
 معرفی دوره های آموزشی و تربیتی طرح )طریق الهدی(

 مدت دوره مقطع سنی گروه هدف عنوان دوره شماره دوره مقاطع

 ( سال3) ( سال6( تا )4) نونهاالن نسیم الهدی 1 پیش دبستان

 ابتدایی
 ( سال3) ( سال9( تا )7) کودکان (1مصباح الهدی ) 2

 ( سال3) ( سال12)( تا 10) کودکان (2مصباح الهدی ) 3

 دبیرستان
 ( سال3) ( سال15( تا )13) نوجوانان (1نورالهدی ) 4

 ( سال3) ( سال18( تا )16) جواناننو (2نورالهدی ) 5

دانشگاه و 

 کمیلیتتحصیالت 
 ( سال4) ( سال18باالتر از ) جوانان سفیران نور 6

 ( سال19) جمع کل

 

 شرح دوره ها

 مقطع 

 تحصیلی

 دروس دوره ها

 جانبی اصلی مقطع سنی عنوان دوره

پیش 

 دبستان
 سال 6تا  4 نسیم الهدی

نسیم رحمانی )مفاهیم سوره های کوچک( 

 (5( الی )1جلد )

الی  1)آداب و مهارت های قرآنی(جلدشمیم رحمانی

5 

دوره اول 

 ابتدایی

مصباح الهدی 

(1) 
 سال 9تا  7

 و( 1آموزش گام به گام ترجمه و مفاهیم ) -1

 آقای محدث (2)

 روخوانی و روانخوانی مقدماتی -2

 (1بهداشت فردی ) -1

 آداب تالوت قران )مقدماتی( -2

 (1داستان های قرانی ) -3

 مهارت های زندگی قرآنی-4

دوره دوم 

 ابتدایی

الهدی مصباح

(2) 

 12تا  10

 سال

 ( آقای محدث5) ( تا3مفاهیم ) -1

 روانخوانی و فصیح خوانی قران -2

 تجوید مقدماتی مخارج حروف و صفات -3

 و قلقله استفالو  استعالء

 (1احکام ضروری ) -1

 (2بهداشت فردی)  -2

 (2داستان های قرانی ) -3

 آشنایی با شیوه های مطالعه و مقاله نویسی -3

 مهارت های زندگی قرآنی-4

دوره اول 

 دبیرستان
 (1نورالهدی )

 15تا  13

 سال

آموزش ترجمه و مفاهیم آقایان )عالمی ،  -1

 (3( تا )1صفار و محدث( جلد )

( 1حد ضرورت )حلیه القران تجویددر  -2

 )صفات و احکام(

 (2احکام ضروری ) -1

آشنایی سنت نبوی و سیره ی صدیقه کبری  -2

 )س( و امام علی )ع( تا امام صادق )ع(

 آشنایی با شیوه مطالعه و مقاله نویسی -3

 مهارت های زندگی قرآنی -4

دوره دوم 

 دبیرستان
 (2نورالهدی )

 18تا  16

 سال
 جز قرآن کریم از روی مصحف14ترجمه 

 (1) نهج البالغه باآشنایی  -1

 (1)ه سجادیهفآشنایی مقدماتی با صحی -2

آشنایی با سیره امام موسی کاظم)ع( تا امام  -3

 عسگری )ع(

 آشنایی با اصل والیت فقیه -4

 روش تحقیق و پایان نامه -5

 مهارت های زندگی قرآنی--6

تحصیالت 

 تکمیلی
 سفیران نور

 18باالتر از 

 سال

آشنایی با تفسیر قران )المیزان عالمه  -1

تسنیم  -نسیم حیات  بهرام پور-طباطبایی

 آیت اله جوادی آملی(

 روش تدریس ترجمه و مفاهیم قرآن -2

 (2)با نهج البالغهآشنایی  -1

 (2)با صحیفه سجادیه آشنایی -2

 مهارت های زندگی قرآنی -3

 



 

 


