


ساختار فعالیتی



مدرسه مجازی تدبر در قرآن
آموزش تدبر در قرآن به عموم دانشجویان و طالب

فعالیت های اصلی



مدرسه مجازی تدبر در قرآن

فعالیت های اصلی

مدرسه مجازی زبان وحی
ه تدبرآموزش کاربردی زبان عربی قرآنی به دانش آموختگان مدرس



مدرسه مجازی تدبر در قرآن

فعالیت های اصلی

مدرسه مجازی زبان وحی
مدرسه مطالعات قرآنی

آموزش های تخصصی قرآنی به نخبگان
و تربیت پژوهشگران قرآنی 



مدرسه مجازی تدبر در قرآن
مدرسه مجازی زبان وحی

مدرسه مطالعات قرآنی

برگزاری اولین دوره ها

در حال 
تدوین دوره

در حال فعالیت و برگزاری دوره 100%

60%

30%

میزان پیشرفت در فعالیتهای اصلی 



نظام آموزشی مدرسه مجازی



مدرسه مجازی تدبر در قرآن
ورودی

برنامه یک ساله منسجم و 
آنمتناسب دانشجو برای فهم قر دانشجویان و طالب جوان

کشورسراسراز•
برادرانبرتمرکز•
التحصیالنفارغعالوهبه•
حوزوی-دانشگاهیفضایتلفیق•
سالاوقاتهمهدرجذب•
یکبارهفتهدوهرنامثبت•
پاییننامثبتهزینه•
دورهپیشگرفتندرنظر•

قرآندرتدبروفهمروشچارچوبآموزش•
مدنیسوره10درتدبرروشمندآموزش•
مکیسوره10درتدبرروشمندآموزش•
قرآنازجزءدوبامتدبرانهانس•
متبیین• بهرآنقتکرارپروتأثیــرگذارمفاهـی

کاربردیوملموسصورت
قرآنفهمهدفباقرآنیعربیزبانآموزش•
جذابوکاربردیآسان،بصورتیعربیآموزش•

خروجی

جوان آشنا با تدبر در قرآن

مدرسه مجازی زبان وحی

ندگیزدرآنمؤثرجایگاهوقرآنبهنگاهدرتغییر•
آنفهموقرآنباانسبهنیازاحساستقویت•
تدبرروشباآشنا•
قرآنحاکمیتیواجتماعیمفاهیمباآشنا•
قرآنبنیادینواعتقادیمفاهیمباآشنا•
قرآندیگرسوردرتدبربرایمندانگیزه•
(منابعکمکبا)تدبرمهارتنسبیواجد•
رآنقفهمبرایمناسبعربیزبانباآشنایی•



مدل آموزش

هادورهبرایویژهطراحیدارایمجازیسامانهدرآموزش•

روزشبانهازساعتهردرجلساتمشاهدهامکان•

هفتهبههفتهوگامبهگامآموزش•

کوتاهآموزشیجلسه4حدودهفتههر•

دورهاساتیدتوسطهفتگیپاسخوپرسش•

مجازیکوتاههایارزیابیوهاآزمون•

کنندهشرکتهرازمؤسسهتوسطآموزشیمستمرپیگیری•



مدل آموزش



مدل آموزش



سال16عصاره 
تجربیات تدریس و پژوهش

نفر ساعت2500
زمان صرف شده برای طراحی و تدوین دوره ها

محتوای آموزشی



صفحه1000بیش از 
اسالیدهای جذاب آموزشی

جلسه آموزشی120
مجموع تعداد جلسات آموزش مجازی

محتوای آموزشی



محتوای آموزشی

سخنرانینهتعاملی،وآموزشیجلسات

دقیقمبانیبرمبتنیومتقنعلمی،محتوای

پسندجوانوگویاساده،حالعیندر



محتوای آموزشی

قرآنیملموسوکاربردیمباحثارائه

مرحلهبهمرحلهبصورتمطالببیان

(حضوریآموزشساعت3=مجازیآموزشساعت1)پربازده



آماری از فعالیت ها 



تعداد کل ورودی های مدرسه مجازی تدبر
(ثبت نام دوره کوتاه آشنایی)

نفر2000
از برادران دانشجو و طلبه

طی دو سال



میانگین جذب در هر ماه

نفر80-100

از بین برادران



میانگین جذب ساالنه

نفر1000

از بین برادران



وضعیت سن شرکت کنندگان

وضعیت سکونت شرکت کنندگان

تهران
37%

غیر تهران
63%

تهران غیر تهران

لدهه شصتی و قب
27%

دهه هفتادی
62%

دهه هشتادی
11%

دهه شصتی و قبل دهه هفتادی دهه هشتادی



وضعیت تحصیالت شرکت کنندگان

توزیع دانشجو و طلبه

فارع التحصیل
34%

دانشجو
52%

طلبه
14%

فارع التحصیل دانشجو طلبه

کارشناسی
57%

ارشد
31%

دکتری
12%

کارشناسی ارشد دکتری



تعداد کل ورودی 
پیش دوره آشنایی

2000

دوره26طی 

تعداد قبول شدگان دوره

1400



تعداد کل ورودی 
دوره تدبر در سور مدنی

1000
تعداد قبول شدگان دوره

(در حال گذراندن دوره)500

+120

دوره16طی 



تعداد کل ورودی 
تعداد قبول شدگان دورهدوره تدبر در سور مکی

350220

دوره7طی 

(در حال گذراندن دوره)

+50



تعداد کل ورودی 
تعداد قبول شدگان دورهدوره درآمدی بر زبان وحی

10030

دوره2طی 

(در حال گذراندن دوره)

+40



ان نمایی از نظرات شرکت کنندگ



علمیهحوزهششمسالطلبهبنده
تدّبرهایدورهدرتازگیبهوهستم
هکیاجلسهازبعدیادمه.کردمشرکت
احساسشد،میبحثطالقسوره
باراولینبرایانگارکهداشتمروکسی
.میشهمواجهقرآنباکههست

هموهستمقرآنحافظهمخودممن
دورهدرشرکتازپیش.حفظاستاد
سالچنداینطیدرقرآن،درتدبرهای
تهگفقرآنازهادورهدرکهشکلبدین
هندیدبهاییگرانمطالبقرآنازشد،
.بودم

سرعتها،فیلمکیفیتوبودعالیدورهطراحی
هااسالیدبود،خوباساتیدتدریسنحوهوسامانه

.بودندجوروجمعوخوبخیلیهم

مندرقرآنفهموتدبربهراجعدورهپیشمطالب
قابلکهخوشحالمقدراونکردایجادانقالبیک

هاندازبهروقرآندرتدبرمعنایچوننیست،وصف
برایدارماالناز.فهمیدمعمرمازدههسهاین

.کنممیشماریلحظهبعدیمقاطعدرشرکت



برقمهندسیدکتریدانشجویبنده
تشرکازقبل.هستمشریفدانشگاه

قرآنخواندنباهمیشهدورهایندر
خواندنحالدرکردممیاحساس
ائلمسازپراکندهوغیرمنسجمکتابی

نایدرشرکتباولیهستمگوناگون
.شدعوضدیدگاهمدوره

وقرآنفهمبهنسبترومننگاهدوره
اینابواقعا  .کرددگرگونآنبودنکاربردی

مشاهدهرفتممیجلوبهکههرچهدوره
آموزنده،دقیق،قرآنچقدرکهکردممی

سطوحتمامبرایوراحتکاربردی،
ازمنکرده؛بیانمطلبجامعهوفکری
.بودمغافلدورهاینازقبلتانگاهاین

اینمنهمیشههایمشغولیذهنوتفکراتازیکی
با!نندکمیتأکیدقرآنبهاینقدرانقالبرهبرچراکهبود

نقشبهوشدمتأکیدهاآنمتوجهدوره،ایندرشرکت
.بردمپیاوسعادتوبشرزندگیقوانیندرقرآن

حیوزباندورهواقعاولی.بودخوبمنعربیدبیرستانتو
بیعرزبانبهمنذهنیدیدگاه.داشتخاصیکاربردبرام
ولیتمپنداشمینامفهوموسختروعربیقبال  .کردتغییر

.کردتصویرمنبرایروعربیزبانلذتدورهاین


