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 ﹤﹞ ︡﹆﹞

مؤسسه قرآن و عتـرت راه روشـن هدایت پس از کسب مجـوز رسمـى از وزارت ارشـاد و فرهـنگ اسـالمـى، 
به همـت اعضاى مؤسس خود (آقایان : مهدى عدالتیان علیپور، سید محسن علوى، علیرضا افشارى مقدم) و 

جمـعى از اسـاتید فرهیخته در سال 1390 افتتاح گردید. 
از آنجایى که گروه فرهنگى مؤسسه بیش از یک دهه با ایده هاى نوین خود با مردم در ارتباط بودند، در اولین 

گام اقدام به تثبیت فعالیت هاى گذشته خود کردند. 
اعضاى هیأت مؤسس به منظور انجام رسالت خود، در مسیر علم وآگاهى، ادب واخالق، هنر وتوانمندى، لذت اعضاى هیأت مؤسس به منظور انجام رسالت خود، در مسیر علم وآگاهى، ادب واخالق، هنر وتوانمندى، لذت 
هاى پاك  و رشـد آور و بالخـره زندگـى پـاك و با هـدف گذارى جذب حداکثرى مردم و آشنایى ایشان با 
خداى مهربان، معصومین علیهم السـالم و گوهـرگران بهاى دین، کار خود را در قالب واحد هاى مختلف 

توسعه داد. 
هم اکـنون مؤسسه راه روشن با بـهره گیرى از اساتید متعهد و متخصص درحوزه هاى اخالق وآداب اجتماعى  هم اکـنون مؤسسه راه روشن با بـهره گیرى از اساتید متعهد و متخصص درحوزه هاى اخالق وآداب اجتماعى  
عالوه بر دفـتر مرکـزى، واحـد هاى مختلفـى در نقاط مختلف شهر مشهد دارد که با توجه به تخصصى بودن 
واحد هـا، گستره فعـالیت هـاى مؤسسه بیشتر و در پاسخـگویى به نیاز هاى مختلف جامعه موفق تر گردیده 

است. 
مستندات ارائه شده، گوشه اى از دغدغه ها و فعالیت هاى اعضاى مؤسس این مجموعه براى زندگى اجتماعى 

مردم مى باشد. 

 . 
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︩ اول : ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ی ︻﹞﹢﹝﹩  ︋

1- گردآورى، تألیف و تدوین کتاب 
 تا کنون بیش از 12 عنوان کتاب مؤسسه راه روشن تألیف و تدوین کرده است که به شرح جدول 

 زیر مى باشد . 
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2. حروف چینى، ویرایش و تصحیح، تنظیم، طراحى و صفحه آرایى کتاب و نشریه 
* مؤسسه راه روشن  از بدو تأسیس تا به امروز سعى کرده است در همه زمینه ها خودکفا باشد به همین 

منظور کلیه مراحل آماده سازى یک کتاب و نشریه اعم از : 
گردآورى، تایپ ،  ویراستارى و صفحه آرایى توسط خود مؤسسه صورت میگیرد. 

3. برگزارى جلسات در خصوص معرفى، بررسى و نقد کتاب و نشریه 
* تاکنون کتاب هاى زیادى توسط اساتید مجرب این مجموعه جهت تولید محتوا براى ارائه در کتاب، * تاکنون کتاب هاى زیادى توسط اساتید مجرب این مجموعه جهت تولید محتوا براى ارائه در کتاب، 

سى دى، همایش، کارگاه و ... مورد نقد و کنکاش قرار گرفته است. 
الزم به ذکر است که در سال 1393 کتاب چرا عزادارى استاد عدالتیان به عنوان کتاب برتر نهاد کتابخانه 

ها برگزیده شد و مورد نقد و بررسى قرار گرفت به استناد عکس و لوح فشرده شماره (1) 
و همچنین کتاب نامه اى به خواهرم پیرامون حجاب براى مدتى در ویترین کتاب هاى برگزیده اداره 

ارشاد خراسان رضوى قرار گرفته است.   

 @RaheRoshanHedayat
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4. برگزارى همایش، سمینار، دوره و کارگاه - برگزارى نمایشگاه و جشنواره هاى هنرى  
*مؤسسه راه روشن به صورت ویژه و با بهره گیرى از اساتید زبده در این راستا فعالیت میکند که تعدادى از 

این  همایش ها، سمینار ها، دوره ها و کارگاه ها در جدول زیر به اختصار معرفى شده است.  
( به استناد لوح فشرده شماره (1) ) 

 الزم به ذکر است دوره ها و کارگاه ها مکرراً در حال تکرار است : 
بطور مثال : دوره موفقیت و تحول معنوى بیش از 180 دوره برگزار شده است. 

* برگزارى سمینار عثر ارتباطات به مناسبت ایام فاطمیه شامل : سخنرانى، نمایش، تواشیح، خطاطى و * برگزارى سمینار عثر ارتباطات به مناسبت ایام فاطمیه شامل : سخنرانى، نمایش، تواشیح، خطاطى و 
نقاشى و ...  
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از بدو تأسیس برگزار کننده تفسیر قرآن کریم  
 _ هرهفته جمعه ها توسط مفسر عالیقدر مهدى عدالتیان  

_ همراه با نمایشگاه کتاب  
_ همراه با مهد براى کودکان 

_ پرسش و پاسخ شفاهى و کتبى  

1.برگزارى جلسات  تفسیر 
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- سخنرانان استاد عدالتیان و استاد حورایى 
- تعداد جلسات 27 شب 

- همراه با نمایشگاه کتاب و مهد براى کودکان 
- بطور متوسط میزبان 1000 نفر در هر شب 

- برنامه ویژه در ایام والدت امام حسن و شب هاى قدر    

2. برنامه ماه مبارك رمضان 
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-  مدرس دوره : استاد حورایى  

- مدت زمان دوره : 10 جلسه 3 ساعته 

-  ظرفیت دوره :300 نفر 

3. دوره موفقیت و تحول معنوى 
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-  مدرس دوره : استاد حورایى  

- مدت زمان دوره : 4 جلسه 3 ساعته 

-  ظرفیت دوره :300 نفر 

4. دوره خانواده موفق 
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-  مدرس دوره : استاد حورایى  

- مدت زمان دوره : 1 جلسه 5 ساعته 

-  ظرفیت دوره :300 نفر 

5. دوره اعتماد به نفس 
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-  مدرس دوره : استاد حورایى  

- مدت زمان دوره : 4 جلسه 4 ساعته 

-  ظرفیت دوره :300 نفر 

6.دوره تربیت فرزند 
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_ مدرس کارگاه : استاد بابایى  
_ مدت زمان کارگاه : 3 جلسه 1/5 ساعته  

_ ظرفیت کارگاه : 12 نفر 

_ مدرس کارگاه : استاد طوسى  
_ مدت زمان کارگاه : 3 جلسه 1/5 ساعته  

_ ظرفیت کارگاه : 12 نفر 

7. کارگاه تخصصى تربیت فرزند (فرزند مسئولیت پذیر ) 

8. کارگاه تخصصى اعتقادى ( باور هاى من ) 
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_ مدرس کارگاه : استاد گلستانى  
_ مدت زمان کارگاه : 3 جلسه 1/5 ساعته  

_ ظرفیت کارگاه 12 نفر 

_ مدرس کارگاه : سرکار خانم انصارى 
_ مدت زمان کارگاه : 3 جلسه 1/5 ساعته  

_ ظرفیت کارگاه 12 نفر 

9. کارگاه تخصصى تربیت جنسى فرزند 

10. کارگاه تخصصى مدیریت  دوران عقد 
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5. انجام مطالعات و تحقیقات در موضوعات متناسب با اهداف و فعالیتهاى مؤسسه و اجراى طرح 
هاى پژوهشى  

مؤسسه فرهنگى راه روشن جهت پوشش چشم انداز خود، اقدام به پیکربندى و طراحى سازمانى هدفمندى 
نموده  است  

که شرحى از وظایف واحد ها به مدیریت استاد مهدى عدالتیان ارائه مى گردد : 

الف) دفتر مرکزى راه روشن :  

- مدیر واحد : جناب آقاى علیرضا افشارى مقدم 
- موضوع فعالیت : اجراى برنامه هاى پایه اى و نظارت بر حسن انجام مصوبات باالدستى  - موضوع فعالیت : اجراى برنامه هاى پایه اى و نظارت بر حسن انجام مصوبات باالدستى  

- پرسنل واحد : 6 نفر 

ب) واحد آموزش راه روشن : 

- مدیر واحد : جناب آقاى مجتبى حورایى 
- موضوع فعالیت :طراحى و برگزارى همایش، دوره و کارگاه هاى مختلف در حوزه خانواده، انگیزشى و موفقیت  

- پرسنل واحد : 4 نفر 
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ج) واحد تحقیق و توسعه راه روشن :  

- مدیر واحد : جناب آقاى هادى صائبى 
- موضوع فعالیت : پژوهش و تحقیق، جهت تولید محتوا جدید و مفید 

- پرسنل واحد : 4 نفر 

د) واحد آثار راه روشن : 

- مدیر واحد : ایرج مهدانیان 
- موضوع فعالیت : جمع آورى، پیاده سازى و آرشیو بندى آثار صوتى و تصویرى استاد عدالتیان - موضوع فعالیت : جمع آورى، پیاده سازى و آرشیو بندى آثار صوتى و تصویرى استاد عدالتیان 

- پرسنل واحد : 6 نفر 
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ه) مرکز مشاوره راه روشن 

- بیش از 15 سال سابقه در این حوزه 

-  موضوعات مشاوره راه روشن                                   - کادر اساتید مشاوره راه روشن 
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6. طراحى و اجراى نظام هاى اطالع رسانى و فن آورى اطالعات : 
* طراحى 3 سایت به آدرس هاى زیر : 

  

* سامانه پیامکى : 
 با توجه به سابقه طوالنى اعضاى مؤسس در حوزه فرهنگى و قرآنى و با کسب اعتماد از مردم، بانک اطالعاتى 

کاملى با بیش از 20000 کاربردر سامانه پیامکى به شماره  30008800333435 تشکیل شده است. 

* تلگرام، اینستاگرام و اپلیکیشن * تلگرام، اینستاگرام و اپلیکیشن 
کانال ها و پیجهاى مؤسسه راه روشن هدایت به شرح زیر مى باشد : 

16
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7. عرضه و مبادله محصوالت فرهنگى هنرى داراى مجوز از قبیل کتاب و سى دى 
1- ارسال بسته هاى فرهنگى آموزشى (کلیپ، فایل و ...) به مؤسسه تبیان افغانستان 

2- انتشار رایگان کلیه آثار استاد عدالتیان در مؤسسه قائمیه اصفهان (سایت و ربات تلگرام) 
3- همکارى با مراکز ذیل : 

- جامعه المصطفى        - حرم مطهر رضوى     -       شبکه هاى ماهوارهاى 
- حوزه علمیه سیادت     - مجتمع بنى فاطمه     - مؤسسه بیان هدایت نور 

چند نمونه از محصوالت :  چند نمونه از محصوالت :  

  

والیت 
هادى تى وى 
حضرت ابولفضل 
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8. ارائه خدمات پیمان مدیریت براى اجراى پرژه هاى فرهنگى هنرى 
* این مجموعه در اکثر پروژه هاى کارى خود اقدام به تیم سازى نموده و بر حسب نیاز بخش هایى از برنامه 

توسط پیمان کار فرهنگى انجام مى گیرد. 
از جمله این پروژه ها : 

_  برنامه ماه مبارك رمضان 
- سمینار عثر ارتباطات   
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سمینار عثر ارتباطات 

برنامه ماه مبارك رمضان 

برنامه ماه مبارك رمضان  برنامه ماه مبارك رمضان 

سمینار عثر ارتباطات 
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الف) فعالیتهاى فرهنگى 
1. انجام فعالیت هاى انتشاراتى به منظور انتشار کتاب . ( اخذ مجوز الزم) 

هیأت مؤسس مؤسسه راه روشن پس از اخذ مجوز 
الزم از اداره ارشاد اسالمى اقدام به چاپ کتاب نموده است . 

2. برگزارى نمایشگاههاى کتاب (عمومى و موضوعى) : 
* مؤسسه راه روشن تا کنون نمایشگاه هاى زیادى ( چه عمومى و چه موضوعى) برپا کرده است که به چندى  چه عمومى و چه موضوعى) برپا کرده است که به چندى 

از این نمایشگاه ها در ذیل اشاره مى شود : 
الف. برگزارى  نمایشگاه کتاب در جلسه هفتگى تفسیر قرآن که نزدیک به 15 سال از عمر آن میگذرد.  

ب. برگزارى نمایشگاه کتاب در آستان قدس رضوى به دعوت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  
ج. برگزارى نمایشگاه کتاب ماه مبارك رمضان که هر ساله 27 شب در محل برنامه، دایر مى گردد. 

د. برگزارى نمایشگاه هاى کتاب که در مناسبت هاى مختلف مذهبى طول سال، در محل سخنرانى اساتید 
مؤسسه برپا میشود . 

    

تصویر پروانه نشر کتاب 
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3. تهیه و توزیع کتاب در داخل و خارج از کشور : 
برخى از مشتریان ما : 

الف) انتشارات نور الکتاب            و)  مؤسسه آموزشى ابابصیر اصفهان            
ب) دانشگاه آزاد(بردسکن)             ز)  مجتمع امام رضا (درگز)   

ج) جامعه المصظفى                   ح) اخوان فاطمى 
د) سازمان تبلیغات اسالمى                  ط) تحریرچى 

ه) دانشگاه حکیم (سبزوار)                   ى) مؤسسه فرهنگى تبیان افغانستان                    ه) دانشگاه حکیم (سبزوار)                   ى) مؤسسه فرهنگى تبیان افغانستان                    

ب) فعالیت هاى سمعى و بصرى:  

1. فعالیت هاى سینمایى و سمعى و بصرى  
* مؤسسه فرهنگى راه روشن هدایت متناسب با اهداف و مطابق با ضوابط مربوطه دست به تهیه فیلم هاى 
آموزشى،کلیپ ،لوح هاى فشرده صوتى و .. زده است که چندى از این فعالیت ها در لوح فشرده شماره (1)  

به حضور تقدیم میگردد. 
اسامى لوح هاى فشرده صوتى(MP3)  مؤسسه به شرح جدول زیر مى باشد : 

مؤسسه راه روشن 
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ج : فعالیت هاى مطبوعاتى و تبلیغاتى : 

1. انتشار نشریات تخصصى، ویژه نامه و نشریه داخلى 
اعضاى مؤسس مؤسسه فرهنگى راه روشن در گذشته نشریه هاى زیادى منتشر کرده اند 

که میشود به نشریه یاران موعود اشاره کرد. 

2. مشاوره در اجراى برنامه هاى تبلیغاتى و روابط عمومى : 
 رسالت اصلى اعضاى هیأت مؤسس این مجموعه از بدو تأسیس تا به امروز تبلیغ و ترویج خدا محورى و     رسالت اصلى اعضاى هیأت مؤسس این مجموعه از بدو تأسیس تا به امروز تبلیغ و ترویج خدا محورى و    

سبک زندگى دینى بوده است . 
که در اساسنامه مؤسسه هم فعالیت هاى مشاوره اى و تبلیغى ترویجى تخصصى  بصورت بند جداگانه ذکر 

شده است. 
از جمله فعالیت هاى هیأت مؤسس در زمینه مشاوره و تبلیغات به شرح زیر مى باشد : 

الف. برگزارى جلسات شوراى عالى فرهنگى جهت نظارت مستمر فرهنگى بر برنامه هاى مؤسسه  
ب. مشاوره و ارسال محتوا نوین به مؤسسات فرهنگى خارج از کشور 

ج. مشاوره به مبلغین در سرار کشور ج. مشاوره به مبلغین در سرار کشور 
د. اعزام مبلغ به مناطق مختلف 

ه. برگزارى جلسات تبلیغاتى عمومى بطور مستمر 

   

مؤسسه راه روشن 

 @RaheRoshanHedayat
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سمینار عصر ارتباطات 

برنامه ماه مبارك رمضان 
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د : فعالیتهاى هنرى : 

1. برگزارى جشنواره هاى هنرى - اعزام گروه هاى هنرى و یا دعوت از آنان براى اجراى مراسم 

*  برگزارى سمینار عثر ارتباطات به مناسبت ایام فاطمیه 
 در حوزه هنرى این سمینار یکى از برنامه هاى مؤسسه بوده که از قسمت هاى مختلفى تشکیل شده است که 
از جمله : سخنرانى، نمایش، تواشیح، نقاشى و طراحى و ... مى توان اشاره کرد (قسمتى از این برنامه در لوح 

فشرده شماره (1) موجود مى باشد) 
 ضمناً در این مراسم دعوت از گروه هاى هنرى ذیل انجام گرفت.  ضمناً در این مراسم دعوت از گروه هاى هنرى ذیل انجام گرفت. 

الف) شبکه جهانى هد هد  
ب) گروه تواشیح ولى عصر (عج) 

- و در زمینه اعزام مبلغ و گروه هاى هنرى نیز اعضاى مؤسس مجموعه فعالیت هاى متعددى انجام داده است 
که مى توان به اعزام مبلغ به سیستان و بلوچستان اشاره کرد. 

مؤسسه راه روشن 
rahe-roshan cultural institution
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2. تأسیس مرکز تهیه و تکثیر آثار صوتى و شنیدارى- استدیو صدا بردارى 
* مؤسسه راه روشن هدایت با توجه به گستردگى فعالیت ها در زمینه هاى مختلف فرهنگى اقدام به تأسیس 
واحد آثار نمود.  که در زمینه هاى فرهنگى از جمله تهیه و تکثیر آثار صوتى و شنیدارى اساتید فعالیت داشته 

باشد. 
* مؤسسه در ضمینه صدا و تصویر با توجه به نیاز خود مکانى را مختص این بخش در واحد آثار خود تدارك 

دیده است.  

 @RaheRoshanHedayat

مؤسسه راه روشن 
rahe-roshan cultural institution
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از سه بخش کلى تشکیل شده است : 
الف) آموزش :  
* آموزش قرآن : 

 آموزش روخوانى، روانخوانى و تجوید توسط قارى بین المللى جوان امید رمضانى _ قصه قصه 
هاى قرآن و عترت و مسابقه هاى قرآنى توسط حجت االسالم و المسلمین مهدى 

محمدى _ آموزش صوت و لحن و نغمات و ایجاد انگیزه براى ادامۀ فعالیت هاى قرآنى 
توسط قارى بین المللى آقاى امید حسینى نژاد . 

* حرم مطهر رضوى :  
بازدید از نمایشگاه حکایت آفتاب 

بازدید از پایگاه آموزش آداب زیارت و شرکت در کالس مهدویت 
بازى و مسابقه فرهنگى و دریافت هدیه فرهنگى بازى و مسابقه فرهنگى و دریافت هدیه فرهنگى 

بازدید از موزه مرکزى حرم مطهر رضوى 
زیارت دسته جمعى حضرت على بن موسى الرضا (ع) 
شرکت در نماز جماعت ظهر و عصر در حرم مطهر 

* پکیج علمى :  
کالس آشنایى با فناورى نانو 

کالس آشنایى با انرژى هسته اى 
کالس آموزش خالقیت کالس آموزش خالقیت 

* بازدید از دانشگاه فردوسى : 
استخر و مجموعۀ آبى پردیس دانشگاه فردوسى _ کتابخانۀ مرکزى دانشکده ها، 

آزمایشگاهها  و پژوهشکده ها _ زمین چمن و سالن هاى ورزشى 
مزار شهداى گمنام و مسجد حضرت زهرا (س) 

2. طرح افق راه روشن( اوقات فراغت قرآنى ویژه پسران ) 

مؤسسه راه روشن 
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ب) برنامه هاى تفریحى : 
* استخر : 

 دو مرحله استفاده از استخر مدرسه بعثت 
بازى هاى دسته جمعى آبى 
استفاده از سرسره هاى آبى 

برگزارى نماز جماعت در محل استخر با حضور حجت االسالم والمسلمین محمدى 
* کوهنوردى : * کوهنوردى : 

اردوى پدر و پسر _ صرف صبحانه _ صعود به قله زو و ارتفاعات انتهاى بلوار هفت تیر 
بازى، مسابقات فرهنگى و مسابقات ورزشى 
نماز جماعت ظهر و عصر در محل اسکان اردو 

  
ج) پکیج ویژه والدین : 

* کارگاه تربیت جنسى نوجوان 
*کارگاه روابط همسران *کارگاه روابط همسران 

*کارگاه آموزش سواد رسانه 

  

مؤسسه راه روشن 


