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 به نام خدا
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 ادب و باسالم

  عبادات و طاعات قبولی آرزوی و

 .باشد تعالی و رشد با توام سالی شود می آغاز روزها این در که عزیزان معنوی نو سال که امیدوارم

. شود می تحقیقاتی و پژوهشی ی سوژه یک به تبدیل گردد، اثر منشأ و تأثیرگذار اگر افتد، می اتفاق فرهنگی ی پدیده یک وقتی امروز، دنیای در

. است نداده قرار بررسی مورد را پدیده این محققی هیچ تقریباً و گرفته شکل «فرهنگی مراکز» نام به فرهنگی نهادی اصفهان ما، شهر در هاست  سال

 جایگاه به و ایم رفته هاngo همچون دیگر های پدیده دنبال به مدام ما اما فعالند ما کشور در فرهنگی مراکز و ها خیریه مذهبی، های هیئت که هاست سال

 خود انسانی و فرهنگی های سرمایه از استفاده با اند توانسته اصفهان شهر فرهنگی مراکز. ایم نگردیده واقف خوبی به خویش تشکیالتی کار های مدل

 .شوند کشور در نمونه الگویی به تبدیل

 
 .است شده متولد و گرفته شکل مراکز همین از یکی دل از اصفهان صالحین آموزشی مجتمع

 (ره)مدرس اهلل آیت شهید فرهنگی موسسه

 

 :پرداخت خواهیم زیر موارد از یکی به روز هر هستیم دوستان خدمت در که هفته این در

 آن خاستگاه و مجموعه ( معرفی1

 حرکتی مبنای و فکری بنیان از ( مختصری2

 زندگی توی هزار بازی معرفی و سازی بازی در مجتمع ( مزیت3

 چرتکه بازی ( معرفی4

 ای حرفه کتابخواران باشگاه معرفی(5
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 جلسات تشکیل. دارد جوان نسل هدایت و جذب در انقالب از قبل موفق تجارب در ریشه مدرس، اهلل آیت شهید فرهنگی مؤسسه تأسیس ی اندیشه

 از قبل که بود روشی راهنما، استاد حضور با دینی موضوعات در چهره به چهره گوهای و  گفت انجام و کوچک های گروه صورت به مسجدی و محفلی

 بین در نیروسازی روند این چند، دالیلی به اسالمی انقالب پیروزی از پس. داشت قرار مذهبی نیروهای از بسیاری ی استفاده و توجه مورد انقالب

 .شد رکود و اختالل دچار انقالبیون و متدینین

 :کرد خالصه ذیل مورد دو در توان  می را دالیل این اهم

 کشور اجرایی امور درگیر انقالب، نیاز و زمان اقتضای به بودند خدمت و تبلیغ مشغول مواضع گونه این در انقالب پیروزی از قبل که نیروهایی اکثر. 1

 .بازماندند مهم این به پرداختن از عمالً و شده

 وجود با که کرد ایجاد را تصور این ،…و ها دانشگاه پرورش، و آموزش ویژهه ب امور، مجاری و مصادر گرفتن اختیار در و اسالمی انقالب پیروزی. 2

 داد نشان اسالمی انقالب پیروزی از دهه یک گذشت. ندارد وجود جوان نسل هدایت و جذب برای قبلی های روش به نیاز دیگر رسمی، نهادهای این

 انبوه علت به شده، ایجاد …و ها دانشگاه و پرورش آموزش مانند کشور، فرهنگی نهادهای ساختار در انقالب اثر در که تحولی ی همه علیرغم که

 و متخصص نیروهای تربیت و سازی انسان ی درعرصه را اسالمی جمهوری های آرمان و انتظارات نتوانستند گاه هیچ نهادها این ساختار، نوع و مشکالت

 منابع سازی غنی برای و جدید نسل و انقالب نسل بین فاصله ایجاد از جلوگیری برای و کرده خطر احساس ای عده که بود جا این. باشد پاسخگو متعهد

 مردمی، خودجوش حرکت یک عنوان به را انقالب قبل موفق ی تجربه مختلف، های حل راه میان از و افتاده جویی چاره فکر به اسالمی حکومت انسانی

 .یافتند معضل این رفع برای مفید ای چاره
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 به کالن بخش  3 در را مجموعه های فعالیت ،(ره) مدرس اهلل آیت شهید فرهنگی موسسه ی مدیره هیئت شده، تعیین اهداف تحقق درراستای تاکنون

 .است نموده سازماندهی و ریزی برنامه ذیل شرح

 خانواده( واحد و خواهران واحد برادران، واحد) مدرس اهلل آیت فرهنگی مرکز( الف

 مدرس شهید فرهنگی مرکز انتشارات( ب

 نشاء خالقیت و استعداد پرورش مرکز( ج

 صالحین آموزشی مجتمع( د

 از پس و مطرح آموزشی مجتمع تأسیس طرح هدف، جامعه با موسسه تماس خط توسعه ضرورت به مبنی امناء تأهی تأکید دنبال به 1335 سال در

 .شود اندازی راه مجتمع این شد قرار تصویب

 و آموزش محترم مسئولین گواهی به شد، اندازی راه صالحین اول  دوره دبیرستان یعنی مجتمع این واحد اولین سال، همان در تصمیم این دنبال به

 درخشانی و موفق کارنامه است توانسته مدرسه این اند، بوده ارتباط در واحدآموزشی این با سال بیست طی در که آموزانی دانش و گرامی اولیاء پرورش،

 .بگذارد جای به تربیت و تعلیم ی زمینه در خود از

 
 (اول دوره) صالحین دبیرستان
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 بر خود از درخشانی کارنامه پرورشی و علمی های موفقیت در نیز اکنون و آغاز را خود فعالیت نیز مجتمع این پسرانه دوم دوره دبیرستان ،1331 درسال

 .است گذاشته جای

 
 (دوم دوره) صالحین دبیرستان

 در واحد این اندازی راه با .کرد آغاز نجفی، پسرانه اول دوره دبیرستان قالب در را خود فعالیت نیز مجتمع این آموزشی واحد سومین ،1334 سال در

 در بتواند پیش از بیش طریق این  از تا کشاند، شهر محروم مناطق به را خود تربیتی و فرهنگی های فعالیت دامنه عمالً موسسه اصفهان، زینبیه خیابان

 .نماید وظیفه ادای شهر این جوانان و نوجوانان دینی فرهنگ ارتقاء در ویژه به فرهنگی، ی توسعه

 
 (اول دوره)نجفی مهندس دبیرستان

 های وردهآفر تولید و مشاوره هنری، تربیتی، آموزشی، های زمینه در و داشته خدماتی ماهیتی( ره)مدرس... ا آیت شهید فرهنگی ی خیریه ی مؤسسه

 .نماید می ارئه را خود خدمات اصفهان شهر مردم عموم به فرهنگی

 براساس و باشد می ،( دولت جامعه،  کارکنان، هستند، جوانان و نوجوانان عمدتاً که مشتریان،)خود نفعان ذی به صادقانه خدمت مؤسسه این ی فلسفه

 آوری فن ی زمینه در. است شده نهاده بنیان و ایثار و برادری صداقت، اخالص، ایران، اسالمی جمهوری نظام به پایبندی مداری، دین همچون هایی ارزش

 .برد می بهره ارتباطات و اطالعات آوری فن و مشاوره و آموزشی های تکنیک برترین دنیا، روز تکنولوژی از

 و مدارس ساختمان مالکیت مدیریت، تیم بودن باانگیزه و خواه،جوان تحول نوگرا، مدیریتی، هرم رأس در خبره افراد داشتن قرار آن ممتاز ویژگی

 .هاست قابلیت و هدف در بودن االبعاد جامع و پرورش و آموزش استانداردهای اساس بر مدارس ساخت و مراکز

 دارد سعی و قرارداده مراکزخود در شدگان تربیت ی مجموعه را، خود انسانی نیروی تأمین منبع ترین مهم خود، سودآوری و رشد بقاء، برای مؤسسه این

 تالش نهایت( دولت جامعه، مؤسسین، کارکنان، مشتریان،)خود نفعان ذی رضایت تأمین برای چنین هم. نماید فراهم خود برای درآمدی پایدار منابع
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 توجه آنان برای انگیزشی های برنامه اجرای و کارمندان رفاهی و مالی امکانات تأمین و مشاوره یادگیری، و رشد به منظور همین به کند می را خود

 بهترین با را خود فرهنگی و آموزشی خدمات مقررات، و قوانین رعایت و جامعه افراد اعتقادات و باورها ها، ارزش گرفتن نظر در با دارد، ای ویژه

 .نماید می ارائه استاندارد باالترین و کیفیت

 

 
 :گذشت آنچه از کوتاهی گزارش

 فرهنگی، های عرصه بر تمرکز با اسالمی جامعه اساسی های زمینه در اثرگذار و کارآمد متعهد، مستعد، نیروهای تربیت و جذب کشف،: ماموریت

 و مذهبی های مراسم برگزاری هنری، تفریحی، ورزشی ایی، مشاوره آموزشی، علمی پرورشی، خدمات ی ارائه طریق از اقتصادی و علمی اجتماعی،

 .مختلف های رسانه طریق از آموزشی و فرهنگی محصوالت تولید

 شهر در اسالمی ایران برای کارآمد و مسوول رشید، های انسان تربیت برای است مرجعی ،(ره)مدرس اهلل آیت شهید فرهنگی ی موسسه: انداز چشم

 تربیتی فرهنگی های فعالیت برای الگویی و ناژوان و لنبان های محله فرهنگی قطب خود، اعضای برای خالق و پویا شاد، محیطی از برخوردار اصفهان،

 .کشور در

 

  :اهداف

 آله و علیه اهلل صلی محمدی ناب اسالم فرهنگ با جوانان و نوجوانان نمودن ( آشنا1

 جوانان و نوجوانان استعدادهای دهی جهت و ( کشف2

 کارآمد و متخصص متدین، نیروهای از نظام انسانی منابع ی ذخیره سازی غنی (3
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 .است رشید انسانهای تربیت پی در صالحین آموزشی مجتمع

 :رشد تعریف

 انسان که این یعنی رشد: بگوییم باید کنیم تعریف بشود موارد ی همه در رشدها انواع همه شامل که خودش عامّ مفهوم به را «رشد» کلمه بخواهیم اگر

 .باشد داشته ،شود می سپرده او به که معنوی یا و مادی امکانات و ها سرمایه از یکی برداری بهره و داری نگه و اداره لیاقت و شایستگی

 باشد، داشته را آن از برداری بهره و داری نگه و اداره شایستگی دارد، را ای وسیله و شأن یک حکم که زندگی نواحی از ناحیه هر در انسان اگر یعنی

 زندگی های سرمایه و وسائل که اشیائی و چیزها آن ی همه باشد، خواهد می چه هر چیز آن حال است؛ «رشید» شأن، آن در و کار آن در شخصی چنین

 دیگر تعبیر به و وسائل خانوادگی، کانون و فرزند و زن و ازدواج خود کند می ازدواج که مردی. ندارد انحصار ثروت و مال به سرمایه. هستند

 .دارد را سرمایه حکم شوهر برای زن و زن برای شوهر یا و هستند او زندگی های سرمایه

 :ملی رشد

 دارد قرار ها ملت اختیار در که است هایی سرمایه آن، امثال و انسانی و فرهنگی طبیعی، های سرمایه نیز ها ملت مورد در شود، نمی منحصر فرد به فقط رشد

 هر به خود؛ انسانی و طبیعی امکانات و ها سرمایه از سودبردن و برداری بهره و داری نگه برای ملت یک شایستگی و لیاقت از است عبارت «ملی رشد» و

 .است «رشید» اندازه همان به دارد، را ها آن از برداری بهره و اداره شایستگی و لیاقت که اندازه

 

 :قرآن در رشد تعریف

 .است آمده گمراهی معنای به( غی)آن مقابل ودر آمده هدایت معنای به رشد

 :مطهری شهید نظر از رشد تعریف

 .حق به رسیدن یعنی رشد معنای. است شده داده قرار انسان اختیار در که هایی سرمایه بردن کار به و داری نگه برای وشایستگی لیاقت

  :رشد های ابزار

 وشایستگی لیاقت - 3   قدرت - 2  شناخت - 1

 :رشد انواع

 ملی -2              فردی -1 
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 :فردی رشد

 اجتماعی -4        عقلی -3      معنوی -2    جسمی -1

 :ملی رشد

 مذهبی -4     اقتصادی -3    سیاسی -2  فرهنگی -1

 
 زندگی توی هزار بازی معرفی و سازی بازی در مجتمع مزیت: دوشنبه

 

 .کنیم اجرا را آن مانور یا و بسازیم را آن ماکت اجرا از قبل کنیم می سعی شود؛ ساخته ارزشی با چیز یا و پذیرد صورت مهمی کار است قرار وقتی

 .است زندگی از ماکت یک و مانور یک بازی،
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 توی هزار» ی مسابقه دهد، می انجام خود مخاطبین استعدادهای پرورش و سنجش برای دهی، جهت و کشف برای مجتمع که هایی فعالیت از یکی

 .است «زندگی

 است. فردی های تفاوت به ناظر که است چندگانه های هوش ی نظریه زندگی، توی هزار ی مسابقه اساس

 هر به هزارتو بازی این در که شناس نشانه و دیده تعلیم گر مشاهده دیگری و کشف برای مناسب بستر یکی است نیاز چیز دو به ها تفاوت این کشف برای

 چون خود برای را وی دهد، می مخاطبش به که نشاطی و شادی بر عالوه که است بازی یک زندگی توی هزار. است شده دقت و توجه ها این دوی

 .آورد می فراهم زندگی از شده ماکت ای تجربه برایش و کند می آشکار ای آیینه

 .است شده طراحی مرحله هشت در و ایستگاه هشت در بازی این
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 فردی میانایستگاه هوش 

 هستی؟ تیزهوش ای زمینه چه در: بپرسیم هستی، تیزهوش چقدر: بپرسیم یکدیگر از که این جای به تا داد یاد ما به چندگانه های هوش

 
 اجرا ایثار دخترانه ی مدرسه در کفران روستای در مسابقه این اصفهان استان نخبگان ملی بنیاد حمایت و همکاری با مجتمع، در طرح این موفقیت از پس

 گردید. آماده استعداد نیمرخ یک آموزان دانش از یک هر برای آخر در و شد

 

 ایستگاه هوش میان فردی
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 منطق ریاضیایستگاه هوش 

 

 

 

 لذت آن تیزر تماشای از امیدوارم. طلبم می پوزش بابت این از بود سخت آن بارگزاری امکان باال حجم دلیل به که شده ساخته مستندی برنامه این از

  .ببرید

 ی تیزر تبلیغاتی به گروه مراجعه نمایند. مندان برای مشاهده عالقه
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 اثر برای جدیدی های آورد دست  به نیز آموزشی های فرایند در کرده، تغییر روانی و فکری روحی، لحاظ هر از متمادی سالیان طول در بشر که طور همان

 در بازی از استفاده و آوریبازی یعنی education  جای به edutainment جدید واژه از استفاده. است یافته دست آموزشی محتوای بیشتر بخشی

 است. بیان این مدعای پرورش و آموزش فرایند

 آموزش، در سازی بازی. وری بهره بهبود منظور به است غیرسرگرمی محتواهای برای بازی ساختار و ها بازی بر حاکم تفکر از استفاده سازی بازی

 .فرهنگی و اجتماعی های فعالیت در سازی بازی و چالش برای سازی بازی لذت، برای سازی بازی

  .است چندالیه فعالیت یک بازی

  .است ذهن در بنیادین مفهوم یک جانشانی و جایگذاری برای بازی

 .شود می تبدیل خوشایند و ماندگار خاطره یک به بازی قالب در آموزش

 .شود می سازی شبیه و مدلسازی واقعی فضاهای بازی در

 

 

 مقدمه:

 .شود می اجرا تابستان در فعالً ،طرح این( 1

 .اند شده دانشجو اآلن که هستند قبلی آموزان دانش از که مربی یک نظر زیر ها گروه و اند شده بندی گروه مجموعه در آموزان دانش( 2

 .پردازد می واقعی زندگی تجربه و دیگران با تعامل و خودشناسی به آید می ادامه در که حدیثی مبنای بر آن در که است بازی یک چرتکه( 3

 (:سلم و آله و علیه اهلل صلی) اهلل رسول قال( 4

 "اهل علی اثقلهُ و موءنتً اشدهُ و خلقا اسواُکم شرارکم"

 .است خود ی خانواده برای شما ترین زحمت پر و شما ترین پرهزینه و شما ترین اخالق بد شما، بدترین
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 :چرتكه طرح گزارشات از اي نمونه
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 بکنم، آرزو یک بتوانم مملکت این فرهنگ و تربیت و تعلیم برای و باشم داشته جادویی چراغ غول اگر معتقدم

 .بود خواهد مردمم شدن کتابخوان آرزویم
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 بكنیم؟ خواهیم می چه اي حرفه كتابخواران باشگاه در

 

 با و است جوانان و نوجوانان حوزه در فرهنگی های فعالیت ی الزمه که هیجان از اتمسفری ایجاد با را مطالعه خواهیم می ما اشاره مورد موارد با توجه با

 از فضا و اتمسفر این در و کنیم تبدیل مستمر امر یک به همچنین و اول درجه در بخش لذت فعالیت یک به( گیمیفیکیشن) سازی بازی اصول از استفاده

 .کنیم فکر ها آن به بیشتر و بیاموزیم بیشتر ها کتاب

 

 در اول دوره مقطع در دسته یک در و دوم دوره متوسطه مقطع در دوم دسته و برتر لیگ دسته دو در کتابخواری فدراسیون در نام ثبت از پس ها باشگاه

 دوم دسته رترب تیم دو و سقوط دوم دسته به برتر لیگ آخر تیم دو است طبیعی. پردازند می رقابت به وبرگشت رفت صورت به سال از ماه 11 در هفته 11

 .شد خواهند کتابخواری قهرمانی کاپ دریافت مستحق برتر لیگ برتر های گروه و کرد خواهند صعود برتر لیگ به

 

 «ماست روح غذاي كتاب» :طرح این گفتمان و شعار
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 با و شویم نمی روحی غذای مسمومیت و تغذیه سوء دچار کتابخواری فدراسیون در عضویت با که اینست طرح این در حضور از هدف جامعه برداشت

 .داشت خواهیم تر متعالی و  پویاتر ای اندیشه و روح مناسب، فکری ورزش و تغذیه

 

 .شود می برگزار بزرگسال و امید سطح دو در لیگ این

 .باشد می دوم دوره آموزان دانش به مربوط بزرگسال و اول دوره متوسطه آموزان دانش به مربوط امید

 .گردد می برگزار دوم دسته و برتر لیگ های نام با لیگ دو بزرگسال سطح در

 .نماید شرکت مسابقات این در نفره 11 های تیم معرفی با باشگاه یک قالب در تواند می مجموعه هر

 .دارد مربی نفر یک و سرپرست نفر یک تیم هر

 .ندارند محدودیتی دیگر های لیگ ولی هستند تیم 11 برتر لیگ در کننده شرکت های تیم تعداد

 .کرد خواهد صعود برتر لیگ به دوم دسته از تیم دو و سقوط دوم دسته به برتر لیگ از تیم دو یکساله دوره هر برگزاری از بعد

  .شود می انجام برگشتی و رفت صورت به مسابقات و بود خواهد میزبان ها تیم از یکی. گردد می برگزار هفته 11 در برتر لیگ در مسابقات

 .کند استفاده کتاب نوع تعیین برای میزبانی حق از تواند می میزبان تیم

 .بود خواهد دارند سرگرمی جنبه بیشتر که تاریخ و سفرنامه و بیوگرافی و رمان و داستان ها کتاب اصلی زمینه

 از یک هر که بود خواهد کتاب تندخوانی – کتاب خوانی بلند – کتاب نویسی خالصه – کتاب تحلیل و نقد -کتاب ی مطالعه:  شامل مسابقه موارد 

 .گردد می برگزار متنوع های آیتم با همراه جذاب حضوری مسابقه یک قالب در موارد

 .شود می برگزار تیمی محدودیت بدون امید لیگ و دوم ذسته لیگ در مسابقات

 .شود می مشخص فدراسیون توسط ها کتاب

 .گردد می برگزار آنالین صورت به مسابقات

 اجرا ریزی، برنامه ی هفوظی و شوند می انتخاب آن اعضای ها باشگاه انتخاب و گیری یأر با که است کتابخواری فدراسیون ی برعهده لیگ مدیریت

 .دارد عهده به را...  و لیگ برتر های تیم هفته، برتر تیم اعالم و داوران کمیته تعیین ،(ها باشگاه بامشارکت)
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 انتخاب را خود ی عالقه مورد کتاب کتاب، منوی دریافت و چلوکتابی در حضور با آموزان دانش که است کتاب چلو برنامه ،لیگ های برنامه از یکی

 .کنند می
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 و خوانی کتاب کتاب، مسئله به دادن اهمیت فرهنگی توسعه مهم های راه از یکی و شود می محسوب ملت یک هویتی برگ ترین محوری فرهنگ،

 و تولید میزان مطالعه، ی سرانه جامعه هر یافتگی توسعه مهم های شاخص از درواقع. است نوجوانان و جوانان میان در خصوصاً جامعه، در مطالعه ترویج

 .است جامعه آن در فرهنگی کاالهای و اطالعات مصرف

                     

                       

 

 :نوجوان

 .است زمینه این در اعتماد مورد منبعی کتاب، و است زندگی های مهارت آموختن نیازمند*  

 .است اطرافش دنیای از جدید و آموزنده مطالبی و مادری زبان آموختن نیازمند* 

 .است زمینه این در او برای خوبی راهنمای کتاب و دارد نیاز نفس  به اعتماد و نفس عزت به*  

 .کند می آماده برایش را خردورزی ی زمینه کتاب، و است ورزی اندیشه نیازمند * 

 .کند می فراهم را فرصت این کتاب ولی داد نخواهد او به زندگی را کافی فرصت و است کردن تجربه نیازمند  *

 .کند می فراهم برایش را الزم هیجان و لذت ،طرح این و است مطالعه از بردن لذت نیازمند  *

 .است کتب تحلیل و نقد مهارت طرح این پارامترهای از یکی که است تحلیل و نقد ی شیوه یادگیری نیازمند  *

 

 .سپاسگزارم گذاشتید که وقتی و کردید که ای حوصله از .است رسیده پایان به دهیم ارائه خدمتتان مختصر فضای و فرصت در بود وظیفه که آنچه




