
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

ح تأسیس مرکز سبک زندگی ایرانی اسالمی نسل توحیدی   طر

 1442رمضان  |  1400اردیبهشت 

که نردیک به   سال فعالیت آموزشی و پژوهشی در حوزه   20مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت علیهم السالم دانشگاه تهران 
کرده است. این   1392آموزش قرآن و مفاهیم قرآنی دارد، از سال   اقدام به راه اندازی طرحی با عنوان شکوفایی نسل توحیدی 
که به پشتوانه مجموعه مطالعات پژو ح  که در حوزه انسان از منظر قرآن طر هشی در قرآن و روایات اهل بیت )ع( و مجموعه  آثاری 

گرفته است، بر اساس شناخت ضرورت  های جامعه اسالمی و ضرورت تاثیر بر فرهنگ و روایات در این مجموعه تولید شده شکل 
ینی در حوزه سبک زندگی، فرزندآوری و تربیت  و معنویت جامعه به صورت نسل محور، آموزش های مختلف و متنوعی با رویکرد د 

کنون توفیق جذب فرزند برگزار می   نزدیک به ده هزار مخاطب را داشته است. کند و تا 

اینک با توجه به ضرورت های اجتماعی و نیاز جامعه اسالمی به ورود قوی تر مجموعه های دینی به خصوص در حوزه حساس  
راه اندازی و تاسیس مجموعه ای برای ارائه آموزش ها و ترویج فرهنگ ایرانی اسالمی به  سبک زندگی، این مجموعه طرحی برای 

 صورت خانواده محور دارد.

ح اولیه این مرکز  شامل مجموعه کلی طر  مند زیر است: های هدفدر یک نگاه 

 آموزش قرآن  بخش الف. 

ح مادران قرآنی و پدران قرآنی )در حال اجرا در فضای مجازی(  ها:آموزش تدبر برای خانواده. 1  شامل:  طر

 )در حال اجرا در محل مدرسه قرآن( هابرگزاری جلسات قرآن با حضور خانواده. 2 

 )کودکان و نوجوان و جوان(  های حفظ قرآنبرگزاری دوره. 3 

 

 شکوفایی نسل توحیدی بخشب. 

 های: کارگاهی و ترمی در زمینه های آموزشی برگزاری دوره. 1 شامل:

 سال( 7تا  2های دوران بارداری  |  اصول تربیت فرزند در دو سال اول و استفاده از ظرفیت  |آمادگی برای فرزندآوری  ) 

 راه اندازی تلوزیون اینترنتی نسل توحیدی ) فاز اولیه در حال اجرا( . 2 

   ؛فرهنگی و تربیتی خانوادهآموزش های جامع سایت برای راه اندازی  تولید محتوا 

کودک )تربیت محیط خانواده(ی خانواده محور ها رویداد   برگزاری.3   با رویکرد تربیت دینی 

کارگاهی های خانوادههایی برابرنامه     فرزندانسن تی مرتبط با ا موضوعات تربیو یا اردویی ب به صورت 



 

 خدمات مادرانه  بخشج. 

 )در حال اجرا( خدمات مشاوره پزشکی )حفظ سالمت و سبک زندگی( . 1  شامل:

 های تخصصی سالمتی برای مادران باردار . دوره2 

 )درحال اجرا( های آموزشی در حوزه . برگزاری دوره 3 

کودک( ) تمهیدات پیش از فرزندآوری  |  مراقبت  ها و تدابیر دوران بارداری  |  اصول سالمتی در دوران تولد و شیردهی به 

 در حال اجرا . ارائه مشاوره تخصصی فرزندآوری  )به ویژه ناباروری( 4 

 

 خانواده توحیدی  بخشد. 

 درحال اجرا( )  ی برای جوانان:موزشهای آ. برگزاری دوره1 شامل:

 )ازدواج آسان و موحدانه، روابط زوجین و بلوغ با هم بودن( 

 با استفاده از روانشناسان قرآنی:مشاوره قرآنی  راه اندازی مرکز. 2 

 )مشاوره ازدواج، روابط زوجین و زوج درمانی، اختالالت روانی( 

کودک و نوجوان راه . 3   اندازی مرکز مشاوره و استعدادیابی 

 

 کودک و نوجوان  بخشد. 

 بر اساس منظومه رشدی استخراج شده از قرآن و روایاتاندازی مهدکودک قرآنی . راه1 شامل:

 در حال اجرا های آموزش مفاهیم قرآن )فهم قرآن(  . برگزاری دوره 2 

 در حال اجرا های تربیت دینی برای سنین مختلف )جشن تکلیف، جشن ال اله اال اهلل( . برگزاری رویداد 3 
 

های تخصصی و آموزشی مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت ، بخشی از ظرفیت های ذکر شدهدر پایان الزم به ذکر است بخش
کنده در حال اجرا بوده و ما بقی نیز در  )ع( است و تماما در نقطه عملیاتی قرار دارد. بخش   زیادی از موارد ذکر شده به صورت پرا

 انتظار فراهم شدن زمینه اجراست.

ح به عنوان الگویی قابل تکثیر  کز تخصصی سبک زندگی ایرانی اسالمی با محوریت مساجد، این طر امید است با راه اندازی مرا
کشور شده و ح، باقیات صالحاتی برای تمامی دست اندرکاران باشد.  برای مساجد دارای ظرفیت در سراسر   عالوه بر اجرای خود طر



 و من اهلل التوفیق


