
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

باُح يف باٌح الأِمصأ اكٍة فيها ِمصأ ِض َمثَُل نُوِرِه ََكِشأ َرأ امواِت َو اْلأ ُ نُوُر السه َرٍة ُمباَرَكٍة َزيأُتونٍَة ال  اَّلله ِيٌّ يُوقَُد ِمنأ ََشَ َكٌب ُدر  ا َكوأ ِبيهٍة ياَكُد َزيأُتهاُزجاَجٍة الزُّجاَجُة ََكََّنه ِقيهٍة َو ال غَرأ ُء َو لَوأ لَمأ ييُض ََشأ

ُه انٌر نُوٌر عىَل َسسأ ُ ِبُك ِ َشأ  تَمأ ثاَل لِلنهاِس َو اَّلله َمأ ُ اْلأ ُِب اَّلله ُ ِلُنوِرِه َمنأ يَشاُء َو يَْضأ ِدي اَّلله  (35ٍء عَلمٌي )نُوٍر ََيأ

ُ َأنأ تُرأ  يف آصاِل )بُُيوٍت َأِذَن اَّلله ِ َو اْلأ ُح ََلُ فيها ِِبلأُغُدو  ب ِ ُه يُس َ ُ َكَر فيهَا اْسأ  (36فََع َو يُذأ

مًا تَتَ  اكِة ََيافُوَن يَوأ يتاِء الزه الِة َو ا  قاِم الصه
ِ
ِ َو ا ِر اَّلله ٌع َعنأ ِذكأ بأصاُر )ِرجاٌل ال تُلأهيهِمأ ِِتاَرٌة َو ال بَيأ َ هُب فيِه الأُقلُوُب َو اْلأ  (37َقل

ِ ِحساٍب )ِلَيجأ  ُزُق َمنأ يَشاُء ِبغَْيأ ُ يَرأ ِِلِ َو اَّلله لُوا َو يَزيَدُُهأ ِمنأ فَضأ َسَن ما ََعِ ُ َأحأ ُم اَّلله  (38زََِيُ

 آیین نامه عملیاتی کارگروه بیوت نورانی

 غایت بیوت نورانی

ر ها و ایجاد طهارت دهمه خانه ن درانس با قرآو جاری کردن ذکر برمبنای آیات سوره مبارکه نور، غایت کارگروه بیوت نورانی، 

به گونه ای که بواسطه جریان ذکر در هر لحظه و حالی )اعم از داد و ستد و تعامالت و انواع تجارت( باشد. میها عملکرد خانواده

 د. ناز یاد خدا به لهو و بیهودگی نمی افت

و علی ابوا هذه االمت چشم انداز ذاکر شدن بیوت تا گستره  در ضمن اشاره به این نکته ضروری است که با نظر به روایت شریفه أنا

 تشکیل امت واحده توحیدی است.

 فصل اول

 تعاریف

 قرآن و انس و طهارت -ذکر

 محتوای آموزشی

 )خانه و مسجد( -بیوت

 مسئول بیوت نورانی

 اجرایی -پژوشی -سایر مسئولین فعالیتهای آموزشی

 مربی بیوت

 میزبان

 مخاطب

 محصوالتخروجی ها و 

 تعریف جاری شدن ذکر در بیوت 

بواسطه دریافت اوامر و نواهی الهی از متن  فعال شدن و جاری شدن ذکر به معنای اتصال هر لحظه به حق می باشد. این اتصال

های علمی و عملی از این منبع مندیانواع بهره و رجوع به قرآن برای افراد کردنآسان  ،کتاب خدا میسر است. الزمه چنین جریانی

  است.نورانی 



 تعریف محتوای آموزشی ذکر محور در بیوت )برای مربی و مخاطب(

 محتوا: 

 های قرآن و در قالب قرآن پیمایی برگزارها با محوریت سورهدوره با توجه به غایت فعالسازی ذکر در برنامه بیوت نورانی، محتوای

 خواهد شد.

أن نزول، شها، توجه به ترجمه آیات، بیان نکاتی از تفسیر المیزان درباره سوره برای خواندنسهولت ایجاد در این دوره ها تمرکز بر  

 خواهد بود ، بیان آیات و ذیل آیات )توضیح ذیل آیه(، روایات و احادیث و ادعیه ذیل سورهسوره مدنی بودن، غرض اصلی-مکی

 ی براساس سوره و روایات مرتبط با آن فهم و در زندگی افراد به کار برده می شود.که در نهایت نکات کاربرد

 تعریف بیوت

باشد که به انگیزه حفظ خود و شأن خانواده خود از میاز مؤمنین در طرح بیوت نورانی منظور از بیت، محل استقرار عده ای 

ه در خانواد بواسطه عمل به احکام الهی اتصال به حق و ایجاد نورانیتبا  تا گرد هم آمده ،های حاصل از جدایی از حق و ایمانآسیب

 بگیرند و دستورات نورانی آن را در زندگی خود بکار بندند.انس کنند و با کالم وحی به قرآن رجوع ، و نقش های اجتماعی

 ی و ... باشد.  حسینیه ها، مکانهای اجتماع محلتکایا و  ها، مساجد،اعم از خانه این محل ها می تواند 

 تعریف مسئول بیوت نورانی

از میان نیروهای متخصص یا در حال رسیدن  علیهم السالمبراساس آیین نامه اجرایی مدرسه اهل بیت  مسئول بیوت نورانی الزم است

 رس انتخابتشخیص و صالحدید مسئول مجمع مداو با تأیید،   علیهم السالممعرفی مسئول مدرسه اهل بیت  از طریق 1به تخصص

 .شود

 پژوهش و اجرا -تعریف مسئولین آموزش

 تعریف مربی بیوت و ویژگی های

 وظایف مربی: 

دازد و به تبیین پربه بیانی از سور می سنجش تفسیر المیزانو البته با  با تکیه بر ترجمه سوردر این کالس مربی صرفاً  -

 معمول مخاطبین می پردازد. موارد کاربردی حاصل از مطالعه سوره در زندگیبرخی 

 2باشد.می انس در مخاطب 2و  1تالش مربی در جهت ایجاد سطح به این ترتیب  -

 انس باشد. 3و در حال تحقق سطح  انس را محقق نموده باشد 2و  1بنابراین الزم است خود مربی اواًل سطح  -

 تعریف میزبان بیوت

 میزبان بیوت به شخصی اطالق می شود که وظایف زیر را بر عهده دارد: 

                                                           
 تعریف نیروی متخصص و در حال رسیدن به تخصص ،3ص:  ،علیهم السالمر.ک آیین نامه اجرایی مدرسه اهل بیت 1 

 سطوح انس: ر.ک نظام نامه مجمع مدارس 2 



 مناسب برای تشکیل دوره های بیوت نورانی با محوریت انس با قرآن هماهنگی و فراهم کردن فضای -1

 بیوت نورانیمسئول مربوطه در کارگروه درخواست مربی از  -2

  تبلیغ جهت جذب مخاطبین  -3

 بندی مخاطبین و فرهنگ محلی بیت به مسئول کارگروه یا رابط کارگروهارائه اطالعات سطح  -4

  گروهکارمسئول مربوطه در ارائه ارزیابی مربی براساس فرم ارزیابی از مخاطبین بیت و انتقال نظرات و انتقادات به  -5

 تعریف مخاطب بیوت

ر بردن آن در زندگی خود در این جلسات شرکت می در دوره های بیوت نورانی که به قصد انس با قرآن و به کا شرکت کنندگان

 کنند مخاطبین دوره های بیوت نورانی را شکل می دهند.

م مخاطبین های ثبت نامخاطبین بیوت براساس معیارهای زیر دارای سطوح متعدد و نیازهای متنوعی هستند که الزم است براساس فرم

ع فرهنگ و آداب محلی مخاطبین مشخص شود تا براساس معیارهای فوق تدبری، تحصیلی و نو-و گزارش میزبان بیت سطح علمی

 مربی متناسب با سطح مخاطب اعزام شود.

ساس سطوح تدبر، انس، طهارت، تفکر و تعقل مندرج در نظام نامه مجمع مدارس و براساس فرم ثبت برا سطوح مخاطب الزم است

 تعیین شود.نام و ارزیابی مخاطبین 

 تعیین شود.  مخاطبین همچنین رشته و محل تحصیل باید میزان تحصیالت

 3 فرهنگ، آداب و رسوم غالب، سطح اقتصادی و... مخاطبین بیت و محله برگزاری بیت براساس فرم ارزیابی باید تعیین شود.

 تعریف خروجی و محصوالت بیوت

دسترسی مخاطبین و میزبانها به محتوای آماده ها و محصوالت تولیدی بیوت نورانی جهت سهولت تدریس مربیان و امکان خروجی

  باشد: ح میتولیدی براساس سوره ها به این شر شامل محصوالت

 متن سوره

 روان از سوره براساس ترجمه های معتبر موجود ترجمه 

 :  اطالعاتی از تفسیر المیزان شامل

ذیل آیات )توضیح ذیل آیه(، روایات و احادیث و ، بیان آیات و سوره ، غرض اصلیسوره مدنی بودنسوره، مکی یا  شأن نزول

 ادعیه ذیل سوره

مخاطبین بیت تولیدات مهارتی مبتنی بر سوره را در اختیار کارگروه قرار دهد.  سوره به با دادن تکلیف از همچنین الزم است مربی

ید روه بیوت نورانی، با ارزیابی و تأیگراین محصوالت و بسته های مهارتی مبتنی بر سوره ها پس از نظارت مسئول مربوطه در کا

 مسئول مدرسه اهل بیت علیهم السالم امکان انتشار در فضای مجازی یا به صورت مکتوب را خواهد یافت. 

                                                           
 برای دریافت فرم ثبت نام و ارزیابی مخاطبین بیوت نورانی به آدرس .... مراجعه نمایید.3 



 یکی از این تکالیف به صورت نمونه به این شرح است: 

ها ویژگی را نام ببرند. سپس براساس اینو ویژگی های فلق را ببینند یکی دو روز در هفته فلق  تکلیف براساس سوره مبارکه فلق:

  .شناسایی کنند و به سوره ربط دهند ها راپیشنهاد بدهند چگونه فلقمهارتی:تکلیف  بیابند. خود رافلق های زندگی 

 فصل دوم: عملیات 

 جذب مربی از کالس های تدبر

 4شرایط مربی 

 تبلیغ 

 های تدبرو مدرسه اهل بیت و کالسهای مجازی و کانال مجمع مدارس گروه -

 توجیه مربیان تدبر )بویژه دوره تفکر و کلمه( برای معرفی مربی)چهره به چهره یا مجازی(  -

 های تدبر با هماهنگی با مربیحضور در کالس -

  5مربیثبت نام فرم  

 آموزش مربی 

 هاسوره رویه ورود به بیت و قواعد ارائه برای توجیه مربیان درباره کارگاهیک جلسه برگزاری  -

 های کمک آموزشی مورد نیاز مربی در سایت و فضاهای مجازیبارگزاری بسته -

 ارائه تولیدات مکتوب به مربیان -

  6مربی ارزیابی و تأییدفرم 

 براساس فرم ثبت نام ارزیابی پذیرش مربی

  7جی از میزبان و مخاطبین بعد از اتمام هر دوره بیت براساس فرم نظر سنارزیابی مربی 

 میزبان بیوت نورانی

 بیوت شرایط میزبانی 

 8فرم میزبان بیوتثبت نام از طریق 

 شرایط میزبان: 

 را داشته باشد. حضور بانوان الزم برای امنیت محل بیت -
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 برای میزبان، همسایگان و ... باشد. عسر و حرجایجاد شریفات و ت ت واز تجمال جلسات و محل بیت به دور -

 تبلیغ و جذب میزبان 

 چهره به چهره  -

 تبلیغات محلی -

 تبلیغات رسانه ای -

  9میزبانثبت نام فرم 

 میزبان ارزیابی و تأیید 

 اشد.بتوسط مسئول اجرایی و با نظرسنجی از مربی و مخاطبین بیت می 10ارزیابی و تأیید میزبان براساس فرم ارزیابی میزبان -

 مخاطبین بیوت نورانی

  11مخاطبپر کردن فرم ثبت نام 

 تبلیغ و جذب مخاطب 

 ها و ...()تبلیغ در مساجد، فرهنگسراها، حسینیه تبلیغات محلی -

 تبلیغات مجازی -

 تبلیغات چهره به چهره -

 ای )در صورت توسعه طرح(تبلیغات رسانه -

 سن و شرایط مخاطب( ارزیابی و تعیین سطح و نیاز مخاطب( 

معیارهای ارزیابی نظام نامه، سطح تحصیالت، رشته با توجه به  12فرم ارزیابی سطح مخاطبینبراساس ارزیابی توسط مربی و 

 باشد.می های تحصیلی و فرهنگ محله

 محتوای آموزشی بیوت نورانی

 برنامه آموزشی 

 تنظیم و ارائه توسط مسئول پژوهش با هماهنگی مسئول کارگروه -

  آموزش مربینحوه و محتوای 

  و اجرا نمایدهایی برای آموزش مربیان طراحی تواند دورهمی مسئول کارگروه با توجه به نیاز مربیان و مخاطبین،  -
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 اجرایی اتصال مربیان و بیوتفرآیندهای 

 ویژگی شهر یا روستا 

 13با فرم ارزیابی محلی و اجتماعی ارزیابی محله به لحاظ مکانی و فرهنگی 

  مربی به بیوت  صحیحراهکارهای اتصال 

 میران انس با قرآن، محلی، سنی، تحصیلی، تطابق فرهنگیارزیابی  -

 از طریق طراحی اپلیکیشن یا تربیت نیروهای اجرایی -

 فصل سوم: خروجی ها و مجازی

 نیاز سنجی 

 . های آموزشی تهیه و منتشر گرددالزم است در هر دوره با توجه به نیاز مربیان و مخاطبین بسته

 تولیدات متناسب مجازی 

جهت سهولت و گسترش دسترسی مربیان و مخاطبین به محتواهای تولید شده الزم است این بسته ها قابلیت انتشار در فضای 

 داشته باشد و از طریق مسئول مدرسه اهل بیت علیهم السالم در فضای مجازی منتشر شود.مجازی و سایت مرتبط را 

 ارزیابی: چهارمفصل 

ارزیابی این است که وظایف تعیین شده در هر بخش به خوبی محقق گردد. بدیهی است ارزیابی در هر رده به عملیات و منظور از 

 عهده مسئول مربوطه است.

 مسئول کارگروه بیوت نورانی  .1

 وظیفه مسئول بیوت نورانی به این شرح می باشد.

 اجرای طرح بیوت و گسترش آن -

  علیهم السالمارائه گزارش به مسئول مدرسه اهل بیت  -

تأیید  و با علیهم السالممسئول آموزش، پژوهش و اجرا از میان مخاطبین تحصصی و در حال تخصص مدرسه اهل بیت تعیین  -

 مسئول این مدرسه 

 ارزیابی روند کارگروه بیوت نورانی اعم از مسئولین، مربیان، میزبان و مخاطبین -

 نورانی شامل مسئول آموزش و مربیان بیوت آموزش بیوت .2

 . مسئول آموزش1-2

 هاریزی و هدف گزاری در ترتیب ارائه سورهبرنامه -

 انتخاب اساتید -
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 آموزش و توجیه اساتید -

 ارزیابی اساتید -

 تهیه گزارش و ارائه به مسئول کارگروه -

 نیازسنجی در سطح بیوت نورانی  -

  و مبتنی بر قواعد محتوا مشخص کردن طرح درس متناسب با مخاطب بیوت -

 بررسی بسته های مهارتی سوره که توسط مخاطبین و مربیان تولید شده اند و ارجاع به مسئول کارگروه -

 مخاطبین  میزبان بیوت و های ارزیابی مربیان از دریافت گزارش -

 مربیان -. الف2-2

 به مسئول آموزش براساس معیارهای سطح بندی سطح مخاطب گزارش -

و گزارش به وی: چنانچه مربی متناسب با مخاطب تصمیم  با مسئول مربوطه جهت ارائه برنامه به مخاطبهماهنگی  -

 ها بگیرد ، باید از قبل با مسئول مربوطه هماهنگ نماید.به تغییر ترتیب سوره

 پر کردن فرم ارزیابی مخاطبین بیوت -

 محتوا-ب. 2-2

 هایی از ظاهر سوره به مخاطب ها با گزارهتوان انتقال محتوای سوره -

 ها )بسته های مهارتی سوره ها(آوری تولیدات کمک آموزشی از مخاطبین دورهتهیه و اقدام به جمع -

 مسئول پژوهش .3

 تهیه و تولید بسته های آموزشی مجازی و مکتوب برای استفاده مربیان و مخاطبین -

 هاارائه سورهسیاست گزاری ترتیب  -

 ها در بیوتبررسی بسته های مهارتی تولیدی از سوره -

 ارائه گزارش و تولیدات به مسئول کارگروه -

 شامل مسئول اجرا و میزبان بیوت :اجرا .4

 . مسئول اجرا1-4

 مرتبط کردن مربی با بیوت با در نظر گرفتن مسافت و محله، سطح مخاطب و مربی و هماهنگی فرهنگی -

 میزبانان و ارزیابی مناسب بودن محل بیوتارتباط گیری با  -

 تبلیغات توسعه بیوت در شهرها و روستاها  -

 تهیه گزارشها و ارائه به مدیر مدرسه -

 میزبان بیوت. 2-4



 تدارک محل مناسب برای برگزاری جلسات و جذب مخاطب -

 ب و ...شرایط بیت، ارزیابی سطوح مخاطارتباط با مسئول اجرا و ارائه گزارش درباره محل بیت، -

 تبلیغات برای جذب مخاطبین محلی و توسعه مخاطبین  -

 کمک به تبلیغ و توسعه طرح در سایر محالت )چهره به چهره یا ...( -

 تهیه گزارش ارزیابی مخاطب و مربی و ارائه به مسئول اجرا -

 های محتواییبسته .5

 و با شرایط عنوان شدهبر مبنای ظاهر سوره تولیدات  -

 در تولیداتها رعایت ترتیب گزاره -

 هامتناسب بودن تولیدات مهارتی با محتوای سوره -

 

 

صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهماللهم   

 


