیدات فیزیکی که تولیدشان نیاز  )است  رایگانکه استفاده از اغلب محصوالت  الزم به ذکر است 

 (.به هزینه دارد برای سفارش یا خرید در نظر گرفته شده است

 
 

 محور آبادانی پرورش نسل توحیدی

 تصویری نسل توحیدی-بسته صوتی
 

 پرده خوانی غدیر

 پرده خوانی غدیر
 

 زبان 5خطبه غدیر به 

 زبانه ۵خطبه غدیر 
 

 سندی برای سخنرانان عید غدیر

 دی سخنرانانمتن علمی از سوره مبارکه مائده برای بهره من
 

 مفهوم والیت در دوره های زندگی

 والیت در دوره های رشد انسان

 

 سرود و همخوانی

 شده برای تمرینسرود غدیر بهمراه آهنگ زمینه و نمونه خوانده 
 

 فرهنگی-تولیدات فیزیکی

 سفارش پرچم، پیکسل، کیف دستی پارچه ای
 

 محصوالت مکتوب، برای مخاطب کودک تا بزرگسال

 کتاب هایی با محتوای غدیر، برای مخاطب کودک، نوجوان، جوان و بزرگسال
 

 ها و محالت(پردازی برگزاری جشنهای غدیر )با رویکرد خانهایده

 عمق بخشی به جشن های خانگی غدیر
 

 طرح تفکر محورانه برای نوجوانان

 تفکر نوجوانان و غدیر
 

 پردازی برگزاری جشنهای غدیر )مخاطبان کودک تا جوان(ایده

 عمق بخشی به جشن های غدیر برای مخاطب نوجوان

http://quranahlebayt.com/?product=%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d9%86%d8%b3%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ad%db%8c%d8%af%db%8c
http://quranetratschool.ir/?p=4049
http://quranetratschool.ir/?p=4039
http://quranetratschool.ir/?p=4033
http://quranetratschool.ir/?p=4025
http://quranetratschool.ir/?p=3969
http://quranahlebayt.com/?p=4496
http://quranahlebayt.com/?product_cat=%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1
http://quranetratschool.ir/?p=4001
http://quranetratschool.ir/?p=4004
http://quranetratschool.ir/?p=4014
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 بسته کتاب غدیر:

 

 

 :برگزاری مسابقه کتاب خوانی می خواهم شیعه باشم و اهداء جوایز به برگزیدگان -

 150ار خرید برندگان از تهران، مشهد، شیراز بودند که هزینه سفر مشهد)همراهی با اردوی تدبری مدرسه قرآن و اعتب

 هزار تومان از انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت ع تقدیم شان شد.
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 :با تمرکز بر مساجد محلی گزارش برگزاری جشن هایی برای طیب سازی محله ها در سراسر کشور
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 تهیه دعوتنامه برای همراستاسازی ائمه جماعات و فعالین مسجدی -

 ق محروم زابلمسلمان در مناط 2000اجرای جشن غدیر و اطعام  -

 

 

 

 غذا در شهرستان شوش 5000توزیع  -
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 غذا در روستاهای مناطق محروم استان قم 500توزیع  -

 قربانی یک راس گوسفند در شهرستان بیرجند، مسجد حضرت ابالفضل ع در روستای علی آباد -

 

 «معرفت امام با قرآن»لقمه )ساندویچ( در محله دروس تهران مزین به پیکسل  ۶00پخش  -
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 پخش شربت گالب بین حجاج بیت اهلل الحرام در ایام حجّ  -

 
 جشن غدیر در کارگروه کودک میعاد اهواز)مدرسه قرآن اهواز( -
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 برگزاری جشن های خیابانی در لواسانات -

 

 در سالن فرهنگ و ارشاد شهرستان کنگانجشن غدیر و نمایشگاه کتاب  -
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 برگزاری نمایشگاه کتاب در جشن بزرگ استان کرج -

 
 

 و ..... -
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 :کمک های مردمی و محل های خرج آن گزارش

 ن،یرالمومنیرساند، بهمت شما محبان ام یباستحضار م السالمهمیقرآن و عترت عل ییمدرسه دانشجو ریغد اتیعمل ستاد

 ریآن به شرح ز نهیشد که هز زیتومان وار ونیلیم کیو  یمجموعا حدود س ر،یوجوهات ستاد غد افتیدر محور در

  د:مصرف ش

  محور اطعام:

 غذا( 2000در زابل) ریغد دیع یبراتومان اطعام ونیلیم 15

 غذا( 400از  شی)ب ن،فسایدر قم، ورام ریدغدیاطعام ع یتومان برا ونیلیم 5

  در شهر مقدس قم ریغد یشاد یهزار تومان مشارکت در اطعام دسته  800

  رجندیگوسفند ب کی یتومان قربان ونیلیم 2

 ( غذا 8000شهرستان شوش )مشارکت در  یبرا ریغد دیان اطعام عتوم ونیلیم 2

 تومان 24،800،000: نهیهز مجموع*

 :یفرهنگمحور اطعام

 تومان 1،440،000: یکیزیمحصوالت ف دیتول

 تومان 200،000لباس گروه سرود:  هیدر ته مشارکت

 تومان 3،000،000شعارنوشت)زابل(:  یخودکارها

 تومان 4،۶40،000: نهیهز مجموع*

  یمحور آبادان: 

 تومان 1،552،000: یدینشر بسته نسل توح نهیهز کمک

 تومان. 30،992،000: ریغد دیع یمجموع کمکها* 

.میداشته باش ریغد یایاح یو تعاون را برا یاریهم نیبهتر یآت یبزرگواران، انشاهلل سالها یهمگ یاز همکار ژهیسپاس و
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 جدیدعملیات تدبر در قرآن ویژه ورودی های 

 مخاطب زمان برگزاری محل برگزاری محتوا

ارتباط گیری با 

نودانشجویان در روزهای 

-98آغازین سال تحصیلی 

99 

به همراه غرفه ها و میزهای 

معرفی دوره های تدبر و 

کتابهای تخصصی برای 

 دانشجویان

و ثبت نام از دانشجویان 

برای شرکت در کالسهای 

 قرآن 

به صورت غیر متمرکز در 

 سر دانشگاه تهرانسرا

چهار راه  ،یمرکز سیپرد

 سیپرد ؛  گمنام یشهدا

 یفن سیپرد ؛ هیعلوم پا

 شیپرد ؛ رآبادیام

 یفن سیپرد ی؛ روانشناس

و الگو گیری دانشگاه های 

چمران اهواز، الزهرا، شهید 

بهشتی، عالمه طباطبایی و 

 ... از آن.

 

 

 

دانشجویان ورودی دانشگاه  1398هفته دوم مهر 

 .تهران

با تاکید برخی مدارس 

مجمع مدارس بر 

دانشجویان تحصیالت 

 تکمیلی

 انتخاب شد.« هیچ نشانه ای، اتفاقی نیست« فلقشعار این عملیات با تدبر در سوره مبارکه 

و مراجعه به کانال مجمع مدارس  =5085http://quranetratschool.ir/?pمسیر ثبت نام در دوره ها: 

 @QuranEtratSchoolوش : دانشجویی قرآن و عترت ع در پیام رسان بله و سر

http://quranetratschool.ir/?p=5085
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اط مختلف نقاز فعاالن مجمع، در  یمجمع مدارس با حضور تعداد یکالس ها و کارگاه ها یتدبر در قرآن و معرف غیتبل

 دانشگاه تهران انجام گرفته است:

 

 یفن سیپرد ؛ یاسروانشن شیپرد ؛ رآبادیام یفن سیپرد ؛ هیعلوم پا سیپرد ؛  گمنام یچهار راه شهدا ،یمرکز سیپرد 
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، تعداد روز انجام شد 10که به مدت  خاطر نشان می سازد که در این عملیات

ه نودانشجو اعم از آقایان و بانوان، به صورت چهره به چهره ثبت نام کرد 420

 مرتبط شده اند. کالس های قرآن دانشجوییو با 
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تعداد و تنوع  نیشتریرا دارد، امسال از ب دیجد یافراد ورودتدبر در قرآن که امکان حضور  یمقدمات یهاکالسهمچنین 

السالم محقق شده  همیقرآن و عترت عل ییمجمع مدارس دانشجو یمهم به همت مدارس تخصص نیا برخوردار است.

 است.
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  : لیبه شرح ذ 98 زییترم پا یهافهرست کالس

 دورههای تدبر ویژه برادران

  ، طبقه دوم25آذر، پالک  1۶ ابانیخ -السالم  همیعل تیسه اهل بمدر -19تا  17ها، ساعت شنبه. 1

8دانشکده علوم و فنون، کالس رآباد،یام -دانشگاه تهران  نیدانشکده علوم و فنون نو-18تا  1۶ساعت  ها،شنبهکی. 2   

آذر،  1۶ ابانیخ -ن دانشگاه تهرا انیباشگاه دانشجو -هنر یها رشته انیدانشجو ژهی، و17تا  15ها، ساعت دوشنبه. 3  

310طبقه سوم، کالس  ک،یدانشکده مکان رآباد،یام -دانشگاه تهران  یفن سیپرد -17:30تا  15:30ها، ساعت دوشنبه. 4  

12۶کالس  -دانشگاه تهران  یدانشکده روانشناس-17تا  15ها، ساعت شنبهسه. 5  

ندانشگاه تهرا انیباشگاه دانشجو-یتدبردوره حفظ  - 17تا  15ها، ساعت شنبهسه. ۶  

هیعلوم پا یهارشته انیدانشجو ژهیو - 17تا  15چهارشنبه ها، ساعت . 7   

2۶3طبقه دوم، اتاق  ،یشناسنیگروه زم ه،یدانشکده علوم پا - هیکانون قرآن دانشکده علوم پا. 8  
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 (انهیماه یها+ کارگاه یمتمرکز )مطالعه هفتگ مهیدوره ن. 9

 یره مجازدو . 10

 خواهران ژهیتدبر و یهادوره 

 السالم همیعل تیمدرسه اهل ب-12تا  10ساعت  ها،کشنبهی. 1

باالتر از کوچه  ،یکارگر شمال ابانیخ -السالم  همیقرآن و عترت عل ییمدرسه دانشجو-12تا  10ها، ساعت دوشنبه. 2

 1437رهنما، پالک 

 هیکانون قرآن دانشکده علوم پا-هیعلوم پا یهارشته انیدانشجو ژهیو - 12تا  10ها، ساعت دوشنبه. 3

 دانشگاه تهران انیباشگاه دانشجو -هنر یهارشته انیدانشجو ژهیو - 17تا  15ها، ساعت دوشنبه. 4

 السالم همیعل تیمدرسه اهل ب-15تا  12:30ها، ساعت شنبهسه. 5

 هیکانون قرآن دانشکده علوم پا -هیلوم پاع یهارشته انیدانشجو ژهیو - 17تا  15ها، ساعت شنبهسه. ۶

 السالم همیقرآن و عترت عل ییمدرسه دانشجو-18تا  15ها، ساعت چهارشنبه. 7

 السالم همیقرآن و عترت عل ییمدرسه دانشجو -یعلوم پزشک انیدانشجو ژهیو - 17تا  15ها، ساعت چهارشنبه. 8

 201دانشگاه تهران، طبقه دوم، اتاق  یروانشناسپل نصر، دانشکده  -15تا  13ها، از ساعت  کشنبهی. 9

 201دانشگاه تهران، طبقه دوم، اتاق  یپل نصر، دانشکده روانشناس -17تا  15ها، از ساعت  کشنبهی. 10

 (انهیماه یها+ کارگاه یمتمرکز تدبر )مطالعه هفتگ مهیدوره ن. 11

 تدبر در قرآن یدوره مجاز. 12

 قرآن یدوره حفظ تدبر. 13 



81 

 

 

 

 

 لذین جاهدوا فینا لنهدینّهم سبلناوا

 سوره مبارکه عنکبوت


