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پـــرونده
نمایشگاه تولید محتوا جهت ارائه در مساجد تدبرمحور

گزارشی از تولیدات کارگروه های مجمع مدارس قرآن و عترت برای همایش مسجد

1

سالمت  »ماهنامه  عنوان  با  نرشیه ای  دارد  نظر  در  طّب  کارگروه 

یادداشت های علمی و  قالب  دارای محتواهای متنوع در  مسجد« 

ساده با موضوع حفظ سالمت افراد و خانواده ها تهیه کرده و در 

مساجد سطح تهران توزیع مناید. اولین شامره این ماهنامه هم زمان 

با هامیش مسجد تهیه می شود.

___________________
1. نام کاربری متامی مسئوالن کارگروه ها در پیام رسان بله فعال می باشد.

1)@ehsan_z زهرا بهرامی احسان(

کارگروه طّب مدرسه اولوا الفضل
                )طّب و طّیبات(

انتشار ماهنامه سالمت مسجد

مناز در قرآن به عنوان بزرگرتین ذکر و یاد 

خداوند بوده و فطری ترین عمل در زندگی 

نوع انسان است که از کودکی اقبال فراوانی 

بر آن می رود. روایات راجع به آموزش مناز 

به کودکان بسیار چشمگیر است تا اندازه ای 

که به نظر می رسد مهم ترین امر در تعلیم 

آن,  از  باالتر  حتی  و  باشد  کودک  تزکیه  و 

تنها موضوعی است که می بایست به کودک 

تعلیم شده و به تدریج در دوره دوم رشد از 

او بازخواست شود. 

تدریجی  صورت  به  مناز  آموزش  است  بهرت 

از اوایل کودکی و هم زمان با سخن گشودن 

مناز  بلوغ  هنگام  تا  شود  رشوع  کودک 

خواندن برای او سنگین نباشد. 

در دوره اول رشد، آموزش مناز به کودکان با 

این امر است.  جلب توجه آن ها نسبت به 

همین قدر که کودک بایستد و ادای مناز را 

درآورد، خوب است. به هر مقدار که کودک 

به  رو  اینکه  ولو  بخواند,  مناز  توان  حد  در 

قبله نباشد, یا فقط یک الله اکرب بگوید و... 

ناقص  او  مناز  اگرچه  می شود،  مناز  اطالق 

باید  را  کودک  دوره،  این  انتهای  در  است. 

هم   زهرا حرضت  تسبیحات  و  اذکار  با 

آشنا کرد.

بر اساس مراحل توانایی تکلم کودک می توان 

پیش دبستانی  در  مناز  آموزش  برای  الگویی 

طراحی کرد، که به رشح زیر است:

)@khajouie_315 سارا خواجویی(

کارگروه پیش دبستان

پیش طرح آموزش مناز در پیش دبستان 

مدرسه تفکر و تعقل
)آموزش و پرورش(

برنامه تدریجی آموزش مناز در پیش دبستان )برای 26 هفته(

آموزش مناز زمان 

دو هفته اول
آموزش تکبیر االحرام 

بخش هایی از اذان

دو هفته دوم 
آموزش بسم الله الرحمن الرحیم و ملحقات 

آن، مانند الله اکرب و سبحان الله

توجه به زمان مناز  دو هفته سوم 

دو هفته چهارم 
آموزش جمالت ساده مانند الحمدلله رب 

العاملین 

دو هفته پنجم

آموزش جمالت به هم پیوسته مانند سبحان 

الله و الحمدلله و ال اله اال الله و الله اکرب و 

خواندن یک رکعت مناز

آموزش رکوع و سجدهدو هفته ششم 
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آموزش توجه به قبله دو هفته هفتم 

توجه به تعداد رکعات دو هفته هشتم 

آموزش تشهد و سالم  دو هفته نهم 

متایز بین رکعات مناز دو هفته دهم 

توجه به وضو   دو هفته یازدهم 

خواندن مناز کاملچهار هفته دوازدهم 

نکاتی برای آموزش مناز در پیش دبستان: 

است  الزم  مستقیم،  آموزش  بر  عالوه   •

به صورت غیرمستقیم هم صورت  آموزشها 

گیرند. مثال کودک اذکار مناز را در موقعیتهای 

مختلف از زبان مربی بشنود و یا شوق در 

مناز خواندن را در رفتار مربی خود مشاهده 

کند.

•  آموزش مناز در این مقطع باید گام به گام 

صورت پذیرد. 

• همراه با اشتیاق کودک و بدون هیچ اجبار 

کودک  که  باشد  زمانی  و  باشد  اکراهی  و 

تا  دارد  مناسبی  روحی  و  جسمی  آمادگی 

آموزش، اثرات مثبت خود را بر جای بگذارد. 

• ایجاد خاطرات خوش در زمانهای آموزش 

اتفاق  یک  با  آموزش  این  کردن  همراه  و 

کمک  آن  بیشرت  اثرگزاری  به  خوشایند 

می کند. 

توان  در  کودکان  تفاوتهای  است  الزم   •

یادگیری این مطالب در نظر گرفته شود. 

• ساده و آسان سازی مراحل آموزش در حد 

ممکن انجام شود و اجباری برای درست ادا 

کردن آموزشها نباشد.

اقدام  شیوه ای  هر  به  کودک  که  همین   •

برای مناز کرد، به او القای منازخوان بودن و 

مناز صحیح خواندن شود. 

در  مناز  انجام  شوق  و  شور  است  بهرت   •

محیط پیش دبستان و رفتار مربیان مشاهده 

شود. 

• مربیان باید به محتوای مطالبی که آموزش 

عمل کننده  و  باشند  داشته  ایامن  می دهند 

به آن باشند.

• استفاده از لحن تشویقی و عکس العمل های 

ایجاد  در  مناز  ادای  هنگام  و جذاب  مثبت 

رغبت کودکان بسیار موثر است. 

•  آموزش ها همراه با بازی و شادی و نشاط 

صورت  دل نشین  و  مناسب  محیطی  در  و 

عطری  با  همراه  متیز  اتاق  در  گیرد)مثال 

خوش در فضا(.

• خوب است به پخش صدای اذان )با نوایی 

خوش( در اوقات مناز توجه شود.

فضای  در  می تواند  آموزش ها  از  بخشی   •

با  انس  بر  عالوه  تا  گیرد  صورت  مسجد 

مسجد, از تقلیدپذیر بودن کودکان در این 

بسرت برای آموزش ها استفاده کرد. 

چند منونه فعالیت پیشنهادی برای آموش مناز در پیش دبستان

فعالیت ها تعداد افراد گروهمدت زمان

2 نفره2ساعت و 30 دقیقه

فعالیت 1: گلدان هایی برای مسجد

توجه: خوب است این فعالیت در روز گرامی داشت مسجد و یا میالد یکی از امئه برگزار شود.

مربــی تعــدادی شــمعدانی و یــا هــر گیــاه دیگــری کــه متناســب بــا فصــل آمــوزش ایــن طــرح درس اســت، 

ــای  ــل خرده ه ــا از قبی ــن گلدانه ــایل تزیی ــن وس ــود و هم چنی ــاک و ک ــدان و خ ــدادی گل ــراه تع ــه هم ب

ــه  ــامء و اذکاری ک ــده اس ــای پرینت ش ــن برگه ه ــب و ... و هم چنی ــی و چس ــذ رنگ ــه و کاغ ــذ و پارچ کاغ

می بایســت در ایــن ســن کــودک بــا آنهــا آشــنا شــود را در قالب هــای هــری متناســب بــا آیــات)از جملــه 

کاغذهــای بــه شــکل گل یــا بــرگ و یــا ســایر پدیده هــای آشــنا بــرای کــودکان و...( آمــاده کنــد. کــودکان بــه 

ــت  ــپس کاش ــا و س ــی از گلدان ه ــن یک ــئول تزیی ــروه مس ــر گ ــوند و ه ــیم می ش ــره تقس ــای دو نف گروه ه

یکــی از گل هــای شــمعدانی)یا هــر گیــاه دیگــری کــه مقــاوم باشــد( و ســپس نصــب یکــی از اذکار یــا اســامء 

از نــی یــا میلــه ای کــه درون هــر گلــدان اســت، می شــود. ســپس کــودکان گلدان هــای خــود را بــا همراهــی 

مربــی بــه مســجد محــل می برنــد و برخــی از گروه هــا کــه دو تــا گلــدان درســت کرده انــد یــا اگــر متایــل 

ــه  ــود را ب ــای خ ــدان ه ــا گل ــایر گروه ه ــد و س ــجد بدهن ــایگان مس ــه همس ــود را ب ــای خ ــد گلدان ه دارن

ــد. ــادگاری می گیرن ــس ی ــد و عک ــک می گوین ــور را تربی ــدو مناســبت مذک ــل می دهن ــجد تحوی مس

ــه  ــد ک ــه مســجد دقــت کن ــن ب ــان رف ــه زم ــت ب ــن فعالی ــن اجــرای ای ــی در حی توجــه: خــوب اســت مرب

موقعــی باشــد کــه خــادم و روحانــی مســجد بــه حوصلــه پذیــرای کــودکان باشــد و چــه خــوب اســت کــه 

مربــی مقــداری تنقــالت از پیــش تهیــه کنــد و یــا از خــادم مســجد بخواهــد کــه ایــن تنقــالت را بیــن بچه هــا 

ــد.  ــع کن پــس از دریافــت گلدان هــا توزی

خــوب اســت مربــی در ایــن اردو توجــه کــودکان را بخش هــای مختلــف مســجد از قبیــل گنبــد و گلدســته 

و محــراب و... جلــب کنــد. 
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فعالیت ها تعداد افراد گروهمدت زمان

نکتــه: بــرای هیجان انگیزتــر کــردن ایــن اردو می تــوان نقشــه ســاده ای از محــل مدرســه تــا مســجد را روی 

یــک کاغــذ کشــید و بــه هــر گــروه تحویــل داد)نقشــه خوانی بــرای کــودکان می توانــد جــذاب باشــد(.

پــس از بازگشــت بــه مدرســه نیــز بــا کــودکان در مــورد حــس و حــال ایــن فعالیــت گفتگــو شــود و حــس 

و حــال آنهــا روی یــک بــورد بــا نــام »مســجد محلــه مــا« بصــورت شــکلک نقاشــی شــود و ایــن بــورد بــه 

همــراه عکــس یــادگاری روی دیــوار کالس نصــب گــردد. ایــن بــورد حــاوی اذکار و اســامئی کــه بــه گلدان هــا 

نصــب بــود نیــز، می باشــد و در طــول اجــرای ایــن طــرح، مربــی بــا رجــوع بــه ایــن بــورد هــر بــار یکــی از 

ــد. ــی می کن ــاوت هم خوان ــیوه های متف ــه ش ــا ب ــا آنه اذکار را ب

2 تا 30 دقیقه45 دقیقه

فعالیت 2: ساخت مسجد

مربــی بــا مــرور آنچــه کــه کــودکان از اردوی مســجد بــه خاطــر دارنــد و دیده هایشــان از ســاختامن مســجد 

بــه آنهــا می گویــد کــه قــرار اســت ماکــت)کالژ و یــا کاردســتی( مســجد را بســازند. پــس از صحبــت کــردن 

در مــورد ویژگی هــای مســجد بــه هــر گــروه ابــزار مناســب ســاخت را می دهــد.

ــی باشــد کــه قســمت های مختلــف مســجد توســط  ــا کاغذهای ــد گِل و ی ــزار مناســب ســاخت مــی توان اب

مربــی روی آنهــا پرینــت گرفتــه شــده و کافــی اســت کــودکان بــا بــرش زدن آنهــا کنــار هــم بــه صــورت افقــی 

یــا عمــودی قــرار دهنــد و  رنــگ آمیــزی یــا بــا کاغــذ رنگــی آنهــا را درســت کننــد. کــودکان بــه گــروه هــای 

دو نفــره تقســیم می شــوند و طــرح اولیــه از مســجد مدنظرشــان را نقاشــی می کننــد. ســپس بــا ابــزاری کــه 

ــد. در اختیارشــان گذاشــته می شــود کار ســاخت را رشوع می کنن

نکتــه: بــرای بهــرت شــدن کار کــودکان می تــوان از کاشــی های کوچــک آموزشــی و یــا مندهــای برش زده شــده 

رنگــی اســتفاده کرد.

2 تا 30 

یا 2 تا 45 دقیقه
4 یا 3 نفره

فعالیت 3: زمان مناز خواندن

ــا توســط  ــن کارتون ه ــی دهد)ای ــش م ــودکان منای ــه ک ــوم روز و شــب ب ــا مفه ــی ب ــا کارتون ــم ی ــی فیل مرب

برخــی از ســایت های خارجــی کــه بــه آمــوزش نجــوم بــه کــودکان می پردازنــد تهیــه شــده اســت(. ســپس 

ــرگ  ــی کارب ــس از آن مرب ــد. پ ــو میکن ــم گفتگ ــاز می خوانی ــه من ــی ک ــورد زمان های ــودکان درم ــا ک ــی ب مرب

ــد. ــل کنن ــد آن را ح ــا می خواه ــد و از آن ه ــا می ده ــه آن ه ــود ب ــت می ش ــه پیوس ــاز را ک ــات من اوق

ــدن را بدانیــم چــه راهکارهایــی  ــرای آنکــه زمــان منــاز خوان ــد ب  ســپس از کــودکان می خواهــد کــه بگوین

ــد(.  ــان کنن ــا فقــط بی ــد و ی ــوان از آن هــا خواســت راهکارهایشــان را نقاشــی کنن پیشــنهاد می دهند)می ت

ممکــن اســت یکــی از ایــن راهکارهــا اســتفاده از ســاعت باشــد. اگــر هــم کســی بــه ســاعت اشــاره نکــرد 

ــه  ــد ک ــه آن هــا بگوی ــد. ســپس ب ــه، نقاشــی کن ــک راهــکار روی تخت ــوان ی ــه عن ــی خــود ســاعت را ب مرب

می خواهیــم بــرای کالســامن یــک ســاعت درســت کنیــم کــه زمــان منــاز خوانــدن را بــه مــا یــادآوری کنــد. 

بعــد از آن مربــی یــک ســاعت بــزرگ را کــه از قبــل روی مقــوا کشــیده اســت و بــه چهــار قســمت تقســیم 

ــا  ــی از گروه ه ــد. یک ــن کنن ــا آن را تزیی ــد ت ــا می خواه ــد و از آن ه ــروه می ده ــر گ ــه ه ــت را ب ــرده اس ک

ــار  ــده را کن ــمت های تزیین ش ــا قس ــان گروه ه ــود. در پای ــاعت می ش ــای س ــن عقربه ه ــئول تزیی ــم مس ه

ــا ســوزن و پــم  ــز ب ــا کمــک مربــی بهــم می چســبانند. ســپس عقربه هــا را نی ــد و ب یکدیگــر قــرار می دهن

پــم بــه آن وصــل می کننــد. مربــی بــه کــودکان می گویــد کــه از ایــن پــس قــرار اســت هــر روز یــک نفــر 

مســئول ایــن شــود کــه بــا حرکــت دادن عقربه هــای ســاعت بــه کمــک مربــی زمــان منــاز ظهر)زمانــی کــه 

اغلــب کــودکان در مدرســه هســتند و یــا زمــان منــاز بعــدی( را نشــان دهــد. ســپس هــامن فــرد در کالس اذان 

ــار ســاعت  ــودکان را کن ــد لیســتی از اســامی ک ــی می توان ــی انجــام می شــود و مرب ــن کار نوبت می گوید)ای

قــرار دهــد و هــر روز هــر فــردی کــه ســاعت را تنظیــم کــرد روبــروی اســمش تیــک بزنــد(. 

4 نفره45 دقیقه

فعالیت 4: ساخت تقویم مذهبی 

مربــی از کــودکان می خواهــد مناســبت های مختلــف ســال را کــه می شناســند، نــام بربنــد. ســپس بــه آن هــا 

می گویــد بــرای اینکــه بدانیــم چــه موقــع ایــن روزهــا فــرا می رســند و بتوانیــم بــرای آنهــا جشــن یــا مراســم 

برگــزار کنیــم چــه پیشــنهادی دارنــد؟ احتــامال کــودکان بــه ســوال کــردن از بزرگرتهــا و... اشــاره می کننــد. 

ممکــن اســت کودکــی بــه اســتفاده از تقویــم اشــاره نکنــد، در ایــن صــورت مربــی خــود بــه تقویــم اشــاره 

می کنــد. او یــک منونــه تقویــم قابــل فهــم بــرای کــودکان بــه کالس مــی آورد و ســپس بــه آن هــا می گویــد 

کــه قــرار اســت بــرای کالس خودمــان تقویــم درســت کنیــم و روزهایــی کــه برایــامن مهــم اســت را در آن 

مشــخص کنیــم.

نکتــه: منونه هــای انــواع و اقســام تقویم هــای مناســب کــودکان در ســایت ها هســت کــه می تــوان از آنهــا 

ایــده گرفــت و بــا کمــک کــودکان ســاخت. 
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ســپس بچــه هــا بــه چهــار گــروه تقســیم می شــوند و هــر گــروه مســئول درســت کــردن تقویــم یــک فصــل 

می شــود.

نکته: روزهای مناسبت ها را مربی به کودکان می گوید.

ــش از  ــد پی ــه می توانن ــم ک ــودکان می گویی ــه ک ــوند و ب ــب می ش ــوار کالس نص ــه دی ــا ب ــپس تقویم ه س

رســیدن بــه یــک مناســبت خــاص در مــورد آن مناســبت در خانــه و بــا همراهــی والدیــن تحقیــق کننــد و 

در روز آن مناســبت بــه دوســتان خــود ارائــه دهنــد و یــا کاردســتی و یــا چیــزی متناســب بــا آن مناســبت 

ــه  ــی و مداخل ــه تســلط مرب ــد ب ــات ارائه هــا نیازمن ــه دهند)جزیی ــه کالس ارائ ــد و  ب ــن کنن ــه متری در خان

اوســت(.

انفرادی2 تا 30 دقیقه

فعالیت 5: ساخت فلش جهت قبله

کتــاب کمــی گــم شــده ام)یا هــر کتــاب دیگــری متناســب بــا جهت یابــی و ســن کــودکان( را بــرای کــوکان 

بلندخوانــی تعاملــی یــا ســاده می کنیم)انــواع روش هــای کتاب خوانــی بــرای کــودکان را می تــوان از 

ــم؟ ــه کنی ــدیم، چ ــم ش ــی گ ــر در جای ــیم اگ ــودکان می پرس ــپس از ک ــد(. س ــا ش ــف جوی ــایت های مختل س

ــی  ــان را نقاش ــت نظرش ــا خواس ــوان از آن ه ــه می ت ــد ک ــنهاد می دهن ــی را پیش ــای مختلف ــودکان راه ه ک

کننــد و ســپس بــه هم ســاالن خــود توضیــح دهنــد. ســپس مربــی رشوع بــه توضیــح روش هــای جهت یابــی 

ــی داده  ــات مفصل ــی توضیح ــایت های خارج ــه در س ــن زمین ــردازد)در ای ــودکان می پ ــن ک ــا س ــب ب متناس

شــده، چــون درک کــودکان از جهــت بســیار پاییــن اســت و مفهــوم جهت یابــی بــرای آن هــا بســیار انتزاعــی 

ــه  ــوان ب ــح دهــد. می ت ــا توضی ــن مفهــوم را در ســطح درک آنه ــی هوشــیارانه ای اســت. خــوب اســت مرب

طــرح درس هــای موجــود بــرای آمــوزش چــپ و راســت در مقطــع پیش دبســتان و اول ابتدایــی رجــوع کــرد(. 

ــد و  ــری کــه منازگــزاران را نشــان می دهــد، توجــه کنن ــه تصوی ــی از کــودکان می خواهــد کــه ب ســپس مرب

ــزاران اســت.  ــودن منازگ ــامال یکــی از پاســخ ها هم جهــت ب ــد. احت ــه ذهنشــان می رســد، بگوین هــر چــه ب

ســپس مربــی جهــت قبلــه را بــرای آن هــا توضیــح می دهــد. در ایــن بخــش مربــی می توانــد از یــک کــره 

ــه را  ــرای اینکــه جهــت قبل ــه ب ــد. ســپس از کــودکان می پرســد ک ــا قبله منــا اســتفاده کن ــن، قطب منــا ی زمی

ــای  ــاخت فلش ه ــرای س ــزار الزم ب ــی اب ــد؟ آن گاه مرب ــه می دهن ــکاری ارائ ــه راه ــم چ ــامن بدانی در کالس

ــوان  ــر عن ــده را زی ــای ساخته ش ــی فلش ه ــی مرب ــا همراه ــودکان ب ــد و ک ــا می ده ــه آن ه ــا را ب جهت من

ــبانند. ــا« می چس ــه کالس م ــت قبل »جه

2 تا 30 دقیقه
بستگی به بازی ها 

دارد

فعالیت 6: می خواهم وضو بگیرم

توجه: خوب است این فعالیت در حیاط مدرسه انجام شود.

مربــی بــا کــودکان بــرای آب بــازی بــه حیــاط می رونــد. انــواع بازی هــای مختلــف بــا آب بــه گونــه ای کــه 

ــا از آن هــا را برگزیــد.  ــا چنــد ت آب کمــرتی هــدر رود در منابــع مختلــف وجــود دارد کــه می تــوان یــک ی

ــا  ــای گلدان ه ــر پ ــی یکدیگ ــا همراه ــا را ب ــرتی از آب ه ــدار بیش ــودکان مق ــف ک ــای مختل ــس از بازی ه پ

ــی  ــه چــه زمان های ــی از آن هــا می پرســد ک ــه کالس مرب ــس از بازگشــت ب ــد. پ ــا باغچــه مدرســه می ریزن ی

دســت و صورمتــان را می شــوییم؟ و چگونــه بهــرت اســت بشــوییم؟ ممکــن اســت یکــی از پاســخ ها هنــگام 

وضــو گرفــن باشــد و اگــر هــم نبــود مربــی خــود اشــاره می کنــد

ســپس از آن هــا می خواهــد پانتومیــم وضــو گرفــن را اجــرا کننــد. در بخــش بعــد بــا باقی مانــده آب هــای 

آب بــازی می خواهــد کــه بــه نوبــت بیاینــد و وضــو بگیرنــد. ســپس مجــدد آب باقی مانــده را بــه گلدان هــا 

ــد و  ــزی کنن ــا رنگ آمی ــه آن هــا می دهــد ت ــب مراحــل وضــو را ب ــرگ ترتی ــی کارب ــان مرب ــد. در پای می دهن

بــرش دهند)کاربــرگ پیوســت می شــود(.

انفرادی45 دقیقه

فعالیت 7: با دستی که دعا می کنم.

ــی از  ــام یک ــس از انج ــا پ ــد و ی ــودکان آموخته ان ــه ک ــوره هایی ک ــی از س ــی یک ــس از هم خوان ــی پ مرب

ــگام دعــا  ــه دســت ها هن ــد. ســپس توجــه آن هــا را ب فعالیت هــا، از هــر کودکــی می خواهــد کــه دعــا کن

ــم  ــی کنی ــت هایامن را نقاش ــت دس ــرار اس ــه ق ــد ک ــا می گوی ــه آن ه ــد از آن ب ــد. بع ــب می کن ــردن جل ک

و روی آن هــا اذکار و اســامئی کــه در فعالیــت 1 از آن هــا نــام بــرده شــد و در کالس تکــرار می شــود 

را روی دســتاممنان بچســبانیم. بچه هــا دســت های خــود را روی کاغــذ رنگــی می کشــند و آن هــا را 

تزییــن می کننــد. ســپس روی هــر انگشــت یکــی از اســامئی کــه در کتــاب طیــب ســخن آمــده اســت، را 

ــبانند.  ــان می چس ــا دِر کمدهایش ــرت، و ی ــوار کالس، اول دف ــه دی ــت ها را ب ــس از آن دس ــبانند و پ می چس

توجه: با هم خوانی و تکرار اذکار هر روز و با شیوه های مختلف در کالس ها اجرا شود.
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انفرادی45 دقیقه

فعالیت 8: بالن اذکار و اسامء

کــودکان بــا همراهــی مربــی بالــن مــی ســازند)توضیح نحــوه ســاخت بالن هــا و تصویرشــان در ســایت ها 

موجــود اســت. می تــوان بــه جــای بالــن، بادبــادک و یــا هــر کارت پســتال دیگــری ســاخت(. ســپس بــه هــر 

ــن خــود  ــن آن را روی بال ــس از تزیی ــا پ ــاد مناســب داده می شــود ت ــی از اذکار در ابع ــت یک ــودک پرین ک

بچســباند.

ــی مناســب اســت،  ــه نظــر مرب ــه ب ــری ک ــن اســامء و اذکار را روی هــر کاردســتی دیگ ــوان ای ــه: می ت نکت

ــرد ــتفاده ک ــز اس ــی نی ــای متنوع ــوان از کاربرگ ه ــور می ت ــن منظ ــرای ای ــباند. ب چس

انفرادی2 تا 45 دقیقه

فعالیت 9: جامناز زیبای من

ــا  ــو ب ــت گفتگ ــو می کنیم)هدای ــن گفتگ ــجد رف ــان از مس ــدن و تجربه ش ــاز خوان ــورد من ــا در م ــا بچه ه ب

کــودکان اهمیــت دارد کــه خــوب اســت مربــی بــه آن توجــه کنــد و بــه درســتی جهــت دهــد(. از آن هــا 

می پرســیم کــه بــرای منــاز خوانــدن چــه چیزهایــی نیــاز اســت. قطعــا یکــی از چیزهایــی کــه اشــاره می کننــد 

جامنــاز اســت. ســپس بــه هریــک یــک برگــه می دهیــم و از ایشــان مــی خواهیــم جامنــاز مــورد عالقــه خــود 

را نقاشــی کننــد. پــس از آن مربــی بــه هــر کــودک یــک پارچــه ســفید الیــاف طبیعــی می دهــد و از آن هــا 

ــد  ــو نقاشــی کنن ــگ و قلم م ــه کمــک رن ــه طــرح کشــیده شــده روی کاغــذ را روی پارچــه ب می خواهــد ک

و یــا بــا کمــک مربــی و بــا اســتفاده از ابــزار دوخــت کــودکان روی پارچــه دوخــت انجــام دهنــد. ســپس 

مربــی پــس از خشــک شــدن رنــگ جامنازهــا و اســتفاده از ثابت کننــده رنــگ، درون هــر جامنــاز، یــک مهــر 

گذاشــته و بــه هــر کــودک می دهــد تــا بــا خــود بــه خانــه بــربد.

فعالیت 11: منادها برای آموزش اذکار

مربــی می توانــد بــرای آمــوزش اذکار و اســامء از منادهــای مناســب کــه گاه از دل بچه هــا بیــرون می آیــد، 

اســتفاده کنــد. پیــش از عنــوان کــردن منادهــا می تــوان کمــی در مــورد آن هــا و کاربــرد آن هــا بــا کــودکان 

ــه  ــه آن هــا پرداخت ــه طــور مفصــل در طــرح درس دیگــری ان شــاءالله ب ــه ب ــرد ک ــش ب ــی را پی فعالیت های

می شــود.

ســپس از کــودکان می خواهیــم بــرای هــر یــک از اعــامل وضــو گرفــن، منــاز خوانــدن، مســجد و... یــک منــاد 

نقاشــی کننــد و منادهــا را در جــای مناســب در کالس نصــب کنیــم.

برای مثال به ذکر یک فعالیت در ادامه آموزش منادها و آواها در جهت آموزش مناز می پردازیم:

مربــی بــه کــودکان می گویــد هــر وقــت گفتــم ال، بگوییــد »ال الــه اال اللــه«، َع گفتــم بگوییــد »علــی ولــی 

اللــه«، هــر گاه گفتــم م، بایــد بگوییــد »محمــد رســول اللــه«...

و یا برای هر ذکر یک عالمت.

بــرای هــر کــدام از اذکار اذان یــک حرکــت در نظــر می گیریــم مثــال بــرای »اللــه اکــرب« دســت ها را کنــار 

گــوش بگیرنــد، »ال الــه اال اللــه« دســت ها را جلــو بگیرنــد و... . بعــد مربــی بایــد ذکــر را بگویــد یــا حرکــت 

را انجــام دهــد تــا بچه هــا حرکــت یــا ذکــر را آن را انجــام دهنــد .مربــی می توانــد ذکــر و حرکتــی کــه انجــام 

می دهــد، متفــاوت باشــد تــا بچه هــا را بــه اشــتباه بینــدازد.

ــد، بعــد  ــی می خوان ــد و یکــی الالی ــن می خوابن ــد، همــه رو زمی ــودکان ورزش می کنن ــه ک ــا صبح هــا ک و ی

ــد: ــن شــعر را می خوانن ــد می شــوند و ای ــه اذان گفــن و بچــه هــا بلن ــد ب یکــی رشوع می کن

بعد خواب خوش من به آن امام

از صمیم قلب می دهم سالم

السالم علیک یا صاحب الزمان ۲ بار

صاحب الزمان یادمان کند

با دعای خود شادمان کند

السالم علیک یا صاحب الزمان ۲ بار

فعالیت 10: شعر آموزش اذان, مناز, وضو و تسبیحات حرضت زهرا

ــاز و  ــم من ــا مفاهی ــب ب ــعرهایی متناس ــودکان ش ــا ک ــوان ب ــا می ت ــک از فعالیت ه ــر ی ــام ه ــول انج در ط

مســجد را در کالس و بــا روش هــای مختلــف کــه می توانــد بــا انجــام حــرکات ورزشــی و یــا منایشــی همــراه 

باشــد، ایــن اشــعار را متریــن کــرد. ســپس از ســایر دانــش آمــوزان مدرســه بــرای متاشــای رسود دســته جمعــی 

کــودکان دعــوت کــرد. در ادامــه بــه ذکــر برخــی از ایــن اشــعار مــی پردازیــم:
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آموزش_اذان:-

*اتل متل پروانه

نشسته روي شانه

صدا مياد چه نازه

ميگه وقت منازه

به اين صدا چي ميگن

میگن اذان اقامه*

و برای آموزش ذکر الله اکرب این شعر پیشنهاد می شود:

)همراه با دست زدن با انگشت سبابه بر کف دست )دست زدن بارانی(

به به به، بارانست )گروه اول(            الله اکب....ر ) گروه دوم(

آرام آرام میییییبااااارد )گروه اول()همراه با ادای بارش باران توسط انگشتان(

به به به این ابر است )گروه اول(       الله اکب...ر )گروه دوم(

آرام آرام میییییگرید )گروه اول( )همراه با حرکت دست به حالت روان شدن چشمه(

صدای بانگ اذان    /     لباس بپوش پاکیزه

خرب بده به دوستات    /   با شادی و با نشاط

برو به سمت مسجد   /   تا مستجاب شه دعات

به سمت قبله بایست   /   صف مناز دیدنیست

نیت و تکبیر بگوی / برتر از او کسی نیست

سوره ی حمدو بخوان   /   با نام پاک رحامن

بعدش بخوان یه سوره   /    ای کودک مسلامن

الله اکرب بگو   /   برو به سمت رکوع

سبحان ربی بگو   /   بعدش بایست با خشوع

حاال برو به سجده   /   که جات توی بهشته

خدا چه نزدیک شده   /   ثواب برات نوشته

حاال باید بشینی /   تا آرامش ببینی

بعدش سجده ی دوم   /   ببین تو بهرتینی

رکعت اول متام   /   برو به سوی قیام

رکعت دومین را   /   ادا بکن با امام

حاال تشهد بخوان   /   دو رکعتت شد متام

صل علی محمد   /   نیت بکن با سالم

چه خوب و با شکوهه   /   خورشید که پشت کوهه

مناز صبح بخونیم   /  حاال وقت طلوعه

و شعری دیگر برای آموزش مناز:

تیک و تیک و تیک

صبح شد بچه ها

با نام خدا

برخیزید از جا

برخیزید از جا

با لب خندان

سالم به بابا-

سالم به مامان

شستشوی دست

شستشوی رو

با آب متیز

بگیرید وضو
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با مناز صبح-

با شکر خدا

می شود آغاز

روز خوب ما

»مصطفی رحامندوست«

:آموزش تسبیحات حرضت زهرا

سه و سه و سه

سه ذکر خیلی زیبا

تسبیحات فاطمه

پس از منازهای ما

الله اکرب اول

بعدی الحمدلله

سومی سبحان الله

آموزش وضو:

اتل متل توتوله

بگو وضو چه جوره

از پیشونی تا چونه

قرص صورت همونه

تی تاب وتی تاب آب بریز

رو به پایین نه باال

بچه ی خوب ای وال 

 اتل متل چی خواسته

نوبت دست راسته

هرچی طرفه راسته

چپم همونو خواسته

مسح رسو کشیدم

دست رو پایین می  زارم

یه کمی عقب میارم

حاال وضو می دونم

باید مناز بخونم.

ــه  ــرد. از جمل ــه کار ب ــوان ب ــر کــردن فعالیت هــای هم خوانــی، راهکارهــای متنوعــی را می ت ــرای جذاب ت ب

اینکــه می تــوان بــا حــرکات ورزشــی و منادهــا همــراه کــرد و یــا تصویــر یــا صــدای کــودکان را ضبــط کــرد 

و بــرای هم خوانــی مجــدد برایشــان پخــش کــرد و یــا نوبتــی و بــا صــدای آرام یــا بلنــد بخواهیــم شــعر را 

بخواننــد. هم چنیــن اجــرای یــک رسود بــرای ســایر کالس هــا و... از جملــه راهکارهایــی اســت کــه فعالیــت 

ــد. ــر کن ــرای کــودکان جذاب ت ــد ب را می توان
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این کارگروه در چند قسمت مشغول به فعالیت می باشد:

1- نوشن طرح جشن کرامت)جشن تکلیف( بر اساس صحبت های 

استاد اخوت و تجربیات خوب افراد.

در  برنامه ای جذاب  ارائه  با مسجد:  روز شاد  نوشن طرح یک   -2

مسجد برای دانش آموزان پنجم و ششم دبستان به جهت عالقه مند 

کردن آن ها به مسجد.

3- انجام یک پژوهش میدانی در زمینه راه های جذب نوجوانان و 

جوانان به مسجد در بازه شش ماهه تا یکساله، به این صورت که 

بر اساس مصاحبه با نوجوانان و بررسی عملکرد مساجد موفق در 

زمینه جذب نوجوانان، راهکارهایی ارائه خواهد شد.

4- طراحی اسباب بازی »با هم مسجد بسازیم« که منونه اولیه آن 

در هامیش ان شاءالله رومنایی می شود.

)@namaznoor( معصومه سهیلی(

کارگروه نماز

گزارش فعالیت های متنوع در مساجد

محوریت  با  داستان هایی  از  مجموعه ای 

نویسندگان  توسط  مسجد  موضوع 

است.  شده  تألیف  داستان نویسی  کارگروه 

نرشیه  قالب  در  زودی  به  مجموعه  این 

شد1.  خواهد  منترش  کاشف  الکرتونیکی 

فهرست عناوین داستان ها و نویسندگان به 

رشح زیر می باشد:

1. حواس جمع، فاطمه فیروزی

2. داستان های مسجد، سمیه فتحی

3. قالیچه و مسجد، ثریا ذوالفقاری

4. قیام برای پرواز، رقیه بیگدلی

5. قیام شب، رقیه بیگدلی

6. مسجدی که رهایم نکرد، فاطمه حسینی 

پناهنده

7. نشانی، ثنا طاهری

8. هدهد صبا، سیده مریم موسوی

9. کرسی، کرسی ندارد، طاهره تقی پور

10. کاشی شکسته ها، قدسیه پائینی

11. رفیق، فاطمه منازی.

_____________

1. قابل دریافت از کانال مجمع مدارس قرآن و عرتت در 
)QuranEtratSchool@( پیام رسان های بله و رسوش

)@gpaeini قدسیه پائینی(

کارگروه داستان نویسی

انتشار مجموعه داستان های مسجد

مدرسه حمد
 )هنر، ادبیات و رسانه(

آنکه جنبه های زیباشناسی  از  بیشرت  برای فضاسازی،  ساخت کتیبه 

برجسته داشته باشد، وجه رسانه ای آن مهم تر است.

باید  می شود،  مخابره  که  پیامی  اما  است  هری  و  زیبا  کارها، 

برجستگی بیشرتی داشته باشد. به قول معروف خودش به تنهایی و 

یک تنه همه هامیش باشد.

که  شعاری  خاطر  به  است  این طور  واقعا  شد  ساخته  که  کتیبه ای 

روی آن نقش بسته است. شعاری که در کنار نشان مقدس جمهوری 

اسالمی ایران معنادار می شود؛

»حکومت اقامه کنندگان مناز«

این شعار به تنهایی پیام هامیش است.

که با هرمندی هم ظرافت و جذابیت پیدا کرده است و هم عظمت 

و شکوه را به مخاطب القاء می کند.

و  است  مناز  گرفن  رونق  با  گرفن ش  رونق  که  به حکومتی  مرحبا 

وقتی تقویت می شود که مناز تقویت شود.

حکومتی که وابسته به مناز باشد وابستگی به مسجد و قرآن و امام 

دارد و در ذاتش پاکی نهادینه شده است.

در این هامیش خواستیم پرده ای بکشیم که پرده از این پاکی بردارد.

و این امر در زمانه ای که سیاست با آلودگی قرین دانسته می شود، 

کالمی پرمغز و البته غریب و نوبر محسوب می شود.

مأذنه ها  اذان در  به خاطر شنیده شدن  که  بر شهدایی  سالم خدا 

جان دادند.

سالم خدا بر امام شهدا که اذانی انقالبی گفت و همه را مسجدی 

کرد.

سالم خدا بر رهرب و امامی که بیش از هر کسی به این حکومت 

اعتقاد و ارادت دارد.

اقامه کنندگان  آغاز حاکمیت  با  که   بر مهدی موعود سالم خدا 

)@Zmirzaee زهره حسین  میرزایی(

کارگروه هنرهای تجسمی

ساخت کتیبه ویژہ هامیش مسجد
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با  ان شاءالله  تبیین شد و  ایران، ظهورش  مناز در جمهوری اسالمی 

جمع شدن سیل منازگزاران پشت سد قدرتش، همه جهان را خواهد 

گرفت و جهان را از لوث وجود مستکربان پاک خواهد کرد.

از این کتیبه در هامیش مسجد، رومنایی خواهد شد.

اقدام  امر  ابتدای  در  تفکر  کارگروه  اعضای 

فعالیت های  سند  محتوای  مطالعه  به 

جمالت  از  گزینشی  سپس  منودند،  مسجد 

در  گردید.  استخراج  سند  برجسته  و  مهم 

یکی  توسط  جمالت  این  بعدی  مرحله 

و  درآمد  سلیس  و  ادبی  قالب  به  اعضا  از 

بله)@ پیام رسان  در  عمومی  کانال  یک  در 

زمینه  در  قبل  از  که   )bahar_tadabbor

منوده  آغاز  را  خود  فعالیت  قرآن  با  انس 

داشت،  نفر   800 بر  بالغ  مخاطبی  و  بوده 

به صورت یادداشت های کوتاه ادبی همراه 

رزق های  صورت  به  متناسب  عکس های  با 

روزانه منترش گردید.

هم چنین محتواهایی که از قبل برای آموزش 

قابل  است،  شده  تهیه  تفکر  منظومه  کتب 

برای  مساجد  مربیان  به  انتشار  و  دسرتسی 

برگزاری کارگاه های تفکر می باشند.

)@pessyanm مریم پسیان(

کارگروه تفکر

تولید محتوای مجازی برگرفته از سند فعالیت های مسجد و کتب منظومه تفکر

مدرسه عبودیت عبادالرحمن
)علوم انسانی(

در این طرح، مخاطب مراحل اجرا شده روی سوره جمعه را روی 

سوره ق پیاده سازی می مناید و سوره ق در جلسه انتهایی طرح -قرآن 

به قرآن- در کنار سوره مبارکه جمعه مورد مطالعه قرار می گیرد.

)@hmokhtari حسین مختاری(

کارگروه حفظ

طرح ارائه فرشده دوره عمومی روش های تدبر با محوریت سوره مبارکه جمعه

مدرسه قدر)حفظ و تدبر(

طرح درسکتابجلسه 

اول
مقدمات تدبر

1 جلسه

مطالعه ابتدایی سوره، دسته بندی ترتیبی، مطالعه نکات تفسیری ذیل هر دسته، استخراج چند گزاره از 

هر دسته، بررسی ارتباط کلی بین دسته ها، بیان غرض ابتدایی سوره و در نهایت نکته طهارتی   

ارائه تصویری از تدبر با تأکید بر اینکه غایت آن یکپارچه سازی قوای انسان بر تحقق غرض هدایتی سوره 

و عمل به نکات طهارتی است.

دوم

تفکر

2 جلسه

یادآوری دسته بندی ترتیبی، بررسی تفصیلی تر ارتباط بین دسته آیات)مترین خوب دیدن مؤلفه های 

مشرتک بین دسته ها و گزاره نویسی در خصوص ارتباط بین دسته ها(، ترسیم منودار ترتیبی سوره، 

جمع بندی سوره بر اساس موضوع محوری، رسم منودار موضوعی با توجه جمع بندی سوره.

ارائه تصویری از تدبر بر اساس نیاز و رفع نیاز و نقش محوری تفکر در این شأن تدبر، تعریف فرایندی 

تفکر -سیر از موجود به مطلوب- و بازخوانی اجاملی سوره جمعه بر اساس این تعریف )اشاره به تأثیر 

انواع خوب دیدن و شنیدن در سیر به مطلوب به همراه مثال از سوره(.

سوم

کلمه 

1 تا 2 جلسه

توضیحی در خصوص بیان چگونگی حرکت به تحقق غرض سوره در قالب کلامت و لزوم انطباق تعاریف 

ما از کلامت با تعاریف ارائه شده در قرآن برای بهره مندی از هدایت سور.

بازخوانی سوره جمعه برای دریافت ادبیات تعریفی و معرفی موجود در سوره.

مشاهده جریان غرض در کلامت سوره با محور قرار دادن کلمه تسبیح 

مشاهده مصادیق تسبیح و نقطه مقابل آن در آیات

مشاهده قید حرکت در واژگان سوره

مشاهده مراتب سبح در سوره

ترسیم نظام واژگان سوره با محوریت واژہ تسبیح
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سوره ایچهارم

2 جلسه

یادآوری دسته بندی ترتیبی سوره و ارتقای آن

اشاره به امکان طبقه بندی موضوعی سوره ها

اجرای طبقه بندی سوره بر اساس حقایق، جریان حق و باطل

تحلیل جریان شناسی سوره بر اساس ستون جریان حق و باطل

اشاره به تناظر طبقه بندی سوره بر اساس انسان شناسی)وضعیت مطلوب و نامطلوب(  

بیانی از چگونگی تشخیص  آیات کلیدی در طبقه بندی موضوعی سور 

یادآوری جدول جریان شناسی و اشاره به مغفول ماندن ستون حقایق در تحلیل جریان شناسی

بازخوانی آیات ناظر به حقایق سوره

تبیین مراتب حقایق در بین آیات ستون

ارائه سیر احکام به تفصیل با توجه به مراتب حقایق

یادآوری جریان حق و ارائه سیر تفصیل به احکام با توجه به آن

سخنی در خصوص جایگاه سوره در تدبر و کارکرد چرخه احکام به تفصیل در تدبر سوره ای 

قرآن به قرآن

1 جلسه

سخنی در خصوص ویژگی مثانی بودن قرآن و انواع کارکرد آن با ذکر مثال

بررسی زوجیت سوره جمعه با سوره ق)سوره مترینی(

)@msheikh مرضیه شیخ(

هدف گذاری مقدماتیملزومات عملیاتینوع عملیاتنوع مسجد

مساجدی که دوره حفظ 1

ندارند

نیازهای محتوایی دوره ها )بسته های مورد نیاز(نیازسازی و اقامه 

بایسته هایی که متولیان مسجد باید توجه کنند

تشکیل دوره حفظ تدبری در 

دو سطح خواهران و برادران

مساجدی که دوره حفظ 2

دارند

بایسته های حفظ )رویکرد به حفظ، نحوه حفظ، جهت دهی و ارتقا

تعداد جلسات، مخاطبان مختلف(

جهت دهی رویکرد حفظ به 

سمت حفظ تدبری

مساجدی که دوره حفظ 3

دارند و جهت درست است

الگوسازی

)حفظ قرآن، محور 

فعالیت های فرهنگی و 

علمی مسجد قرار بگیرد(

بسته های حفظ با ارائه شیوه انس و حفظ رسیع 

و کارآمد در الیه عموم مسجد

امام جامعت عامل تحفیظ 

در مسجد شود. استفاده از 

ظرفیت های بعد از مناز و 

مناسبت ها برای تحفیظ قرآن

مساجدی به عنوان الگوی 4

حفظ

خروجی کادرسازی در مسجد، تربیت مربی جریان سازی

برای مساجد دیگر و تولید بسته های حفظ 

تدبری  مناسب با عرصه مسجد )بسته های امام 

جامعت، کارگاه برای امام جامعت، مربی حفظ 

کودک، نوجوان، بزرگسال و...(

کادرسازی در مسجد

این کارگروه در چند قسمت مشغول به فعالیت می باشد:

1- نوشن طرح جشن کرامت)جشن تکلیف( بر اساس صحبت های 

استاد اخوت و تجربیات خوب افراد.

جذاب  برنامه ای  ارائه  مسجد:  با  شاد  روز  یک  طرح  نوشن   -2

به جهت  دبستان  و ششم  پنجم  آموزان  دانش  برای  مسجد  در 

عالقه مند کردن آن ها به مسجد.

3- انجام یک پژوهش میدانی در زمینه راه های جذب نوجوانان و 

جوانان به مسجد در بازه شش ماهه تا یکساله، به این صورت که 

بر اساس مصاحبه با نوجوانان و بررسی عملکرد مساجد موفق در 

زمینه جذب نوجوانان، راهکارهایی ارائه خواهد شد.

4- طراحی اسباب بازی »با هم مسجد بسازیم« که منونه اولیه آن 

در هامیش ان شاءالله رومنایی می شود.

غایت عملیات مدرسه قدر در عرصه مسجد ، حرکت به سمت مساجد الگو)مساجدی که دنبال جریان سازی حفظ باشند( بوده، و فرآیند 

زیر برای ارتقای مساجد به مساجد جریان ساز حفِظ تدبری و ایجاد شبکه جهانی مساجد پیشنهاد می شود.

طرح حفظ در مساجد
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مسئولعنوان

هامهنگی با کارگروه مسجد1

تهیه فرم اطالعات مساجد به طور جداگانه از فرم کارگروه مسجد2

فراخوان معرفی مساجدی که دوره حفظ دارند در کانال مدرسه قدر 3

جمع بندی و تحلیل اطالعات4

ب( عملیات:

مسئول نیازهای محتوایینیازهای اجرایینوع خروجیهدفعنوان

1

برگزاری کارگاه حفظ 

تدبّری ویژہ مربیان 

حفظ مساجد

کارگاه عالقه مندسازی 

1- مربیان کارگاه

2- هامهنگی روز و ساعت  و مکان 

برگزاری کارگاه 

3- دعوت از مربیان حفظ مساجد

محتوای کارگاه

2

برگزاری دوره فرشده 

تربیت مربی حفظ 

تدبّری

مجهز شدن مربی حفظ به 

روش های حفظ تدبری

دوره 

12 جلسه ای

) یک ترم(

1- مربیان کارگاه

2- هامهنگی روز و ساعت کارگاه 

3- دعوت از مربیان حفظ مساجد

4- گروه پشتیبانی 

محتوای دوره

3

برگزاری دوره فرشده 

روش های بازسازی و 

تثبیت تدبّری

توامنندسازی مربیان حفظ 

مساجد در زمینه تثبیت خودشان

به کارگیری روش های حفظ 

تدبری متناسب با دوره های 

رشد)لحاظ کردن انواع مخاطب(

دوره 

40 جلسه ای 

)یک ساله(

1- مربیان کارگاه

2- هامهنگی روز و ساعت کارگاه

محتوای دوره

4
به کارگیری روش ها توسط 

مربیان حفظ مساجد در 

کالس های خودشان

پشتیبانی مجازی و دریافت 

بازخوردهای اجرایی

5
ارائه بسته های پیشنهادی 

حفظ و بازسازی به 

مربیان مساجد

زمینه سازی گسرتش بیشرت حفظ 

تدبری و شبکه سازی مساجد

پشتیبانی مجازی

گروه دوم: مساجدی که کالس حفظ در آن ها 

برگزار منی شود

و  شناسایی  بر  عملیات  مساجد،  اینگونه  در 

فعال سازی کادر مسجد از درون مترکز دارد که 

مدرسه قدر، با دو مدل مساجد مواجه خواهد 

دوره  برگزاری  درخواست  که  مساجدی  بود. 

حفظ تدبری را خواهند داشت و مساجدی که 

باید نیاز به حفظ در آنجا فعال شود.

به  نیاز  فعال سازی  برای  عملیاتی  گام های   

حفظ در مساجد:

به حفظ  1- شناسایی فردی فعال و عالقه مند 

در مسجد مورد نظر

فرهنگی  مسئوالن  با  تعامل  و  اعتامدسازی   -2

مسجد برای شکل گیری حلقه حفظ تدبری

چهارم)کارگاه  تا  اول  گام های  که  مربی   -3

مبنای  بر  و  گذرانده  اول(  گروه  مساجد  های 

تدبّری  حفظ  حلقه  قدر،  مدرسه  پیشنهادات 

دوره  رشوع  می شود  پیشنهاد  می مناید.  برگزار 

حفظ تدبری از سور مفصالت و برگزاری کالس 

به صورت تفکیک سنی مخاطبان باشد.

گام های عملیاتی برای مساجدی که درخواست 

برگزاری دوره حفظ تدبری دارند:

مسئولنیازهای محتوایینیازهای اجراییعنوان

شناسایی مربیان عالقه مند به فعالیت 1

در عرصه مسجد

1- فرم دعوت در فعاالن و کانال مدرسه قدر

2- سامان دهی و تجمیع فرم ها

1- هامهنگی زمان و مکان کارگاهکارگاه ارتقای مربیان2

2- دعوت از مربیان

محتوای کارگاه

مدرس کارگاه

برگزاری دوره حفظ تدبری در 3

مساجد

1- معرفی مربیان به کارگروه مسجد

2- پشتیبانی علمی و پاسخگویی به سواالت احتاملی مربیان

3- ثبت بازخوردها و نتایج

تشکیل گروه

پشتیبانان علمی گروه
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