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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 در  قرآن و عترت دو گوهر و یادگار گرانبهایی هستند که آخرین فرستاده خدا حضرت محمد مصطفی

 من بر کوثر حوض کنار در تا شوند نمی جدا هم از هرگز گوهر دو این فرمودند و نهادند ودیعه به امت میان

یدار جمال منور قرآن ناطق زمان را نداریم بر آن شدیم تا در صف ارادتمندان د سعادت که اکنون .شوند وارد

 .ورزیم اهتمام  ایشان، طبق فرمانشان به احیاءِ امر اهل بیت

 ،مدارس دانشجویی قرآن و عترت دانشگاه تهران معمج

رسالت انقالب اسالمی ایران و در راستای رسالت جهانی دنیای  ترینبراساس اصلی

خود  هایوحیانی فعالیت تمدن اسالمی مبتنی بر معارفِ گذاریاسالم مبنی بر پایه

 .با مرکزیت دانشگاه تهران آغاز نمود 1377را از سال 

 ابرار(  علوم اجتماعی همدرس( 

 با: در راستای تشکیل جمع های ربانی و امت توحیدی حول محور امام، می تواند

 ها، شناسایی ظرفیت 

 ها برای تشکیل امتآسیب شناسی و رفع موانع ظرفیت 

 برنامه ریزی برای شکوفایی امت 

 یت و عدالت اجتماعی برای استقرار امتالمحور نمودن و 

  یت برای رشد امت، سازی جدید با محوریت والو در نهایت نظام 
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های جدید این هدف مهم را محقق نماید. در مسیر تحقق این ها را ارتقاء داده و با ایجاد ظرفیتظرفیت

 غایت همه هستی نیز در این راستا هماهنگ شده و مختصات و ظرفیت عالم تغییر مینماید.

  مدرسه دانشجویی اهل بيت  

ها و راهبردهای آن در راستای ، طراحی نظام و سیاستاهل بیت غایت مدرسه  

باشد؛ های قرآنی در عرصه خانواده در همه عالم میتحقق و پیاده سازی قرآن و فعالیت

ها و جامعه برای تجلی اسماء الهی و تا به این ترتیب اصالح و ارتقای ظرفیت انسان

بنیادین اجتماع، یعنی خانواده، آغاز  استقرار کلمه توحید در سرتاسر عالم، از هسته

 شود.

ها شده و در نتیجه ها و خانوادهها، منجر به جاری شدن نور خدا در خانهبدیهی است اجرای این سیاست 

هایی به صورت ها به بیت نورانی رسول خواهیم بود . اعضای چنین خانهها و خانوادهشاهد شبیه شدن خانه

 ده و هرگز هیچ رابطه و داد و ستدی مانع از اتصال آنها به حق نخواهد بود.دائم مشغول به ذکر خدا بو

های تدبر در این حوزه به تربیت این مجموعه برای تحقق اهداف مذکور با محوریت قرآن و روش

 .متخصص و تولید علم در کارگروه های تخصصی ذیل پرداخته است

 های خانواده و بیت توحیدیکارگروه 

  و پیوند توحیدیکارگروه جوان 

 کارگروه کودک و نسل توحیدی 

  بیوت نورانی سبک زندگی توحیدیکارگروه () 
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 ي مدارس علوم اجتماعی و اهل بيت فعاليت ها 
o  رشد  و  تدبربرگزاري دوره هاي  

 تدبر در قرآن حضوری، و غیرحضوری دوره های 

  رشد تفکر اجتماعیحضوری، برخط و بسته های آموزشی دوره های 

  های عمومی انس با قرآندوره 

 و ... های خانوادهدوره های عمومی مهارت 

 

o علوم اجتماعی و خانواده  برگزاري دوره هاي تخصصی 

 ساختار وجودی انسان 

 ساختار وجودی جامعه 

 تدبر در ساحت بیت 

 تدبر در ساحت جامعه 

 خانه ای متصل به خانه رسول 

 دوره های تربیت مربی ارتقای موثر 

  درس نویسیدوره های طرح 

 

o تخصصی علوم اجتماعی و خانوادهي عمومی و برگزاري همایش ها 

 

o ي مختلفنهادها و سازمان ها هاي آموزشی و همایش هاي تخصصی برايهبرگزاري دور 
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 توليدات 
o  :مقاالت 

 رفع آن ها مقاله شبه نظام آسیب ها در سور مسبحات و راهکارهای 

  در زندگی و کارکرد آنها بر اساس سوره مبارکه مجادله” قول ” مقاله جلوه های مختلف 

 ت ابراهیم علیه السالممقاله بررسی واژه بالغ از منظر قرآن کریم )تدبر در سوره مبارکه حضر 

  مقاله بررسی شاخصه های جوامع رشد نیافته و راههای دستیابی به رشد جوامع )مطالعه موردی

 (سوره نوح علیه السالم

  (نقش اجتماعی زنان از منظر قرآن )حرث مقاله 

 (مقاله ساختار نظام مراتب دین )برمبنای سوره مبارکه ماعون 

 طرح گسترش اقامه نماز بر مبنای سوره مبارکه ماعون 

 قاله راهبردهای وقایه شحّ نفس بواسطه رعایت تقوا در خانواده از منظر سوره مبارکه تغابنم 

 نظام موضوعات خانواده برمبنای سوره مبارکه نساء 

  اجتماعی و خانوادهابعاد بررسی مسائل 

 (رصد نظام مسائل کنونی خانواده )ویژه همایش خانواده 

o :طرح درس ها 

 (همدلی -همفکری -طرح درس مربیان ارتقای ارتباط مؤثر )همکالمی 

 طرح درس شاد زیستن 

 طرح درس همکالمی  

 

http://quranetratschool.ir/?p=3915
http://quranetratschool.ir/?p=3909
http://quranetratschool.ir/?p=3906
http://quranetratschool.ir/?p=3903
http://quranetratschool.ir/?p=3903
http://quranetratschool.ir/?p=3900
http://quranetratschool.ir/?p=3897
http://quranetratschool.ir/?p=3453
http://quranetratschool.ir/?p=3467
http://quranetratschool.ir/?p=3475
http://quranetratschool.ir/?p=3471
http://quranetratschool.ir/?p=8211
http://quranetratschool.ir/?p=4934
http://quranetratschool.ir/?p=4929
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o ي رشد و كتاب هاي تخصصی علوم محتواي چند رسانه اي مبتنی بر كتاب ها

 اجتماعی و خانواده

  به صورت عکس نوشته، متن ، تربیت و ارتباط مؤثربرای خانوادهتولیدات نکات کاربردی( ،

 داستان کوتاه، نماهنگ و ...(

 محورنماهنگ های سوره 

 ... 

o نشریه كسا 

 بیت  و اهل اجتماعی علوم مدارس های فعالیت رسانی اطالع هدف با صورت به کسا نشریه 

 .شودمی منتشر اهنامهگ

 

 ها و تولیدات مدارس علوم اجتماعی و مدرسه اهل بیت دیگر فعالیت بهمیتوانید  زیر مسیراز 

 :دسترسی پیدا کنید

 علوم اجتماعی و اهل بیت  مدارس صفحه  مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت درگاه 

 کنم. پیدا  اهل بیت  اجتماعی/ چگونه مسیر خود را در مدرسه علوم

 

ht tp://quranetrat school .i r/?p=18765 

 

ht tp://quranetrat school .i r/?p=18992 

  

http://quranetratschool.ir/?p=9176
http://quranetratschool.ir/?p=18765
http://quranetratschool.ir/?p=18992
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 1سير مطالعاتی  

                                                        
 نشانی زیر مراجعه بفرمایید.ها به ها و خروجی دورهها، انواع ختمبرای توضیحات بیشتر راجع به کتاب 1

ht t p://quranet rat school .i r /?p=19539 

 تسبيح( دوره (آماده براي تخصص

 ختم قرآن خروجی تدبر تخصص تدبر

مقدمات تدبر 

 در قرآن

 طیب گزینی -

 تربیت دینی کودک -

 لحظه ای درنگ -

ارائه یک 

سوره در 

 همایشقالب

 قرآن لمسی ختم -

و  های عملیگزاره به با توجه ختم -

 سوره هر طهارتی

هاي روش

 تفکر در قرآن

 تفکر قرآنی -

 کتاب سوال -

 خیر گزینی -

 ریزیبرنامههایمهارت -

ارائه سوره 

در بیوت 

 نورانی

 قوانین انتخاب به توجه با قرآن ختم -

 قرآن در

 ختم قرآن با توجه به فضای کلی سوره -

 تدبركلمه

 حسن گزینی -

 پرورش تفکر بنیادی -

 انسانوجودی ساختار -

 

 ارائه پژوهش

 کلمات انتخاب به توجه با قرآن ختم -

 هاسوره در مهم

ها با رویکرد یافتن آیه و ختم سوره -

سوره و نظام کلمات کلمه غرر هر 

 سوره
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 تسبيح( دوره (آماده براي تخصص)ادامه ( 

 ختم قرآن خروجی تدبر تخصص تدبر

تدبر 

 ايسوره

 بلوغ با هم بودن -

پرورش  -

 یداریشنتفکر

 یاتفکر مشاهده -

 

ارائه سوره در 

ها و خوابگاه

محافل ثابت 

دانشجویی به 

 صورت منظم

 

 آیات غرر انتخاب به توجه با قرآن ختم -

 خواتم و فواتح به توجه + سوره هر

 هاسوره

 هر غرر و آیه کلیدی با شناسایی ختم -

 سوره

 هاکردن سوره رنگی و بندیدسته -

 بندی مشخصدسته نوع یک با ختم -

 سوره در هر احکامی آیه شناسایی -

انسان،  ساختار وجودی اساس بر ختم -

 یا هستی ناس

 مانند ساختارهای دیگر اساس بر ختم -

 ...رشد و حکمت،

تدبر 

قرآن به 

 قرآن

ساختار وجودی  -

 جامعه

 جهاد نرم -

 

ارائه سوره در 

حضور مسئولین 

مدارس 

 دانشجویی

 اصلی موضوعات اساس بر قرآن ختم -

 30  جزء هایسوره از سوره ای

 کوچک یک سوره کلیدی واژگان با ختم -

 سوره یک اساس غرض بر هاسوره ختم -

 خاص
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 در حال تخصص، علوم اجتماعی و خانواده   )دوره حمد(

تدبر خروجی تخصص تدبر قرآن ختم   

تدبر 

 مکی

 1رشد  -

 2رشد -

تدبر در  -

 بیتساحت 

پژوهش آخرت 

گرایی در سور 

 طواسین

 دسته در آیات غرر انتخاب به توجه با قرآن ختم -

 ها سوره

 هاسوره فواتح مشترک اساس بر ختم -

تدبر 

 مدنی

 3رشد  -

 4رشد  -

تدبر در  -

 جامعه ساحت

پژوهش شبه نظام 

ها در سور آسیب

مسبحات و 

راهکارهای رفع 

 آنها

سوره  هر در الهی و صفات اسماء اساس بر ختم -

 )اسماء درخت(

 جتماعیا معضل یک اساس آسیب شناسی بر ختم -

 سوره: هر در امام بررسی -

تدبر 

و  1ادبی 
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  5رشد  -

 6رشد  -

هنر خوب  -

 زیستن 

موانع خوب  -

 زیستن

تدبر پیاده کردن 

ادبی روی سوره 

 تهلیل

 سوره هر در مهم قیود انتخاب به توجه با قرآن ختم -

 سوره هر در مهم ادات انتخاب به توجه با قرآن ختم -

 سوره هر انواع جمالت اساس بر ختم -

 آن با ربط و سوره هر و بیانی ادبی قالب استخراج -

 سوره غرض

 ربط حروف اساس بر ختم -

 هاسوره لحن بررسی -
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 در حال تخصص، علوم اجتماعی و خانواده   )دوره حمد()ادامه( 

قرآن ختم تخصص تدبر  

تدبر 

 روایی

 اصالح رویکرد تدبر -

 زیرکی در میدان عمل -

 مطالعات تخصصی خانواده: -

 سند خانواده/ -

 سند لباس/  -

 سند بایسته های جنسی  -

 /2و  1ای متصل به خانه رسول خانه / -

 باغبانی سخن/  -

 عفاف/   -

 آموزش جنسیهای مهارت -

-  ... 

به  توجه با قرآن ختم -

 سوره هر در موضوع مهمترین

 قرائت هر ثواب اساس بر ختم -

 سوره 
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 تخصص )علوم اجتماعی و خانواده( دوره تهليل و پس از تهليل

 تخصص تدبر

 تهلیل -
 های ادبی کالمتدبر در قالب -
 های یقینیشیوه دستیابی به گزاره -
دستیابی شیوه رجوع به کتاب برای  -

 به علم
 شیوه پیاده سازی قرآن )عمل( -
 شیوه پیاده سازی قرآن -
 )عملیات سازی(  -
 شیوه پیاده سازی قرآن  -
 )عرصه سازی( -
 شیوه پیاده سازی قرآن -
 )نظام سازی( -

 رشدشناسی  -

 فرآیندشناسی رشد -

 معناشناسی طیب  -

 فرآیندشناسی طیب -

 نظام سازی طیب -

 تاریخ تحلیلی )صوت( -

 حجت -

 حکمت  -

 عیتعقل اجتما  -

 معناشناسی خیر  -

 فرآیندشناسی خیر -

 نظام سازی خیر   -

 تفکر امی -

 معناشناسی حسن -

 فرآیندشناسی حسن -

 نظام سازی حسن -

 معناشناسی ایمان -

 فرآیندشناسی ایمان -

 نظام سازی ایمان  -

 معناشناسی صدق -

 فرآیندشناسی صدق -

 نظام سازی صدق -

 تفکر نفس  -

 ساختار وجودی انسان از منظر ذکر -

 انسان از منظر عقلساختار وجودی  -

تم قرآنخ  
 تسلط روی سوره تهلیل -

 شامل همه رویکردهای قبل -

 و نحوه خوانش سوره تهلیل در کل قرآن -
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