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 مقدمه 
كتاب و تشريع دين همچنين تربيت انسان كه تجلى خالفت الهى بر روی زمين  غايت ارسال رسوالن الهى، انزال  هايی است 

برپايی امت واحده توحيدی تحقق پيدا مىباشند و تماميت اين   نيز تنها در  كند، از اين رو تربيت انسان و جامعه  غايت 
كه اين مهم را به وضوح مىبرنامه اصلى دين مبين اسالم به شمار مى كريم و سيره اهل بيت عصمت و  آيد  توان در قرآن 

 طهارت عليهم السالم مشاهده نمود. 
كند، چنانكه از پيش از ازدواج پدر و مادر  ريزی مىدر يک فرآيند منسجم و يكپارچه برنامه  قرآن، تربيت انسان و جامعه را

ترين ساختارهای های تربيتى اسالم ادامه دارد. بر اين اساس خانواده و بيت يكى از محوریبرنامهپايان عمر او  يک فرد، تا  
كوچ از  كه اسالم  تا بدانجا  انسان و جامعه متعالى است،  و فرزندان است  ايجاد  كه شامل پدر، مادر  كترين واحد خانواده 

كه در آن رسول نقش پدر  های خود را ارائه داده تا آنكه در نهايت امت واحده توحيدی را نيز يک خانواده بزرگ مىبرنامه كند 
كرده و مومنين همگى با هم برادر هستند.  را ايفا 

كميت حق و ح های زندگى بشر، بيش از هر جای ديگر،  كومت اسالم بر تمامى عرصهجمهوری اسالمى به عنوان پرچمدار حا
پياده  برنامهنيازمند  عدم  آنكه  حال  است،  ساختار  اين  نسلسازی  تربيت  در  مشخص  انسجام  ريزی  عدم  آينده،  های 

ی  های مختلف رشد يک انسان و همچنين عدم برخورداری از يک سند جامع و مشخص براساختارهای آموزشى در دوره
 روی اين حركت است. مديريت مسائل مربوط به خانواده، همگى از مشكالت پيش
كريم و روايات اهل بيت عليهم السالم مى كه اقتضائات به وجود آمده قبل از تولد،  با مطالعه در قرآن  توان به راحتى دريافت 

فرآيند رشد   نتيجه در  و در  انسان  كله و سعادت و شقاوت  شا مهمى در  آمده  نقش بسيار  روايات  كه در  تا حدی  او دارد، 
 »السعيد سعيد فى بطن امه و الشقى شقى فى بطن امه« است:

كه اسباب هدايت افراد را بايد از قبل و حين تولد و ابتدای ورود آنها در دنيا تدارک  امثال اين روايت شريف نشان مى دهد 
توان با قاطعيت  ی و بسيار مستدل و متقن است كه مىهای قو ديد. در اين خصوص تشيع علوی دارای فرهنگى ناب و مناط

 های رشد اهتمام ورزيد.و قطعيتى در خور شأن، به تربيت نسل توحيدی دور از آسيب
از قرآن و روايات، نگرانى بر اساس نقشه به دست آمده  تربيت فرزند در  با اين تربيت حساب شده و  كه در خصوص  هايی 

كه دارای  ای غرب وجود دارد، تا حدود بسيار زيادی برطرف مىو غيررسانهای سنين باالتر و هجمه رسانه شود. زيرا فرزندی 
كه همانند سپری محكم در برابر آسيبطيب مولود و طيب والدت است از ظرفيت فطری خاصى برخوردار مى های  شود 

 شود.رشد مقاوم مى
ش است در  مرحله عمل اين حقيقت را به صورت عينى ثبت و  اين طرح،  با باور به اين حقيقت قرآنى اميدوار است و درتال 

  در اختيار جهانيان قرار دهد.
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ح نسل توحیدی   ضرورت طر
كه طالب يک جريان عمقى و ريشه دار استهای اجتماعى از نسل شروع مىمنشا همه جريان سازی   شود. هر جامعه ای 

كند و از انعقاد نطفه.  مى كوچكترين اقدام، از اقدامات قبل و بعد بارداری بزرگترين تاثير را در جريان بايست از نسل شروع 
 های اجتماعى دارد. سازی

كه  ايدهنسل توحيدی   گرفته  ای است  در واقع اساسنامه نسل توحيدی را حضرت    وتوسط حضرت ابراهيم عليه السالم شكل 
كرده است. عليه السالم  ابراهيم  كه حضرت ابراهيم مد نظر قرار داد درست  سوره ابرا 41تا  35آيه مدون  هيم اولين موضوعى 

كنونى مقدور نباشد اما هر قدمى در اين مسير ما را به اين   كردن "بلد" است. شايد اين هدف ابراهيمى برای ما در جامعه 
 كند. مى هدف نزديک 

كشتى داند. همانطوركه انسانىهای اضطرار انسان مفرزنددار شدن را يكى از محل  182در سوره مبارک اعراف آيه     ها سوار 
 ن اضطرار است. اخوانند، برای فرزند دار شدن هم همشوند و در حال غرق شدن هستند چطور خدا را مىمى

كه انسان واقعا خدا رامىيكى از محل كه فرزند در رحم دارد و نگران سالم بودن و سالم بدنيا آمدنش  هايی  خواند زمانى است 
كشتى است. است. عين  كه در   زمانى 

كه سالم بدنيا امده است ممكن بود سالم نباشدمى  بعد از آن فراموش به امر و نهى و  كنند  مىشروع  والدين    و  شود جنينى 
پدر و مادر  بودن نسل توحيدی موحد داشتن شود. برای شان وارد مى، درنتيجه، شرک در زندگىدر فرزند  مالكيتاحساس 

  مهم است.بسيار 
 

 

ح کلی  ف  ا هدا  نسل توحیدی  طر
 نده يسالمت نسل آها، استعدادها و  ارتقای ظرفيت •
 جمعيت موحدان در عالم گسترش و افزايش سازی برای جريان •
 بيشتر  برای داشتن فرزندو ترغيب   حمايت علمى، روحى و انگيزشى  •
 ارائه اطالعات ضروری در حوزه پرورش فرزندان صالح و تربيت دينى  •
 پاسخگويی علمى به سواالت و مسائل اختالفى و ارائه راهكار برای مشكالت رايج در حوزه فرزندآوری  •
 های فردی و اجتماعى و ساختاری نسبت به آسيبآينده سازی نسل مقاوم •
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 نسل توحیدی  طرحراهبردهای  
گرايش به طّيبات    زندگى با رويكرد سبک زندگى مومنانهاصالح سبک  .1  و 

ارزش .2 خصوص  در  رايج  غلط  باورهای  ارزشاصالح  ديدن  آسيب  با  مقابله  و  زندگى  وسيله  های  به  حقيقى  های 
 های اعتباری و مقطعى برجسته شدن ارزش

 ارتقای زوجيت رشد محور و بلوغ  با هم بودن   .3
 الزم برای ظرفيت سازی و پرورش مناسب فرزند در مقاطع مختلف های ارائه اطالعات در خصوص مراقبت .4
 القای انگيزه، اطمينان به خداوند و آرامش به زوجين در مسائل مربوط به فرزندآوری و زوجيت   .5
ارائه دقيق ترين منابع و دستورالعمل های علمى برای سالمت خانواده از پيش از فرزندآوری تا مراقبت از مادر و   .6

 يه منابع دانشگاهى در حوزه طب سنتى و مدرن  فرزند بر پا
 تغيير توجه به تربيت محيط خانواده و استقرار محيط طيب به جای تربيت فرزند  .7
 قرارگيری مسئله تربيت نسل صالح به عنوان محور برنامه ريزی و جزئيات زندگى زوجين  .8
 ز از اشتباهات و خطاهای رايجترويج و حمايت علمى از زايمان طبيعى و راهبردهای سالمت پايدار و تحري .9

كردن فعاالن حوزه خانواده، روانشناسى و مشاوره به مبانى نسل توحيدی .10  مجهز 
های بومى و پرهيز های فرهنگى و آموزشتربيت و تجهيز  فعاالن فرهنگى در حوزه نسل توحيدی و گسترش فعاليت .11

 ها در شهرهای خاص گرايی و تمركز آموزشاز پايتخت
 زندگى طبيعت محور در مقابل زندگى شهری و اهتمام به ارتباط و استقرار در محيط سالم و طيب ترويج  . 12
 ها در حوزه تربيت نسل توحيدیطراحى و ساماندهى پژوهش .13
 سازان علمى در حوزه تربيت نسل ها به عنوان فعاالن و جريانقرارگيری دانشگاه .14
گسترش آموزشساده سازی آموزش .15  الكترونيک و مجازیهای ها و 
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ح نسل توحیدی   مقاطع هدف طر
 ازدواج توحیدی  .1

های حقيقى و با دارای برنامه برای  در زمان مناسب با هدف رشد و ارتقای روحى بر اساس شناخت ارزش  ازدواج
 گسترش و ارتقای نسل توحيدی

 
 یفرزندآور  یبرا یآمادگزندگی توحیدی و  .2

استفاده  و  ريزی  برنامه  با  همراه  فرزندآوری  دوران  به  ورود  برای  آمادگى  كسب  و  زناشويی  زندگى  استقرار    دوران 
 سازی بستر برای داشتن فرزند های دوران زوجيت و آمادهصحيح از ظرفيت

 
 دوران اقدام برای فرزندآوری .3

گاهى نسبت به شرايط منحصر به فرد برای ظرفيت كسب آ سازی در  دوران تصميم به ورود به مرحله فرزندآوری و 
 بهترين فرزندانفرزند و مراقبت ويژه بر سالمت روحى، معنوی و جسمى برای داشتن 

 
 یبارداردوران  .4

گيری ابعاد جسمى و معنوی فرزند و توجه به اهميت پرورش معنوی به اندازه پرورش جسمى با توجه  شكلدوران  
 به اتصال ويژه روحى و جسمى مادر و فرزند و ضرورت استقرار معنويت بی تكلف در زندگى زوجين

 
 و شیرخوارگی  تولددوران  .5

گاه ايفرزند به دنمرحله ورود   فرزند و توجه دادن    ىو جسم  ىسالمت روح یدهاي و نبا  ديبر با ن يوالد  ىو ضرورت آ
  طي در مح باتياستقرار ط  له يفرزندان صالح به وس تي فرزند به روش القا و ترب تي ترب یريادگيبه ضرورت   نيوالد

گاه طي مح ت يخانواده و ترب   ريناپذ زيگر یريپذ  ريتاث  لياصالح خود به دل تيبه اهم  نيدادن والد ىخانواده و آ
 خانواده. ط يفرزندان از مح
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ح شکوفایی نسل توحیدی   محتوای پایه و پشتوانه علمی طر

 چکیده  عنوان 

عناصر ساختار   نیيتب
 انسان  یوجود

مؤلفه ها به   اني ارتباط م  ىآن به همراه معرف یمؤلفه ها  نييانسان و تب  فيتعر
 یصورت ساختار

   یرشد تفکر اجتماع
   1  جلد

 از تولد تا آغاز تکلم( شي)پ 

  ت يرشد و ترب یمؤلفه ها نيمهم تر نيياول رشد انسان و تب ی دوره  یها ىژگ يو
 نطق)  ب يكالم و تأد م يدوره (دوره تعل نيدر ا

   یرشد تفکر اجتماع
 ( ی)بلوغ عاطف 4 جلد

رشد و   یمؤلفه ها نيمهم تر نييچهارم رشد انسان و تب ی دوره  یها ىژگ يو
كرام و تأل نيدر ا ت يترب  ) ىبلوغ عاطف  ف، يدوره (دوره ا

بلوغ با هم بودن با رويکرد  
گزينی  ايمان 

كالم   نيمومن یمهارت ها نييتب و    ىهم راه ، ىهم دل ،ی هم فكر ،ىجهت هم 
 با محمد و آل محمد  ونديپ

کودکان خود ط سخن   بیبا 
   م یيبگو

كودک مبتن  ب يكالم ط   ت ي اهم   نيي در جهت تب  ی كاربرد   یكتاب   ات ي بر آ   ىدر رشد 
كالم معصوم   ني قرآن و 

کودک با رويکرد   تربيت 
گزينی  طیب 

را در دوره اول رشد    ب يكه قدرت شناخت و انتخاب ط يیاصول و مهارت ها نييتب
 سازد  ى فعال م

 ث یو خب بیط یمعناشناس
به همراه   اتياز منظر قرآن و روا ثيو خب ب يّ مفهوم ط  یو ساختار یاديبن  فيتعر

 آن یمؤلفه ها نييتب

 بیط یندشناسيفرآ
مؤلفه ها و بروزات آن در    ىانسان و معرف  ى زندگ انيدر جر  ب يّ تحقق ط  نديفرآ نييتب

 مختلف رشد  یدوره ها
 انسان و جامعه   اتيح نديدر فرا  بّي نظام الزم جهت تحقق مراتب ط نييتب بیط ی نظام ساز

هنر خوب   ،یتفکر اجتماع
 گرانيبا د ستنيز

 مقابله با آن  یوارد بر روابط در جامعه و راه ها یها بيآس نيتر ىاصل  ىبررس 

موانع خوب   ،یتفکر اجتماع
 گرانيبا د ستنيز

آن در ساخت جامعه    گاهيروابط، انواع و مراتب آن به همراه شناخت جا   فيتعر
 و ارتقاء روابط)  جادي ا ى اصول و مبان  ىقرآن (معرف دگاه يال از د دهيا

توان  نیتر یا هيپا ؛یتفکر اّم 
 قتی درک حق یبرا

كه با وراثت در   ى م ی در درون انسان پرده بردار  ژهيو  یكتاب از وجود تفكر نيا كند 
 شود.  ىبه فرزندان منتقل م  نيوالد  یارتباط بوده و از سو 

 تيتدبر در ساحت ب
قرآن به   دگاهيانسان و جامعه از د ىزندگ  ،ىآن در هست گاهيو جا   تيشناخت ب

 ) ى (خانواده آسمان ى نوران تي ب سيتأس یو مهارت ها ىمبان  ىهمراه معرف 
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 چکیده  عنوان 

  یاصول و مهارت ها 
بر قرآن و  یمبتن یشادکام

 اتيروا

  یو اصول و راهكارها و مهارتها ىمبان نييو تب ى شادكام یبه معنا یابيدست
گ  یابيدست كالم وح یريبه آن با بهره   السالم  هم يعل نيائمه معصوم   اتيو روا   ىاز 

شهرها؛ نظام   ی ایسند اح
در شهر و    ید یتوح یساز

 جامعه

منطبق با   ىنظام و روش یديتوح  ىشهرها براساس مبان یاياح یكه برا یسند
 د ينما ى ارائه م اتيقرآن و روا

 سند خانواده
و    یو نقش آن در نظام ساز یديو اصول خانواده توح ى مبان انيكه به ب یسند

 یرو  شيموضوع خانواده را پ  ىاصل  یو محورها پردازد يم یديتوح  یساز انيجر
 دهد  ىما قرار م 

  تيترب یها  ستهيسند با
 ب یکودک ط

كودک و   يیارو يدر رابطه با نحوه رو  يیسند به ارائه ضوابط و چارچوب ها نيا با 
 پردازد  ىكودک م  ت يترب

 ه یو تزک میسند تعل
نظام   یو پژوهش ها  داتيمجموعه تول ىكه به معرف  هيو تزك م يدر حوزه تعل یسند

كه تفص ىمند انجام شده م  شده    انيرشد ب یجلد 28آن در منظومه  ليپردازد 
 است 

 هيدر سا یجنس تيترب
 عفاف 

  نييبه تب ىجنس   تيموجود در رابطه با ترب یفرض ها شيكتاب با اصالح پ نيا
  ايح ت يتقو  حيآموزش صح ىرابطه پرداخته و چگونگ  نيدر ا ىو فقه   ىنظرات قرآن 
 كند ىم  انيمختلف را ب  نيمتناسب با سن ىجنس   تيترب ی و عفاف برا

مسائل   انيب یها ستهيبا
براساس احکام   یجنس

 ی اله

كودكان و   ىآموزش مسائل جنس  یدهايو نبا دهايكه به مالحظات و با  یسند به 
كه   ىاتيمساله ح  نيپرداخته و با هرج و مرج در ا ى نوجوانان براساس احكام اله

 كند ىاشاعه فحشا باشد مقابله م  یبرا طانيش زيتواند دستاو  ىم

 جامعه  یساختار وجود
  نييبه همراه تب ات يقرآن و روا دگاهيجامعه از د  یساختار و مؤلفه ها نييتب

 گر يكديمؤلفه ها با   نيارتباط ا ىچگونگ 
  یعفاف؛ جاودانه خواه

 لذت 
 دهايسوره مباركه نور، به همراه با   تي تحقق آن با محور یعفاف و راهبردها  ىمعرف
كودكان و نوجوانان ىآموزش مسائل جنس  یدهايو نبا  به 

 )س(  هیفاطم فهیصح
به منظور ارتقای معنوی  هايطاهره سالم اهلل عل  قهيحضرت صد  هيمجموعه ادع

 خانواده و اتصال به سبک زندگى ايشان 
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 دومبخش 

ح شکوفایی نسل توحیدی  اجرای طر

 در سطح عمومی
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 های آموزشی الف. برنامه 
ح نسل توحیدی   سابقه آموزشی طر

كرده و دوره شروع به فعاليت آموزشى در بستر دانشگاه   1392طرح نسل توحيدی از سال   كز فرهنگى  های ها و مرا
فرزندآوری   و  خانواده  حوزه  در  متنوع  و  متعدد  تهران  آموزشى  شهر  است.  در  نموده  حوزه  برگزار  مانند  كزی  مرا

( فاطمى  ) 1392دانشجويی  تهران  دانشگاه  بي1398،  1395،  1392(،   ،)( اهلل  بقية  فرهنگسرای  1393مارستان   ،)
(، مجموعه فرهنگى سيد الشهدا  1395(، حوزه هنری ) 1393(، مجموعه فرهنگى سرچشمه ) 1393انقالب اسالمى )

(1398 ) 
گذشته به صورت حضوری و در قالب همايش اين دوره  ،  1399شد.اما از ابتدای سال  روزه برگزار مىهای يکها در 

گيری   اوج  با  آموزشهمزمان  توسعه  با  همگام  و  كرونا  مجازبحران  و  های  يافته  گسترش  مخاطبان  وسعت  ی، 
كشور امكان پذير شده است. آموزش كمک بستر آموزش مجازی، به سراسر   ها از حصار شهر تهران با 
كلى »مخاطب عمومى« و »فعاالن فرهنگى و مبلغين« طراحى و ارائه  آموزش گروه مخاطب  های اين طرح در دو 

كيفيت آموزش و محتوای آن به تناسب تعيين مىمى  شود.گردد 
 

 نسل توحیدی  هایمبنایی در آموزش  هایمولفه 
 اصالح نگاه و جايگاه اهميت نسل و فرزندآوری •
كردن اهميت ظرفيت سازی و آموزش و پرورش فرزند، پيش از تولد بدون ايجاد اضطراب و وسواس  •  نهادينه 
 استقرار فرهنگ طيب در خانواده تربيت محيط خانواده و  •
 اصالح و ارتقای سبک های فرزندآوری و فرزندپروری بر اساس علم قرآن محور  •
 استقرار آرامش و معنويت و دوری از اضطراب در خانواده به ويژه مادر، در دوران بارداری و فرزندپروری •
كسب آمادگى برای پذيرش نقش مادری و پدری )علمى، رشدی  •  و روحى( تسريع فرايند 
 رسيدن به بلوغ عاطفى و توانايی عبور از حصار "منّيت"  •
 ايجاد تمايز فردی و اجتماعى بين:  •

o  گرايش به طيبات در خانواده  جاديو ا   تي تقو طيبات و خبائث )سالمتى و مضرات(؛ و 
o گزين شدن والدين  خير و شر )انتخاب صحيح بين خوب و بد، خوب و خوبتر و بد و بدتر(؛ و خير 
o   گزين شدن والدين حسن و  سؤ ) ارتقای بروزات، برنامه ريزی و شيوه عمل(؛ و حسن 
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 آموزش فرایند اجرای  

 برگزاری همايش جامع   .1
 های جامع در حوزه خانواده  برگزاری همايش  •
گزيده  •  هايی از سير ازدواج تا تربيت فرزند در قالب سبک زندگى ايرانى اسالمى ارائه 
 های آموزشى مبسوط و جذب عالقمندان به شركت در مباحث تخصصى دوره ارائه و معرفى برنامه  •
 

 های آموزشى مبسوط و تخصصى برگزاری دوره  .2
 های آموزشى برای مقاطع از ازدواج تا تربيت فرزندبرگزاری دوره  •

 
 های آموزشی سرفصل

 سرفصل و موضوع  مقطع 
تعداد جلسات   
 ساعت آموزشی 

 ازدواجآمادگی برای 

 ؟های حقيقىارزش يا های رايجارزش

 ازدواج هدفمند يا ازدواج عاطفى؟

بلوغ ازدواج )بلوغ اقتصادی، بلوغ اجتماعى، بلوغ عاطفى،  
كنترل(   بلوغ جسمى، بلوغ شناختى، بلوغ انتخاب، بلوغ 

پيشنيازهای ازدواج )از پيشگری از آسيب ها تا عبور از حصار  
 "من بودن"(

)سن   در انتخاب همسر آوریفرزندنسل و  جايگاه اهميت 
 های زندگى،  ازدواج، معيارها، صفات، برنامه

فكری، همدلى و  كالمى، هم های هم بلوغ با هم بودن )مهارت
 همراهى در خانواده( 

 جلسه  4-8

 ساعته  2الى  1
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 سرفصل و موضوع  مقطع 
تعداد جلسات   
 ساعت آموزشی 

كه زوجين به عنوان يک مادر و يک پدر   بلوغ عاطفى )صفاتى 
گيری صفات الزم در خود فرد(   بايد داشته باشند و شكل 

دوران استقرار و 
 استحکام زوجیت

فكری،  كالمى، هم هم ارتقای های بلوغ با هم بودن )مهارت
 همدلى و همراهى در خانواده( 

 های عبور از حصار "من بودن"مهارت

 های خودشناسى مهارت

 حقوق همسران بر يكديگر )جلسات مجزا برای آقايان و بانوان( 

 جلسه   7الى  4

 ساعته  3الى  2

  یبرا یدوران آمادگ
 یاقدام برا) یفرزندآور

 (یفرزندآور

 آداب ظرفيت سازی و تربيت فرزند پيش از انعقاد نطفه 

سبک زندگى سالم  و مراقبت های پيش از فرزند آوری  
 )سالمت، تغذيه و ورزش( 

 های درمانگيری از ناباروری و روشپيش 

 اصول طاليی خانواده شاد و اميدوار 

 جلسه   8الى  4

 ساعته  2الى  1

 یبارداردوران 
 

 های روحى و معنوی در دوران بارداری مراقبت

 های پزشكى و تغذيه ضروری و عمومى مراقبت

مرور سوره های قرآن برای تحقق ثواب اختصاصى ذكر شده  
 برای هر سوره برای فرزند 

گرايش به ادعيه حضرت صديقه طاهره )س( برای ارتقای ابعاد 
 فرزند روحى مادر و  

 های تربيت و هدايت فرزند به وسيله القاء آشنايی با مهارت

 جلسه   6الى  3

 ساعته  2الى  1
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 سرفصل و موضوع  مقطع 
تعداد جلسات   
 ساعت آموزشی 

 های تربيت فرزند اصول و پايه

 ارتقای روابط زوجين در دوران بارداری

 نقش پدر در تربيت فرزند  

 جلسه   3الى  1

 ساعته  1

دوران تولد و شیرخوارگی  
 فرزند

كالم والدين تربيت فرزند به وسيله   كردن   نافذ 

كودک كالم طيب در  كردن   اثر پذير 

 آموزش عواطف از طريق القاء و لحن 

كلمات   ارتباط با اشياء طيب به وسيله اسامى و 

 ايجاد حدود و بايد و نبايدهای طيب  

گزاره كودکچگونگى ايجاد مفاهيم و   های پايه در 

كالم فعال كودک از طريق   سازی تفكر 

كودکزمينه كردن   سازی منطقى و باورمند 

كالم فعال كودک به وسيله   سازی توان مديريت در 

 جلسه  9الى  3

 ساعته   1.5

تربيت فرزند در  
 سال اول هفت

كالم از طريق آموزش قرآن  آموزش 

 های تربيت دينى فرزند اصول و مهارت

كودکطيب  سازی حواس و عواطف 

 جلسه   10الى  2

 اعته س 2الى  1
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 سرفصل و موضوع  مقطع 
تعداد جلسات   
 ساعت آموزشی 

كودکطيب كالم  كلمات و   سازی 

كودک  بذرپاشى باورهای زيبا در 

كودک ک طيب   توجه به رزق و خورا

كودكان بر اساس احكام  بايسته های بيان مسائل جنسى به 
 الهى 

 آموزش نماز به فرزندان )استقرار نماز در خانواده( 

كودک با مفاهيم عاشورايی  تربيت طيب 

 تربيت دينى فرزند به وسيله مناسک دينى 

تربيت فرزند در هفت  
 سال دوم

 های تربيت فرزند در دوره دوم رشد اصول و مهارت

كودک در هفت سال دوم  گزين شدن   مهارت های خير 

كودک بر اساس مبانى دينى   تربيت جنسيتى 

 آموزش عفاف به فرزندان 

 جلسه   8الى  4

 ساعته 1.5الى  1
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 های پژوهشیبرنامه. ب
 توحيدی به چند جهت حائز اهميت است:مسئله پژوهش در نسل 

كيفيت و اثربخشى آموزش .1  ها و محتوای ارائه شده ارزيابی 
كيفيت و اثربخشى رعايت و مراقبت  .2  های معنوی و جسمى در فرزندانبررسى علمى 

 
تا  ها  زشهای پژوهشى به صورت موازی از پيش از شروع و ارائه آموها، تيم از اين رو الزم است همگام با ارائه آموزش

كيفيت و اثربخشى آموزشى و  اقدام به  دار،  های زمانپايان آن و پيگيری بررسى پژوهشى نموده تا عالوه بر ارتقای 
كرده و توسعه   تبليغى، مبانى دينى و محتوای علمى به دست آمده را تبديل به منابع علمى قابل انتشار و استناد 

 هموار سازد. های مختلف اين مفاهيم را در عرصه 
 

 موضوعات پژوهشى قابل بررسى عبارت است از: 
 روابط  های بررسى عوامل موثر بر تمايل به ازدواج، ازدواج موفق و پيشگيری از آسيب  •
كيفيت زوجيت و زندگى موفق زوجين  •  بررسى عوامل موثر بر 
 بررسى عوامل موثر بر فرزندآوری و افزايش جمعيت  •
 پايه ريزی صفات حسنه در فرزندان پيش از انعقاد نطفهبررسى عوامل موثر در انتقال و  •
 های معنوی، موقعيتى و جسمى برای فرزندآوری در صفات و سالمت فرزندان بررسى تاثير مراقبت  •
 های جسمى ارائه شده در سالمت مادر و فرزندمراقبت  بررسى تاثير  •
 بررسى راهكارهای ارتقای سالمت و هوش معنوی فرزندان •
 راهكارهای پيشگيری از آسيب پذيری نسل آينده نسبت به تهاجمات دينى و فرهنگىبررسى  •
 بررسى تاثير زمان و مكان انعقاد نطفه در سالمت و صفات فرزند •
 بررسى تاثير محيط خانواده، شغل والدين و روابط زوجين در سالمت و صفات فرزندان •
 رزندانبررسى تاثير انس با قرآن توسط مادر در سالمت و صفات ف  •
 گرايش و انس با ادعيه در سالمت روحى و معنوی مادر و فرزند بررسى تاثير  •
 بررسى نقش تغذيه و ورزش در باروری و فرزندآوری موفق  •
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 سومبخش 

ح مدرسه نسل توحیدی  طر

 برگزاری دوره های تخصصی

  و تربیت نخبگان، مربیان و مبلغان 
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 نسل توحیدی   تخصصی مدرسه
تهران شروع    در حوزه آمزش تخصصى قرآن در دانشگاه   1385كه از سال  )ع(  مجمع مدارس دانشجويی قرآن و عترت  

كرده است به تدريج و با توسعه مخاطبان و جذب نيروهای تربيت شده قرآنى در رشته های و تخصص های   كار  به 
ك متعددی  عناوين  با  تخصصى  دانشجويی  مدارس  تاسيس  به  اقدام  كنون  متنوع،  تا  و  است  مدرسه   14رده 

گرفته كه برای آشنايی با مجموعه مدارس الزم است به پرتال اينترنتى    دانشجويی در حوزه های تخصصى شكل 
 مراجعه شود.  1مجمع مدارس دانشجويی قرآن و عترت )ع( 

كنون ذيل مجمع مدارس دانشجويی قرآن و عترت )ع( علوم پزشكى  كه تا  به عنوان    طرح شكوفايی نسل توحيدی 
كارگروه فعاليت داشته در حال توسعه فعاليت  های آموزشى خود از سطح عمومى به سطح تخصصى و تاسيس  يک 

كز و پايگاه های تخصص محور است و بدين ترتيب در حال تبديل به مدرسه نسل توحيدی است.   مرا
كه    های مختلف با محوريت ساختار اين مدرسه به شكل يک دانشگاه مكمل برای تخصص خانواده است و افرادی 

در عرصه های مختلف تخصص داشته و نيازمند مجهز شدن به مبانى و اصول فعاليت در حوزه تخصص خود با  
 نمايد. رويكرد قرآنى هستند را به اطالعات مورد نياز تجهيز مى

اميد است با لطف و عنايت پروردگار بر اساس مبانى قرآنى و پژوهش های بنيادی، راهبردی و مهارتى توليد شده در  
پاييز   نيمه  تا  )ع(  عترت  و  قرآن  دانشجويی  مدارس  توحيدی    1400مجمع  نسل  تخصصى  مدرسه  تاسيس  شاهد 

 باشيم.
 نمايد:  گزاربر های زير را و در سطوح تخصصى گرايش موزش های تخصصى خود را در اين مدرسه در نظر دارد آ

 حوزه های ورود به عرصه 
کارآمد در عرصه اول رشد .1  نیروهای 

 تربيت نسل توحیدی پيش از تولد.2
 روابط زوجينارتقای سازی و ظرفيت 

  ( یديتوح ت يجمع ی)كنشگر   تي فعاالن حوزه جمع 
 ماني ماماها و متخصصان زنان و زا 

 متخصصان ناباروری  
 تربيت نسل توحیدی در دوره بارداری .3

 
1 www.QuranEtratSchool.ir 
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 بارداری تا تولد متخصصان 
   ريزی برای مادرانمشاوره و برنامه

 نسل توحیدی پس از تولد تربيت .4
 سال )مادران(  6تا  2تربيت نسل توحيدی از 
كودک    تربيت مربی مهد 

 تربيت مربی پيش دبستان  
  



 

23 

 
 
 

 تخصصی ش یگرا
کارآمد و مربیان عرصه دوره اول رشد   تربیت نیروی 

 سال(   6)قبل از تولد تا پایان 
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کامل د کارآمد وره   سال(   6)قبل از تولد تا پایان  عرصه دوره اول رشدو مربیان تربیت نیروی 
 اهداف : 

های  در حوزه سبک زندگی، رشد انسان، تربیت فرزند، تعالی خانواده، تحقق آرمان توانمندسازی مربیان و مادران  
 های انسان مبتنی بر منظومه منایع قرآنی و رواییتوحیدی اجتماعی و شناخت ابعاد و ظرفیت 

کنندگان  گی شرکت   ویژ
برای اعضای مدرسه دانشجویی قرآن و عترت که در صدد هستند در زمینه نسل توحیدی متخصص شوند این دوره  

کنند، اختصاص دارد. و در عملیات   های مربوط به آن شرکت 

 اجرا  شیوه 
 ها بگذراند.  های ارائه در مدرسههای زیر را به یکی از شکل از درس  هر یکتوانند افراد می 

گیرد.  ارائه دروس در عنوان  های هر ستون بهتر است به ترتیب صورت 
 :و به ترتیب اولویت ارائه محتوا ارائه شده استها مطابق پنج دسته زیر درس عنوان

ارتقای روابط ایمانی و   
 رشد فردی و اجتماعی

کاربردی سالمت و   مبانی تخصصی و  
 رشد خانواده 

 قرآن و زندگی مبانی تربیتی دوره اول
شناختی و انسان  روانمبانی 

 شناسی

گزينی  اصول پايه طب سنتی ایرانی و * حسن 
 مزاج 

کودک   سند تربيت 
 طیب 

اصالح رويکرد  
 ساختار وجودی انسان  نسبت به قرآن

 تفکر اجتماعیرشد  اصول حفظ سالمتی * بلوغ با هم بودن 
 جلد اول

های  گزيده روش 
 ساختار  وجودی جامعه  تدبر در قرآن

و مراحل تکوین شناسی جنین * بلوغ عاطفی
مقدمات تدبر در  تفکر امی  کودک 

 قرآن
تبیين افسردگی و اصول  

 درمان مبتنی بر قرآن

تدابير طبی برای اقدام به * تدبر در بيت 
های تفکر در  روش  طیب سخن  فرزندآوری 

 قرآن
تبیين اضطراب و اصول  

 درمان مبتنی بر قرآن 

تدابير طبی برای بارداری سالم  * سند خانواده
 و زايمان 

معنا شناسی طیب و  
 خبیث 

های تدبر  روش 
کله و استعداد شناسی* ایکلمه   شا

تدابير طبی برای مسائل  * 
 نوزادی 

فرايند شناسی طیب  
 و خبیث 

های تدبر  روش 
 سوره ای

کودک در * دوره  اختالالت 
 اول رشد

های تدبر  روش  نظام سازی طیب  اصول تغذيه برای فرزندآوری * 
 مبانی بازی و بازی درمانی  قرآن به قرآن
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ارتقای روابط ایمانی و   
 رشد فردی و اجتماعی

کاربردی سالمت و   مبانی تخصصی و  
 رشد خانواده 

 قرآن و زندگی مبانی تربیتی دوره اول
شناختی و انسان  روانمبانی 

 شناسی

 
اصول تغذيه برای دوران  *

 بارداری 
کودک   تربيت 

   )طیب( 

 
کودک در  * اصول تغذيه مادر و 

 دوران شیردهی 
   تربيت جنسی 

 
کودک دوره اول  * اصول تغذيه 

    رشد

 
اصول ورزش و تحرک پيش از  *

 فرزندآوری 
   

اصول ورزش و تحرک دوران  * 
    باردرای 

اصول تحرک و بازيابی قوای  * 
    مادر پس از زايمان 

اصول ورزش و تحرک نوزاد و  * 
    نوپا 

کودک *      اصول ورزش و تحرک 

کتاب منبع آموزشی مطابق نام ارائه شده می *  باشد. تمامی عناوین به جز موارد دارای ستاره؛ دارای 

ح درس اساتید برگزيده اعناوین ستاره دار بر اساس نیاز  *  گردد.ائه میربا دعوت از متخصصان آن حوزه و بر اساس طر
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 تخصصی ش یگرا
 تولدتربیت نسل توحیدی پیش از 
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 ن )نسل توحیدی( سازی و ارتقای روابط زوجیظرفیت دورهیک. 

 سازی زوجین  ارتقای ظرفیت نسل به وسیله آماده  اهداف : 
 های پیش از بارداری  جلوگیری از اضطراب  -
 ارتقای معنویت زوجی برای ارتقای ظرفیت خود در فرزندآوری   -
 برای تربیت نسل و فرزندآوری هازوج سازی آماده  -
کردن زوج -  ها برای تربیت نسل توحیدیتربیت مربی برای آماده 

کنندگان  گی شرکت   ویژ
که در صدد فرزندآوری هستند می   بانوانمخصوص  این دوره   فعاالن فرهنگی، مبلغان و  باشد و نیز  و آقایانی است 
   که تمایل دارند در این حوزه به صورت تخصصی فعالیت داشته باشند.مبلغاتی 

 اجرا  شیوه 
کالس  توانندافراد می  کنند.در سیر مطالعاتی یا   های ارائه شده با شرایط زیر شرکت 

 سطح تخصصدر  آزمون ورودی دارای مطالعه اولیه پیش از ثبت نام . 1
 ( LMSبرگزاری دوره بر پایه جلسات حضوری همراه با دوره آفالین مجازی )  .2
یافت شده .3 کنندگان دوره تخصص طراحی یک طرح آموزشی یا پژوهشی جهت اجرا در حوزه آموزش در  توسط شرکت 
یافت مدرک پایان دوره  .4 کنندگان دوره تخصص اجرای طرح آموزشی یا پژوهشی طراحی شدهپس در  توسط شرکت 

 این دوره در جدول زیر آمده است: های کالس های عنوان
 عمومی اختصاصی

 جلسه  6ساختار وجودی انسان   جلسه 6 رشد يک
گزينی     جلسه 6ساختار وجودی جامعه  جلسه 6طیب 
گزينی   جلسه  6اصالح رويکرد به قرآن   جلسه 12حسن 

 جلسه 12مقدمات تدبر  جلسه  12بلوغ با هم بودن  
 آشنایی با اصول تغذيه زوجین برای فرزندآوری

 جلسه  6  
 )اختیاری(  جلسه 12 30های جزء تدبر در سوره*

 اصول حفظ سالمتی و آشنایی با مزاج *
 )اختیاری(  جلسه 12ای تدبر سوره )اختیاری(  جلسه 6 

   جلسه 6تفکر امی و   اصول ظرفیت سازی و رشد فرزند پيش از تولد*

کتاب منبع آموزشی مطابق نام ارائه شده می *  باشد. تمامی عناوین به جز موارد دارای ستاره؛ دارای 
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  جمعیتخانواده و فعاالن حوزه   یهادورهدو. 
 فرزندآوری  مؤثر برای آموزش ترغیب  اهداف : 

کارایی  -  حوزه جمعیت   مربیان شیوه درست و پرورش 
کنندگان  گی شرکت   ویژ

که دغدغه جمعیت را دارند و در صدد هستند تا به این  است    فعاالن فرهنگی، مبلغان و مبلغاتی  ویژهاین دوره  
کنند.  موضوع به صورت تخصصی بپردازند و دیگران را به فرزندآوری تشویق 

 سطوح برگزاری دوره 
 . برگزاری استو شیوه اجرا قابل    به آموزشص  صیقابل تخ میزان زمان  نیاز مخاطب و    بر اساس   سطح دواین دوره در  

اول   .1 توحیدی عنوان    با سطح  جمعیت  مت  کنشگری  آموزش  دریافت  به  عالقمندان  و  ویژه  ترمی  کوتاه  مرکز 
کنندگانتو انتخابیآموزشی مقدار واحد ترم بر اساس   5الی  2؛ قابل برنامه ریزی بین  مدت  سط شرکت 

اجرا   ی فعاالن علم  ویژه   بیط  تیجمع و  نسل    یشرانیپ عنوان    باسطح دوم   .2 با   ییو  و    مرتبط  حوزه خانواده 
شناخت مسائل و عرصه های اجتماع و  ،  اسیبر مبانی انسان شن به تسلط  افراد  نیاز  بر اساس  که    تیجمع

 ، طراحی شده است.خودهای انسانی و ارتقای ظرفیت هدایتی و معنوی ظرفیتاصول ارتقای   خانواده،
 اجرا  شیوه 
 مجازی برگزاری دوره بر پايه  . 1

ح آموزشى يا پژوهشى طراح . 2  ى شده دريافت مدرک پايان دوره و اجرای طر

 :اولویت آموزشی به ترتیب (یدیتوح تیجمع یکنشگر) سطح اولآموزشی عناوین 
 عمومی اختصاصی

 جلسه  6ساختار وجودی انسان   جلسه 6سند خانواده  

کودک طیب      جلسه 6ساختار وجودی جامعه  جلسه  6سند 

 جلسه  6اصالح رويکرد به قرآن  جلسه  12بلوغ با هم بودن  

 جلسه 12مقدمات تدبر    جلسه 12تدبر در بيت  

 تفکر امی و  اصول ظرفیت سازی و رشد فرزند پيش از تولد
  جلسه 6 

 )اختیاری(  جلسه 12 30های جزء تدبر در سوره*

کله *  )اختیاری(  جلسه 12ای تدبر سوره جلسه  6شناسی شا
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 عمومی اختصاصی

 )اختیاری(  جلسه 12های تفکر تدبر با روش  جلسه  6اصول حفظ سالمتی و آشنایی با مزاج *

کلمه تدبر با روش  )اختیاری(  جلسه 6آشنایی با اصول تغذيه زوجین برای فرزندآوری  *  )اختیاری(  جلسه 12ای های 

 )اختیاری(  جلسه 12های قرآن به قرآن تدبر با روش  

 
 :اولویت آموزشی به ترتیب (بیط تینسل و جمع یشرانیپ)  دومسطح آموزشی عناوین 

های مرتبط با خانواده و نسل  گرفتن فعاالن علمی و اجرایی در حوزه فعالیتنامه به منظور تجهیز و در جریان قرار  طرحاین  
که دغدغه فعالیت موثر در این حوزه دارند را نسبت به مبانی قرآنی اساسی   گروه مخاطب را  پیشنهاد شده و قصد دارد این 

کاربرد و  در حوزه خانواده مطلع سازد و انتخاب سرفصل ساده ترین متن برای مطالعه غیر  های این طرح بر اساس بیشترین 
 پژوهشی  انجام شده است.

کریم برای ایجاد ساختار در این طرح یک سیر   گیری ساختار  های بنیادی الزم برای هر مسلمان و شکلمطالعه روشمند قرآن 
گروه  که افراد فعال و دغدغه مند حتما در این  گروه اولوالفضل جامعه مومنین   هستند پیشنهاد شده است. عمل به قرآن در 

 

 تدبر در قرآن سیر مطالعات بنیادی  دوره/ترم

 اول
ه؛ اصول و اهداف فعالیت در  سند خانواد

مقاطع مختلف خانواده در بعد فردی و  
 اجتماعی

 اصالح رويکرد نسبت به قرآن/ 
 مقدمات تدبر در قرآن 

  ؛ چرایی و چگونگی و مبنایتفکر اّمی دوم 
 های تفکر در قرآن روش  سازی در نوع انسان ظرفیت 

گزينی سوم گیری  های شکل ؛ اصول و مهارت حسن 
 ترم سوم تدبر باورهای زیبا در جوانان 

 چهارم 
؛ شناخت ابعاد  ساختار وجودی انسان

انسان از علم تا عمل بر اساس منظومه قرآنی 
 و روایی 

 ترم چهارم تدبر 

رشد انسان و اصول مروری بر دوره های  پنجم 
 ترم پنجم تدبر  تعلیم و تزکیه در هر دوره
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   طیب(و متخصصان زنان و زایمان )نسل  ماماها ویژه دورهسه. 
 سازی زوجین  ارتقای ظرفیت نسل به وسیله آماده  اهداف : 

 های پیش از بارداری  جلوگیری از اضطراب  -
 ارتقای معنویت زوجی برای ارتقای ظرفیت خود در فرزندآوری   -
 برای تربیت نسل و فرزندآوری هازوج سازی آماده  -

کنندگان  گی شرکت   ویژ
که  و زایمان    زنان و متخصصان    ، پرستارانهاماما،  دانشجویانمخصوص  این دوره   فرایند فرزندآوری تا تولد  در  است 

 .باشدمی  ندوی دار بیشترین اثرات را در این دوران بر   مادر بوده و فرزند همراه 
 سطوح برگزاری دوره 

 برگزاری است:و شیوه اجرا قابل ، مدت نوع برنامه بر اساس  چهار سطحاین دوره در  
کردن مسئله قابلکارگاه نیم روزه  .1 کنندگاننوع انسان  یها  تیظرف ی ارتقا ت یروشن  اشاره   با ذهن شرکت 

 مادر و نوزاد  ت یظرف  یماما در ارتقا ژه ی به قدرت و
کوتاه مدت تخصص .2   کردیبا اشاره به دو رو نده ینسل آ ت یظرف  یارتقا ی چگونگ یلیشرح تفصی دوره 

 مادر و نوزاد یهات یآرامش و ظرف  ی ارتقا ی خود فرد )ماما(  و اصول اختصاص ت یظرف  یارتقا
ره بلند مدت تخصصی آموزش های سطح دو همراه با آموزش تخصصی طب سنتی و اصول تغذیه با  دو .3

  ی ارتقا ر یماما به تداب زیتجهبا هدف  طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همکاری دانشکده  
 ن یمادر و جن یو سالمت   یجسم یهات یظرف

یکرد بلند متکمیلی دوره  .4 کر  ق یتعمدت با رو   ق ی( و تعمی)سطح عموم میتخصص در تدبر در قرآن 
 انسان  تی با ساختار رشد و هدا ییآشنا

 اجرا  شیوه 
منابع طب ایرانی مندرج  گردد و تی برگزار میم پزشکی شهید بهشدوره با همکاری دانشکده طب ایرانی دانشگاه علواین  . 1

یس خواهد شداین دابا همکاری در سطح سه این دوره   .نشکده تدر
 مجازیبرگزاری دوره بر پایه جلسات  .2
 پایان دوره گواهی  اعطای . 3
کنندگا دعوت از  .4 مبانی مبتنی بر برای مطالعات  های پژوهشیو تدوین طرح به همکاری پژوهشیقمند ن عالشرکت 

 دانشکده طب ایرانی شهید بهشتیا همکاری ب تببین تاثیرات آنو  آموزشی دوره



 

31 

 سطوح آموزشی 
های  شناخت ظرفیت سازی 

 هاهدف از سرفصل ارتقای بلوغ عاطفی انسانی و ارتقای آن 

 سطح اول
 کارگاهی ) نیم روزه( 

نقش ماما در ايجاد ظرفیت  
 های معنوی در جنین 

 ساعته 1.5جلسه  1

نقش ماما در آرامش و  
 شادکامی مادر

 ساعته 1.5جلسه  1

کردن مسئله قابلیت ارتقای  روشن 
ظرفیت های نوع انسان ذهن شرکت 

 کنندگان 
با اشاره به قدرت ویژه ماما در ارتقای 

 ظرفیت مادر و نوزاد 

 سطح دوم 
کوتاه مدت  ترم 

بدون منابع طبی و  )
 پزشکی( 

اصالح رويکرد نسبت به قرآن  
 مقدمات تدبر در قرآن /

بلوغ با هم بودن با  
محوريت همکالمی و 

 همفکری 

ح تفصیلی چگونگی ارتقای  شر
ظرفیت نسل آينده با اشاره به دو 

 رويکرد: 
خود فرد )ماما(  و  ارتقای ظرفیت 

اصول اختصاصی ارتقای آرامش و 
 های مادر و نوزاد ظرفیت 

اصول ظرفیت سازی و رشد  
 فرزند پيش از تولد 

)تفکر امی و رشد يک و سند 
 خانواده(

بلوغ با هم بودن با  
محوريت همدلی و  

 همراهی

 سطح سوم
 ترم بلند مدت 

ویژه برگزاری دوره 
های مشترک با  

 ایرانیدانشکده طب 

اصول حفظ سالمتی و  
 آشنایی با مزاج
  و مزاج، )اصول پايه طب سنتى

مبانى حفظ الصحة و تدابير  
 خاص ويژه زنان و زايمان(

تدابير سالمت دوران 
 بارداری و زايمان 

و مهارت های  )اصول 
تحرک برای رشد   تغذيه و

 ( كافى و زايمان طبيعى

تجهیز ماما به تدابير ارتقای  
های جسمی و سالمتی مادر  ظرفیت 

 و جنین 

 سطح چهارم 
پس از   آموزش

بلند مدت   تخصص 
 توحیدی 

ویژه خروجی های 
 سطح دو و سه 

ادامه دوره های تدبر تا قرآن  
 به قرآن

 )برای رشد خودش(
 بلوغ عاطفی

سیر تعمیق تخصص در تدبر در قرآن 
کریم )سطح عمومی( و تعمیق  

هدايت آشنایی با ساختار رشد و 
 انسان 

ساختار وجودی  آشنایی با 
 انسان 

مهارت های  اصول و 
گزينی   حسن 

ساختار وجودی  آشنایی با 
  جامعه

  صالح سازی اعمال 
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 متخصصان ناباروری   ویژه دوره. چهار
 اهداف : 

کردن زوجینر تخصصان ناباتوانمندسازی م -  وری در فرزنددار 
 جلوگیری از خطرات احتمالی در تولد فرزندان   -
   ها درمان ناباروری   تر شدن هر چه بیشتر فرزندان ضمن ارائه فعالیت صالح  -

کنندگان  گی شرکت   ویژ
   ویژه متخصصان ناباروی است . این دوره 

 اجرا  شیوه 
 مجازیجلسات برگزاری دوره بر پايه  .1

 دريافت مدرک پايان دوره و اجرای طرح آموزشى يا پژوهشى طراحى شده  .2

کالس عنوان  آمده است: های این دوره در جدول زیر  های 
 عمومی اختصاصی

 جلسه  6ساختار وجودی انسان   جلسه  6اصول حفظ سالمتی و آشنایی با مزاج 
   جلسه 6ساختار وجودی جامعه    جلسه 6آشنایی با اصول تغذيه زوجین برای فرزندآوری  

 جلسه  6اصالح رويکرد به قرآن  جلسه 6  تفکر اجتماعی؛ دوره اول رشد
 جلسه 12مقدمات تدبر  جلسه 12فرايندشناسی طیب 

 )اختیاری(  جلسه 12 30های جزء تدبر در سوره جلسه 6گزينی طیب 

   جلسه 12ای تدبر سوره جلسه  12بلوغ با هم بودن  
 )اختیاری(   ها همراه با بيان خواص سوره

 ها برای داشتن فرزند صالح   شناخت خواص سورهکارگاه  جلسه  6ارتقای ذکر و توجه نفس  
 )اختیاری(  جلسه 12های تفکر تدبر با روش  جلسه  6سازی اعمال صالح 

 تفکر امی و   اصول ظرفیت سازی و رشد فرزند پيش از تولد
کلمه تدبر با روش  جلسه 6   )اختیاری(  جلسه 12ای های 

 )اختیاری(  جلسه 12های قرآن به قرآن تدبر با روش  

کتاب منبع آموزشی مطابق نام ارائه شده می * باشد. عناوین ستاره دار بر تمامی عناوین به جز موارد دارای ستاره؛ دارای 
ح درس اساتید برگزيده ااساس نیاز   .گرددائه میربا دعوت از متخصصان آن حوزه و بر اساس طر
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 گرایش تخصصی
 تربیت نسل توحیدی در دوره بارداری  
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 متخصصان بارداری تا تولد دوره 
 اهداف : 

 تخصصان زنان برای تولد فرزند صالح  توانمندسازی م -
 تر   ارتقای سبک زندگی توحیدی برای تولد فرزند صالح  -

کنندگان  گی شرکت   ویژ
 است.  مادران، مبلغان، مبلغات و عالقمندان به تخصص در توانمندسازی برای تربیت نسل توحیدی  ویژه  این دوره  

 اجرا  شیوه 
 سطح تخصص برای آزمون ورودی م ودارای مطالعه اوليه پيش از ثبت نا  . 1

 برگزاری دوره بر پايه جلسات حضوری همراه با دوره آفالين مجازی   . 2
ح آموزشى يا پژوهشى جهت اجرا در حوزه آموزش دريافت شده . 3  سطح تخصص  برای طراحى يک طر
ح آموزشى يا پژوهشى طراحى شده  . 4  دريافت مدرک پايان دوره و اجرای طر

کالس عنوان  های این دوره در جدول زیر آمده است: های 
 عمومی اختصاصی

 جلسه  6ساختار وجودی انسان   جلسه  6اصول حفظ سالمتی و آشنایی با مزاج *
   جلسه 6ساختار وجودی جامعه    جلسه 6آشنایی با اصول تغذيه زوجین برای فرزندآوری *

 جلسه  6اصالح رويکرد به قرآن  جلسه 6  تفکر اجتماعی؛ دوره اول رشد
 جلسه 12مقدمات تدبر  جلسه 12فرايندشناسی طیب 

 )اختیاری(  جلسه 12 30های جزء تدبر در سوره* جلسه 6گزينی طیب 
 )اختیاری(  جلسه 12ای تدبر سوره جلسه  12بلوغ با هم بودن  

 ها برای داشتن فرزند صالح   شناخت خواص سورهه گاکار جلسه  6ارتقای ذکر و توجه نفس  
 )اختیاری(  جلسه 12های تفکر تدبر با روش  جلسه  6سازی اعمال صالح 

 اصول ظرفیت سازی و رشد فرزند پيش از تولد 
 جلسه 6تفکر امی  

کلمه تدبر با روش   )اختیاری(  جلسه 12ای های 

 )اختیاری(  جلسه 12های قرآن به قرآن تدبر با روش  

کتاب منبع آموزشی مطابق نام ارائه شده می * باشد. عناوین ستاره دار بر تمامی عناوین به جز موارد دارای ستاره؛ دارای 
ح درس اساتید برگزيده ااساس نیاز   .گرددائه میربا دعوت از متخصصان آن حوزه و بر اساس طر
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 ریزی برای مادران  مشاوره و برنامهدوره 
 مادران و پدران برای تربیت فرزند صالح  توانمندسازی    اهداف : 

 ترارتقای سبک زندگی توحیدی برای داشتن فرزند صالح  -
کودک     ترین دانستنی آموزش مهم -  های دوره بارداری و تأمین سالمت مادی و معنوی 

کنندگان  گی شرکت   ویژ
که در صدد مشاوره به مادران و پدران و آموزش به آنها برای    و مبلغان  ویژه مادران و پدران و نیز مربیاناین دوره   است 

 دوره بارداری هستند. 
 اجرا  شیوه 
 سطح تخصص برای آزمون ورودی م ودارای مطالعه اوليه پيش از ثبت نا  . 1

 برگزاری دوره بر پايه جلسات حضوری همراه با دوره آفالين مجازی   . 2
ح آموزشى يا پژوهشى جهت اجرا در حوزه آموزش دريافت شده . 3  سطح تخصص  برای طراحى يک طر
ح آموزشى يا پژوهشى طراحى شده  . 4  دريافت مدرک پايان دوره و اجرای طر

کالس عنوان  های این دوره در جدول زیر آمده است: های 
 عمومی اختصاصی

 جلسه  6ساختار وجودی انسان   جلسه  6اصول حفظ سالمتی و آشنایی با مزاج 
   جلسه 6ساختار وجودی جامعه    جلسه 6 مادر در دوره بارداری  آشنایی با اصول تغذيه 

 جلسه  6اصالح رويکرد به قرآن    جلسه 6های ورزشی در دوره بارداری آموزش فعالیت 
 جلسه 12مقدمات تدبر  جلسه 6شناسی جنین 

 )اختیاری(  جلسه 12 30های جزء تدبر در سوره جلسه 6  تفکر اجتماعی؛ دوره اول رشد

ریزی برای انس و تدبر در قرآن برای زوجین در دوره  برنامه جلسه 12فرايندشناسی طیب 
  جلسه 12بارداری همراه با شناخت خواص سوره 

 )اختیاری( ها  همراه با بيان خواص سوره  جلسه 12ای تدبر سوره جلسه 6گزينی طیب 
 آشنایی با ادعیه ارتقا دهنده ذکر در دوره بارداری   جلسه  12بلوغ با هم بودن  

 )اختیاری(  جلسه 12های تفکر تدبر با روش  جلسه  6ذکر و توجه نفس   ارتقای
 اصول ظرفیت سازی و رشد فرزند پيش از تولد 

کلمه تدبر با روش  جلسه 6تفکر امی    )اختیاری(  جلسه 12ای های 

 )اختیاری(  جلسه 12های قرآن به قرآن تدبر با روش  



 

 

 
 
 
 

 گرایش تخصصی
 تربیت نسل توحیدی پس از تولد 
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 شیرخوارگی  اندورتربیت نسل توحیدی دوره 
 مادران و پدران برای تربیت فرزند صالح  توانمندسازی  اهداف : 

 ترارتقای سبک زندگی توحیدی برای داشتن فرزند صالح  -
کودک      دوره شیرخوارگی هایترین دانستنی آموزش مهم -  و تأمین سالمت مادی و معنوی 

کنندگان  گی شرکت   ویژ
که در صدد مشاوره به مادران برای دوره   ن ومبلغا ویژه مادران و این دوره   هستند. شیرخوارگی مربیانی است 

 اجرا  شیوه 
 برای سطح تخصصدارای مطالعه اوليه پيش از ثبت نام و آزمون ورودی  . 1

 برگزاری دوره بر پايه جلسات حضوری همراه با دوره آفالين مجازی   . 2
ح آموزشى يا پژوهشى جهت اجرا در حوزه آموزش دريافت شده  . 3  برای سطح تخصص طراحى يک طر
ح آموزشى يا پژوهشى طراحى شده دريافت مدرک پايان د . 4  وره و اجرای طر

کالس عنوان  آمده است: های این دوره در جدول زیر  های 
 عمومی اختصاصی

 جلسه  6ساختار وجودی انسان   جلسه  6اصول حفظ سالمتی و آشنایی با مزاج *
   جلسه 6ساختار وجودی جامعه    جلسه 6  شیرخوارگیدر دوره و فرزند اصول تغذيه مادر  *

کودکان *  جلسه  6اصالح رويکرد به قرآن  جلسه 6آموزش فیزیولوژی 
 جلسه 12مقدمات تدبر  جلسه 6رشد تفکر اجتماعی؛ دوره اول  

در دوره  کودکان و مادران های ورزشی آموزش فعالیت *
  جلسه 6شیرخوارگی 

 )اختیاری(  جلسه 12 30های جزء تدبر در سوره*

ریزی برای انس و تدبر در قرآن برای زوجین در دوره  برنامه* جلسه 12فرايندشناسی طیب 
  جلسه 12شیرخوارگی 

همراه با بيان خواص   جلسه 12ای تدبر سوره جلسه 6گزينی طیب 
 )اختیاری( هاسوره

 آشنایی با ادعیه ارتقا دهنده ذکر در دوره بارداری  * جلسه  12بلوغ با هم بودن  
 )اختیاری(  جلسه 12های تفکر تدبر با روش  جلسه  6ارتقای ذکر و توجه نفس  

کلمه تدبر با روش  جلسه 12طیب سخن   )اختیاری(  جلسه 12ای های 
 اصول ظرفیت سازی و رشد فرزند پيش از تولد 

 )اختیاری(  جلسه 12های قرآن به قرآن تدبر با روش  جلسه  6تفکر امی و 

ح درس اساتید برگزيده اعناوین ستاره دار بر اساس نیاز  *   .گرددائه میربا دعوت از متخصصان آن حوزه و بر اساس طر
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کودک دوره  کودک تربیت مربی مهد   و پرستار 
  اهداف : 

 مادران و پدران برای تربیت فرزند صالح  توانمندسازی  -
 ترارتقای سبک زندگی توحیدی برای داشتن فرزند صالح  -
کودک     ترین دانستنی آموزش مهم -  های بعد از شیرخوارگی و تأمین سالمت مادی و معنوی 

کنندگان  گی شرکت   ویژ
و  این دوره   تربیت جسمی  برای  مادران  به پدران و  صدد مشاوره  که در  نیز مربیانی است  پدران  ویژه مادران و 

کودکان هستند. معنوی   و همچنین تعامل با 

 اجرا  شیوه 
 برای سطح تخصصدارای مطالعه اوليه پيش از ثبت نام و آزمون ورودی  . 1

 برگزاری دوره بر پايه جلسات حضوری همراه با دوره آفالين مجازی   . 2
ح آموزشى يا پژوهشى جهت اجرا در حوزه آموزش دريافت شده  . 3  برای سطح تخصص طراحى يک طر
ح آموزشى يا پژوهشى طراحى شده  . 4  دريافت مدرک پايان دوره و اجرای طر

کالس عنوان  های این دوره در جدول زیر آمده است: های 

 عمومی اختصاصی

 جلسه  6ساختار وجودی انسان   جلسه  6اصول حفظ سالمتی و آشنایی با مزاج *

 جلسه  6ساختار وجودی جامعه  جلسه  6اصول تغذيه فرزند در دوره بعد از شیرخوارگی  *

کودکان *  جلسه  6اصالح رويکرد به قرآن  جلسه 6آموزش فیزیولوژی 

کودکان در دوره بعد از  آموزش فعالیت * های ورزشی 
 جلسه 12مقدمات تدبر  جلسه 6شیرخوارگی 

های برای ارتقای سطح  آموزش فعالیت *
کودک توانمندی   )اختیاری(  جلسه 12 30های جزء تدبر در سوره جلسه(  6)های 

ریزی برای انس و تدبر در قرآن برای زوجین در دوره  برنامه* جلسه 6رشد تفکر اجتماعی؛ دوره اول  
 جلسه  12بعد از شیرخوارگی 

ها    همراه با بيان خواص سوره  جلسه 12ای تدبر سوره جلسه 12فرايندشناسی طیب 
 )اختیاری( 
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 بارداری  آشنایی با ادعیه ارتقا دهنده ذکر در دوره جلسه 6گزينی طیب 

 )اختیاری(  جلسه 12های تفکر تدبر با روش  جلسه  12بلوغ با هم بودن  

کلمه تدبر با روش  جلسه  6ارتقای ذکر و توجه نفس    )اختیاری(  جلسه 12ای های 

 )اختیاری(  جلسه 12های قرآن به قرآن تدبر با روش  جلسه 12سخن  طیب 

کله شناسی   جلسه 6 شا

  جلسه 6کودکان آموزش مفاهیم دينی به *

کتاب منبع آموزشی مطابق نام ارائه شده می * باشد. عناوین ستاره دار بر تمامی عناوین به جز موارد دارای ستاره؛ دارای 
ح درس اساتید برگزيده ارائه می  گردد.اساس نیاز با دعوت از متخصصان آن حوزه و بر اساس طر

 
  



 

40 

   تربیت مربی پیش دبستاندوره 
 اهداف : 

 مادران و پدران برای تربیت فرزند صالح  توانمندسازی  -
 ترارتقای سبک زندگی توحیدی برای داشتن فرزند صالح  -
کودک     ترین دانستنی آموزش مهم -  های دوره پیش دبستان و تأمین سالمت مادی و معنوی 

کنندگان  گی شرکت   ویژ
پیش دبستان  این دوره   دور  مادران در  و  پدران  به  صدد مشاوره  که در  نیز مربیانی است  و  پدران  ویژه مادران 
 هستند. 

 اجرا  شیوه 
 دارای مطالعه اوليه پيش از ثبت نام . 1

 دارای آزمون ورودی  . 2
 اری جلسات(برگزاری دوره بر پايه جلسات حضوری همراه با دوره آفالين مجازی )برگزاری با يک هفته تاخير برای بارگز .3
ح آموزشى يا پژوهشى جهت اجرا در حوزه آموزش دريافت شده  .4  طراحى يک طر
ح آماده شده  .5  دفاع از طر
ح آموزشى يا پژوهشى طراحى شده  .6  دريافت مدرک پايان دوره و اجرای طر

کالس عنوان  آمده است: های این دوره در جدول زیر  های 

 عمومی اختصاصی

 جلسه  6ساختار وجودی انسان   جلسه  6اصول حفظ سالمتی و آشنایی با مزاج *

   جلسه 6ساختار وجودی جامعه    جلسه 6اصول تغذيه فرزند در دوره پيش دبستان   *

 جلسه  6اصالح رويکرد به قرآن  جلسه 12سخن  طیب 

های  ارتقای سطح توانمندی های برای آموزش فعالیت 
 جلسه( 6)کودک 

 جلسه 12مقدمات تدبر 

 )اختیاری(  جلسه 12 30های جزء تدبر در سوره جلسه 6رشد تفکر اجتماعی؛ دوره اول  

ریزی برای انس و تدبر در قرآن برای زوجین در دوره  برنامه* جلسه 12فرايندشناسی طیب 
   جلسه 12بعد از شیرخوارگی 

ها   همراه با بيان خواص سوره  جلسه 12ای تدبر سوره جلسه 6گزينی طیب 
 )اختیاری( 
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 آشنایی با ادعیه ارتقا دهنده ذکر در دوره بارداری  * جلسه  12بلوغ با هم بودن  

 )اختیاری(  جلسه 12های تفکر تدبر با روش  جلسه  6ارتقای ذکر و توجه نفس  

آموزش مسائل مربوط به عفاف و مسائل مربوط به  
کودکان   جلسه  6جنسیت در 

کلمه تدبر با روش   )اختیاری(  جلسه 12ای های 

کودکان   )اختیاری(  جلسه 12های قرآن به قرآن تدبر با روش  لسهج 6تشویق و تنبیه در 

کله    جلسه  6شناسی شا

کودکان     جلسه 6آموزش مفاهیم دينی به 
 

 


