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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 99و پاییز 99تابستان-99رمضان -شرح فعالیت های مدرسه طبیب دوار

 99کارگاه ها و سلسله جلسات تابستان 

 کارگاه تدبر در سوره لیل با رویکرد کتاب تفکر عنوان برنامه:

 ساعت 2:زمان برگزاری مدت 10:برگزاری ساعت  شهریور 29 تاریخ برگزاری:

 نفر 50کنندگان:تعداد شرکت 

 سرکار خانم خوش اخالق مربی یا سخنران:

 پشتیبان: خانم فراهانی

 

 عنوان برنامه: سلسله جلسات قرآن محور قیام حسینی

 ساعت 2مدت زمان برگزاری: 16ساعت برگزاری: مهر2و شهریور  29تاریخ برگزاری: 

 نفر35تعداد شرکت کنندگان:

 جناب آقای مختاری/جناب آقای امامیمربی یا سخنران: 

 خانم وصالی/پشتیبان:خانم فراهانی

 

 عنوان برنامه: آشنایی با صحیفه فاطمیه با رویکرد زمان

 ساعت 2مدت زمان برگزاری: 16ساعت برگزاری: شهریور  30تاریخ برگزاری: 

 نفر 35تعداد شرکت کنندگان: 

 مربی یا سخنران: سرکار خانم شهید زاده

 فراهانیپشتیبان:خانم 
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 عنوان برنامه: شناخت عالمانه رسول اکرم)ص(

 ساعت 2مدت زمان برگزاری: 16ساعت برگزاری: شهریور  31تاریخ برگزاری: 

 نفر80تعداد شرکت کنندگان: 

 نام، نام خانوادگی مربی یا سخنران: سرکار خانم معظمی

 خانم وصالی/پشتیبانی:خانم محسن زاده

 

 بلوغ عقلی، مولفه ها،نشانه ها، درمانعنوان برنامه: کارگاه 

 ساعت 2مدت زمان برگزاری: 16ساعت برگزاری: شهریور 17تاریخ برگزاری:دوشنبه 

 نفر 115تعداد شرکت کنندگان: 

 مربی یا سخنران:سرکار خانم شهید زاده 

 پشتیبان: خانم فراهانی

 

 مادرانهعنوان برنامه: کارگاه فهم قرآن، بازی با کودک، عبودیت 

 

 ساعت 2مدت زمان برگزاری: 17ساعت برگزاری: شهریور 18تاریخ برگزاری:سه شنبه 

 نفر 54تعداد شرکت کنندگان: 

 سیفیزهره مربی یا سخنران:سرکار خانم 

 پشتیبان: خانم فراهانی
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 بلوغ عاطفی-کارگاه هم کالمیعنوان برنامه: 

 

 ساعت 2مدت زمان برگزاری: 16برگزاری:ساعت  شهریور 25تاریخ برگزاری: 

 نفر 45تعداد شرکت کنندگان: 

 مربی یا سخنران:سرکار خانم سها

 پشتیبان: خانم محسن زاده

 

 زندگی به سبک امام)طب و طیبات(عنوان برنامه: 

 

 ساعت 2مدت زمان برگزاری: 16ساعت برگزاری: شهریور 28تاریخ برگزاری: 

 نفر 70تعداد شرکت کنندگان: 

 مربی یا سخنران:سرکار خانم مهسا سیفی

 پشتیبان: خانم فراهانی

 

 جلسه شاکرانه) قدردانی از کادر درمان(عنوان برنامه: 

 

 ساعت   1:30مدت زمان برگزاری:  16ساعت برگزاری: شهریور 23تاریخ برگزاری: 

 نفر  50تعداد شرکت کنندگان: 

 مربی یا سخنران:استاد اخوت

 خانم فراهانیپشتیبان: 
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 عنوان برنامه: آشنایی با ساختار وجودی جامعه)با محوریت بیت و خانواده(

 ساعت 2مدت زمان برگزاری:  15:30ساعت برگزاری: جلسه 8تعداد جلسات: 

 نفر 900تعداد اعضای کانال:بیش از 

 
 نفر 80تعداد شرکت کنندگان آنالین:

 مربی یا سخنران: استاد رضازاده

 خانم مائده مظفری/خانم فراهانیپشتیبان: 

 

 عنوان برنامه: آشنایی با کلیات رشد

 ساعت 2مدت زمان برگزاری:  15:30ساعت برگزاری: )ادامه دارد(جلسه 6تعداد جلسات:  

 نفر 900تعداد اعضای کانال:بیش از 

 
 نفر 90تعداد شرکت کنندگان آنالین:

 مربی یا سخنران: استاد رضازاده

 مدیر مجتمع نور ایمان/فراهانی پشتیبان: خانم

 

 )ادامه دوره اول طرح ملی تدبر( عنوان برنامه: روشهای تفکر در قرآن

 ساعت 2مدت زمان برگزاری:  15:30ساعت برگزاری: )ادامه دارد(جلسه  23تعداد جلسات:  

 نفر 600تعداد اعضای کانال:بیش از 

 
 نفر 40تعداد شرکت کنندگان آنالین:

 سخنران: استاد رضازادهمربی یا 

 خانم وصالی/پشتیبان: خانم فراهانی
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 99تک جلسه های پاییز 

 تدبر در سوره مبارکه انشقاقعنوان برنامه: 

 ساعت 2مدت زمان برگزاری:  15:30ساعت برگزاری: یک جلسهتعداد جلسات:  

 برگزار کننده: حفاظ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 
 نفر 40آنالین:تعداد شرکت کنندگان 

 مربی یا سخنران: استاد رضازاده

 خانم محمدی فرد/پشتیبان: خانم فراهانی

 

 عنوان برنامه: تدبر در سوره مبارکه فجر

 ساعت 2مدت زمان برگزاری:  15:30ساعت برگزاری: تعداد جلسات:  یک جلسه

 نفر 40آنالین:تعداد شرکت کنندگان  برگزار کننده: حفاظ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 مربی یا سخنران: جناب آقای امامی

 خانم فراهانی/پشتیبان: خانم محمدی فرد

 

 عنوان برنامه: اصول گزاره نویسی

 ساعت 2مدت زمان برگزاری:  15:30ساعت برگزاری: تعداد جلسات:  یک جلسه

 ویژه متدبرین کالس مکی)پیش مکی ترم پاییز(

 
 نفر 15اعضای کالس:

 سخنران: خانم برومندمربی یا 

 خانم موسی زاده/پشتیبان: خانم بیرانوندی
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 اصول غرض نویسیعنوان برنامه: 

 ساعت 2مدت زمان برگزاری: 8:30 ساعت برگزاری: تعداد جلسات:  یک جلسه

 نفر 15تعداد اعضای کالس:  ویژه متدبرین کالس مکی)پیش مکی ترم پاییز(

 مربی یا سخنران: خانم برومند

 خانم موسی زاده/پشتیبان: خانم بیرانوندی

 

 عنوان برنامه: احکام و تفصیل

 ساعت 2مدت زمان برگزاری: 8:30ساعت برگزاری:  تعداد جلسات:  یک جلسه

 نفر 15تعداد اعضای کالس:  ویژه متدبرین کالس مکی)پیش مکی ترم پاییز(

 مربی یا سخنران: خانم برومند

 بیرانوندی/خانم موسی زادهپشتیبان: خانم 
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 برنامه های ترمی 

 

 99ترم تابستان -الف

 

 99ترم تابستان و پاییز -ب

 

  تعداد شرکت کنندگاه تعداد جلسات  توضیحات

 )در کانال(

 ردیف نام دوره نام مربی انیپشتیبکادر 

 1 1در قران مقدمات تدبر  خانم میر تاج الدینی بیگلری/اقای امامیخانم  50 جلسه 8 با توجه به فاصله زمان در ثبت ، اعداد تقریبی میباشد . 

 2 2مقدمات تدبر در قرآن  اقای ثمری بیگلری/اقای امامیخانم  45 جلسه 8
 3 تدبر کلمه ای خانم علی اکبرزاده بیگلری/اقای امامیخانم  30 جلسه 8
 4 ساختاروجودی انسان قای امامیآ  بیگلری/اقای امامیخانم  50 جلسه 8

 ردیف نام دوره نام مربی کادر پشتیبانی تعداد شرکت کنندگاه تعداد جلسات توضیحات
اعضای علوم پزشکی به جهت مشغله بیشتر آفالین همراه 

 . هستند
 اعداد تقریبی میباشد .

 1 مقدمات تدبر در قران  خانم مظفری - نفر )در گروه( 70 12

 2 روشهای تفکر در قرآن اقای ثمری - نفر)در کانال( 50 12
 3 تدبر کلمه ای آقای امامی خانم احمدی نفر )در کانال( 34 12
خانم -خانم شهسواری - نفر)درکانال( 32 12

 سیفی

 4 تدبر سوره ای

 5 تدبر قرآن به قرآن خانم معظمی خانم بیگلری نفر)درکانال( 30 12
 6 بلوغ با هم بودن خانم امامی خانم سلطانی نفر )در کانال( 120 16
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 99ترم پاییز و زمستان -ج

 

 

 

 

 ردیف نام دوره زمان نام مدرس کادر پشتیبانی شروع  توضیحات
دوره از اذر ماه تا حدود بهمن خواهد بود، لذا هنوز از آمار حضور اماری در دست 

 نیست
بیگلری/اقای خانم  اذر 9

 خانم فراهانی/امامی
 خانم
 سیفی

 یک شنبه ها 
18- 20 

 1 1مقدمات تدبر در قران 

دوره از اذر ماه تا حدود بهمن خواهد بود، لذا هنوز از آمار حضور اماری در دست 
 نیست

بیگلری/اقای خانم  اذر 11
 خانم فراهانی/امامی

 اقای 
 امامی

 سه شنبه ها
19 - 21 

 2 2روش های تفکر در قران 

دوره از اذر ماه تا حدود بهمن خواهد بود، لذا هنوز از آمار حضور اماری در دست 
 نیست

بیگلری/اقای خانم  اذر 12
 خانم فراهانی/امامی

 اقای

 ثمری
 چهار شنبه ها 

20-18 

 3 4روش تدبر سوره ای در قران 

اماری در دست دوره از اذر ماه تا حدود بهمن خواهد بود، لذا هنوز از آمار حضور 
 نیست

بیگلری/اقای خانم  اذر 8
 خانم فراهانی/امامی

 خانم
 شاکری

 شنبه ها
 ) به صورت افالین

 برگذار میشود(

 4 5روش تدبر قران به قران 

خانم موسی زاده/خانم  اذر 6 نفره از دانشجویان پزشکی 15جمعیت  
 فراهانی

 خانم 
 معظمی

 پنجشنبه ها
9 - 11 

 5 روش تدبر مکی
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 مقدمات تدبر به زبان عربی-د

 

 کالسهای ترمی ویژه مادران علوم پزشکی -ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف نام دوره زمان نام مدرس کادر پشتیبانی تعداد ثبت نام توضیحات
شرکت کنندگان از کشورهای: لبنان/عراق/فلسطین/کنگو/گینه 
 بیسائو/فنالند/نیجریه/آمریکا/سیرالئون/تانزانیا/هند... می باشند

نفر عرب زبان  20نفر و  21
 داخل کشور

خانم فراهانی/خانم 
 بیگلری/خانم ذاکری

 شنبه ها دو خانم ایاب سالم
10 -12 

 1 عربی-مقدمات تدبر در قران 

 ردیف نام دوره نام مدرس کادر پشتیبانی شروع  توضیحات
عالوه بر دوره های تدبر در این گروه ها مباحث مربوط به خانواده و فرزند داری 

 برگزار می شود
 1 مقدمات تدبر در قران  بوالحسنی خانم خانم ابوالحسنی/فراهانی مادر 11

عالوه بر دوره های تدبر در این گروه ها مباحث مربوط به خانواده و فرزند داری 
 برگزار می شود

 2 روش های تفکر در قران  خانم کمیجانی خانم بوالحسنی/فراهانی مادر 6

عالوه بر دوره های تدبر در این گروه ها مباحث مربوط به خانواده و فرزند داری 
 برگزار می شود

 3 تدبر کلمه ای خانم سلطانی خانم بوالحسنی/فراهانی مادر 4

عالوه بر دوره های تدبر در این گروه ها مباحث مربوط به خانواده و فرزند داری 
 برگزار می شود

 4 تدبر سوره ای شهسواری خانم خانم بوالحسنی/فراهانی مادر 3

مباحث مربوط به خانواده و فرزند داری عالوه بر دوره های تدبر در این گروه ها 
 برگزار می شود

خانم بوالحسنی/خانم موسی  مادر 10
 زاده/فراهانی

 5 دوره تخصصیروش تدبر خانم معظمی
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 دانشگاه علوم پزشکی سطح کشور( 40) در 99مرحله دوم طرح ملی تدبر اذر ماه 

 عنوان برنامه: مقدمات تدبر در قرآن

 

 ساعت 2مدت زمان برگزاری:  15ساعت برگزاری:  آذر 2جلسه شروع از  3تعداد جلسات:  

 نفر 450تعداد اعضای کانالها : 

 
 200تعداد شرکت کنندگان آنالین:

 مربی یا سخنران: استاد رضازاده

نفر از  40خانم فراهانی/ /برای تهیه پوستر و تیزر  نفره شعبه همدان 4کادرپشتیبانی: خانم وصالی و تیم 

 کارشناسان قرآنی دانشگاه ها

 

 عنوان برنامه: روشهای تفکر در قرآن

 

 ساعت 2مدت زمان برگزاری:  15ساعت برگزاری : آذر 3جلسه شروع از  3تعداد جلسات:  

 نفر 500تعداد اعضای کانال: بیش از 

 
  200تعداد شرکت کنندگان آنالین:

 مربی یا سخنران: استاد رضازاده 

نفر از  40خانم فراهانی/ /برای تهیه پوستر و تیزر نفره شعبه همدان 4خانم وصالی و تیم کادرپشتیبانی: 

 کارشناسان قرآنی دانشگاه ها
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 جلسات درمانگاه

 جهادی طبیب دوار-درمانگاه مجازیعنوان برنامه: 

 

ویک  ساعته 3جلسه  2داد جلسات:  تع

 ساعته 4جلسه 
 هر بیمار یک ربع ساعت 17تا  14ساعت برگزاری :

-نوروزی-خاتمی-باللی-مردانی-جهادی:خانم ها دکترعبادیپزشکان 

 اکبری/مقیم پور/سعیدی/مظفری

 

 22تعداد مراجعین:

 پشتیبانی: خانم محسن زاده/خانم فراهانی 

 


