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4PP فهـمقـرآندردانشــگاهعلومپزشـــکی

برگزاری جلساتی مجازی با موضوع پیام ســوره های جزء سی ام 	 
قرآن برای دانشجویان و کارمندان دانشگاه های علوم پزشکی:

این جلسـات، براساس کتاب »کودک و فهــم قرآن« و توســـط آقای 
رضازاده برگزار شده است.



5PP فهـمقـرآندرکمیتهامدادامامخمینی

آموزش سوره های فهم قرآن به مربیان کمیته امداد کل کشور 	 
، حمد، ناس، فلق و  در حال انجام است. تا کنون سوره های نصر
توحید به بیش از ۲۰۰۰۰ دانش آموز تحت پوشش کمیته امداد 

آموزش داده شده است. 



6PP فهـمقـرآندرمدرسـهدانشجوییقــدر

از اواسط مرداد ماه ســــال جاری، جلــــساتی هفتگی با موضوع 	 
پرسش و پاســــــخ درمورد اجرای ســــــــوره های فهم قرآن، میان 
مدرسه دانشجویی تزکیه و تعلیم و چند تن از اعضای مدرسه 

دانشجویی قدر)حفظ( در حال برگزاری است.
مدرســــه 	  مربیان  از  جلســـات،  این  در  شـــرکت کننده  اعضــــای 

دانشجویی قدر هستند که حفظ قرآن را با رویکرد فهم قرآن به 
دانش آموزان دبستانی آموزش می دهند.

الزم به ذکر است که مدرسه دانشجویی قدر از جمله مدارس 	 
زیر مجموعه مدرسه قرآن و عترت است که در زمینه حفظ قرآن 

فعالیت دارد.



7PP فهـمقـرآندراســــتانالبــرز

ویژه دانـش آموزان 	  در تابستان گذشته، کالس  های فهــم قرآن 
دختر و دانش آموزان پسر در استان البرز به صورت نیمه حضوری 

برگزار شد.
این کالس ها برای دختران در دو رده سنی پایه اول تا سوم و پایه 	 

چهارم تا ششم و برای پسران در رده سنی پایه اول تا سوم برگزار 
شد.

برگزارکننــــــدگان ایــــن کالس ها 	 
مربی  تربیت  دوره  خروجی های 

سال ۹۹ بودند.



8PP حفظوفهـمقـرآندراسالمشهر

در تابستان 1400  کارگاهی با موضوع حفظ قرآن در مقطع دبستان 	 
با رویکرد فهم قرآن، برای مربیان حفظ اسالمشهر برگزار شد. 

( و مدرســــه تزکـــیه و 	  این کارگاه کار مشترک مدرسه حفظ )قـدر
اسالمشهر  سازمان تبلیغات اسالمی  با همکاری  و  تعلیم بود 

برگزار شد.



9PP فهـمقـرآندرشهراهـــواز

خ ۱۹ و ۲۰ آذر ماه، میزبان 	  کارگروه فهم قرآن دبستان اهواز مور
آقای دژبخش بودند.

، جلسات زیر برگزار شد: در این دو روز
و 	  پشتیبانان  از  متشکل  فهم قرآن  اصلی  کادر  با  جلسه  دو 

فعاالن فهم قرآن 
جلسه با مربیان و معلمان دبستان در حال اجرای فهم قرآن	 
جلسه با کادر موسسه و بررسی خالصه کتب ساختار وجودی 	 

انسان و ساختار جامعه
جلسه با اعضای گروه پژوهشی بررسی هدف گروه و نقشه راه	 



جلسه با مسئولین حوزه و مدارس راهیان کوثر و امین و معرفی 	 
مدرسه دانشجویی قرآن و عترت، معرفی طرح فهم قرآن و پاسخ 

به سواالت حاضرین در مورد عملکرد مدرسه دانشجویی
جلسه با مربیان نوجوان جهت آشنایی مربـیان با اقتضائات 	 

و حساسیت های دوره نوجوانی، ایجاد انگیزه کار با نوجوان و 
نیاز به تربیت مربی نوجوان



11PP چــندخبـــرازشـــهراهواز

هسته مرکزی فهم قرآن در اهواز تشکیل شد؛ این گروه متشکل از 	 
حدود ۴۰ نفر از معلمین پایه، معلمین قرآن، مربیان مسجد، مدیرو 
معاونین چند مدرسه ای است که در سال تحصیلی گذشته اقدام 

به اجرای فهم قرآن کردند. 

هدف از تشکیل این گروه، آشنایی کامل افراد با چهارچوب ها و 	 
مبانی فهم قرآن و ارتباط مسائل رشدی با این مبانی است.

در تابستان گذشته، کارگاه های معرفی فهم قرآن برای تعدادی از 	 
ب مبلغ در مقطع دبستان برگزار شد. در خالل این کارگاه ها، 

ّ
طال

کتاب های خیرگزینی، فهم قرآن در دبستان و دبیرسـتان و سـپس 
kajbafvala@سوره های مربوطه مطالعه شد.



12PP فهـمقـرآندرشهرابـــهر

روز پنج شنبه، ۲۵ آذر ماه در شــــهر ابهر همایشی ویژه معلمان 	 
دبستان و دبیرستان  جهت تبیین فهم قرآن در  مدارس سما 

برگزار گردید که حدود ۵۰ نفر از معلمان در آن آموزش دیدند.

در ادامه قــــــرار اســـت معلمان 	 
مــــدارس ســــــــمای شــــهرهای 
زنجان و ابهر که در حال تدریس 
فهم قرآن هســــتند، در گـــــروهی 
تجمیع شده و پشـــتیبانی های 
الزم جهت اجرای فهم قرآن برای 

آنها انجام گیرد.



13PP فهـمقـرآندراســتاناصـفهان

سازمان 	  مربـــــیان  از  نفر  بیســـــت  حدود  به  فهـــم قرآن  آموزش 
تبلیغات اسالمی اصفهان

آموزش فهم قرآن به سازمان ایتام اصفهان:	 
انجمن مددکاری امام زمان یک نهاد خیریه بزرگ در استان اصفهان 
است که در سطح استان اصفهان و تهران فعالیت دارند و نزدیک به 
سیزده هزار خانواده تحت پوشش آن قرار گرفته است. کالس های 
فهم قرآن در دو سال اخیر برای دختران مقطع ابتدایی به صورت 

ترمی برگزار شده است و در ترم جاری نیز ادامه دارد.



14PP فهـمقـرآندراستانکرمــــان

بیست و یک مربی از مربیان جهادگر استان کرمان به صورت 	 
مجازی در حال آشنایی با مبانی فهم قرآن و آموزش سوره ها برای 
تعلیم آنها به کودکان برخی روستاهای کرمان هستند. هرچند 
آموزش این مربیان به صورت مجازی صورت می گیرد، اما خود به 

شکــل حضوری با کودکان دبستانی در ارتباطند.
بوئینگ زهکلوت، حسن آباد زهکلوت، چاهکیجی دلگان سیستان، 	 

رحمت آباد زهکلوت، چاه بید زهکلوت، نازدشت زهکلوت، کریم 
امیرآباد  کهنوج،  دهکهان  زهکلوت،  علیشاه  چاه  زهکلوت،  آباد 

کهنوج، گلدشت زهکلوت از جمله این روستاها هستند.
این دوره از شهریور ماه آغاز شده و اکنون نیز در جریان است.	 



15PP فهـمقـرآندرشــهربجــنورد

به 	  عالقه مند  مربیان  و  معلمان  از  نفر   15 به  جلساتی  طی  در 
فهم قرآن کلیات فهم قرآن آموزش داده شد.

در ادامه قرار بر این شده که دوره مجازی فهم قرآن را شروع کرده 	 
و طی جلساتی پشتیبانی شوند.



16PP فهمقرآندرمدارسسماءاستانزنجان

طــی کارگاهی که در زنجان برگزار شــد، چگونگــی آموزش فهم قرآن 	 
به دانش آموزان دبستانی، به حدود ســــی و پنج نفر از معلمان 

مدارس سماء در مقطع ابتدایی منتقل شد. 
به این ترتیب به زودی فهــم قرآن در این مدارس اجرا خواهد شد. 	 

به موازات این کارگاه، کارگاهی نیز برای دبیران مقطع دبیرستان 
برگزار شد. 

مدارس سماء، مدارس 	 
وابســــــته به دانشـــــگاه 

آزاد اسالمی هستند.



17PP فـهمقرآندرمـدارسامامرضا)علیهالسالم(
درمشهدوابستهبهآستانقدسرضوی

برگزاری جلســاتی حضــــوری با کادر مدرســه و معـــــلمان مقطع 	 
دبستان جهت تبیین کلیات فهم قرآن برنامه ریزی شده است.

انشاهلل قرار است بعد از به جریان افتادن فهم قرآن در مقطع 	 
ح فهم قرآن اجرا  دبستان در مقطع دبیرستان این مدارس نیز طر

گردد.



18PP چندخبرازشهررفسنجان

اجرای فهم قرآن در دو مدرسه عروج اندیشه و راه وصال	 
تشکیل هسته مطالعاتی فهم قرآن در رفسنجان	 



19PP هـمایــشفـهمقــرآندرقـــزوین
بهمیزبانیسازمانتبلیغاتاسالمی

اعضــای گـــــروه فهم قرآن شــــهر قـــزوین و 120 نفر مـــربیان قـــــرآنی 	 
خانه های قرآنی سازمان تبلیغات اســالمی استان قــزوین و برخی 
آقای استاد  مربیان کمیته امداد شهر قزوین میزبان جناب  از 
دژبخش و تیم همراه خانم ها جعفری و ایزدیار بودند. این کارگاه 
روز 5 شنبه، 2 دی ماه در قالب سه بازه زمانی، دو کالس در صبح 

و یک کالس در زمان عصر برگزار شد. 
بازه زمانی اول درقالب اصالح رویکرد قرآنی مربیان با توضیحات 	 

رشد  دوره های  مبانی  تبیین  دوم  زمانی  بازه  و  دژبخش  استاد 
با توجه به فهم قرآن در دبستان با توضیحات استاد دژبخش 
و بازه زمانی سوم شامل ادامه مباحث رشد و توضیح و تبیین 



نحوه اجرایی کردن فهم قرآن با همراهی تیم همراه برای حاضران 
تدریس شد.

با 	  کاماًل تعاملی  بــصورت  که مباحث  کارگاه ســـعی شد  این  در 
حاضـــــران برگـزار شود و در انتـها نمـــونه هایی از نحوه تدریس 

سوره های قرآنی با روش فهم قرآن برای حـــاضران ارائه شد.
در انتها با ثبت نام افراد حاضر در کارگاه در گروه مجــــــازی، ادامه 	 

پشتیبانی ایشان را گروه پشتیبانی شهر قزوین زیر نظر استاد 
دژبخش برعهده گرفتند.



21PP ارائهسورهحمدتوسطدانشآموزاِن
کمیتهامداد

طـــی برگـــــزاری مراســـــــم تجلیل از کارهای قرآنی در کمیته امداد،  	 
عده ای از دانش آموزان که در حال آموختن فهم قرآن هستند، 

پیام سوره مبارکه حمد را در این مراسم ارائه دادند.



22PP دورهجدیدآموزشمجازیفهمقرآن

انتشار محتوای جدید آموزش مجازی فهم قرآن ویژه معلمان و 	 
مربیان مقطع دبستان 

این دوره شامل ۹ جلسه با موضوعات زیر است:
اصالح رویکرد نسبت به قرآن	 
آشنایی با فهم قرآن	 
 آموزش سوره های فصل پاییز هر پایه	 
برای دریافت محتوای این دوره به صفحه زیر در وبگاه فهم قرآن 	 

مراجعه نمائید.��
http://dabestan.fahmeghoran.ir/?page_id=24190



23PP جــشــنوارهکشـــوریماوفهمقرآن

اولین جشنواره کشوری »ما و فهم قرآن« در تابستان برگزار شــــد 	 
ارســالی  آثار  از  تحصیلی،  سال  آغاز  با  هـــمزمان  و  هماکنون  و 

هماهنگ با فهم قرآن رونمایی شد.
 این جشنواره در پنج محور برگزار شد که آثار ارسالی را می توان بر 	 

اساس این محورها یا بر اساس استان محل اجرا مشاهده کرد.
برای هر یک از معلمینی که اثر ارسالی آن ها هماهنگ با فهم قرآن 	 

بوده، صفحه اختصاصی تشکیل شـــــده است. معــــلمین گرامی 
آثار بــــعدی خود، صفحه  می تواننـــد در طــــــول زمـــــــان با ارسال 

فعالیت هایشان را پربارتر کنند.



در این جشنواره، 45 معلم از 15 استان کشور شرکت کردند.	 
برای دیدن آثار جشنواره »ما و فهم قرآن« می توانید از پیوند زیر 	 

استفاده کنید. 

www.dabestan.fahmeghoran.ir



25PP طــرحملــیاتـقانوفهــمقــرآن

ح ملی اتقان، طرحی مصوب در کمیســـیون توسعه آموزش 	  طر
قرآن کشور برای ارتقای توانمندی های قرآنی آموزگاران است.

ح ویژه آموزگاران دوره ابتدایی دارای سابقه زیر 15 سال 	  این طر
است که در خرداد ماه امسال به صورت نمونه در استان البرز 

بیش از 4000 آموزگار البرزی را تحت پوشش خود قرار داد.
در همین راستا چندین ساعت فیلم آموزشی از اساتید کشوری 	 

قرآن ضبط شد تا در اختیار آموزگاران قرار بگیرد.
ح، تدبر در قرآن و فهم قرآن 	  یکی از سرفصل های آموزشی این طر

بود که اساتید کشوری آن از مجمع مدارس و مدرسه دانشجویی 



ح، فهم قرآن  تزکیه و تعلیم بودند؛ در فیلم های آموزشی این طر
و وبگاه فهم قرآن معرفی و اهداف پایه های ابتدایی بیان شد.

اساتید کشوری به صورت حضوری با راهبران قرآنی)پشتیبانان( 	 
ح مرتبط شدند تا راهبران قرآنی در ارتباط با آموزگاران، اجرایی  طر

ح را پیگیری کنند.  شدن طر



27PP ازجشــنوارهفهــمقــرآنبدانید

در وبگاه فهم قرآن در دبستان، بخشی به نام جشنواره فهم قرآن 1. 
وجود دارد که در شهریور ماه سال جاری برگزار شد و آموزگاران 
سراسر کشور در چند بخش با یکدیگر به رقابت پرداختند. این 

بخش ها شامل موارد زیر است:
ح درس	  ��  فعالیت و طر
��  کلیپ آموزشی	 
��  عکس و فیلم	 
��  تجربیات و خاطرات	 
��  خالقیت در اجرا	 
 	...👇



2. در صفحـــه جشنواره فهــــم قرآن، بخشـــــی به نام »فهم قرآن در 
« وجود دارد که در آن، استان های شرکت کننده در جشنواره،  کشور
به تفکیک نمایش داده شده اند و می توان آثار افراد شرکت کننده 

از هر استان را مشاهده نمود.
3. یکی دیگر از بخش های صفحه اختصاصی جشنواره فهم قرآن 
از معلمین  آن برای هریک  »معلمین فهم قرآنی« نام دارد که در 
در  آثارشان  و  ایجاد شده  فعال فهم قرآن، صفحه ای اختصاصی 

آنجا قرار داده گرفته که می توانند به تدریج به آن آثار اضافه کنند.
اگر شما هم در زمینه آموزش فهم قرآن فعال هستید، با ما مرتبط 	 

را  را ارسال نمایید تا صفحه اختصاصی خود  آثار خود  شوید و 
داشته باشید.



29PP چــندخــبرازســایتفهــمقــرآن

1. تا کنون فهم قرآن در برخی نقاط از سه کشور در حال اجرا است. 
۲. بخش سلسله کارگاه هــــای تدبر در ســـــوره های جزء سیام به 
همراه تبیین اهداف تربیتی هر یک از سوره ها متناسب با هر پایه 
در سایت قرار گرفت. این کارگاه ها در ماه رمضان سال ۹۹ توسط 

آقای دژبخش برگزار شد.
۳. بخش مقاالت علمی فهـــــم قرآن در ســــایت فعال شد. در این 
بخش امــــــکان بارگذاری هر مقاله علــــمی که در زمینه فهم قرآن 
نوشته شود، وجود دارد. پژوهشگرانی که عالقه مند به این حوزه 
هستند و قصد پژوهش در این زمینه دارند می توانند با شماره 

09012522916www.dabestan.fahmeghoran.ir تماس حاصل نمایند.



30PP ازکانــالفهــمقــرآنبدانــید
کانال رسمی فهم قرآن دبستان بار دیگر برنامه مرور سوره های جزء 
سی قرآن را در برنامه آموزشی خود قرار داده است و اهداف سوره ها 
هماهنگ با  ارائه فعالیت مناسب،  را به همراه  و مقاصد پایه ها 

ح در مدارس مرور خواهد کرد. سیر اجرای طر
برنامه هفته جاری:	 

شنبه: #سوره_حمد
یکشنبه: #سوره_قریش

دوشنبه: #سوره_قدر
سه شنبه: #سوره_بلد

چهارشنبه: #سوره_انشقاق 
 پنجشنبه: #سوره_تکویر

fahmeghoran.dabestan@



31PP بخشسومآموزشمجازیفهمقرآن
بخش سوم از آموزش مجازی فهم قرآن در وبگاه فهم قرآن دبستان 
قرار گرفت. آموزگاران و مربیان گرامی هم اکنون می توانند با ورود 
به صفحه »دوره مجـــازی آموزش فهم قرآن« از بخش بعـــــدی این 

فیلم ها استفاده کنند.

www.dabestan.fahmeghoran.ir



32PP بخشچهارمآموزشمجازیفهمقرآن
بخش چهارم از آموزش مجازی فهــــــــم قرآن در وبگاه فـــــهم قرآن 
دبستان قرار گرفت. آموزگاران و مربیان گرامی هم اکنون میـ توانند 
با ورود به صفحه »دوره مجازی آموزش فهم قرآن« از بخش بعدی 

این فیلم ها استفاده کنند.�👇�

www.dabestan.fahmeghoran.ir



33PP پیکســلســورهتـکویر؛اولینمحصــوِل
فـهــمقــرآنــیپــرچــم

تولیدات فرهنگی پرچم تولــــید شد. پرچم،  از  اولین محــــــصول 
تولیدکننده محصوالت فرهنگی متناسب با فهم قرآن است.

بسته پیکسل سوره مبارکه تکویر شامل سه عدد پیکسل برای 	 
دانشآموزانی تولید شده است که این سوره را آموزش دیدهاند 

و یا میخواهند آموزش ببینند.
این سوره اولین سوره فهم قرآن برای دانش آموزان پایه ششم 	 

است و هدف آن قیام در کنار امام زمان برای یاری کردن ایشان 
در گسترش خوبی هاست.



صورت  به  را  محصول  این  می توانند  گرامی  مربیان  و  ��معلمان 
مستقیم از مدرسه قرآن و اهل بیت نبوت)علیهم السالم( و یا به صورت 

اینترنتی از طریق وبگاه فهم قرآن تهیه نمایند.

http://dabestan.fahmeghoran.ir/?page_id=26520



35

کالستـدبردرقرآندردانشگاهفرهنگیان

کارگروه دانشگاه فرهنگیان، دو  1400 به همت  ابتدای مهرماه  از 
« و  کالس با موضوع تدبر در قــــرآن در دو ســـــطح »مقدمات تدبر

« آغاز شد.  »روش های تفکر



36

برنامهمدرسهدانشآموزیویژهدختران
دبیرستانی

آغاز کالس های پاییز و زمستان مدرسه دانش آموزی ویژه دختران 
دبیرستانی.

برخی از عناوین این کالس ها شامل قرآن و برنامه های زندگی، 	 
، کتابخوانی و نویسندگی است. آدرس  پرورش مهارت های تفکر
کالس ها در کانال »مشکات نوجوانی«، روزانه اعالم خواهد شد.



37

کارگــاهتــشــویقوتنبــیــه

اوایل مرداد ماه سال جاری، کارگاه »تشویق و تنبیه« توسط آقای 
چیت چیان برگزار شد.

این کارگاه بر پایه کتاب »تشویق و تنبـــیه« نوشته استاد اخوت 
بود که از جمله کتاب های مهم در حوزه تعلیم و تربیت محسوب 

می شود.



38

طرحجامعآموزشیاجرایینوجوان

ح جامع آموزشی اجرایی نوجوانان توسط استاد هانی چیت چیان  طر
خ 20 مهر ماه  رونمایی شد. از فعاالن و عالقه مندان  رونمایی مور
به فعالیت در عرصه نوجوان برای شرکت در این جلسه دعوت به 

عمل آمد. 



39

مدرسهدانشجوییتزکیهوتعلیم

مدرسه  اعضای  علمی  ارتقای  کارگاه های  مجموعه  از  اول  کارگاه 
دانشجویی تزکیه و تعلیم در مهرماه 1400 برگزار شد و همچنان با 

موضوعاتی دیگر ادامه دارد.
�� مروری بر مقدمات تدبر و طهارت های آن

�� در دو جلسه	 
�� دوشنبه؛ 26 مهر و ۳ آبان _ ۱ تا ۴ بعد از ظهر	 
�� حضوری و مجازی	 



40

کارگاهســـــاختــاروجودیانســان
دردانشــگاهفرهنـگیان

دانشجویان  برای  جان«  »نســیِم  آموزشی  دوره  جلــــــــــسه  اولین 
دانشگاه های فرهنگیان با حضور بیش از سیصد نفر از دانشجویان 
برگزار شد. این دوره شامل چهار جلسه مجازی است که با هدف 

معرفی ساختار وجودی انسان ارائه شد.
دانشگاه  رهبری  نهاد  همکاری  با  فرهنگــــــیان  دانشگاه  کارگروه 
فرهنگیان یزد و بسیج دانشجویی پردیس امیرکبیر البرز عهده دار 

این دوره آموزشی است.



41

والــدینورشــــدفـــرزنددردورهدوم

بخش نخســـــت از بسته آموزشی آشــــنایی والدین با اقتضائات 
دوره دوم رشد منتشر شد. این بخش شامل یک جلسه پنجاه 
دقیقه ای برای والدین است که در آن به بیان ویژگی های فرزندان 

در دوره دوم رشد می پردازد.
دریافت صوت و فیلم این جلسه از طریق پیوند زیر:

http://dabestan.fahmeghoran.ir/?p=25248



42

مدرســهدانشــجوییقرآنوعــترت
درتجربانهایتات

دوشنبه، سوم آبان، مجموعه ایتات )ایده ها و تجربیات آموزشی و 
تربیتی( نهمین نشست تجرانه خود را برگزار کرد. تجربانه، مجموعه 
جلساتی با محوریت تعلیم و تربیت است که در هر جلسه، افراد یا 
مجموعه هایی که در این حوزه کار کرده اند، از نظریات و تجربیات 

خود می گویند.

 در نهمین نشست، دیدگاه 
دانـــشجویی قرآن  مدرســـــه 
و عتــــرت در حــــوزه تعلیم و 
تربیت توسط آقای ضیایی فر 

ارائه شد.



43

کالسمقـدماتتدبرویــژهعالقهمنداِن
حوزهتعلیموتربیت

به  عالقه مندان  برای  تعلیم  و  تزکیه  دانشجویی  مدرسه  برگزاری 
کرد.  برگزار  قرآن  در  تدبر  مقدمات  کالس  تربیت،  و  تعلیم  حوزه 

مقدمات تدبر، اولین ترم از دوره های تدبر در قرآن است. 
کالس برادران: شروع از ۹ آبان، یکشنبه ها، ساعت 16 تا 18	 
کالس خواهران: شروع از ۴ آبان، سه شنبه ها، ساعت 14 تا 16 	 



44

کالسمــجــازیحفــظجــزءســـی
ویژهدانشآموزاندخترپایههایپنجموششم

مدرسه دانشـــــجویی قــــدر )حفظ(، در پاییز امسال برای دختران 
پایه های پنجم و ششم دبستان، کالس حفظ جزء سی قرآن کریم 
برگزار کرد. هدف از برگزاری این دوره، انس دانش آموزان با قرآن و 

جاری شدن مفاهیم آن در زندگی است. 



45

کارگاهمخاطبشــناســینوجــوان

ح درس نویسی  از تاریخ 26 مهرماه کارگاه مخاطب شناسی در طر
برای دبیران دینی و قرآن مقطع دبیرستان برگزار شد.

عالقه مندان برای استفاده از محتوای این کارگاه می تــــوانند با 
نام کاربری abayan@ مرتبط شوند.



46

نمایشــگاهقــرآنیدرهفــتهقرآن

به مناسبت هفته قرآن در دانشگاه ها،  امروز نمایشگاهی مشتمل 
بر آثار علمی و پژوهشی مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت 
علیهمالسالم در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد و 
سرپرست دانشگاه تهران، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و جمعی دیگر از مسئولین از این نمایشگاه دیدن کردند.
مدرسه دانشجویی تزکیه و تعلیم نیز از جمله شرکت کنندگان در 

این نمایشگاه بود.



47

هفتهقرآندردانشــگاهفرهــنگیان

با اتمام جلسات خودشــــناسی دانشگـــاه فرهنگیان و استقبال 
با  جلساتی  ادامه  در  گرفت،  صورت  دوره  این  از  که  گستردهای 
موضوع سوره مبارکه عبس، برگزار خواهد شد. این دوره به مدت 
سه جلسه، با ارائه آقای دژبخش و با تکیــــه بر مفاهیمی همچون 
برگزار  توانمندی ها  افزایــــش  و  سعی، خشیت، پذیرش حقیقت 

شد.

20 الی 26 آذر



48

دورهمجـازیداســتانهایزنــدگی

مدرسه دانش آموزی قرآن و عـــــترت، اقدام به شروع جلساتی با 
عنوان »داستان های زندگی« نموده است. این دوره توسط آقای 
چیت چیان، ویژه نوجوانان و به صورت کامال مجازی و آفالین در 
بستر سامانه رهبر نوجوان برگزار می شود. به مدت 15 هفته یک 
فیلم از این دوره در سامانه رهبر نوجوان در روزهای شنبه بارگذاری 

میشود.
 کانال زیر به منظور ارائه اطالعات بیشتر و ایجاد فرصت حضور در 

دوره  در پیام رسان بله ایجاد شده است.

dastanhayezendegi @


