ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان

ﺗﺸﮑﯿﻞ  600ﮐﻼس اﺧﻼق ﺑﺮای ﻃﻼب اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
*600ﺟﻠﺴﻪ درس اﺧﻼق
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ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﮔﻮدرزی ﮔﻔﺖ :واﺣﺪ اﺧﻼق و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ  600ﺟﻠﺴﻪ درس
اﺧﻼق در ﺳﻄﺢ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻼسﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ اﺷﺮاف دارد.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﮔﻮدرزی اﻓﺰود :در ﭘﯽ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ در ﺧﺼﻮص ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻠﺒﺲ  70ﻃﻠﺒﻪ در اﯾﻦ واﺣﺪ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه داده و از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن  50ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺰﯾﻨﺶ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﻮت روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻧﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
*ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای ﻗﺮآﻧﯽ
وی در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اداره ﻗﺮآن و ﻋﺘﺮت ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺗﻬﺮان ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﯾﻦ اداره ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای
ﻗﺮآﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪات ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮزه ﺗﻬﺮان و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺳﺘﺎد اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﮐﺸﻮر ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﻌﺎون ﺗﻬﺬﯾﺐ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺗﻬﺮان ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺷﻮرای ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ زﻣﯿﻨﻪ را ﺟﻬﺖ اﺟﺮای دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ
ﻗﺮآن و اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﮕﯿﺰه ﻃﻼب در ﺧﺼﻮص ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻓﺮاﻫﻢ آورد.
وی اﻓﺰود 4 :ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺰرگ ﻗﺮآﻧﯽ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﻃﻼب اﺳﺘﺎن در ﻣﺼﻼی ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ و از ﺣﻀﻮر ﻣﻌﻨﻮی اﺳﺎﺗﯿﺪ
ﻗﺮآﻧﯽ ﭼﻮن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﺳﺘﺎدی ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺤﺴﻦ ﻗﺮاﺋﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﮔﻮدرزی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اداره ﻗﺮآن و ﻋﺘﺮت 11 ،ﻧﺸﺴﺖ ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮ راﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺠﺮب
در ﺳﻄﺢ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﺮآﻧﯽ ﻃﻼب اﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد اﻓﺰود :ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺘﺎد اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز آزﻣﻮن ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و از  120ﻧﻔﺮ از
ﻣﻤﺘﺎزﯾﻦ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ.
*ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺮﺑﯽ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﮔﻮدرزی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺮﺑﯽ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اﻓﺰود :ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻬﺬﯾﺐ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ دوره ﻫﺎ را از ﺣﺎﻟﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﺻﺮف ﺧﺎرج ﮐﺮده و ﺑﻪ آن ﺻﺒﻐﻪ اردوﯾﯽ و ﺗﻬﺬﯾﺒﯽ دﻫﺪ ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ دوره ﻓﺸﺮده
آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻓﻀﺎی ﻣﻌﻨﻮی ،ﺑﺎ ﻧﺸﺎط و ﭘﺮ ﻃﺮاوﺗﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزان اﯾﻦ ﻃﺮح اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اردوی زﯾﺎرﺗﯽ و
ﺳﯿﺎﺣﺘﯽ دﻣﺎوﻧﺪ و دﯾﺪار ﺑﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ،ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻮزه و ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آﺳﺘﺎن ﻣﻘﺪس ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ ،ﺑﺮﮔﺰاری
ﻣﺮاﺳﻤﺎت ﻣﺤﻔﻞ اﻧﺲ ﺑﺎ ﻗﺮآن ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺸﻦ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎن و ﺷﺐ ﺷﻌﺮ ﻣﻬﺪوی ،ﺑﺮﮔﺰاری دروس اﺧﻼق و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ورزﺷﯽ
و ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻧﺎم ﺑﺮد.
*اﻋﺰام  52ﻣﺸﺎور ﺑﻪ ﻣﺪارس ﻋﻠﻤﯿﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
وی در ﺧﺼﻮص ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اداره ﻣﺸﺎوره ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻬﺬﯾﺐ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ واﺣﺪ در ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای  50ﻧﻔﺮ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺸﺎوره
ﺣﻮزه ﺗﻬﺮان ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ  10ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در  140ﺳﺎﻋﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از  20اﺳﺘﺎد ﻣﻤﺘﺎز اﯾﻦ
دوره آﻣﻮزﺷﯽ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﯾﻢ.
ﻣﻌﺎون ﺗﻬﺬﯾﺐ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺗﻬﺮان ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺸﺎوران ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﻣﺪارس ﻋﻠﻤﯿﻪ اﻣﺮ ﻣﻬﻤﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎل
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ  52ﻣﺸﺎور ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ای و ارﺷﺎدی ﺑﻪ ﻣﺪارس ﻋﻠﻤﯿﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان اﻋﺰام ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺗﺎ ﻃﻼب را در
زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ،ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮرد راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺎوره ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

وی ﺗﻬﯿﻪ و ارﺳﺎل ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺎوره ای ﮐﻪ ﺣﺎوی  40ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﺮم اﻓﺰار و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﻮح ﻫﺎی ﻓﺸﺮده
ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ را از دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ در راﺳﺘﺎی ﺗﻬﯿﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻃﻼب اﺳﺘﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
*ارﺗﻘﺎی ﺑﺼﯿﺮت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻃﻼب اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﮔﻮدرزی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪات ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در ﺧﺼﻮص ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺑﺼﯿﺮت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻃﻼب
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اداره ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻬﺬﯾﺐ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﺰام اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺪارس
ﻋﻠﻤﯿﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد آﮔﺎﻫﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺑﺼﯿﺮت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻃﻼب ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺟﺮای ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی در  10ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﻤﯿﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮﮔﺰاری اردوﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺑﺎزدﯾﺪ
از اﻣﺎﮐﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان از ﺟﻤﻠﻪ دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی واﺣﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
*ﻃﺮح ﻣﺤﺮاب و ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻏﺪﯾﺮ ﺧﻢ
ﻣﻌﺎون ﺗﻬﺬﯾﺐ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺗﻬﺮان در اداﻣﻪ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻃﺮح ﻣﺤﺮاب در  6ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﻤﯿﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻃﺮح
در راﺳﺘﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ آﻣﻮزه ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻤﺎز و در ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺘﺎد اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  120ﻃﻠﺒﻪ در ﻫﺮ 6
ﺣﻮزه ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻏﺪﯾﺮ ﺧﻢ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮐﻪ در واﻗﻊ از ﺧﻄﺒﻪ ﻏﺪﯾﺮ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل)ص( در ﺳﻄﺢ ﻃﻼب اﺳﺘﺎن
ﺗﻬﺮان ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ  12ﻧﻔﺮ از ﻃﻼب ﺟﻮاﯾﺰ ﻧﻔﯿﺴﯽ اﻫﺪا ﮔﺮدﯾﺪ.

