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اگر تربیت دینی را در رشد و سالمت ابعاد مختلف ساختار وجودی انسان و تقویت او در جنبه های مثبت 
و مورد رضایت پروردگار ببینیم، لذا توجه به قصه و بازی و خالقیت و نظم و تفکر کودک تا بلوغ و 

همراهی با معارف قرآن و اهل بیت علیهم السالم شامل می شود. در  خودشکوفایی نوجوان و جوان را در
این خصوص با نقطه نظرات کارشناسان ممتاز نیز همراه می شویم تا بیشتر بدانیم و بهتر به کار بندیم. 

 شاءاهللان

سالم پیش روی شماست از الطاف خداوند بزرگ و پیامبر عزیز و اهل بیت گرامی ایشان علیهم الآنچه 
کنیم تا های بیرون و درون منزل را به صورتی برنامه ریزی میاست. اگر هدف را گم نکنیم، فعالیت

بتوان با همنوایی با خانواده، تنها رها نکردن فرزندانف گفت و شنود و بازی با آنان و مطالعه و نوشتن 
کنیم که صیه نمیمان توموضوعات مختلف، ذهنی آماده و آرام داشت. اگر به عزیزان هموطن

فرزندانشان را از خردسالی به مهدهای کودک بسپارند و به دنبال کار و درس خود بروند، خود نیز از این 
 ایم.مهم پیروی کرده

مان را رسان، زندگیاگر در هر شرایطی در طلب شناخت و انجام وظیفه خود باشیم، خداوند روزی
 مان قرار خواهد داد، چرا که:د روزیسامان و برکت داده و معرفت و هدایت را سب

 1لَینصرَنّ اهللَ مَن یَنصُرُه
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هایی دست پیدا کنیم تا طلب و شیفتگی فطری را که به شناخت و مهارت در روشتالش ما این است 
زا توسط مربیان، پیشگیری کند. هر یک از افزون کند و از سیرابی و دلزدگی و انجام رفتارهای آسیب

ند با نگاه به فهرست، مطالب مورد نظر خود را انتخاب کنند. برخی از والدین و مربیان از توانعزیزان می
خواهند از اصول گردند و برخی دیگر میهای اجرا میاصول و کلیات تربیتی باخبرند اما به دنبال روش

کودکان در ها و رفتارهای مناسب برسند. بعضی با خردساالن یا شروع کنند، تا با بینش قوی به روش
مواظب باشیم »ریزی کنند. شعار ما این است: شان برنامهخواهند برای نوجوانارتباطند و بعضی می

 2«خراب نکنیم، درست کردن با خداست
، برای عمل به وظیفه خودمان است. در راستای همین های رشد فرزندانلذا تالش ما فراهم ساختن زمینه

های مختلف، به ها در جنبهها و آسیبها و شناساندن مطلوبهدف، آرزومندیم که با ارائه بعضی روش
ها و های تربیت مربی و مدرس گسترده در کشور بپردازیم و مراکز قرآنی و خانوادهبرگزاری دوره

 های تربیتی آگاه کنیم.بیت را از انواع آسیبهای مرسوم به تعلیم و ترپایگاه
های آموزشی توانند با جذب مربیان توانمند و برگزاری دورهمراکز آموزشی )برای هر گروه سنی( می

ای از مدرسه دانشجویی قرآن و عترت دانشگاه تهران با عنوان مدرسه اهل بیت علیهم مرتبط، شعبه
 السالم است.

های های شاد و درست در آموزشزا خودداری کرده، روشعجوالنه و آسیبهای مراکزی که از تربیت
های خوب زندگی کردن را تقویت و تکریم و های فکری و قابلیتقرآنی و آداب اخالقی را اجرا، مهارت

کنند. مراکزی که ها زندگی میهای پایه را به صورت فعال و عملی با بچهبازی و خالقیت و مهارت
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ای را برای واکسینه کردن و تغذیه فکری نوجوانان و جوانان در پیش گرفته و با ند جانبههای چبرنامه
 کنند.ها و رفتارها در خانواده، از مشکالت فرزندان پیشگیری میکمک به تصحیح نگرش

های عسل، برنامه کار برای مربیان مراکز فرهنگی، آموزشی و قرآنی است و تنها آرزویمان کتاب
ای الیق برای پذیرایی از قدوم آخرین حجت نازنین الهی )عج( ها و جامعهافراد، خانواده خودشکوفایی

 است.
توانیم پاسخگوی خسران بزرگ محرومیت از حضور مستقیم دیر بجنبیم و عمر بگذرانیم، مسئولیم و نمی

 سبز جهانی باشیم. ایشان در تشکیل حکومت سر

 اول: تعاریف و اصولفصل 
 فصل دوم: اهمیت ارتباط با قرآن

 ها در رفتار مربیانها و آسیبفصل سوم: مطلوب
 ها در همراهی با کودکها و نکتهفصل چهارم: روش

 فصل پنجم: همراهی با نوجوان
 هایی از اساتیدفصل ششم: نکته
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