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

كند، از اين رو تربيت انسان و  زمين باشند و تماميت اين غايت نيز تنها در برپايی امت واحده توحيدی تحقق پيدا مى
كه اين مهم را به وضوح مىجامعه برنامه اصلى دين مبين اسالم به شمار مى كريم و سيتوان در قرآ آيد  ره اهل بيت  ن 

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

تا   فرد،  او  پايان  يک  و  برنامهعمر  خانواده  اساس  اين  بر  دارد.  ادامه  اسالم  تربيتى  محوریبيت  های  از  ترين  يكى 
كه شامل پدر، مادر و   كوچكترين واحد خانواده  كه اسالم از  ساختارهای ايجاد انسان و جامعه متعالى است، تا بدانجا 

كه در  های خود را ارائه داده تا آنكه در نهايت امت واحده توحيدی را نيز يک خانواده بزرگ مىفرزندان است برنامه كند 
كرده و مومنين همگى با هم برادر هستند. ا ايآن رسول نقش پدر ر   فا 

كميت حق و حكومت اسالم بر تمامى عرصه های زندگى بشر، بيش از هر جای  جمهوری اسالمى به عنوان پرچمدار حا
پياده نيازمند  برنامهديگر،  عدم  آنكه  حال  است،  ساختار  اين  نسلسازی  تربيت  در  مشخص  عدم  ريزی  آينده،  های 

آانسجام ساختاره از يک سند جامع و  موزشى در دورهای  انسان و همچنين عدم برخورداری  های مختلف رشد يک 
 روی اين حركت است.  مشخص برای مديريت مسائل مربوط به خانواده، همگى از مشكالت پيش

كريم و روايات اهل بيت عليهم السالم مى كه اقتضائات به وجود  با مطالعه در قرآن  قبل از  آمده  توان به راحتى دريافت 
كه در روايات   كله و سعادت و شقاوت انسان و در نتيجه در فرآيند رشد او دارد، تا حدی  تولد، نقش بسيار مهمى در شا

 »السعيد سعيد فى بطن امه و الشقى شقى فى بطن امه« آمده است:
كه اسباب هدايت افراد را بايد از قبل و حين تولد وامثال اين روايت شريف نشان مى تدای ورود آنها در دنيا تدارک  اب  دهد 

كه مىديد. در اين خصوص تشيع علوی دارای فرهنگى ناب و مناط توان با  های قوی و بسيار مستدل و متقن است 
 های رشد اهتمام ورزيد.قاطعيت و قطعيتى در خور شأن، به تربيت نسل توحيدی دور از آسيب

كه در خصوص تربيت فرزند در  آمده از قرآن و روايات، نگرانىبا اين تربيت حساب شده و بر اساس نقشه به دست  هايی 
كه  ای غرب وجود دارد، تا حدود بسيار زيادی برطرف مىای و غيررسانهسنين باالتر و هجمه رسانه شود. زيرا فرزندی 

از ظرفيت فطری خاصى برخوردار مى كه همانند سپری محكم دردارای طيب مولود و طيب والدت است  برابر    شود 
 شود.های رشد مقاوم مىآسيب

اين طرح،  با باور به اين حقيقت قرآنى اميدوار است و درتالش است در  مرحله عمل اين حقيقت را به صورت عينى  
  ثبت و در اختيار جهانيان قرار دهد.
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ح نسل توحیدی   ضرورت طر
كه طالب يک جريان عمقى و ريشه دار    ی شود. هر جامعه اهای اجتماعى از نسل شروع مىمنشا همه جريان سازی

كوچكترين اقدام، از اقدامات قبل و بعد بارداری بزرگترين تاثير را  مى  است كند و از انعقاد نطفه.  بايست از نسل شروع 
 های اجتماعى دارد.در جريان سازی
كه  ايدهنسل توحيدی   گرفته  ای است  دی را  نامه نسل توحيدر واقع اساس  وتوسط حضرت ابراهيم عليه السالم شكل 

كرده است.  عليه السالم  حضرت ابراهيم   كه حضرت ابراهيم مد نظر قرار    41تا   35آيه  مدون  سوره ابراهيم اولين موضوعى 
كنونى مقدور   كردن "بلد" است. شايد اين هدف ابراهيمى برای ما در جامعه  نباشد اما هر قدمى در اين مسير  داد درست 

 كند. ىم  ما را به اين هدف نزديک
آيه   اعراف  از محل  182در سوره مبارک  را يكى  شدن  انسان مىفرزنددار  ها سوار  داند. همانطوركه انسانهای اضطرار 

 اضطرار است. ن اخوانند، برای فرزند دار شدن هم همشوند و در حال غرق شدن هستند چطور خدا را مىمى كشتى
كه انسان واقعا خدا رامىيكى از محل كه فرزند در رحم دارد و نگران سالم بودن و سالم بدنيا زمان  خواندهايی  ى است 

كشتى است.  كه در   آمدنش است. عين زمانى 
كه سالم بدنيا امده است ممكن بود سالم نباشدمى  بعد از آن فراموش مر و  به اكنند  مىشروع  والدين    و  شود جنينى 

بودن  نسل توحيدی موحد داشتن شود. برای  ن وارد مىاش، درنتيجه، شرک در زندگىدر فرزند   مالكيتاحساس  نهى و 
  مهم است.بسيار پدر و مادر  

 

 

ح کلی  ف  ا هدا  نسل توحیدی  طر
 نده يسالمت نسل آها، استعدادها و  ارتقای ظرفيت •
 عالم جمعيت موحدان در گسترش و افزايش سازی برای جريان •
 ر بيشت 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 آسيبنسبت به آينده سازی نسل مقاوم •
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 نسل توحیدی  طرحراهبردهای  
گرايش به طّيبات    رويكرد سبک زندگى مومنانهدگى با اصالح سبک زن .1  و 

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

 رشد محور و بلوغ  با هم بودن  ارتقای زوجيت  .3
 ظرفيت سازی و پرورش مناسب فرزند در مقاطع مختلف  زم برای های الارائه 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   .6

 منابع دانشگاهى در حوزه طب سنتى و مدرن   و فرزند بر پايه
 تغيير توجه به تربيت محيط خانواده و استقرار محيط طيب به جای تربيت فرزند  .7
 صالح به عنوان محور برنامه ريزی و جزئيات زندگى زوجين قرارگيری مسئله تربيت نسل   .8
 اهات و خطاهای رايجاز اشتبتحريز   و و راهبردهای سالمت پايدار ترويج و حمايت علمى از زايمان طبيعى  .9

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

 ها در شهرهای خاص گرايی و تمركز آموزشپرهيز از پايتخت
 ابل زندگى شهری و اهتمام به ارتباط و استقرار در محيط سالم و طيب يعت محور در مقترويج زندگى طب . 12
 ها در حوزه تربيت نسل توحيدیطراحى و ساماندهى پژوهش .13
 سازان علمى در حوزه تربيت نسل ها به عنوان فعاالن و جرياندانشگاه قرارگيری .14
گسترش آموزشساده سازی آموزش .15  های الكترونيک و مجازیها و 
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ح نسل توحیدی   مقاطع هدف طر
 ازدواج توحیدی  .1

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

 
 یفرزندآور  یبرا یآمادگزندگی توحیدی و  .2

كسب آمادگى برای ورود     به دوران فرزندآوری همراه با برنامه ريزی و استفاده دوران استقرار زندگى زناشويی و 
 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 دوران تصميم به ورود به مرحله فرزندآوری و 
 بهترين فرزندان يژه بر سالمت روحى، معنوی و جسمى برای داشتن  در فرزند و مراقبت و

 
 یبارداردوران  .4

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

 
 و شیرخوارگی  تولددوران  .5

گاه ايمرحله ورود فرزند به دن فرزند و توجه    ىو جسم  ىسالمت روح یدهاي و نبا  ديبر با ن يوالد  ىو ضرورت آ
  باتياستقرار ط له يفرزندان صالح به وس تيفرزند به روش القا و ترب  تي ترب یريادگيبه ضرورت   نيدادن والد

  یريپذ ريتاث لياصالح خود به دل تيبه اهم نيدادن والد ىگاهخانواده و آ طي مح ت يه و تربخانواد  طي در مح
 خانواده.  طيفرزندان از مح ريناپذ زيگر
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ح شکوفایی نسل توحیدی  پشتوانهمحتوای پایه و   علمی طر

 چکیده  عنوان 

عناصر ساختار   نیيتب
 انسان  یوجود

ا به  مؤلفه ه اني ارتباط م  ىآن به همراه معرف یمؤلفه ها  نييانسان و تب  فيتعر
 یت ساختارصور

   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 نييتبچهارم رشد انسان و   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 ت تب جه  در 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   اتيو روااز منظر قرآن   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   دگاهيعه از دانسان و جام 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 نيعصوم ائمه م  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  داتيجموعه تولم  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 يقو ت  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 
 دهاياركه نور، به همراه با سوره مب  تي تحقق آن با محور یعفاف و راهبردها  ىمعرف
كودكان و نوجوانان ىآموزش مسائل جنس  یدهايو نبا  به 

سالم اهلل    هیفاطم فهیصح
 هایعل

ارتقای معنوی به منظور  هايطاهره سالم اهلل عل  قهيحضرت صد  هيمجموعه ادع
 اتصال به سبک زندگى ايشان خانواده و 
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 دومبخش 

ح  اجرای    نسل توحیدیشکوفایی طر

 ها دانشگاه در
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 های آموزشی برنامه الف. 
ح   نسل توحیدی سابقه آموزشی طر

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

گسرای  نفره،  ( 1393 )ة اهلل بيمارستان بقي(،  1398،  1395،  1392، دانشگاه تهران )(1392ى )دانشجويی فاطم
)ان اسالمى  سرچ(1393قالب  فرهنگى  مجموعه   ، ( ) 1393شمه  هنری  سيد  (1395(، حوزه  فرهنگى  مجموعه   ،

 ( 1398الشهدا ) 
گذها  اين دوره  حضورشته  در  صورت  قالب همايش به  و در  برگزارروزيکهای  ی    سال ابتدای  از  اما  شد.مى  ه 

كرونا  ، 1399 گيری بحران  گسترش  ی،  های مجازعه آموزشو همگام با توس  همزمان با اوج  وسعت مخاطبان 
كمک بست صار شهر تهرانحها از يافته و آموزش كشور  ،وزش مجازیم ر آبا   امكان پذير شده است. به سراسر 

گروه  آموزش كلى  طمخاهای اين طرح در دو  طراحى و ارائه  فعاالن فرهنگى و مبلغين«  « و »»مخاطب عمومىب 
 شود.كيفيت آموزش و محتوای آن به تناسب تعيين مىگردد مى

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

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

 
 زش آموفرایند اجرای  

 جامع    برگزاری همايش .1
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گروه مخاطبان  های جامع در حوزه خانواری همايش برگز • كاركدانشجو»اده برای   نان«« و »اساتيد و 
گزيده  •  ايرانى اسالمى سبک زندگى  زدواج تا تربيت فرزند در قالب سير اهايی از ارائه 
 مباحث تخصصىجذب عالقمندان به شركت در    وای آموزشى مبسوط  هبرنامه دوره معرفى  و  ارائه   •
 

 تخصصى های آموزشى مبسوط و رگزاری دوره ب .2
 ج تا تربيت فرزنداز ازدواهای آموزشى برای مقاطع برگزاری دوره  •

 
 های آموزشی رفصلس 

 مقطع 
یا    عنوان دوره
 مخاطب 

 سرفصل و موضوع 
  د جلسات تعدا

 ی ساعت آموزش

 ازدواجآمادگی برای 

 پيوند توحيدی 

/ 

پيشنيازهای 
 ازدواج 

/ 

 هنر همسرشناسى

/ 

؛ چرا و  ازدواج
 چگونه 

 

 

 ؟های حقيقىارزش يا های رايجارزش

 ازدواج هدفمند يا ازدواج عاطفى؟

ى،  بلوغ ازدواج )بلوغ اقتصادی، بلوغ اجتماع
بلوغ عاطفى، بلوغ جسمى، بلوغ شناختى،  

كنترل(   بلوغ انتخاب، بلوغ 

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

در انتخاب   آورینسل و فرزندجايگاه اهميت 
)سن ازدواج، معيارها، صفات،   همسر
 های زندگى،  برنامه

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

كه زوجين به عنوان  بلوغ عاطفى )صفاتى 
يک مادر و يک پدر بايد داشته باشند و شكل  

 گيری صفات الزم در خود فرد( 

 جلسه  4-8

 ساعته  2الى  1
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 مقطع 
یا    عنوان دوره
 مخاطب 

 سرفصل و موضوع 
  د جلسات تعدا

 ی ساعت آموزش

استقرار و ن دورا
 زوجیتاستحکام 

 /   یديتوح  ىزندگ
 بلوغ با هم بودن 

/ 
 های زندگى مهارت

ارتقای های بودن )مهارتبلوغ با هم 
فكری، همدلى و همراهى در  كالمى، هم هم

 خانواده( 

 های عبور از حصار "من بودن"مهارت

 های خودشناسى مهارت

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

 جلسه   7الى  4

 ساعته  3الى  2

  یبرا یدوران آمادگ
 یاقدام برا) یفرزندآور

 (یفرزندآور

مراقبت های پيش 
 از فرزندآوری 

/ 
تربيت فرزند پيش 

 از تولد

آداب ظرفيت سازی و تربيت فرزند پيش از  
 انعقاد نطفه 

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

 های درمانگيری از ناباروری و روشپيش 

 خانواده شاد و اميدوار ل طاليی اصو 

 جلسه   8الى  4

 ساعته  2الى  1

 یبارداردوران 
 

   /برای مادران
 مادر مثل مادر 

های روحى و معنوی در دوران  مراقبت
 بارداری 

های پزشكى و تغذيه ضروری و  مراقبت
 عمومى 

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

 فرزند 

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

 جلسه   6 الى 3

 ته ساع 2ى ال  1
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 مقطع 
یا    عنوان دوره
 مخاطب 

 سرفصل و موضوع 
  د جلسات تعدا

 ی ساعت آموزش

های تربيت و هدايت فرزند  آشنايی با مهارت
 به وسيله القاء 

 های تربيت فرزند اصول و پايه

 / برای پدر ان
 درل پپدر مث 

 ارتقای روابط زوجين در دوران بارداری

 نقش پدر در تربيت فرزند  

 جلسه   3الى  1

 ساعته  1

و  دوران تولد
 شیرخوارگی فرزند 

 

كالم   كردن  تربيت فرزند به وسيله نافذ 
 والدين 

كودک كالم طيب در  كردن   اثر پذير 

 آموزش عواطف از طريق القاء و لحن 

ارتباط با اشياء طيب به وسيله اسامى و  
 كلمات

 ايجاد حدود و بايد و نبايدهای طيب  

گزاره های پايه در  چگونگى ايجاد مفاهيم و 
 كودک

كالم سازفعال كودک از طريق   ی تفكر 

كودکزمينه كردن   سازی منطقى و باورمند 

كودک به وسيله  فعال سازی توان مديريت در 
 كالم 

 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

 جلسه   10لى ا 2

 عته سا 2الى  1
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 مقطع 
یا    عنوان دوره
 مخاطب 

 سرفصل و موضوع 
  د جلسات تعدا

 ی ساعت آموزش

كودکطيب  سازی حواس و عواطف 

كودکی سازطيب كالم   كلمات و 

كودک  بذرپاشى باورهای زيبا در 

كودک ک طيب   توجه به رزق و خورا

كودكان بايسته های بيان مسائل جنسى به 
 بر اساس احكام الهى 

آموزش نماز به فرزندان )استقرار نماز در  
 خانواده( 

كودک با مفاهيم عاشورايی  تربيت طيب 

 تربيت دينى فرزند به وسيله مناسک دينى 

ت فرزند در هفت  تربي
 سال دوم

 

های تربيت فرزند در دوره  اصول و مهارت
 دوم رشد 

كودک در هفت   گزين شدن  مهارت های خير 
 سال دوم 

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
 ز اهميت است:نسل توحيدی به چند جهت حائدر وهش پژله سئم 

كيفيت  .1  ارائه شده و محتوای  هاو اثربخشى آموزشارزيابی 
كيفيت و اثربخشى بررسى  .2  در فرزندانو جسمى  معنویهای رعايت و مراقبت علمى 

 
رو   اين  است  از  آموزش گا همالزم  ارائه  با  تيم م  پژوهشى  ها،  موازی  های  صورت  ابه  پيش  ارائه  از  و  شروع  ز 

آها  آموزش پايان  پيگيریتا  و  زمانن  به  دار،  های  ابررسى  اقدام  بر  عالوه  تا  نموده  و  رتقای  پژوهشى  كيفيت 
تبديل به منابع علمى قابل انتشار  مى به دست آمده را  عل دينى و محتوای  و تبليغى، مبانى  خشى آموزشى  باثر

كرده و توسعه اين مفاهيم را در   ای مختلف هموار سازد. هعرصه و استناد 
 

 ز: عبارت است اپژوهشى قابل بررسى  ضوعاتمو
 روابط  های پيشگيری از آسيب و  ازدواج موفق تمايل به ازدواج، موثر بر عوامل ررسى ب •
 زوجيت و زندگى موفق زوجين كيفيت  موثر بر ررسى عوامل ب •
 و افزايش جمعيت موثر بر فرزندآوری بررسى عوامل  •
 پيش از انعقاد نطفهنه در فرزندان حس صفات و پايه ريزی   انتقالدر امل موثر عوبررسى  •
 ای فرزندآوری در صفات و سالمت فرزندان ، موقعيتى و جسمى برهای معنویبررسى تاثير مراقبت  •
 شده در سالمت مادر و فرزندهای جسمى ارائه ت مراقب بررسى تاثير  •
 بررسى راهكارهای ارتقای سالمت و هوش معنوی فرزندان •
 ت به تهاجمات دينى و فرهنگىنسل آينده نسبيری ذآسيب پهای پيشگيری از سى راهكاربرر •
 زندنطفه در سالمت و صفات فربررسى تاثير زمان و مكان انعقاد  •
 ، شغل والدين و روابط زوجين در سالمت و صفات فرزندانبررسى تاثير محيط خانواده •
 فرزندانت  صفادر سالمت و توسط مادر بررسى تاثير انس با قرآن  •
 حى و معنوی مادر و فرزند در سالمت رو ه ا ادعيگرايش و انس ببررسى تاثير  •
 زندآوری موفق باروری و فربررسى نقش تغذيه و ورزش در  •
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 یغتبلتوسعه و ارتقای های برنامه  .ج
 

كتابخوانى   .1 كتابو  ترويج  زندمعرفى  سبک  و  خانواده  حوزه  در  منتخب  بهای  دانشجويان،  گى  ه 
 ندان و اساتيدكارم 

كت .2  ت زوجيى و بلوغ ابخوانى با محوريت سبک زندگبرگزاری مسابقات 
بسته  .3 ازدواج فرهنگى  های  طراحى  آ  تبريک  اهدای  زماو  در  اساتيد  و  كارمندان  دانشجويان،  به  ن ن 

 ازدواج 
كتابهای آموزشىمجموعهشامل  های فرهنگى تبريک تولد فرزند  طراحى بسته  .4 القای ها و  ،    عناصر 

 فرهنگ طيب 
دوره  .5 سازی  ارتقای  غنى  و  دانشجويی  ازدواج  مورد  های  در  زوجين  نياز  مورد  های  دانستنى  به  آن 

 يت فرزندآن و تربآداب ، وریفرزندآ
 


