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 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

 
 برنامه آموزشی  پروژه عملیاتی فعالیت پژوهشی /تولیداتآثار و 

های جوامع رشد نیافته و نگارش مقاله بررسی شاخصه

های دستیابی به رشد جوامع از منظر سوره نوح علیه راه

 السالم

 

های دستیابی به برگزاری دو کارگاه راه

 نگاه محققانه

آشنایی با جامعه شناسان کالسیک و برگزاری دوره 

 مدرن

معرفی چرخه معیوب اجتماعی از منظر  همقال نگارش

 سوره مبارکه نوح

 اقدام به عضو گیری با شرایط خاص

 (94و  93)

 برگزاری دوره فشرده آشنایی با فلسفه علم

گذاری بین افراد، نگارش مقاله بررسی شیوه های تاثیر 

در ارتباط با یکدیگر با تاکید برمفهوم دعوت از منظر 

 سوره مبارکه حضرت نوح علیه السالم

ارسال مقاالت به همایش اجتماعی 

 مسلمین

برگزاری سلسله جلسات تخصصی روش تحقیق در 

 علوم اجتماعی با محوریت قرآن

از  بررسی واژه بالغ از منظر قرآن کریم نگارش مقاله

 مبارکه حضرت ابراهیم علیه السالم منظر سوره

ختم دو دوره قرآن کریم با رویکرد 

مباحث علوم اجتماعی )مخصوص 

 کادر(

ریزی برای اعضاء برگزاری سلسله جلسات برنامه

 کادر

در  "قول"های مختلف جلوه تدوین و نگارش مقاله

زندگی و کارکرد آنها بر اساس سوره مبارکه مجادله 

 (هنگ کنگ شده در کنفرانس بین المللی  پذیرفته)

ارائه و تدریس کتاب ساختار وجودی 

ناس )همکاری با مدرسه اهل بیت علیه 

 السالم(

شرکت در کالس ختم مفهومی پژوهشی قرآن 

 کریم)شنبه(

های دستیابی به نگاه محققانه در سایت متن کارگاه راه

 .موجود است مجمع مدارس

هایی که به نحو سازمان ،شناسایی

موثری در ایجاد و یا پیشگیری و درمان 

ها فعالیت اصلی داشته و در ناهنجاری

سطوح نخبگان اجتماعی دارای جایگاه 

 هستند.

 )ویژه کادر( طالعه کتاب تدبر در هستی، تدبر در آیهم

تهیه متون ادبی از سوره مبارکه فتح با رویکرد جهاد و 

اجتماع )ارائه در همایش هفته قرآنی دانشگاه فتح در 

 پروژه مشترک بین مدارس -تهران(

تعیین سرفصل اولیه دروس تخصصی و 

 اختیاری

مطالعه کتاب گناهان کبیره و ملزم شدن به بررسی 

مراتب آن و رعایت موارد. جهت آشنایی و باال بردن 

 طهارت فردی

ئه در تهیه بروشور با محتوای سوره مطففین جهت ارا

 دانشگاه علوم اجتماعی تهران

همکاری در طرح بیوت نورانی/ تهیه 

 پرسشنامه

مطالعه رساله عملیه احکام و ملزم شدن به رعایت آن 

 با هدف توجه به طهارت فردی و جمعی

تهیه فیش کارت با محوریت سوره مطففین و بررسی 

 ابعاد اجتماعی آن

برگزاری کارگاه کتاب ساختار وجودی 

 جامعه

 شرکت در کالس ختم مفهومی پژوهش محور

ریزی اجتماعی های برنامهاقدام به تدوین کتاب مهارت

 1جلد 

چاپ مطالب برنامه ریزی به سبک یک 

 مجاهد و نگاه محققانه در نشریه کاشف

 شرکت در کالس تدبر ادبی

بر اساس  تدوین و نگارش مقاله گسترش نماز در جامعه

 سوره مبارکه ماعون

 

 اقدام به ادامه سیر مطالعاتی فردی چارت اولیه مدرسه علوم اجتماعیتهیه 

برگزاری کارگاه کتاب ساختار وجودی  تهیه چارت از مطالب کتاب ساختار وجودی جامعه

جامعه )برای قرآن پژوهان خارج از 

 تهران(

 برگزاری جلسات تدبر مدنی

 برگزاری جلسات تدبر رواییگ برای مدرسه علوم ایجاد وب ال مدرسه علوم اجتماعی وبالگتهیه مطالب برای 
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 (93اجتماعی )

اقدام به تدوین کتاب مهارتی بر مبنای مطالب کتب 

 های رشد و تفکر اجتماعیدوره

برگزاری کارگاه هنر خوب زیستن 

)همکاری با مدرسه اهل بیت علیه 

 السالم(

 مشاوره علمی در زمینه تهلیل

ریزی اجتماعی برنامههای اقدام به تدوین کتاب مهارت

  2جلد 

 -ارائه و تدریس کتاب تفکر اجتماعی

هنر خوب زیستن با دیگران )همکاری 

 با مدرسه اهل بیت علیه السالم(

 شرکت در دوره تدبر مکی

تدوین و نگارش مقاله نظام مراتب دین از منظر سوره 

 ماعون

 -ارائه و تدریس کتاب تفکر اجتماعی

یگران موانع هنر خوب زیستن با د

)همکاری با مدرسه اهل بیت علیه 

 السالم(

 برگزاری جلسات تدبر مکی

های تدبر در ارائه و تدریس کتاب روش مشاوره علمی در تهلیل سور مبارکه نور، اسراء و زمر 

ای مکی قرآن جلد شش. تدبر بین سوره

)همکاری با مدرسه اهل بیت علیه 

 السالم(

 شرکت در دوره تدبر ادبی

تاب خانه ای متصل به خانه رسول دفتر اول و تدوین ک

 دوم

همکاری در طرح بیوت نورانی به 

 عنوان مربی

 ادامه سیر مطالعات فردی

برگزاری جلسات در راستای طرح  همکاری و تدوین سند لباس

 ها و موانعبیوت نورانی/ بررسی آسیب

 26مطالعه تدبر محور سور جزء 

برگزاری مقدمات تدبر در قرآن )انس با  انجام(تدوین کتاب شاکله صالت )در حال 

 ها( در دانشگاهسوره

شرکت در دوره آموزشی تولید محتوا به روش 

 مجازی

جلد کتب خاطرات ما و سوره ها )برمبنای  17تدوین 

 روش شناسی روشهای تدبر(

همکاری در برگزاری همایش بزرگ 

 (98خانواده )اردیبهشت 

 پژوهش محورشرکت در دوره ختم مفهومی 

تدوین کتاب خاطرات ما و حدیث کساء ) برمبنای تدبر 

 در دعا(

 -شرکت در هفته قرانی دانشگاه تهران

 برگزاری کارگاه من در میان شما

با رویکرد  30برگزاری سلسله کارگاههای سور جزء 

 تهران 22در منطقه  .مباحث اجتماعی

همکاری و شرکت در جلسات تدوین کتاب تفکر 

 ایمشاهده

مدرسه علوم  وبالگبه روز رسانی 

 اجتماعی

برگزاری و شرکت در جلسات تدبر در کتاب، تدبر 

 اسماء ، تدبر در کلمه ویژه کادر علوم اجتماعی

برگزاری اولین کارگاه اجرایی گسترش  اقدام به پژوهش در باب یتیم از منظر قرآن کریم

 نماز در جامعه

ویژه کادر برگزاری جلسه تدبر در ساحت جامعه 

 علوم اجتماعی

کارگاه ساختار وجودی ناس )همکاری  تدوین کتاب تفکر امی )در حال انجام(

 با مدرسه زبان(

 

  شرکت در طرح بیوت نورانی )هفتگی( 

 
پشتیبانی و مسئول مجازی دوره روش 

ای )همکاری با مدرسه تدبر کلمه

 مجازی(

 

های تدبر تدریس مقدمات تدبر و روش 

 دانشگاهدر 

 

برگزاری جلسات خصوصی ارائه  

 ساختار وجودی انسان

 

برای مدارس  ی متخصصتربیت نیرو 

 تزکیه و تعلیم انسانی، اهل بیت، علوم
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تخصصی -شرکت در نشست علمی 

معنویت در کسب و کار مرتبط با 

انجمن علمی رفتار سازمانی در محل 

 (94خانه اندیشمندان علوم انسانی )

 

  همایش سوره مبارکه همزه برگزاری 

مبارکه مطففین برگزاری همایش سوره  

در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه 

  تهران با رویکرد مباحث علوم اجتماعی 

 

تهیه و تولید فیلم براساس سوره مبارکه  

 همزه

 

تولید پاورپوینت ساختار وجودی  

 جامعه

 

 22تربیت نیروهای نوجوان در منطقه  

حضور فعال در کارگروههای برای 

 مدرسه قرآن

 

 

 

 

 


