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نیروی انسانی کارآمد در تشکل های فرهنگی، رکن رکین و عمود خیمه فرآیند تعلیم 
و تربیت محسوب می شود. برای فعالیت در این عرصه طراحی دوره های آموزشی جهت 

توانمندسازی نیروهای انسانی یکی از ضروریات و ملزومات حرکت به نظر می رسد. 
ب��ه منظور تحقق این مطلوب، معاونت آموزش موسس��ه فرهنگی نور ونش��اط رضوی 
ناظر به مأموریت های تعریف ش��ده در هرک��دام از حوزه های فعالیت، اقدام به طراحی 
دوره ه��ای بدو خدمت و ضمن خدمت، همچنی��ن همایش های موضوعی نموده که در 

ذیل به برخی از آنها اشاره و به اختصار یکی از برنامه ها را شرح خواهیم داد: 
    دوره ه��ای آموزش��ی تربیت مربی کودک و نوجوان ویژه ط��اب، معلمین و فعاالن 

فرهنگی عاقه مند به فعالیت در مدارس آموزش و پرورش 
   دوره های آموزشی سفیران هدایت با هدف توانمندسازی مبلغین 

   دوره های آموزشی ضمن خدمت با موضوعات اعتقادی ویژه فرهنگیان مناطق تلفیقی 
   دوره ه��ای آم��وزش ضمن خدمت با موضوع��ات اعتقادی ویژه کارکنان و پرس��نل 

ارگان ها و نهادهای اجرایی 
    دوره ه��ای آموزش ضمن خدمت با موضوعات احکام و اخاق صنفی ویژه مش��اغل 

گوناگون 
    اجرای دوره آموزش بدو خدمت روحانیون کاروان های حج اهل س��نت به س��فارش 

بعثه مقام معظم رهبری 
   دوره های آموزشی با موضوعات جنگ نرم، بصیرت و...

    برگزاری کارگاه ها و همایش های موضوعی نظیر امامت، بلوغ، زیارت، آسیب شناسی 
رسانه، ماهواره و...

   برگزاری حلقه های معرفت و پاس��خگویی به ش��بهات دینی در اردوها و برنامه های 
گروهی 

    برگزاری جلس��ات هم اندیش��ی و پرسش و پاس��خ با موضوعات تخصصی با استفاده 
از اساتید کشوری 

   اجرای طرح مطالعاتی بینش مطهر )آثار شهید مطهری(

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
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دوره بل��وغ یکی از فرصت های ناب و در عین حال یک دوره 
بحران��ی در زندگی نوجوان می باش��د. پرداختن هدفمند به 
این دوره یکی از ضروریات کار تربیتی محس��وب می شود. از 
این رو موسس��ه فرهنگی نور و نشاط رضوی در ادامه مسیر 
تربیت��ی خود بس��ته ای را برای این دوره حس��اس در قالب 
جش��ن عبادت آماده کرده اس��ت که در ادامه به بخش��ی از 

برنامه های آن اشاره می شود:
این بس��ته ویژه والدین و دانش آموزان پس��ر سوم راهنمایی 
تدبیر ش��ده و در یک دوره 3 ماهه عملیاتی می ش��ود. زمان 
مفید اجرای آن در 40 روز پیش بینی شده که 30 روز قبل 

از جشن و 10 روز بعد از جشن ادامه خواهد داشت.
برنام��ه والدی��ن ش��امل 3 همای��ش تخصصی اس��ت که با 
موضوعات مورد نیاز برای آمادگی بیشتر والدین و همراهی با 

فرزندان شان تدبیر و در طول 2ماه عملیاتی می شود.

NLP و موفقیت 
ارتباط موثر

آرامش و روحیه عالی 
تحول معنوی 

نمازو نیاز خواهی 
اضطراب و راه های درمان 

وسواس و درمان آن   
دوستی های قبل از ازدواج
معیارهای انتخاب همسر

ازدواج و خانواده موفق
صمیمیت همسران

تفاهم و آرامش در منزل 
استرس آموزشی دبیرستانی ها

والدین و کنکور 

برگزاری دوره های تخصصی موفقیت
با ریز موضوعات 

برگذاری جشن های عبادت
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برنام��ه دانش آموزان در قالب های مختل��ف اردو، همایش و 
کالس��ی طراحی می ش��ود تا دانش آموز آمادگی الزم برای 
پذی��رش تکلی��ف الهی و آش��نایی با حداقل ه��ای احکام و 

شریعت اسالم را داشته باشد.
در ای��ن دوره دانش آموزان پ��س از آموزش عملی وضو، تیمم، 
غسل، نماز و غرات آن با شرکت در آزمون های پایانی و کسب 
موفقیت به اخذ گواهی صحت اعمال عبادی خود نائل می شوند.

آموزش آش��نایی با س��ن بل��وغ و روش برخ��ورد صحیح با 
بحران های آن یکی دیگر از آموزش های این بسته است.

ش��روع فعالیت های مراقبه ای و کنترل رفتار، قبل از جشن 
زمینه معنوی دانش آموزان را باال می برد.

برنامه اصلی جش��ن حداقل 3 س��اعت اس��ت که با حضور 
دانش آموزان، والدین و مربیان آنها برگزار می شود.

هر کدام از قس��مت های جش��ن با دقت نظر و ظرافت تدبیر 

و اجرا می ش��ود و تالش بر این است تا این جشن به عنوان 
یکی از خاطرات بیاد ماندن��ی و جذاب زندگی دانش آموزان 

رقم بخورد.
در ادامه نیز سعی می شود تا با برگزاری برنامه های مراقبه ای 

اثرات معنوی جشن ماندگار شود.
در پای��ان امید آن داریم ک��ه در ظل توجهات ولی نعمتمان 
حضرت علی بن موس��ی الرضا علی��ه االف التحیه والثنا و با 
استعانت از ولی عصر حضرت بقیه  اهلل االعظم عجل اهلل تعالی 
فرجه الش��ریف در مسیر قرب الی اهلل گام برداشته و بتوانیم 
ذره ای از دغدغه های فرهنگی مقام عظمای والیت را مرتفع 

سازیم انشااهلل.
عزیزانی که تمایل داش��ته باش��ند می توانند ضمن تماس با 

مؤسسه در جریان اطالعات تکمیلی برنامه ها قرارگیرند. 
والسالم  



معـاونت هنری

2

خدای بزرگ را ش��اکر و سپاسگزاریم که قریب به دو دهه 
این توفیق را یافته ایم که با اس��تعانت از درگاه ایزد متعال 
و در ظ��ل توجهات ولی نعمتمان حضرت علی بن موس��ی 
الرضا علیه آالف التحیه و الس��ام و همسو با منویات مقام 
معظ��م رهبری، در عرصه تعلی��م و تربیت این مرز و بوم با 
زبان هنر گامهای اس��توار و موثر برداش��ته و در این حوزه 
ب��ا ارائه برنامه های جذاب و پرمخاطب مورد توجه ارگانها و 
نهاده��ای دولتی و غیردولتی قرار گرفته ایم که از آن جمله 

می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
    مجمع تقریب مذاهب اسامی

    دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت بلوچستان
    سازمان تبلیغات اسامی خراسان رضوی

    بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی 
    مرکز جهانی اسامی )جامعه المصطفی العالمیه(

    اداره کل ارشاد اسامی خراسان رضوی
    اداره کل زندانهای خراسان رضوی

    سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد
    آستان قدس رضوی

    موسس��ات مختلف آموزش��ی در سطح استان و خارج از 
استان ) دانش آموزی و دانشجویی (

و ...

مقام معظم رهبری

برای تبیین حقایق دینی ، باید از زبان 
استفاده  نمایش  هنر  ویژه  به  هنر 

شود.
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معرفی برنامه های گروه:
زبان هنر زبان فراگیری اس��ت و پیر و جوان نمی شناسد و 
با استفاده از آن می توان بسیاری از آموزه های تربیتی را در 
ذهن مخاط��ب نهادینه کرد، به همین جهت تمام قالبهای 
اجرایی گروه همس��و با اهداف دینی و ملی ما بوده و برای 
هر کدام از این برنامه ها پیامه��ای تربیتی ویژه ای طراحی 
شده که در برنامه های فرهنگی آموزشی بلند مدت قابلیت 

ارزیابی را به متولیان امر خواهد داد.
در ادامه به مش��روح بخشی از برنامه های قابل اجرای گروه 

هنری خواهیم پرداخت:
الف( جنگهای شاد موضوعی و مناسبتی:

این جنگها با توجه به موضوع مورد نظر مثال نماز، حجاب، 

زیارت، پدر و مادر، اعیاد و وفیات و... طراحی و برنامه ریزی 
ش��ده که در ط��ول برنامه مجریان با اس��تفاده از ابزارهای 
گوناگون در راس��تای تحقق پیام اصل��ی، ُجنگ را هدایت 

خواهند کرد.
گروهی هنری موسس��ه نور و نش��اط رضوی با ترکیبی از 
طالب و دانش��گاهیان کارآزموده، هنرمند و آش��نا با فنون 
تعلیم و تربیت و زبان هنر با س��الها تجربه در اجرای برنامه های 
متن��وع در قال��ب نمایش، جن��گ، مس��ابقات فرهنگی با 
محتوای دینی و چاشنی طنز و خنده با القاء شادی و نشاط 

در مخاطب زمینه تاثیر پذیری بیشتر را فراهم می آورد. 
در طول این سالها شعار گروه در یک جمله خالصه می شود: 

آموزش با شادی بدون گناه



7

ب( اجرای نمایش
یکی از نقاط قوت گروه هنری نور و نشاط رضوی در اختیار داشتن بیش از هفتاد نمایشنامه تربیتی با موضوعات مخلتف 

است که در ذیل به برخی از آنها با ذکر پیام و گروه سنی مخاطب اشاره خواهد شد:

موسس��ه فرهنگی نور ونش��اط رضوی با رویکردی نوین در امر تعلیم وتربیت دینی – حلقه مفقوده دنیای امروز- امید آن 
دارد که بتواند در مس��یر تحقق جامعه مهدوی گامی هرچند کوچک برداش��ته و در پادگان حضرت بقیه اهلل االعظم و در 

رکاب نایب برحقشان حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای  انجام وظیفه نماید.
نشاندن لبخند رضایت بر لبان حضرت آرزوی قلبی ماست و آنرا تحقق یافتنی می دانیم انشااهلل.

همراهی شما در این مسیر افتخار ماست    

برنامه های یک جنگ موضوعی عبارتند از:
تالوت قرآن کریم
اجرای سرود ملی 

صحبت مجری
اجرای تواشیح یا سرود

برگزاری مسابقات حرکتی و پرسشی
اجرای قطعه های طنز نمایشی کوتاه

استفاده از سخنران متناسب با جنگ
و پخش نماهنگ ها و کلیپ های مرتبط

1
2

3
4
5
6
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نام نمایش                            موضوع و پیام                          ژانر     گروه سنی 

اهمیت نماز و شناخت دامهای شیطان 

معاد و ثبت و ضبط اعمال

ازدواج و برخی از فرهنگ های غلط رایج در امر خواستگاری 

اعتقادی – در اثبات حقانیت شیعه 

دشمن شناسی 

تقلید و رجوع به متخصص

متناسب با نیاز مخاطبین

راهنمایی و دبیرستان

تمام سنین

دبیرستان به باال 

تمام سنین 

راهنمایی به باال

راهنمایی به باال

تمام سنین

طنز 

طنز

طنز

تاریخی

طنز

طنز

طنز

نماز و شیطان 

دوربین مخفی

قلی و خواستگاری 

چه کسی کفشهای پیامبر را دزدید؟

سیب 

سکسکه 

نمایشهای موضوعی احکام 




