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 نسل توحیدی   تخصصی مدرسه
تهران شروع    در حوزه آمزش تخصصی قرآن در دانشگاه   1385که از سال  )ع(  مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت  

کرده است به تدریج و با توسعه مخاطبان و جذب نیروهای تربیت شده قرآنی در رشته های و تخصص های   کار  به 
ک متعددی  عناوین  با  تخصصی  دانشجویی  مدارس  تاسیس  به  اقدام  کنون  متنوع،  تا  و  است  مدرسه   14رده 

گرفته که برای آشنایی با مجموعه مدارس الزم است به پرتال اینترنتی    دانشجویی در حوزه های تخصصی شکل 
 مراجعه شود.  1مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت )ع( 

کنون ذیل مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت )ع( علوم پزشکی  که تا  به عنوان    طرح شکوفایی نسل توحیدی 
کارگروه فعالیت داشته در حال توسعه فعالیت  های آموزشی خود از سطح عمومی به سطح تخصصی و تاسیس  یک 

کز و پایگاه های تخصص محور است و بدین ترتیب در حال تبدیل به مدرسه نسل توحیدی است.   مرا
که    های مختلف با محوریت ساختار این مدرسه به شکل یک دانشگاه مکمل برای تخصص خانواده است و افرادی 

در عرصه های مختلف تخصص داشته و نیازمند مجهز شدن به مبانی و اصول فعالیت در حوزه تخصص خود با  
 نماید. رویکرد قرآنی هستند را به اطالعات مورد نیاز تجهیز می

و مهارتی تولید شده در  امید است با لطف و عنایت پروردگار بر اساس مبانی قرآنی و پژوهش های بنیادی، راهبردی  
پاییز   نیمه  تا  )ع(  عترت  و  قرآن  دانشجویی  مدارس  توحیدی    1400مجمع  نسل  تخصصی  مدرسه  تاسیس  شاهد 

 باشیم.
 نماید:  برگزارهای زیر را و در سطوح تخصصی گرایش این مدرسه در نظر دارد آموزش های تخصصی خود را در 

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

 .تربیت نسل توحیدی پیش از تولد2
 سازی و ارتقای روابط زوجینظرفیت 

  ( یدیتوح ت یجمع ی)کنشگر   تی فعاالن حوزه جمع 
 مانی ماماها و متخصصان زنان و زا 

 متخصصان ناباروری  
 .تربیت نسل توحیدی در دوره بارداری 3

 
1 www.QuranEtratSchool.ir 
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 متخصصان بارداری تا تولد 
 ریزی برای مادران  مشاوره و برنامه

 .تربیت نسل توحیدی پس از تولد 4
 سال )مادران(  6تا  2تربیت نسل توحیدی از 
کودک    تربیت مربی مهد 

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

 سال(   6)قبل از تولد تا پایان 
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کارآمد و مربیان عرصه دوره اول رشد )قبل از تولد تا پایان  کامل تربیت نیروی   سال(   6دوره 
 اهداف : 

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

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 
 ها مطابق پنج دسته زیر و به ترتیب اولویت ارائه محتوا ارائه شده است: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

گزینی  *اصول پایه طب سنتی ایرانی و  حسن 
 مزاج 

کودک   سند تربیت 
 طیب 

اصالح رویکرد  
 ساختار وجودی انسان  نسبت به قرآن

 رشد تفکر اجتماعی *اصول حفظ سالمتی  بلوغ با هم بودن 
 جلد اول

های  گزیده روش 
 ساختار  وجودی جامعه  تدبر در قرآن

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

 قرآن
تبیین افسردگی و اصول  

 درمان مبتنی بر قرآن

*تدابیر طبی برای اقدام به  تدبر در بیت 
های تفکر در  روش  طیب سخن  فرزندآوری 

 قرآن
تبیین اضطراب و اصول  

 درمان مبتنی بر قرآن 

بارداری سالم  *تدابیر طبی برای  سند خانواده
 و زایمان 

معنا شناسی طیب و  
 خبیث 

های تدبر  روش 
کله و استعداد شناسی ایکلمه   *شا

*تدابیر طبی برای مسائل   
 نوزادی 

فرایند شناسی طیب  
 و خبیث 

های تدبر  روش 
 سوره ای

کودک در دوره   *اختالالت 
 اول رشد

های تدبر  روش  نظام سازی طیب  *اصول تغذیه برای فرزندآوری  
 مبانی بازی و بازی درمانی  به قرآن 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 تغذیه برای دوران  

 بارداری 
کودک   تربیت 

   )طیب( 

 
کودک در   *اصول تغذیه مادر و 

 دوران شیردهی 
   تربیت جنسی 

 
کودک دوره اول   *اصول تغذیه 

    رشد

 
*اصول ورزش و تحرک پیش از  

 فرزندآوری 
   

*اصول ورزش و تحرک دوران   
    باردرای 

*اصول تحرک و بازیابی قوای   
    مادر پس از زایمان 

*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 برگزیده 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 زوجیظرفیتیک. دوره 

 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 این دوره   ن فرهنگی، مبلغان و  باشد و نیز فعاالمخصوص بانوان و آقایانی است 

که تمایل دارند در این حوزه به صورت تخصصی فعالیت داشته باشند.    مبلغاتی 
 اجرا  شیوه 

کالس افراد می  کنند.توانند در سیر مطالعاتی یا   های ارائه شده با شرایط زیر شرکت 
 سطح تخصصدر  آزمون ورودی دارای مطالعه اولیه پیش از ثبت نام . 1
 ( LMSپایه جلسات حضوری همراه با دوره آفالین مجازی ) برگزاری دوره بر  .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 

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

 جلسه  6ساختار وجودی انسان   جلسه 6رشد یک 
گزینی     جلسه 6ساختار وجودی جامعه  جلسه 6طیب 
گزینی   جلسه  6اصالح رویکرد به قرآن   جلسه 12حسن 

 جلسه 12مقدمات تدبر  جلسه  12بلوغ با هم بودن  
 تغذیه زوجین برای فرزندآوریآشنایی با اصول 

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

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   هایدو. دوره
 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  این دوره   ویژه فعاالن فرهنگی، مبلغان و مبلغاتی است 
کنند.  موضوع به صورت تخصصی بپردازند و دیگران را به فرزندآوری تشویق 

 سطوح برگزاری دوره 
 . و شیوه اجرا قابل برگزاری است  نیاز مخاطب و میزان زمان قابل تخصیص به آموزشبر اساس    سطح دواین دوره در  

عنوان   .1 با  اول  توحیدی سطح  جمعیت  کوتاه    کنشگری  و  ترمی  متمرکز  آموزش  دریافت  به  عالقمندان  ویژه 
کنندگان  5الی  2مدت؛ قابل برنامه ریزی بین    ترم بر اساس مقدار واحد آموزشی انتخابی توسط شرکت 

با عنوان   .2 جمع   یشرانیپ سطح دوم  اجرا   ی فعاالن علم  ویژه   بیط  تینسل و  با یی  و  و    مرتبط  حوزه خانواده 
به تسلط بر مبانی انسان شناسی، شناخت مسائل و عرصه های اجتماع و  افراد  نیاز  بر اساس  که    تیجمع

 خود، طراحی شده است.های انسانی و ارتقای ظرفیت هدایتی و معنوی خانواده، اصول ارتقای ظرفیت
 اجرا  شیوه 
 برگزاری دوره بر پایه مجازی  . 1

ح آموزشی یا پژوه . 2  شی طراحی شده دریافت مدرک پایان دوره و اجرای طر

 ی( به ترتیب اولویت آموزشی:دیتوح تیجمع یکنشگرعناوین آموزشی سطح اول )
 عمومی اختصاصی

 جلسه  6ساختار وجودی انسان   جلسه 6سند خانواده  

کودک طیب      جلسه 6ساختار وجودی جامعه  جلسه  6سند 

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

 جلسه 12مقدمات تدبر    جلسه 12تدبر در بیت  

 تفکر امی و  اصول ظرفیت سازی و رشد فرزند پیش 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  6مزاج اصول حفظ سالمتی و آشنایی با *

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

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

 
 به ترتیب اولویت آموزشی:( بیط تینسل و جمع یشرانیپعناوین آموزشی سطح دوم )

گرفتن فعاالن علمی و اجرایی در حوزه فعالیتطرحاین   های مرتبط با خانواده و نسل  نامه به منظور تجهیز و در جریان قرار 
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 ساده ترین متن برای مطالعه غیر  نواده مطلع سازد و انتخاب سرفصلدر حوزه خا های این طرح بر اساس بیشترین 
 پژوهشی  انجام شده است.

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

 

 تدبر در قرآن سیر مطالعات بنیادی  دوره/ترم

 اول
سند خانواده؛ اصول و اهداف فعالیت در  

مقاطع مختلف خانواده در بعد فردی و  
 اجتماعی

 اصالح رویکرد نسبت به قرآن/ 
 قرآن مقدمات تدبر در 

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

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

 چهارم 
ساختار وجودی انسان؛ شناخت ابعاد  

انسان از علم تا عمل بر اساس منظومه قرآنی 
 روایی و 

 ترم چهارم تدبر 

مروری بر دوره های رشد انسان و اصول  پنجم 
 ترم پنجم تدبر  تعلیم و تزکیه در هر دوره

 

 



 

11 

   سه. دوره ویژه ماماها و متخصصان زنان و زایمان )نسل طیب(
 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 در فرایند فرزندآوری تا تولد  دانشجویان، مامامخصوص  این دوره   ها، پرستاران و متخصصان زنان و زایمان است 

 باشد.فرزند همراه مادر بوده و بیشترین اثرات را در این دوران بر وی دارند می 
 سطوح برگزاری دوره 

 نوع برنامه، مدت و شیوه اجرا قابل برگزاری است: بر اساس  چهار سطحاین دوره در  
کنندگان با اشاره   .1 کردن مسئله قابلیت ارتقای ظرفیت های نوع انسان ذهن شرکت  کارگاه نیم روزه روشن 

 به قدرت ویژه ماما در ارتقای ظرفیت مادر و نوزاد 
یکرد   .2 کوتاه مدت تخصصی شرح تفصیلی چگونگی ارتقای ظرفیت نسل آینده با اشاره به دو رو دوره 

 های مادر و نوزادول اختصاصی ارتقای آرامش و ظرفیت ارتقای ظرفیت خود فرد )ماما(  و اص
دوره بلند مدت تخصصی آموزش های سطح دو همراه با آموزش تخصصی طب سنتی و اصول تغذیه با   .3

همکاری دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با هدف تجهیز ماما به تدابیر ارتقای  
 های جسمی و سالمتی مادر و جنین ظرفیت 

کریم )سطح عمومی( و تعمیق   .4 یکرد تعمیق تخصص در تدبر در قرآن  دوره تکمیلی بلند مدت با رو
 آشنایی با ساختار رشد و هدایت انسان 

 اجرا  شیوه 
گردد و منابع طب ایرانی مندرج  دوره با همکاری دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار میاین  . 1

یس خواهد شد.در سطح سه این   دوره با همکاری این دانشکده تدر
 مجازیبرگزاری دوره بر پایه جلسات  .2
گواهی  . 3  پایان دوره اعطای 
کنندگان عالقمند به همکاری پژوهشی و تدوین طرح .4 های پژوهشی برای مطالعات مبتنی بر مبانی دعوت از شرکت 

 ایرانی شهید بهشتیبا همکاری دانشکده طب  آموزشی دوره و تببین تاثیرات آن
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 سطوح آموزشی 
های  شناخت ظرفیت سازی 

 هاهدف از سرفصل ارتقای بلوغ عاطفی انسانی و ارتقای آن 

 سطح اول
 کارگاهی ) نیم روزه( 

نقش ماما در ایجاد 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 رویکرد نسبت به قرآن  
 مقدمات تدبر در قرآن /

بلوغ با هم بودن با  
محوریت همکالمی و 

 همفکری 

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

 رویکرد: 
ارتقای ظرفیت خود فرد )ماما(  و  

اصول اختصاصی ارتقای آرامش و 
 های مادر و نوزاد ظرفیت 

اصول ظرفیت سازی و رشد  
 فرزند پیش از تولد 

)تفکر امی و رشد یک و سند 
 خانواده(

بلوغ با هم بودن با  
محوریت همدلی و  

 همراهی

 سطح سوم
 ترم بلند مدت 

ویژه برگزاری دوره 
های مشترک با  

 دانشکده طب ایرانی

اصول حفظ سالمتی و  
 آشنایی با مزاج
  و مزاج، )اصول پایه طب سنتی

مبانی حفظ الصحة و تدابیر  
 خاص ویژه زنان و زایمان(

تدابیر سالمت دوران 
 بارداری و زایمان 

و مهارت های  )اصول 
تحرک برای رشد   تغذیه و

 ( کافی و زایمان طبیعی

تجهیز ماما به تدابیر 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

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

آشنایی با ساختار رشد و هدایت 
 انسان 

ساختار وجودی  آشنایی با 
 انسان 

مهارت های  اصول و 
گزینی   حسن 

ساختار وجودی  آشنایی با 
  جامعه

  صالح سازی اعمال 
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 متخصصان ناباروری  چهار. دوره ویژه 
 اهداف : 

کردن زوجینر ناباتخصصان  توانمندسازی 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 
 برگزاری دوره بر پایه جلسات مجازی .1

 پایان دوره و اجرای طرح آموزشی یا پژوهشی طراحی شده دریافت مدرک  .2

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 تغذیه زوجین برای فرزندآوری  

 جلسه  6اصالح رویکرد به قرآن  جلسه 6  تفکر اجتماعی؛ دوره اول رشد
 جلسه 12مقدمات تدبر  جلسه 12فرایندشناسی طیب 

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

   جلسه 12ای تدبر سوره جلسه  12بلوغ با هم بودن  
 ها   )اختیاری( همراه با بیان 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   فرزند پیش از تولداصول ظرفیت سازی و رشد 
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 برگزیده ااساس نیاز   .گرددائه میربا دعوت از متخصصان آن حوزه و بر اساس طر
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 گرایش تخصصی
 بارداری  تربیت نسل توحیدی در دوره 
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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
 ویژه مادران، مبلغان، مبلغات و عالقمندان به تخصص در توانمندسازی برای تربیت نسل توحیدی است.  این دوره  

 اجرا  شیوه 
 سطح تخصص برای آزمون ورودی م ودارای مطالعه اولیه پیش از ثبت نا  . 1

 برگزاری دوره بر پایه جلسات حضوری همراه با دوره آفالین مجازی   . 2
ح آموزشی یا پژوهشی جهت اجرا در حوزه آموزش دریافت شده  . 3  سطح تخصص  برایطراحی یک طر
ح آموزشی یا پژوهشی طراحی شده  . 4  دریافت مدرک پایان 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 تغذیه زوجین برای فرزندآوری *

 جلسه  6اصالح رویکرد به قرآن  جلسه 6  تفکر اجتماعی؛ دوره اول رشد
 جلسه 12مقدمات تدبر  جلسه 12فرایندشناسی طیب 

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

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

 اصول ظرفیت سازی و رشد فرزند پیش 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 برگزیده 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  این دوره   ویژه مادران و پدران و نیز مربیان و مبلغان است 

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

 برگزاری دوره بر پایه جلسات حضوری همراه با دوره آفالین مجازی   . 2
ح آموزشی یا پژوهشی جهت اجرا در حوزه آموزش دریافت شده  . 3  سطح تخصص  برایطراحی یک طر
ح آموزشی یا پژوهشی طراحی شده  . 4  دریافت مدرک پایان 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 تغذیه مادر در دوره بارداری  

 جلسه  6اصالح رویکرد 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 12فرایندشناسی طیب 
  جلسه 12بارداری همراه با شناخت خواص سوره 

 ها  )اختیاری( همراه با بیان خواص سوره  جلسه 12ای تدبر سوره جلسه 6گزینی 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 پیش از تولد 

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

 )اختیاری(  جلسه 12های قرآن به قرآن تدبر با روش  
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 گرایش تخصصی
 توحیدی پس از تولد تربیت نسل 
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 دوران شیرخوارگی تربیت نسل توحیدی دوره 
 مادران و پدران برای تربیت فرزند صالح  توانمندسازی  اهداف : 

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

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

 اجرا  شیوه 
 برای سطح تخصصدارای مطالعه اولیه پیش از ثبت نام و آزمون ورودی  . 1

 برگزاری دوره بر پایه جلسات حضوری همراه با دوره آفالین مجازی   . 2
ح آموزشی یا پژوهشی جهت اجرا در حوزه آموزش دریافت شده  . 3  برای سطح تخصص طراحی یک طر
ح آموزشی یا پژوهشی طرا . 4  حی شده دریافت مدرک پایان 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 تغذیه مادر و فرزند در دوره شیرخوارگی  *

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

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

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

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

 ها)اختیاری( همراه با بیان خواص سوره  جلسه 12ای تدبر سوره جلسه 6گزینی طیب 
 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 پیش از تولد 
 )اختیاری(  جلسه 12های قرآن به قرآن تدبر با روش  جلسه  6تفکر امی و 

ح درس اساتید برگزیده 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  -
 ترصالح ارتقای سبک زندگی توحیدی برای داشتن فرزند   -
کودک     ترین دانستنی آموزش مهم -  های بعد از شیرخوارگی و تأمین سالمت مادی و معنوی 

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

کودکان هستند.   همچنین تعامل با 

 اجرا  شیوه 
 برای سطح تخصصارای مطالعه اولیه پیش از ثبت نام و آزمون ورودی د . 1

 برگزاری دوره بر پایه جلسات حضوری همراه با دوره آفالین مجازی   . 2
ح آموزشی یا پژوهشی جهت اجرا در حوزه آموزش دریافت شده  . 3  برای سطح تخصص طراحی یک طر
ح آموزشی یا  . 4  پژوهشی طراحی شده دریافت مدرک پایان 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 تغذیه فرزند در دوره بعد از شیرخوارگی  *

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

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

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

ریزی برای انس و تدبر در قرآن برای زوجین در دوره بعد از  برنامه* جلسه 6رشد تفکر اجتماعی؛ دوره اول  
 جلسه 12شیرخوارگی 
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 ها   )اختیاری( همراه با بیان خواص سوره  جلسه 12ای تدبر سوره جلسه 12فرایندشناسی طیب 

 ره بارداری آشنایی با ادعیه ارتقا دهنده ذکر در دو جلسه 6گزینی 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

کودکان *   جلسه 6آموزش مفاهیم دینی 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 برگزیده ارائه می  گردد.اساس نیاز با دعوت از متخصصان آن حوزه و بر اساس طر
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   پیش دبستانتربیت مربی دوره 
 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
که در صدد مشاوره به پدران و مادران در دور پیش دبستان هستند.  این دوره   ویژه مادران پدران و نیز مربیانی است 

 اجرا  شیوه 
 دارای مطالعه اولیه پیش از ثبت نام . 1

 دارای آزمون ورودی  . 2
 برگزاری دوره بر پایه جلسات حضوری همراه با دوره آفالین مجازی )برگزاری با یک هفته تاخیر برای بارگزاری جلسات( .3
ح آموزشی یا پژوهشی جهت اجرا در حوزه آموزش دریافت شده  .4  طراحی یک طر
ح آماده شده  .5  دفاع از طر
ح آموزشی یا .6  پژوهشی طراحی شده  دریافت مدرک پایان 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 تغذیه فرزند در دوره پیش دبستان   *

 جلسه  6اصالح رویکرد به قرآن  جلسه 12سخن  طیب 

های  های برای ارتقای سطح توانمندی 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 بعد  برنامه* جلسه 12فرایندشناسی طیب 
   جلسه 12از شیرخوارگی 
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 ها  )اختیاری( همراه با بیان خواص سوره  جلسه 12ای تدبر سوره جلسه 6گزینی طیب 

 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  کلمه تدبر با روش  جلسه  6جنسیت در   )اختیاری(  جلسه 12ای های 

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

کله    جلسه  6شناسی شا

کودکان     جلسه 6آموزش مفاهیم دینی به 
 

 

 


