
 "معراج" دوره تربیت مربی

 مقدمه

 نعمت ناي برابر در اما. واجب همه بر نعمت اين شكر و است خداوند نعمت باالترين كه راستيبه نماز، سجادة و نيايش محراب

 چه تنعم اين با كه كرد خواهند سؤال ما از آن دربارة روزي پس است، نعمت نماز، اگر. بود نيز شناسمسئوليت بايد عظما،

 هدية اين و فراخوانيم آن به نيز را ديگران كه است اين نماز، برابر در شناسيمسئوليت  1لَتُْسئَلُنَّ يَْوَمئٍِذ َعِن النَّعيم.. رديدك

 .نگذاريم غريب و تنها را الهي

 وشندك؛ و ميكه سعي در اداي حق نماز را داشته استاداني است كه نه تنها خود نمازگزارند هدف اين طرح، تربيت مربيان و

 .كنند ايجاد نيز نماز و مردم ميان را دوستي اين كه

 

 اهداف

 آشنایی بیشتر طالب با معارف نماز (1

 تربیت مربی و محقق در زمینه معارف نماز  (2

 های کاربردی انتقال مفاهیم نماز هها و شیوتسلط بر روش (3

 

 شناسنامه طرح

 روحانیون و ائمه جماعات مخاطبان

 اعتس 021 ت آموزشدّم

 حضوری روش اجرا

 سراسر کشور گستره اجرایی

 

 

                                                           
 .8. تکاثر: 1 



 هاعناوین دروس و سرفصل

 

 

 منابع آموزشی
 راه های تکمیل نماز                                          مؤلف: محمد ابراهیم کفیل (0

 مؤلف: نبی اهلل  بیاتی          چگونه کالسی جذاب داشته باشیم؟              (2

 ثانیه های انس                                                 مؤلف: رضا اخوی (3

 آثار نماز                                                        مؤلف: دکتر ابوالفضل ساجدی (4

 مؤلف: علی محمد باقی           اسرار نماز                                            (5

 خانه بهشتی                                                    مؤلف: دکتر  محمد داووی (6

 آداب نماز                                                      مؤلف: محمدمهدی حائری پور (7

 مؤلف: رضا اخوی             نماز در فرق                                       (8

 اینگونه پاسخ دهید                                           مؤلف: ابوالفضل جعفری پور (9

 نماز در ادیان                                                  مؤلف: ابوالقاسم جعفری (01

 



 عناوین و موضوعات سرفصل *

 آداب 1
 الف: آداب ظاهری، مقدمات، مقارنات، تعقیبات

 ب: آداب باطنی نماز، حضور قلب و ادب و خشوع در نماز

 تعقیبات. مقارنات؛ ؛مقدمات اسرار نماز 2

 ها و اذکار در نماز.سوره تفسیر تفسیر نماز 3

 آثار 4
 ـ روانی، دنیوی  ـ اخروی؛ آثار فردی: جسمی

 جامعه. ،هادانشگاه ، مدارس،تحصیل آثار اجتماعی: محیط کار، عمومی،

 شناسیآثار اخالقی :آسیب

 های دعوت به نمازشیوه 5

 شناسی رشداساس روانهای کودکان برفصل اول: ویژگی

 کودکی اول

 کودکی دوم

 کودکی سوم

 های دعوتفصل دوم: شیوه

 های خاصالف: روش

 های سنّی و تفکیک جنسیههای دعوت به نماز به تفکیک دورروش

 هدکودک، مدرسه و...(م)خانواده،  روش دعوت بر اساس مکان

 و...

 های عمومیب: روش

 دعوت براساس فطرت ) خداجویی، شکرگزاری، سپاسگزاری(

 آشناکردن با فلسفه نماز

 تشویق و تنبیه

 ای خوش از نمازسازی نماز و ایجاد خاطرهجذاب

 شناسی دعوت به نماز در خانواده و جامعهج: آسیب

 های درمان آنهافصل سوم: علل و درمان ترک نماز  و راه

 سبک زندگیِ نمازگزاران 6
 نعین؛ما ،ها با نماز: مقیمین، مصلین، تارکین، مسخره کنندگانالف: برخورد انسان

 ب: بحث صفات مصلین در قرآن و شرایط نمازگزار؛

 و بزرگان دین. )علیهم السالم(در سیره معصومین ج: نماز

 نماز در ادیان 7

 نماز در ادیان ابراهیمی؛

 عبادت در ادیان غیر ابراهیمی؛

 های نوظهور و غربی؛سیر عبادت و ارتباط در فرقه

 در امروز.سیر آن  تطبیق عبادت در اسالم و ادیان دیگر و

 های فرق اسالمی در احکام و شرایط نمازاختالف نماز در فرق  اسالمی 8

 های بیان احکام نمازآموزش مهارت احکام نماز 9

 پرسش و پاسخ 11
 آموزش مهارت پرسش و پاسخ؛

 مرور بر چند سؤال اصلی به صورت کارگاهی.



11 
آموزش کالسداری با محوریت 

 معارف نماز

 جذاب کالسهای شروع روش

 های آماده سازی محتواروش

 ...آموز ودانش های تکلیف، مربی، برخورد بابایسته

 ها با محوریت معارف نمازمثال


