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معرفی کوتاه موسسه
در روزگاری کــه بــا نــام عصــر فنــاوری اطالعــات از آن یــاد می شــود، نمی تــوان اســتفاده از روش هــای نویــن 
و ابزارهــای جدیــد را نادیــده گرفــت. »موسســه جامعــة االحــکام«  مركــزی بــرای آمــوزش، بیــان شــیوه های 
نویــِن آموزشــی، تدریــس و تالیــف کتــب احــکام بــا روش هــای جدیــد اســت و ارتقــای ســطح علمــی طــالب، 
دانشــجویان، دانش آمــوزان و عمــوم مــردم در موضوعــات مختلــف احــکام را هــدف خــود  می دانــد.

گزارش عملکرد موسسه 
جامعةاالحکام

تا فروردین 1401

w w w . j a m e a t o l a h k a m . i r
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ــج  ــوزش و تروی ــز آم ــترش مراک ــرای گس ــب ب ــترهای مناس ــا و بس ــاد زمینه ه ــکام، ایج ــة االح ــداف جامع ــن اه ــی از مهم تری   یک
احــکام اســت.

نگاهی به اهداف موسسه 

     ارتقای سطح كمی و كیفی جامعه  ی مخاطب
  امــروزه در روش تدریــس احــکام شــرعی ضعــف هایــی وجــود دارد کــه باعــث عــدم جــذب مخاطــب بــه ســوی آن می شــود؛ ایــن در 
حالــی اســت کــه احــکام، یکــی از مهم تریــن ابعــاد ســبک زندگــی دینــی بــه حســاب آمــده و شــیوه ی صحیــح رفتــار انســان در تمــام عرصه هــا را 

ترســیم می کنــد. یکــی از اهــداف مهــم موسســه جامعــة االحــکام ایجــاد جذابیــت  در زمینــه ی تدریــس و آمــوزش احــکام بــا روش هــا و فنــون 

ــت. نوین اس

     ایجاد بسرت مناسب، برای گسرتش مراكز احکام آموزی و ترویج نهضت آموزش احکام در جامعه
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ــدد  ــکام در ص ــة االح ــد، جامع ــی دارن ــای دین ــری آموزه ه ــی در فراگی ــتعداد خوب ــان اس ــودکان و نوجوان ــه ک ــه اینک ــه ب ــا توج  ب
ــن  ــتری را  در جهــت تربیــت دینــی ای ــرده و بس ــنا ک ــرعی آش ــکام ش ــا اح ــان را ب ــای جــذاب و خالقانــه بتوانــد آن ــا روش ه اســت، تــا ب

قشــر فراهــم نمایــد.

     غنی سازی اوقات فراغت

 بــا توجــه بــه ایــن کــه در عصــر حاضــر ارتباطــات 
گذشــته  بــا  و  گرفتــه  خــود  بــه  پیچیده تــری  حالــِت 

بســیار متفــاوت شــده اســت، شــکی نیســت کــه بایــد 

بــا قالب هــای جدیــِد انتقــال پیــام آشــنا بــود و از آن هــا 

در جهــِت جذابیــِت انتقــال احکام شــرعی بــه مخاطب 

ــن  ــن مهم تری ــه ای ــم ک ــا کنی ــم ادع ــرد. می توانی ــره ب به

ــر  ــای دیگ ــا مجموعه ه ــکام ب ــة االح ــز جامع ــه تمای وج

اســت.  یکــی از اهــداِف مهــم مــا ارائــه ی احــکام شــرعی 

ــت.  ــد اس ــای جدی در قالب ه

      تولید محصوالت متنوع
کاریکاتور پادکست

پوستراینفوگرافی
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   حجت االسالم علیرضا محمدی نژاد

   سال ورود به حوزه: 1375

   اساتید درس خارج:  » آیات عظام شبیری زنجانی، هاشمی شاهرودی و شب زنده دار«

   تدریس:  اصول فقه، فقه

   تالیفات:   درسنامه فقه )جلد 1 تا 5(، رساله مصور،  درسنامه احکام عمومی )جلد 1 و 2(، رساله مصور جانبازان  و...

   مدیر و موسس:    »کانون نشر احکام )1385(، جامعة االحکام )1397(«

معرفی مدیریت موسسه ی جامعة االحکام

ــاد  ــدی در ایج ــای جدی ــا و روش ه ــا ابزاره ــا ب ــت م ــه الزم اس ــید ک ــرم رس ــه نظ ــکام ب ــة االح ــیس جامع ــورد تأس در م
  

ــاد  ــه ایج ــاله های عملی ــوزوی و رس ــن دروس ح ــدی بی ــد پیون ــرم بتوانن ــالب محت ــویم و ط ــنا ش ــکام آش ــه اح ــزه ب انگی

کننــد، تــا بــه ارزش درس هــای حــوزه پــی ببرنــد و از طرفــی تــوان پاســخ گویی خــود را  هــم بیشــتر کننــد.  جامعــة االحــکام 

ــد.  ــک کن ــکام کم ــه اح ــردم ب ــه  م ــش و عالق ــه گرای ــم ب ــد و ه ــت کن ــتاد تربی ــم اس ــد ه می توان

)حجت االسالم علیرضا محمدی نژاد در مصاحبه با خبرگزاری حوزه(



9

    رزومه ی مخترصی از فعالیت های حجت االسالم علیرضا محمدی نژاد

فعالیت های علمی و پژوهشــی

محل همکارینوع/ عنوان فعالیت

اداره کل تدوین متون درسی حوزه علمیه خواهرانتالیف درسنامه فقه - 5 جلد

 مرکز مدیریت حوزه های علمیه ی برادراننویسنده کتاب درسی احکام )عمومی و مقدماتی(

مرکز مدیریت حوزه های علمیه ی خراساننویسنده کتاب درسی احکام )عمومی و مقدماتی(

دفرت تدوین متون درسی حوزه های علمیه خواهرانتالیف درسنامه احکام )مقدماتی و عمومی( - 4 جلد

موسسه اطلس تاریخ شیعهتالیف کتاب

فعالیت هــای اجرایی و مدیریتی
محل همکارینوع/ عنوان فعالیت

صدا و سیامی رسارسی )مسابقه ی تلویزیونی محیا(کارشناس، طراح سواالت مسابقه و اپلیکیشن

صدا و سیامی استان قزوین )برنامه اذان گاهی تا آسامن( و شبکه شامکارشناس احکام

پژوهشکده بین املللی آفاقمدیر گروه فقه و احکام 

پژوهشکده عالمه طباطبایی�مدیر گروه فقه و احکام

جامعة االحکاممدیر و موسس

موسسه اطلس تاریخ شیعهمدیر گروه جغرافیا

بنیاد تخصصی احکاممدیر و موسس

فعالیت های آموزشی
محل برگزارینوع/ عنوان فعالیت

مدرسه سطح عالی فقه و اصول )شمس الشموس�(تدریس مکاسب )پایه 9 و 10(

جامعة االحکامتربیت مدرس احکام

شورای سیاست گذاری امئه جمعهتدریس و تربیت مدرس احکام

مدرسه علمیه ثامن االمئه�تدریس رشح ملعه، اصول مظفر و آموزش فقه 

مدرسه علمیه کرمانی ها )قم(تدریس رشح ملعه، اصول، منطق و احکام

قزوین، خرم آباد، اصفهان، آزادشهر، اراکتربیت مربی و آموزش احکام

مرکز آموزش روحانیون سپاه پاسداران انقالب اسالمی )شهید میثمی(تربیت مدرس احکام
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     عضو شورای فقهِی مسابقه محیا

www.mahyatv.com

     جلسه شورای فقهی مسابقه تلویزیونی محیا
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     کارشناس مسابقه  تلویزیونی محیا

  مجموعــه محیــا یکــی از جدیدتریــن و نوآورتریــن مســابقات در رســانه ی تلویزیــون می باشــد. رویکــرد تیــم برنامه ســاز، 

شناســاندن گســتره ی مســائل و موضوعــات اجتماعــی و راه حــل آن توســط دیــن اســت، کــه عمــل بــه آن می توانــد باعــث 

ــی و  ــر محتوای ــی، ناظ ــورای فقه ــو ش ــواِن عض ــه عن ــژاد ب ــا محمدی ن ــالم علیرض ــت االس ــود. حج ــایش ش ــش و آس آرام

همچنیــن کارشــناِس ایــن برنامــه ی تلویزیونــی بــا رســانه ی ملــی همــکاری داشــتند.
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     کارشناس محتوایی اپلیکیشن مسابقه محیا
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ــت  ــط حج ــکام توس ــوزش اح ــف آم ــاِت مختل ــه در موضوع ــت، ک ــی اس ــه ای آموزش ــکام« مجموع ــی از اح   »درس های

االســالم علیرضــا محمدی نــژاد، بــرای هفته نامــه  افــق حــوزه تهیــه و تنظیــم می گــردد.

    همکاری با هفته نامه افق حوزه

شـمـاره 618

شـمـاره 620

شـمـاره 614شـمـاره 611

شـمـاره 612
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  کالس هــا و دوره هــای جامعــة االحــکام در دو بخــش کلــی ارائــه می شــوند،  کــه می توانیــد در صفحــات بعــدی جزئیــات هــر 

ســرفصل را بــه صــورت کامــل مشــاهده نمائیــد:

ــی:  ایــن دوره هــا بــرای مخاطــب عمومــی اســت. در دوره هــای عمومــی موضوعــاِت مختلــِف مبتــال بــه  ــای عموم دوره ه

ــد. ــرار می گیرن ــوزش ق ــی و آم ــورد بررس ــی م ــورت کارگاه ــه ص ــه ب جامع

دوره هــای تخصصــی: ایــن دوره هــا مخصــوص طــالب اســت و بــرای کســانی طراحــی شــده کــه قصــد دارنــد مــدرس احــکام 

شــوند. دوره هــای تخصصــی در چهــار ســطح آموزشــی و در 10 دوره ی  12 جلســه اِی 3 ســاعته )یعنــی هــر دوره 36 ســاعت 

ــوند.  ــه می ش ــس و ارائ ــی( تدری آموزش

رسفصل ها و جزئیات دوره های آموزشی



ــذاب و  ــیار ج ــی بس ــبک و روش ــا س ــده  و ب ــتخراج ش ــی اس ــاِت مختلف ــرعی در موضوع ــکام ش ــا اح ــن دوره ه ــکام: در ای ــی اح ــای عموم   دوره ه

ــوند. ــوزش داده می ش ــان آم ــه مخاطب ــی ب تعامل

دوره های 
عمومی 

احکام

کبیره )1( کبیره )2(گناهان  گناهان 

احکام ازدواجاحکام خانواده

احکام بانوان متاهلاحکام مالی

احکام آپارتمان نشینیاحکام دختران نوتکلیف

احکام امر به معروف ونهی از منکراحکام تربیت فرزند

احکام معاشرت و روابط اجتماعی سالم
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جزئیات و سرفصل های کامل دوره های عمومی

گناهان کبیره )1(

غیبــت    |      دروغ    |     ســخن چینــی    |    قطــع رحــم         

عــاق والدیــن    |     ظلــم  و همــکاری بــا ظالــم    |     موســیقی    

غنــا   |    رقــص    |     شــراب خواری    |     ربا خــواری    |     قمــار 

بــازی و شــرط بندی

احکام ازدواج

اســتخاره    |     خواســتگاری    |     نامزدی    |    عقد و عروســی       

دوران عقــد    |     مهریــه    |     جهیزیــه و خریــد ازدواج 

ــش و  ــش    |     پوش ــت و آرای ــوهر    |     زین ــوق زن و ش  حق

ــادی ــکام عب ــافرت    |     اح ــن و مس ــرت    |    وط معاش

احکام مالی

ربــا و انــواع آن    |     بانکــداری    |     قــرض الحســنه    |     بازاریابــی 

شــبکه ای    |     بــورس   |   تســهیالت بانکــی و خریــد و 

فــروش وام    |     ســپرده گــذاری    |     معامــالت اینترنتــی    

ــروش ــد و ف ــه   |  آداب خری ــه    |    جعال ــه    |   مرابح مضارب

احکام دخــرتان نوتکلیف

عبــادت    |     پــدر و مــادر   |     بــرادر و خواهــر    |    همکالســی    

روابــط اجتماعــی    |     فضــای مجــازی    |     درس و معلــم

مســائلی مالــی    |     پوشــش    |     بــازی و تفریــح    |     هنــر و 

ــنایان ــتان و آش ورزش    |     دوس

گناهان کبیره )2(

کــم فروشــی    |     تکبــر    |     حبــس حقــوق    |     خــوردن مــال 

از راه باطــل    |     ســحر    |     خــوردن مــردار    |     اســراف و تبذیــر    

رشــوه خواری    |     تهمــت    |     دشــنام    |       غــش در معاملــه      

اصــرار بــر گنــاه صغیره

احکام خانواده

وظایــف آقایــان    |     وظایــف بانــوان    |     وظایــف فرزنــدان         

ــرم  ــواده   |   مح ــی خان ــائل مال ــن    |     مس ــف والدی وظای

و نامحــرم    |     معاشــرت مطلــوب    |     تغذیــه و مصــرف        

مجالــس    |     ســفر    |     مســائل عبــادی    |     خمــس

    دوره های عمومی آموزش احکام
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احــکام آپارمتان نشــینی

تصــرف در واحــد شــخصی    |     قوانیــن آپارتمــان نشــینی    

حقــوق همســایه    |     کــودکان    |     زیباســازی آپارتمــان

اســتراق ســمع    |     محیــط بــازی و عمومی    |     شــارژ ماهانه    

خلــوت بــا نامحــرم    |     ســرک کشــیدن به منــزل دیگران

رفت و آمد و معاشرت    |     امر و نهی

احکام تربیت فرزند

وظایــف اعتقــادی    |     وظایــف شــرعی    |     روش هــای 

تربیتــی    |     مشــورت در تربیــت    |     عدالــت بیــن کــودکان

تربیــت عبــادی    |     تربیــت عاطفــی    |     تربیــت جســمانی    

تربیــت جنســی    |     آمــوزش روابــط اجتماعــی

مراقبت های تحصیلی    |     نگرش نسبت به فرزندان

احکام بانوان متاهل

   | جدیــد    موضوعــات  و  بانــوان  اختصاصــی  احــکام 
مــادر، پــدر، همســر    |     فرزنــد خواندگــی و محرمیــت 
     | منــزل     از  خــارج  فعالیت هــای  و  اشــتغال     | فرزنــد  
نابــاروری و مســائلی پزشــکی    |     روابــط اجتماعــی    |     
فضــای مجــازی   |   پوشــش    |     نــگاه و آرایــش   |     محــرم 

و نامحــرم    |     نــذر    |     ورزش

امــر به معــروف و نهی از منکر

تشــخیص معــروف و منکــر    |     مصادیــق رایــج معــروف و منکــر    |     گســتره  امــر بــه معــروف  |    امــر بــه 
ــی ــروی انتظام ــروف و نی ــه مع ــر ب ــا    |     ام ــروف و محدودیت ه ــه مع ــر ب ــا    |     ام ــروف و ناهنجاری ه مع

ــام  ــروف و نظ ــه مع ــر ب ــف    |     ام ــای مختل ــروف در محیط ه ــه مع ــر ب ــن ها    |     ام ــروف و جش ــه مع ــر ب ام
ــوام ــروف اق ــه مع ــر ب ــر در ام ــردی و موث ــای کارب ــا    |     روش ه ــروف و ضرره ــه مع ــر ب ــالمی    |    ام اس

روش های امر به معروف افراد مختلف

فقهی مشاوره ی 

راهکارهــای فقهــی در ازدواج    |     راهکارهــای فقهــی در معاشــرت زن و شــوهر    |     راهکارهــای فقهــی 
در بــازار   |   راهکارهــای فقهــی در دوســت یابی    |     راهکارهــای فقهــی در تشــکیل هیــات   |   راهکارهــای 
فقهــی در تربیــت نیــروی انســانی    |     راهکارهــای فقهــی در همنشــینی   |   راهکارهــای فقهــی در 
مدیریــت منــزل      |   راهکارهــای فقهــی در دوری از گنــاه   |   راهکارهــای فقهــی بــرای فرزنــد آوری    |     

ــالل ــال ح ــل م ــرای تحصی ــی ب ــای فقه ــی   |  راهکاره ــرای فرزندخواندگ ــی ب ــای    فقه راهکاره

احکام معارشت و روابط اجتامعی سامل

ــاط  ــان   |   ارتب ــم نوع ــا ه ــاط ب ــتان    |     ارتب ــا دوس ــاط ب ــایه ها    |     ارتب ــا همس ــاط ب ــان    |     ارتب ــا خویش ــاط ب ارتب
بــا پیــروان ســایر مذاهــب و ادیــان    |     ارتبــاط بــا گناهــکاران    |     ارتبــاط بــا کهنســاالن   |   برخــورد بــا احمــق          

ــو ــت و گ ــکام گف ــت    |     آداب و اح ــرم    |     آداب نصیح ــا نامح ــرت ب ــان    |     معاش ــا مهم ــاط ب ارتب
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دوره اول آموزشی

جایــگاه احــکام در اســالم و علــوم اســالمی    |      روش ها 
یادســپاری  و  مطالعــه   | احکام آمــوزی  ضوابــط  و 
قاعده منــد   |  اصــول مهــم در بیــان احــکام و منبــر 
فقهــی           کتــب  و  احــکام  کتاب شناســی   | فقهــی 

)تخصصــی( خمــس  احــکام 

دوره ششم آموزشی

موضوع شناســی احــکام فقهــی    |     انگیــزش، هیجــان 
و گفتمان ســازی در احــکام   |   قواعــد و نــکات ضــروری 
در تالیــف کتــاب احــکام    |     سناریونویســی و داســتان 
نویســی احــکام   |   نظــارت بــر تولیــدات احکامــی 

)پوســتر، موشــن گرافــی و…(    |     احــکام امــوات

دوره هفتم آموزشی

ــا  ــکام    |     زیبایی ه ــی اح ــی    |     مبان ــوژی آموزش تکنول
و جاذبه هــای فقــه  |  خالقیــت، نــوآوری و ابزارســازی    |     

مشــاوره فقهــی 

دوره هشتم آموزشی

پرده خوانــی       | درسنامه نویســی     و  تالیــف  روش 
احــکام    |    روش تولیــد پاورپوینــت  |  روش دســتیابی 
بــه مبانــی فقهــی    |     نقــد و بررســی تولیــدات احکامــی    

دوره چهارم آموزشی

احــکام عبــادات بانــوان    |  احکام پزشــکی بانــوان    |     احکام 

پوشــش بانــوان   |   احــکام ازدواج    |      احــکام خانواده   

دوره نهم آموزشی

 )کارورزی در(

پاسخگویی  |    نویسندگی |    کالس داری  | تولیدات فاخر 

دوره دهم آموزشی

نــوآوری و ارائــه  ســبک در بیــان احــکام و ضبــط برنامــه 

ــف  ــندگی و تألی ــرح در نویس ــه  ط ــوآوری و ارائ )کارورزی(   |   ن

ــبک در کالس داری و  ــه س ــو آوری و ارائ ــاب )کارورزی(   |   ن کت

برگــزاری کالس )کارورزی(   |   نــوآوری و ارائــه طــرح در تهیــه و 

ــر )کارورزی( ــد اث تولی

دوره پنجم آموزشی

ــای  ــع ازدواج  |  راه ه ــت    |   موان ــی محرمی ــکام تخصص اح

ــق  ــت از طری ــای محرمی ــد  |   راه ه ــق عق ــت از طری محرمی

رضــاع   |      راهکارهــا و آســیب ها

دوره دوم آموزشی

ــر  ــی پ ــی و اصول ــد فقه ــی    |     قواع ــات فقه اصطالح
ــی ــاله نویس ــخ رس ــرد    |     تاری کارب

احــکام     تولیــدات  و  کتاب هــا  بررســی  و  نقــد 
|     احــکام  مهارت هــای پاســخ گویی و پاســخ یابی    

)تخصصــی( مســافر 

دوره سوم آموزشی

اصــول مهــم در بیــان احــکام و منبــر فقهــی    |     بایدهــا 
و نبایدهــا در بیــان احــکام بانــوان |  روش تدریــس 
احــکام در صحنــه    |     روش تدریــس احــکام نمــوداری    
ایده پــردازی          و  ســوژه یابی  راهکارهــای  و  قواعــد 

ــی ــبهات فقه ش

    دوره های تخصصی تربیت مدرس احکام

سطح یک: مقدماتی )دوره یک و دو و سه( 1

سطح دو: متوسطه )دوره چهار و پنج( 2

سطح سه: عالی )دوره شش، هفت و هشت( 3

سطح چهار: پیرشفته )نه و ده( 4

ــه  ــا توج ــت ب ــن اس ــن دوره ممک ــرفصل های ای توجــه: س

بــه برخــی از شــرایط تغییــر کنــد.
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آلبوم دوره های برگزار شده توسط موسسه



)با حضور نماینده ی محترم ولی فقیه در استان قزوین(

19

    افتتاحیه ی مکان جدید موسسه  جامعة االحکام

آدرس جدیــد:  بنیــاد، بیســت متــری حضــرت ابوالفضــل، ابتــدای خیابــان، )ســمت راســت(، بعــد از ســوپر مارکــت افــق کــورش و 

ســوپرِی ســتایش، پــالک 104، اولیــن ســاختمان 5 طبقــه.
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قم-بهمن ماه 97 دوره تربیت مدرس احکام

قزوین- تیر ماه 98 دوره تربیت مدرس احکام
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 دوره  عمومی آموزش احکام

 دوره  اول عمومی آموزش احکام

قزوین- اردیبهشت ماه 98

قزوین- تیر ماه 98



22

 اصفهان - اسفند ماه  98 دوره  تربیت مدرس احکام )دارالقرآن الکریم(

اصفهان - دی ماه 98 دوره  ماهانه آموزش احکام )ویژه مربیان دار القرآن الکریم(
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 دوره  اول تا سوم تربیت مدرس احکام )موسسه جامعة االحکام(

 دومین دوره تربیت مربی احکام )ویژه ی مربیان دار القرآن الکریم(

قم - بهمن ماه 98

اصفهان - بهمن ماه 98
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قم - آبان و آذرماه 1400 دوره تربیت مدرس احکام )مجتمع آموزشِی شهید محالتی(

قم - پائیز و زمستان 98 دوره چهارم – سطح دو بانوان )موسسه ی جامعة االحکام(
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 دوره  آموزشی احکام )مدیران و اساتید حوزه های علمیه استان البرز(

 دوره  تربیت مدرس احکام )مدرسه ی علمیه ی سفیران هدایت(

کرج - شهریور ماه 1400

اصفهان - شهریور ماه 97



26

 تصاویر دیگر دوره های برگزار شده 

ــادی  ــای زی ــال ها دوره ه ــن س ــول ای  در ط

در  االحــکام  جامعــة  موسســه ی  توســط 

ــه  ــف و ب ــطوح مختل ــف، س ــهرهای مختل ش

دو صــورت مجــازی و حضــوری برگــزار شــده، 

ــا  ــدادی از آن ه ــط تع ــمت فق ــن قس ــه در ای ک

ــت. ــده اس ــزارش ش گ
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 گواهی های حضور در دوره های احکام

  همانطــور کــه گذشــت،کالس هــای برگــزار شــده توســط موسســه، در دو ســطح عمومــی و تخصصــی می باشــد.  بعــد از 

پایــاِن هــر یــک از دوره ی زیــر مجموعــه ی آموزشــی، گواهــی معتبــر حضــور در همــان دوره  بــرای شــرکت کننــدگان از طــرف 

موسســه صــادر می شــود. در تصویــر بــاال می توانیــد عکــس گواهی هــای موسســه را مالحظــه بفرمائیــد.

عاق والدین
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برگزاری منایشگاه احکام برای اولین بار



 وجود کتب احکام و محصوالت متنوع

 پاسخ دهی به سواالت رشعی بازدیدکنندگان

31

 برگزاری منایشگاه استان قزوین

 منایشگاه تعاملی و برصی
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 برگزاری مسابقه  جذاب احکام در منایشگاه

 برگزاری منایشگاه استان زنجان
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 برگزاری منایشگاه استان قم
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برخی از تالیفات موسسه جامعةاالحکام



35

 مجموعه کتب درسنامه احکام

 مشترک بودن موضوعات و عناوین؛

  پرداختن به اکثر مباحث فقهی؛

 سیر آموزشی مباحث ؛

  سبک متفاوت از رساله ها؛

 متن روان و آسان؛

 دسته بندی نوین مسائل و مباحث؛

 شرح اصطالحات و واژه ها ؛

 ویرایش و ویراستاری مناسب آموزشی؛

 جدول ها و نمودارهای آموزشی؛

واژه هــای  و  اصطالحــات  از  پرهیــز   

. ه پیچیــد

 برخی از ویژگی های این مجموعه
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 رسگروه تالیف کتاب رساله ی مصور جانبازان

  رســاله مصــور جانبــازان، گامــی مهــم در راســتای پاســخ گویی بــه مســائل فقهــی و احــکام خــاص جانبــازان اســت، 

کــه بــا توجــه بــه نیــاز جامعــه بــه رشــته تحریــر درآمــده اســت. در واقــع ایــن از خصوصیــات فقــه پویــای شــیعه اســت، 

کــه بنــا بــر مقتضیــات هــر زمــان قابلیــت ارائــه احــکام مناســب بــرای موضوعــات مختلــف را دارد و مســائل جانبــازان، 

فقــط  یــک نمونــه از هــزاران نمونــه ای اســت کــه ایــن میــراث گران ســنگ قابلیــت ارائــه احــکام مختــص بــه آن را دارد.

ایــن کتــاب بــر اســاس نظــرات فقهــی هفت تــن از آیــات عظــام و مراجــع گرانقــدِر تقلید گــردآوری شــده و یــک مجموعه  

بــی بدیــل و مانــدگار را بــه وجــود آورده اســت. رســاله مصــور جانبــازان از احــکام تکلیــف و تقلیــد جانبــازان آغــاز شــده 

و در ادامــه احــکام طهــارت، وضــو، غســل، تیمــم، نمــاز، روزه، پزشــکی و برخــی دیگــر از مســائل مــورد نیــاز جانبــازان را 

تبییــن کــرده اســت.  قابــل ذکــر اســت کــه کتــاب پــس از تالیــف، بــرای فضــال و مراکــز متعــدد ارســال شــده و از نظــرات و 

پیشــنهادات  ایشــان نیــز در تالیــف کتــاب اســتفاده  شــده اســت.
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 رسگروه تالیف کتاب آموزش مصور احکام

 »آمــوزش مصــور احــکام« دربــاره  مســائل مربــوط بــه تکلیــف، طهــارت، وضــو، غســل، تیمــم، نمــاز، مســجد 

و روزه اســت، کــه مطابــق بــا فتــاوای مرجــع عالی قــدر، حضــرت آیــت هللا العظمــی خامنــه ای� و بــا  بهره گیــری از 

توضیحــات تصویــری، جــداول آموزشــی و عناصــر بصــرِی جــذاب بــه رشــته ی تحریــر درآمــده اســت.  ایــن کتــاب، 

ــده  ــم ش ــه و تنظی ــکام( تهی ــر اح ــون نش ــیعه )کان ــخ ش ــس تاری ــری اطل ــی- هن ــه  فرهنگ ــش مؤسس ــه کوش ــه ب ک

ــط  ــده و توس ــه ش ــنی تهی ــای س ــه ی گروه ه ــرای کلی ــذاب ب ــاوت و ج ــبکی متف ــا س ــار  ب ــتین ب ــرای نخس ــت، ب اس

انتشــارات فقــه روز )وابســته بــه انتشــارات انقــالب اســالمی( چــاپ و منتشــر شــد.

فراگیــری تکالیــف شــرعی و احــکام الهــی در زوایــای مختلــف زندگــی - به ویــژه امــوری کــه همــه روزه بــا آن ســروکار 

داریــم- بــرای همــه ی مومنیــن یــک واجــب شــرعی اســت کــه در ایــن کتــاب بــه آن پاســخ داده شــده اســت.
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دریافت تقدیر نامه برای تالیف کتاب

ســاختار رســاله ها بــه گونــه ای اســت کــه شــاید 

برخــی از عبــارات آن نیــاز بــه توضیح داشــته باشــد. 

علمــی  ســیاقی  از  رســاله ها  ایــن  متــن  کــه  چــرا 

ــا  ــودن علم ــترس ب ــه در دس ــد. اگرچ ــروی می کن پ ی

در مســاجد و همچنیــن امــکان مشــاوره فقهــی از 

طریــق تلفــن و اینترنــت کار را بــرای مقلدیــن آســان 

ــود  ــی وج ــای کار فراوان ــوز ج ــا هن ــت؛ ام ــرده اس ک

دارد کــه انتشــار کتاب هــای مصــور یکــی از ایــن 

کارهاســت.

از برخــی  در همیــن راســتا بــرای کاســتی زدایــی 

نگاشــته هــا و روز آمــد ســازی شــیوه نــگارش و 

برخــورداری از قالبــی جــذاب و بدیــع, همچنیــن 

ایجــاد جاذبــه هــای محتوایــی و پاســخ بــه پرســش 

هــای نــو پدیــد فقهــی , تدویــن و تنظیــم کتــاب 

ــت. ــده اس ــام ش ــور انج ــاله مص رس

ــکام  ــور«، اح ــاله مص ــدی »رس ــه دو جل  در مجموع

شــرعی همــراه بــا تصویــر، جــدول و اینفوگرافیــک 

ــرای  ــبهه ای ب ــک و ش ــچ ش ــای هی ــا ج ــده ت ــه ش ارائ

ــد. ــی نمان ــن باق مقلدی

 رسگروه تالیف کتاب رساله ی مصور
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 تالیف کتاب رساله ی مصور جوانان

زمینــه  در  متعــددی  کتاب هــای  چنــد  هــر    

ــکام  ــاب اح ــا کت ــت، ام ــده اس ــر ش ــکام، منتش اح

ویــژه دانش آمــوزاِن نوجــوان و جــوان کــه بــرای 

ــر نشــده  ــان جــذاب و قابــل فهــم باشــد، منتش آن

اســت. عمــده کتاب هــای موجــود صرفــا بخشــی 

ــد و در  ــان کرده ان ــنتی بی ــیوه س ــا ش ــکام را ب از اح

ــد  ــیوه های جدی ــه از ش ــع ک ــی جام ــان کتاب ــن می ای

و خالقانــه جهــت آمــوزش احــکام اســالمی بهــره 

ــدارد. ــود ن ــد، وج ــرده باش ــی ب کاف

در نتیجــه بــا همــکاری مرکــز تدویــن کتــب درســی، 

والدیــن،  دغدغــه  بــه  تــا  شــد  تألیــف  کتابــی 

ــب  ــخی مناس ــی، پاس ــن دین ــان و مبلغی فرهنگی

داده باشــد و ایــن مهــم را بــرآورده ســازد. ایــن 

کتــاب در قالــب 18 درس ارائــه شــده و بــه فتــاوای 

ــع تقلیــد پرداختــه اســت. مشــترک مراج

همــراه  آســان ترین روش،  بــه  احــکام  آمــوزش    

بــا دســته بندی مطالــب و نــوآوری در نــگارش، 

اصطالحــات  حــذف  و  واژه هــا  روزآمدســازی 

مثال هــای  و  نمونه هــا  بــا  همــراه  نامتعــارف، 

بیــان  و  شایســته  ویرایــش  بــه روز،  و  کاربــردی 

و  امروزی تــر  رایج تــر،  فارســِی  معادل هــای 

کاربردی تــر بــرای واژه هــا و  توضیحــات تصویــری، 

جــدول و اینفوگرافــی از ویژگی هــای قابل توجــه 

ایــن کتــاب اســت. 

 متــن اصلــی ایــن کتــاب بــا محوریــت » فتــــــاوای 

شــده  تنظیــم  تقــــــلید«  مراجــــــــع  مشـــــــترک 

اســت؛

  ضمــن دســته بندی مطالب و نــوآوری در نگارش، 

ســعی شــده تــا آمــوزش احــکام بــه آســان ترین روش 

ــورت گیرد؛ ص

 کتــاب در پنــج فصــل، یــازده بخــش و هجــده 

درس تدویــن شــده؛

 محتــوا بــر اســاس ســه اصــِل توالــی، تــداوم و 

وحــدت تنظیــم شــده؛

ــه  ــت ک ــه اس ــام گرفت ــوی انج ــه نح ــر ب ــن اث  تدوی

ــان  ــگان آس ــرای هم ــری از آن ب ــام و بهره گی ــع آن ع نف

ــد. باش

 برخی از ویژگی های این مجموعه
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 تالیف کتاب احکام مصور پوشش بانوان

ــه  ــوط ب ــث مرب ــکام و مباح ــوزش اح ــن، آم ــدان و محصلی ــت فرزن ــان ، در تربی ــاء و مربی ــای اولی ــی از دغدغه ه   یک

حجــاب و پوشــش اســالمی اســت. در ایــن زمینــه روش هــای متعــددی وجــود دارد، که یکــی از آنهــا »مطالعــه کتاب های 

جــذاب و مفیــد« بــرای عالقه منــد کــردن فرزنــدان، بــه موضــوع حجــاب اســت. بــا توجــه بــه ایــن موضــوع، کتاب هــای 

متنوعــی تألیــف شــده اســت. یکــی   از ایــن  کتاب هــا، کــه مــورد توجــه ویــژه مراکــز آموزشــی قــرار گرفتــه، کتــاب »احــکام 

مصــور پوشــش بانــوان« اســت. ایــن کتــاب در اجــالس ملــی عفــاف، بــه عنــوان »اثــر فاخــر فرهنگــی« برگزیــده شــد.

در ایــن کتــاب خبــری از کلــی گویی هــای مرســوم در عرصــه حجــاب نیســت. مثــاًل حکمــی ماننــد اینکــه »زنــان بایــد بــدن 

خــود بغیــر از وجــه و کفیــن را از نامحــرم بپوشــانند« در ایــن کتــاب بــا متنــی روان و ســلیس و البتــه بــا تصاویــری گویــا، 

محــدوده ای کــه بایــد پوشــانده شــود و آن مقــدار کــه پوشــاندنش واجــب نیســت ، مشــخص شــده اســت. همانطــور 

ــای  ــن و عکس ه ــا مت ــاب ب ــن کت ــال در ای ــانند؛ ح ــان بپوش ــود را از نامحرم ــای خ ــد زینت ه ــوان بای ــنیده اند: بان ــه ش ک

آموزشــی، شــرح داده شــده اســت کــه زینــت چیســت و اینکــه مثــال حلقــه ازدواج هــم جــزء زینــت محســوب می شــود 

ــه  ــائلی ک ــت؛ مس ــه اس ــائل مبتالب ــده، مس ــه ش ــا پرداخت ــه آن ه ــاب ب ــه در کت ــم ک ــی ه ــوال ها و موضوعات ــر؟ س ــا خی ی

خیلــی از بانــوان روزانــه بــا آن مواجه انــد. اســتفاده از مصادیــق امــروزی و جدیــد بــرای توضیــح احــکام موجــب کاربــردی 

شــدن کتــاب شــده اســت. در جــای جــای کتــاب در کنــار بیــان احــکام، نــکات مهمــی کــه ممکــن اســت مغفــول بمانــد بــا 

عناوینــی ماننــد: توجــه – نکتــه – پرســش – بیاموزیــم و… مطــرح شــده، کــه هــم موجــب تنــوع مطالــب کتــاب اســت و 

هــم ســبب تنبــه خواننــده و ترغیــب بیشــتر او بــه اجــرای احــکام الهــی اســت. 

از آنجــا کــه ایــن کتــاب فتــاوای اکثــر مراجــع معظــم تقلیــد را مــورد توجــه قــرار داده اســت، می توانــد بــه اســتفاده بانــوان 

بیایــد. همچنیــن جذابیــت ایــن کتــاب می توانــد یکــی از بهتریــن راه هــا بــرای آشــنا کــردن دختــران تــازه بــه ســن تکلیــف 

ــا  ــته ب ــی دارد، توانس ــیوا و روان ــان ش ــه بي ــر اينك ــالوه ب ــاب ع ــن كت ــد. ای ــش باش ــات پوش ــکام و ضروری ــا اح ــیده ب رس

اســتفاده از تصويــر، جــدول و اینفوگرافــی كمــك زيــادي بــه فهــم و از همــه مهمتــر، يــاد ســپاري احــكام كنــد.
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این کتاب در اجالس ملی عفاف، به عنوان »اثر فاخر فرهنگی« برگزیده شده است.



  احــکام ســفر عتبــات عالیــات ویــژه کاروان هــای 

پیــاده  روی اربعیــن حســینی بــه ســفارش جامعــه ایمانی 

مشــعر  و توســط حجــت االســالم علیرضــا محمدی نــژاد 

ــی و در  ــع رقع ــاب در قط ــن کت ــت؛ ای ــده اس ــف گردی تالی

ــن  ــت. مت ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــگ ب ــه رن ــه س ۱۶۰ صفح

ــت  ــع دس ــتفاده از مناب ــب، اس ــدی مطال ــته بن روان، دس

اول و معتبــر فقهــی، پرداختــن بــه مســائل کاربــردی و 

نوپدیــد در ســفر بــه خصــوص ســفر عتبــات و ســفرهای 

زیارتــی، دارا بــودن توضیحــات و توجــه، پیــش ســازمان و 

ــوع، آداب  ــا موض ــط ب ــات مرتب ــد، روای ــیه های مفی حاش

مرتبــط بــا هــر موضــوع، پرداختــن بــه مســائل ویــژه 

منطبــق  و  انگیزشــی  مطالــب  ســفر،  ایــن  در  بانــوان 

بــودن مســائل بــا فتــاوای ســه تــن از مراجــع بزرگــوار 

ــکارم( از  ــتانی و م ــه ای، سیس ــام: خامن ــات عظ ــد )آی تقلی

ــرده  ــعی ک ــنده س ــت. نویس ــاب اس ــن کت ــای ای ویژگی ه

در ایــن کتــاب به هــر آنچه در ســفر یک زائر حســینی� 

ــردازد. ــت، بپ ــاز اس ــورد نی م

متــن روان، دســته بنــدی مطالــب، اســتفاده از منابــع 

مســائل  بــه  پرداختــن  فقهــی،  معتبــر  و  اول  دســت 

کاربــردی و نوپدیــد در ســفر بــه خصــوص ســفر عتبــات و 

ســفرهای زیارتــی، دارا بــودن توضیحــات و توجــه، پیــش 

ــای  ــی  از ویژگی ه ــد و ... برخ ــیه های مفی ــازمان و حاش س

ــت. ــاب اس ــن کت ای
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ــاز  ــه نی ــگاه ب ــا ن ــن ب ــیوه ای نوی ــه ش ــکاف  ب ــکام اعت   اح

معتکــف بــه احــکام قبــل، حیــن، و بعــد از اعتــکاف تدویــن 

ــتفتائات  ــن اس ــری از آخری ــا بهره گی ــر ب ــن اث ــت. ای ــده اس ش

ــاوای  ــت فت ــا محوری ــن ب ــد و همچنی ــوار تقلی ــع بزرگ مراج

ــت. ــده اس ــردآوری ش ــالب� گ ــم انق ــر معظ رهب

ــس  ــت تدری ــی جه ــورت خطاب ــه ص ــکاف« ب ــکام اعت  »اح

مبلغــان همــراه با ارائــه نمونه هــا و مصادیق کاربــردی تنظیم 

شــده اســت. همچنیــن بــا توجــه بــه تغییــر برخــی از فتاوای 

مراجــع عظــام در مــورد مســائل اعتــکاف ســعی شــده 

ــن کتــاب بــه آخریــن اســتفتائات  ــن ای اســت کــه بــرای تدوی

مراجــع تقلیــد دسترســی پیــدا شــود و براســاس آن احــکام 

ــود. ــته ش ــه نوش مربوط

ــه  ــتری ک ــات بیش ــده و توضیح ــام ش ــای انج در ویرایش ه

در کتــاب آمــده اســت، رعایــت امانــت شــده اســت؛ ضمــن 

ــژه ای  ــه وی ــن توج ــازی مت ــه روان س ــکان ب ــد ام ــا ح ــه ت آنک

تنظیــم  کتــاب  ایــن  ویژگی هــای  دیگــر  از  اســت.  شــده 

ــی  ــت؛ یعن ــکاف اس ــدی اعت ــاس زمان بن ــب آن براس مطال

مطالبــی را کــه معتکفیــن قبــل از اعتــکاف یــا ابتــدای آن باید 

بداننــد در ابتــدای کتــاب آورده شــده اســت و ســایر مطالــب 

پــس از آن آمــده اســت و همچنیــن احــکام ویــژه بانــوان در 

ــت. ــده اس ــاب آم ــه از کت ــمتی جداگان قس
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 تالیف کتاب احکام اعتکاف

  انطبــاق بــا نظــر ســه تــن از مراجــع بزرگــوار تقلیــد 

)آیــات عظــام: خامنــه ای، سیســتانی و مــکارم(؛

  تنظیــم متــن اصلــی بــا فتــاوای مقــام معظــم 

رهبــری؛

  تنظیــم متــن کتــاب بــه صــورت خطابــی جهــت 

ــن؛ ــس مبلغی تدری

 بهــره گیــری از آخریــن اســتفتائات مراجــع بزرگوار 

؛ تقلید

 ارائه نمونه ها و مصادیق کاربردی؛

 مسائل ویژه بانوان.

 برخی از ویژگی های این مجموعه
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 تالیف کتاب درسنامه فقه )جلد 1، 2، 3، 4 و 5(

ــورت  ــکام ص ــی اح ــاله های آموزش ــی و رس ــای فتوای ــد کتاب ه ــِت تولی ــمندی جه ــای ارزش ــر تالش ه ــال های اخی   در س

گرفتــه کــه هــر  یــک از   ایــن کوشــش ها در  جــای خــود قابــل تقدیــر  و  تشــکر  اســت؛ ولــی جــای خالــی کتابــی کــه بــا  در  نظــر  

گرفتــن مقاطــع تحصیلــی افــراد و نیــاز  یــک طلبــه تألیــف شــده باشــد و افــزون بــر  احــکام، بــه چگونگــی بیــان آن اشــاره کنــد، 

احســاس می شــد. بنابرایــن پــس از  جلســات متعــدد در کارگــروه فقــه و اصــول و »ارشــادات« مدیریــت محتــرم حوزه  هــای 

علمیــه  خواهــران )حجة االســالم و المســلمین دکتــر عبدالکریــم بهجت پــور(، بــه  ایــن نتیجــه رســیدیم کــه بــرای اولیــن بــار 

کنــار کتــاب درســنامه فقــه، کتــاب راهنمــای تدریــس نیــز  تهیــه شــود تــا بــا جمــع آوری و  تنظیــم منابــع مــورد نیــاز، اســاتید 

محتــرم در سراســر کشــور بتواننــد در  حــد مطلــوب و  یکســانی بــه تدریــس ایــن درس بــا  اهمیــت بپردازنــد.

 ایــن کتــاب می توانــد مقدمــه  مناســبی بــرای آموختــن کتاب هــای فقهــی نیمه اســتداللی بــه حســاب آیــد. همچنیــن بــا توجــه 

بــه ســاختاری کــه در تنظیــم آن رعایــت شــده  می توانــد فراگیــران را بــرای بــه یــاد  ســپردن هــر چــه بیشــتر احــکام شــرعی یــاری 

. کند
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ــتانداردهای  ــت اس ــی و  رعای ــوژی آموزش    تکنول

تدویــن و تألیــف درسنامه نویســی؛

  کارگاه های مفید و کاربردی؛

ــب  ــه  مخاط ــاز جامع ــورد نی ــروز و م ــای ب   مثال ه

ــوان(؛ )بان

  بیان حکمت های فراوان؛

  توضیح واژه ها و اصطالحات؛

  طراحی زیبا و چشم نواز؛

   درِج درختواره و نمودارهای جذاب و کاربردی؛

ــات  ــه دور  از  اصطالح ــن و ب ــاده، روش ــی س    زبان

ــی؛ ــده فقه پیچی

  مشــخص کــردِن مــوارِد اتفــاق فتــوا میــان مراجع 

؛ م عظا

ــردی  ــاز و کارب ــورِد نی ــاِت م ــه موضوع ــن ب   پرداخت

در هــر  پنــج جلــد از درســنامه فقــه؛

  استفاده از احادیِث انگیزشی فراوان؛

و  عناویــن  بــا  میانــی  متعــدد  پرســش های   

درس هــا؛ متــن  در  متنــوع  اهــداِف 

و  کاربــردی  جــذاب،  تمرین هــای  و  پرســش ها   

پژوهشــی در پایــاِن هــر  درس؛

  اســتفاده از  تصاویــر  آموزشــی و انگیزشــی در 

ــران؛ ــِی فراگی ــِن درس مت

 بهره منــدی از  نظرات، تجربیات و  پیشــنهادهای 

بیــش از پنجــاه نفــر از  اســاتید فقــه و احــکام در 

ــور. ــِر  کش سراس

 برخی از ویژگی های این مجموعه

 مشارکت اساتید احکام رسارس کشور در مراحل تالیف کتاب

«قاعده فقهی»

قواعد فقهی مرتبط با موضوعات بیان شده.

مسئله

بیان مسائل و احکام مرتبط با موضوع درس ها.

«مهارت آموزی»

مهارت های کاربردی مرتبط با آموزش و بیان احکام.

«حکمت آموزی»

حکمت های ناب مرتبط با موضوع درس ها.

   پرسش »برای تفکر بیشتر«

و  کــردن  فکــر  بــا  طــالب  کــه  پرســش هایی 

تطبیــق دادن احــکام بــر موضوعــات، بــه پاســخ 

می رســند. آن 

؟
   پرسش »برای بحث گروهی«

از  اســتفاده  بــا  طــالب  کــه  پرســش هایی 

مطالــب قبلــی و معلومــات خــود و بــا بحــث 

می رســند. آن  پاســخ  بــه  کالس  ســر 

   پرسش »برای پژوهش«

؟پرسش هایی که باید با پژوهش از کتاب ها و استفتائات به پاسخ آن رسید.

در این الگوواره متن کارگاه هر درس قرار گرفته است.

کارگــاه احــکام

الــگـوواره هـا



50

 مراسم رومنایی از درسنامه های فقه توسط مدیر محرتم مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران

 کتاب راهنامی تدریس درسنامه فقه )جلد 1(

  درسنامه فقه )جلد 2(  درسنامه فقه )جلد 1(



 مراسم رومنایی از درسنامه های فقه توسط مدیر محرتم مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران

51

 حضور مدیر محرتم جامعة الزهرا� در مراسم رومنایی از آثار پژوهشی حوزه های علیمیه خواهران

  درسنامه فقه )جلد 1(
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نگاهی به قالب های تولیداِت موسسه
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 پــوسـرتهای متـنوع آموزشی در موضوعات مختلف

  پوســترهای موضوعــِی احــکام یکــی از انــواع گوناگــوِن قالب های تولید و نشــر احکام اســت که توســِط موسســه ی 

جامعــة االحــکام طراحــی و تولیــد می شــود. ایــن پوســتر ها در موضوعــاِت مختلفــی ماننــد احــکام خانــواده، احــکام 

پزشــکی، احــکام اقتصــادی، احــکام فرزنــدان، پوســترهای انگیزشــی و ... تولیــد و عرضه می شــوند.
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 اینفوگرافی های آموزشی احکام رشعی
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 کاریکاتورهای آموزشی احکام رشعی

ــا آوردِن  ــت ب ــن اس ــا ای ــعی م ــام س ــب تم ــن قال ــت. در ای ــور اس ــکام کاریکات ــار اح ــد و انتش ــای تولی ــی از قالب ه   یک

ــم. ــوزش دهی ــان آم ــه مخاطب ــی را ب ــکات فقه ــز ن ــه ی طن ــن مای ــا ب ــان و ب ــای مخاطب ــر روی لب ه ــد ب لبخن
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  تولیــداِت کوتــاه و جــذاِب تصویــری در وب ســایِت موسســه و در ســطِح  وب بــا عنــوان )احــکام تــی وی( منتشــر 

ــکام  ــد اح ــالش می کن ــه ت ــت ک ــکام اس ــة االح ــایت جامع ــی در وب س ــانه ی اینترنت ــک رس ــی وی ی ــکام ت ــوند. اح می ش

شــرعی را بــه صــورت جــذاب و بــا زبــان ســاده بــه مخاطبــاِن خــود ارائــه کنــد.

 تولید کلیپ های کوتاه مسئله گویی با کیفیت باال

شبکه سالمت
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 کلیپ های کوتاه آموزش احکام

ــالم  ــت االس ــود و حج ــش می ش ــن پخ ــز قزوی ــیمای مرک ــر روز از س ــمان « ه ــا آس ــی »ت ــه تلویزیون   برنام

ــت.  ــرعی اس ــکام ش ــش اح ــه در بخ ــن برنام ــاِن  ای ــی از کارشناس ــژاد یک ــا محمدی ن علیرض

یکــی از مجموعــه تولیــداِت موسســه ی جامعــة االحــکام تولیــِد کلیپ هــای کوتــاِه تصویرِی پرســش و پاســخ 

ــش و  ــب پرس ــه و در قال ــا 5 دقیق ــان 1 ت ــدت زم ــا در م ــن کلیپ ه ــت. ای ــه اس ــن برنام ــای ای ــری گفتگوه از س

پاســخ احــکاِم شــرعی تولیــد می شــوند و در وب ســایت موسســه و همچنیــن صفحــه ی جامعــة االحــکام 

در آپــارات قابــِل دسترســی هســتند.
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 تولید پادکست های صوتی در زمینه ی احکام و سبک زندگی
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فعالیت رسانه ای موسسه

  فعالیت موسسه در آپارات  فعالیت وب سایت موسسه

  فعالیت موسسه در اینستاگرام  فعالیت موسسه در ایتا

  تمــام تــالش موسســه ایــن اســت، کــه در عصــر پیچیــده شــدِن ارتباطــات و نوآوری هــای جدیــد، احــکام دیــن را از طریــق 

رســانه های مختلــف و قالب هــای متنــوع بــه جامعــه منتقــل کنــد.
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یــک  االحــکام  جامعــة  وب ســایت 

ــا  ــه  ب ــت، ک ــازی اس ــع مج ــال جام پورت

محوریــت  آمــوزِش احــکام و ســبک 

می کنــد.  فعالیــت  اســالمی  زندگــی 

و  شــده  تولیــد  محتــوای  تنــوِع 

همچنیــن قالب هــای تولیــد محتــوای  

ایــن  اصلــی  ویژگی هــای  از  متنــوع 

وب ســایت اســت، کــه ایــن مجموعــه 

را  از ســایر موسســات و مراکــِز  مشــابه 

خــودش  جــای  در  و  می کنــد  جــدا 

تولیــدات  بخــش  الهــام  می توانــد 

جدیــد  روش هــای  و  احــکام  نویــن 

تدریــس احــکام بــرای فعالیــن حــوزه ی 

کشــور  سراســر  در  شــرعی  احــکام 

باشــد.

ــن  ــایت ای ــد وب س ــخه ی جدی در نس

تقســیم  مجــزا  بخــش   6 بــه  پرتــال 

شــده اســت، کــه در هــر کــدام از آن هــا 

می شــود.  دنبــال  ویــژه ای  اهــداِف 

هــدف وب ســایت جامعــة االحــکام 

جــذِب  بــا  بتوانــد  کــه  اســت  ایــن 

مخاطبــان مختلــف تبدیــل بــه یکــی از 

ــور  ــازی کش ــای مج ــن پرتال ه جامع تری

ــه را  ــِی جامع ــای آموزش ــود و نیازه ش

در زمینــه ی احکام آمــوزی و آمــوزش 

ســبک زندگــِی اســالمی تامیــن کنــد.

 وب سایت اینرتنتی موسسه

دورنمایی از فعالیت وب سایت
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   درباره  پورتال مجازی جامعة االحکام 

 بخش های مختلف پورتال

یکــی از مهم تریــن ویژگی هــای وب ســایت جامعــة االحــکام جامعیــِت محتوایــی آن اســت.  شــما  در ایــن وب ســایت می توانیــد 

ــی،  ــت صوت ــپ، پادکس ــم، کلی ــکام، فیل ــخ اح ــش و پاس ــی، پرس ــاالت آموزش ــه مق ــف، از جمل ــوای مختل ــه محت ــانی ب ــه آس ب

ــد.  ــره ببری ــا به ــرده و از آن ه ــدا ک ــی پی ــتر و ... دسترس ــور، پوس کاریکات

ــوا و  ــوید و از محت ــکام ش ــة االح ــال جامع ــردِن آدرس )www.jameatolahkam.ir( وارد پورت ــا وارد ک ــد ب ــما می توانی ش

آموزش هــای متنــوع ایــن وب ســایت بهــره ببریــد. محتــوای پورتــال جامعــة االحــکام در زمینــه ی آمــوزش احــکام و ســبک زندگــی 

ــوند. ــد می ش ــه و تولی ــه تهی ــن مجموع ــِط ای ــی توس ــای مختلف ــا قالب ه ــه ب ــت، ک ــالمی اس اس
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 فعالیت در شبکه های اجتامعی
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