




مقدمه :

گســترش  و  نشــر  منظــور  بــه  علمیــه  هــای  حــوزه  تهذیــب  معاونــت 

معــارف و آمــوزه هــای اخالقــی و تربیتــی در ســطح حــوزه هــای علمیــه و 

نســل جــوان جامعــه اســالمی اقــدام بــه تهیــه و تولیــد آثــار و محصــوالت 

تهذیبــی در قالــب هــای متنــوع : نشــر مکتــوب ، نــرم افــزار ، ســایت هــا 

و محصــوالت فرهنگــی نمــوده اســت .

ایــن آثــار و محصــوالت در ســطح حــوزه هــای علمیــه و نمایشــگاه هــای 

گردیــده  عرضــه  متمــادی  ســالهای  طــی  کریــم  قــرآن  المللــی  بیــن 

 ، هــای علمیــه  مــدارس حــوزه  و  کــز  مرا اســت  ذکــر  بــه  . الزم  اســت 

ــار  ــن آث فعــاالن و مجموعــه هــای فرهنگــی مــی تواننــد جهــت تهیــه ای

و محصــوالت بــه دفتــر مرکــزی ایــن معاونــت واقــع در قــم ، خیابــان 

ک 16 مراجعــه نماینــد . پــال کــوی 37  صفائیــه ، 

خاطرنشــان مــی گــردد عالقمنــدان می تواننــد بصورت مجــازی از طریق 

وبسایت www.fm24.ir اقدام به تهیه این محصوالت نموده تا از طریق 

پســت ، سفارشــات بــرای ایشــان ارســال گــردد .جهــت کســب اطالعــات 

بیشــتر بــا شــماره تلفــن 37841162-025 تمــاس حاصــل فرماییــد . 
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نشر مکتوب
▪   کتاب طراوت بندگی )شرح احادیث اخالقی رهبر معّظم انقالب اسالمی(

▪  مجموعه سه جلد کتاب قّله های تهذیب »حضرت امام خمینی، آیت اهلل بهجت، آیت اهلل قاضی«

▪   کتاب های اخالقی و تربیتی

 نرم افزارها

▪   نرم افزار مکارم والیت )رهنمودهای اخالقی تربیتی رهبر معّظم انقالب اسالمی(

▪   نرم افزار چندرسانه ای طراوت  بندگی )شرح احادیث اخالقی رهبر معّظم انقالب اسالمی(

▪   نرم افزارهای قّله های تهذیب

▪   نرم افزار چند رسانه ای جرعه های معرفت

▪  نرم افزار چند رسانه ای خوشه ݣݣݣݣهای معرفت

▪   مجموعه نرم ݣݣݣافزارهای مشاوره ݣݣݣای

▪    نرم افزار رسم تقوی پیشگان

▪   نرم افزار  چند رسانه ݣݣݣݣای گزیده های ناب اخالقی

▪    نرم افزار تهذیب االخالق

▪    نرم افزارهای با ره پویان

▪   مجموعه ݣݣݣݣهای صوتی و نرم ݣݣݣافزارهای اسالمی موبایل »ندای تهذیب«

▪   نرم افزار کیمیای وصال

▪   نرم افزار مکارم خوبان
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ی  فضای مجاز
www.tahzib-howzeh.irوبسایت معاونت تهذیب حوزه های علمیه   ▪

▪  سامانه جامع تهذیب
www.telavat110.irوبسایت طرح مّلی انس با ثقلین   ▪

www.Fm24.ir وبسایت عرضه محصوالت اخالقی و تربیتی   ▪
www.gholleha.ir وبسایت قّله های تهذیب    ▪

www.eTaqvim.ir  وبسایت تقویم عبادی    ▪
    )www.fish-negar.com( سامانه ثبت و ساماندهی پژوهش های اخالقی تربیتی فیش نگار وب    ▪

▪    ارسال نشریات الکترونیکی

 محصوالت فرهنگی
▪    مجموعه 40 پوستر از آیات اخالقی قرآن کریم با نام »نسیم رحمت«

▪    مجموعه 40 پوستر از احادیث اخالقی اصول کافی با نام »طراوت معرفت«
▪    تقویم عبادی )دیواری(

▪    مجموعه بروشورهای گلبرگ های خانواده
▪    تک نگاره های زندگینامه و توصیه ݣݣݣݣهای ݣݣقله ݣݣݣݣهای تهذیب

▪    تابلوهای نمایشگاهی قنوت دل )40 تابلو در خصوص نماز شب(
▪    مجموعه تابلوهای قرآن و حدیث

▪    تابلوهای نمایشگاهی توصیه های بزرگان اخالقی
▪    تابلوهای نمایشگاهی عطر عرفان

▪    مجموعه تابلوهای سیره علما با موضوع اصالح الگوی مصرف
▪    پوسترهای مناسبتی

▪    مجموعه بنرهای مناسبت های مذهبی 
▪    مجموعه بنرهای اعمال ماه های قمری

▪    بنرهای تعقیبات نماز ها.
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نشر مکتوب
▪   کتاب طراوت بندگی )شرح احادیث اخالقی رهبر معّظم انقالب اسالمی(

▪  مجموعه سه جلد کتاب قّله های تهذیب »حضرت امام خمینی، آیت اهلل بهجت، آیت اهلل قاضی«

▪   کتاب های اخالقی و تربیتی
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کتاب طراوت بندگی  )شرح احادیث اخالقی رهبر معّظم انقالب اسالمی(
ــث  ــرح احادی ــترش ش گس ــور  ــه منظ ــی و ب ــالق عمل ــه اخ ــه ب ــر توّج ــی ب ــری مبن ــم رهب ــام معّظ ــدات مق کی ــتای تأ در راس
ی 47 شــرح حدیــث  کتــاب ارزشــمند، حــاو گردیــد. ایــن  کتــاب »طــراوت بندگــی«  اخالقــی و تربیتــی، اقــدام بــه تألیــف 
یــج  آموزه هــای اخالقــی وتربیتــی  انتشــار یافتــه اســت. در  کــه بــا هــدف ترو اخالقــی از مقــام معّظــم رهبــری بــوده اســت 
کامــل همــراه بــا معنــی در ابتــدای هــر شــرح حدیــث درج شــده اســت و بــرای  کتــاب، احادیــث اخالقــی بــه صــورت  ایــن 
کتــاب  گرفتــن احادیــث در ایــن  ــر آن ســیر قــرار  گزینــش شــده اســت. عــالوه ب ــا آن  هــر حدیــث، موضوعــی متناســب ب
کــه توّســط انتشــارات طریــق معرفــت ثقلیــن بــه چــاپ رســیده اســت، همــراه بــا  قابــل توّجــه می باشــد. ایــن مجموعــه 

مجموعــه صــوت و تصویــر ی آن نیــز قابــل عرضــه اســت.
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سه جلد کتاب قّله های تهذیب »حضرت امام خمینی، آیت اهلل بهجت، آیت اهلل قاضی«

کیــدات مقــام معّظــم رهبــری مبنــی بــر توّجــه بــه اخــالق عملــی و بیــان شــرح حــال، توصیه هــا و ســیره  در راســتای تأ
کتــب ارزشــمند،  گردیــده اســت. ایــن  ه هــای تهذیــب« 

ّ
کتاب هــای »قل بــزرگان اخــالق، اقــدام بــه تألیــف مجموعــه 

ب 
ّ

گســترش معــارف و آموزه هــای اخالقــی، تربیتــی ویــژه ی طــال یــج و  ی نــکات اخالقــی بــوده و بــا هــدف ترو حــاو
ه هــای معنویــت 

ّ
حوزه هــای علمیــه، نســل جــوان جامعــه اســالمی و آشناســازی عالقه منــدان ســیر و ســلوک معنــوی بــا قل

انتشــار یافتــه اســت. در جلــد اّول ایــن مجموعــه، بیــش از 240توصیــه و ســفارش اخالقــی از حضــرت امــام خمینــی 
)رحمــةاهلل(، جلــد دوم شــامل 210 توصیــه و ســفارش اخالقــی ســّید العارفیــن حضــرت آیــت اهلل ســّید علــی قاضــی 
)رحمــةاهلل( و در جلــد ســوم نیــز بیــش از 200 نکتــه از توصیه هــا، ســفارش ها و ســیره عملــی حضــرت آیــت اهلل محّمدتقــی 
ــه چــاپ رســیده اســت. ــز مدیریــت حوزه هــای علمیــه ب گــردآوری شــده و توّســط انتشــارات مرک بهجــت )رحمــةاهلل( 
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کتاب های اخالقی و تربیتی

یــج آمــوزه هــای اخالقــی تربیتــی از منبــع غنــی قــرآن و عتــرت علیهــم الســالم و بمنظــور  گســترش ترو در راســتای 
گاهــی هــا و شــناخت اســاتید و طــالب محتــرم و آمــوزش مهــارت هــای عملــی جهــت پیشــرفت  ارتقــاء ســطح آ
در مســائل تربیتــی و پیشــگیری از آســیب هــا و موانــع احتمالــی معاونــت تهذیــب اقــدام بــه تولیــد و چــاپ کتــب 
کتــاب هــا ارائــه  کاربــردی و مــورد نیــاز  در ایــن  کــه موضوعــات و محتــوا هــای  اخالقــی و تربیتــی نمــوده از آنجــا 

گردیــد. گردیــده اســت ایــن آثــار بــا اســتقبال اســاتید و طــالب مواجــه 
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نرم افزارها
اسالمی( انقالب  معّظم  رهبر  تربیتی  اخالقی  )رهنمودهای  والیت  مکارم  افزار  نرم     ▪

▪   نرم افزار چندرسانه ای طراوت  بندگی )شرح احادیث اخالقی رهبر معّظم انقالب اسالمی(

▪   نرم افزارهای قّله های تهذیب

▪   نرم افزار چند رسانه ای جرعه های معرفت

▪   نرم افزار چند رسانه ای خوشه ݣݣݣݣهای معرفت

▪   مجموعه نرم ݣݣݣافزارهای مشاوره ݣݣݣای
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▪    چند رسانه ݣݣݣݣای گزیده های ناب اخالقی

▪    نرم افزار تهذیب االخالق

▪    نرم افزارهای با ره پویان

▪   مجموعه ݣݣݣݣهای صوتی و نرم ݣݣݣافزارهای اسالمی موبایل »ندای تهذیب«

▪   نرم افزار کیمیای وصال

▪   نرم افزار مکارم خوبان

▪    کتاب موبایل های اخالقی و تربیتی
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نرم افزار مکارم والیت )رهنمودهای اخالقی تربیتی رهبر معّظم انقالب اسالمی ( 

 نرم افــزار »مــکارم والیــت« شــامل مجموعــه رهنمودهــای اخالقــی تربیتــی رهبــر معّظــم انقــالب اسالمی ســت. در 
ب، 

ّ
ایــن نرم افــزار، رهنمودهــای معّظــم لــه بــر اســاس موضوعــات اخالقــی و تربیتــی طبقه بنــدی شــده ودر اختیــار طــال

گرفتــه اســت. نمایه زنــی مطالــب در قالب هــای آیــات، روایــات،  کشــور قــرار  اســاتید، دانش پژوهــان و جامعــه ی علمــی 
کلیدواژه هــای  یــخ بیانــات، اســتخراج  ادعیــه، اصنــاف، مناســبت ها، اشــخاص، اشــعار، شــرح احادیــث، منبــع و تار
و  و موضــوع  یــخ  تار اســاس  بــر  پیشــرفته  پژوهشــی، جســت وجوی  بهینه ســازی  متنــی جهــت  بــرون  و  متنــی  درون 
ــزار می باشــد.  ــزار از جملــه ویژگی هــای ایــن نرم اف محــدوده ی مــورد نظــر و نیــز پشــتیبانی و به روزرســانی محتــوای نرم اف

کــه دارای انعطاف پذیــری و قابلیت هــای ویــژه ای می باشــد. ایــن نرم افــزار بــا زبــانQT نوشــته شــده 
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نرم افزار چندرسانه ای طراوت بندگی )شرح احادیث اخالقی رهبر معظم  انقالب اسالمی (

به منظور گسترش شرح احادیث اخالقی و تربیتی، مجموعه »طراوات بندگی« شامل شرح 30 حدیث اخالقی 
که پیش از  از مقام معّظم رهبری انتشار یافت. این مجموعه شامل شرح احادیث اخالقی معّظم له می باشد 
ی دی به صورت تصویری و یک لوح فشرده  درس خارج خود بیان فرموده اند و در قالب دو لوح فشرده دی و
سی دی به صورت فایل های صوت MP3  عرضه شده است. همچنین در بخش تصویری، درج زیرنویس 
کرده است. قابلیت پخش در  احادیث، امکان فهم صحیح متن عربی احادیث را برای دانش پژوهان فراهم 

تمام پخش کننده های صوتی و تصویری از دیگر ویژگی های این محصول می باشد
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نرم افزارهای قّله های تهذیب

کار قرار  ه های تهذیب در قالب های متنّوع در دستور 
ّ
یج زندگینامه، سفارشات و سیره عملی قل گسترش و ترو

ه های تهذیب نیز از جمله خروجی های این مجموعه محسوب 
ّ
گرفته است. در این راستا، تولید نرم افزارهای قل

گردان، آثار، وصایا، نامه ها، سفارشات،  می گردد. این نرم افزار شامل بخش هایی چون: زندگینامه، اساتید، شا
کنون، پنج نرم افزار از این مجموعه برای شخصیت هایی  و چندرسانه ای ها می باشد. خاطر نشان می گردد تا 
چون: امام خمینی و حضرات آیات بهجت، سّید علی قاضی، سّید محّمدحسین طباطبایی و محّمدعلی 
از 3500 نکته و توصیه ی اخالقی تولید و عرضه شده است. الزم به  شاه آبادی )رحمةاهلل علیهم(، با بیش 

ذکراست تولید نرم افزار شخصیت های بعدی در دسِت اقدام می باشد
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نرم افزار چند رسانه ای جرعه های معرفت

ب حوزه های علمیه، 
ّ

یج آموزه های اخالقی و تربیتی ویژه طال گسترش دروس اخالق، ترو یج و  به منظور ترو
ه های معنویت، سخنان بزرگان 

ّ
نسل جوان جامعه اسالمی و آشناسازی عالقه مندان سیر و سلوک معنوی با قل

کوتاه صوتی در نرم افزار چند رسانه ای »جرعه های معرفت«  کلیپ های  ی به صورت  اخالق و معرفت حوزو
گزیده ای از سخنان حضرات آیات: امام خمینی )رحمةاهلل(،  تهّیه و تولید شده است. این مجموعه شامل 
ه العالی(، بهجت، جوادی آملی، حق شناس، ضیاءآبادی، مجتهدی، مشکینی، 

ّ
سّید علی خامنه ای )مّد ظل

مظاهری، میانجی، ناصری، وحید خراسانی، مکارم شیرازی، مصباح یزدی، شهید مطّهری و حّجت االسالم 
و  شخصیت ها  فهرست  دو  در  کوتاه  صوتی  فایل   666 مجموعه  این  در  می باشد.  فلسفی  والمسلمین 
کننده های صوتی را  دارد. که  قابلیت پخش در تمام پخش  موضوعات نمایه زنی و دسته بندی شده است 
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نرم افزار چند رسانه ای خوشه ݣݣݣهای معرفت

ی فایــل هــای صوتــی  مجموعــه نــرم افــزار چنــد رســانه ای خوشــه هــای معرفــت در قالــب دو عــدد DVD حــاو
کــه در ســال هــای  ی مــی باشــد.این مجموعــه  ــزرگان و شــخصیت هــای اخالقــی حــوزو MP3دروس اخــالق ب
کریــم پخــش شــده اســت بــا همــکاری مرکــز تحقیقــات اســالمی نــور در قالــب نــرم  اخیــر از شــبکه رادیویــی قــرآن 
کــه شــامل  گردیــد. ایــن مجموعــه شــامل 2467 قطعــه صوتــی مــی باشــد  افــزار چنــد رســانه ای تولیــد و تکثیــر 

ســخنان اســاتید اخــالق مــی باشــد.
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مجموعه نرم افزارهای مشاوره ای » به سوی موفقیت«

گــون مشــاوره ای و روانشناســی  گونا بمنظورارتقــاء ســطح شــناختی و رفتــاری طــالب محتــرم در زمینــه ی موضوعــات 
ــواده، مدیریــت عواطــف، مدیریــت ارتباطــات، روانشناســی  و روانشــناختی از قبیــل مدیریــت تحصیلی،ازدواج،خان
کارگاه  رشــد شــخصیت و ... ، دفتــر امــور مشــاوره و خانــواده معاونــت تهذیــب حــوزه هــای علمیــه اقــدام بــه برگــزاری 
کــه خروجــی ایــن مجموعــه  ی نمــود  یکــرد اســالمی توســط اســاتید مجــرب و متخصــص حــوزو ــا رو هــای تخصصــی ب
برنامــه هــا در قالــب نــرم افزارهــای متعــدد بــا  عناویــن مشــاوره موفــق، اســتاد موفــق، زندگــی موفــق، ازدواج موفــق و طلبــه 

گردیــد. موفــق عرضــه 
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نرم افزار »رسم تقوی پیشگان«

گســترش فضایــل اخالقــی در بیــن طــالب، معرفــی بــزرگان اخالقــی حــوزه و آشــنایی طــالب بــا ســیره  باهــدف 
ــم فقیــد  ــده ای از ســخنرانی هــای عال ــوح فشرده»رســم تقــوی پیشــگان« شــامل برگزی عملــی علمــای ســلف ل

آیــت اهلل عزیــزاهلل خوشــوقت تهرانی)رحمــةاهلل( تولیــد شــده اســت. 

ایــن محصــول در دو محورکلــی شــرح خطبــه متقیــن و مجموعه پرســش ها و پاســخ هــا )رمضان 1390( در دســترس عالقه 
گرفتــه اســت.گردآوری تصاویــری نــاب مرتبــط بــا ایــن عالــم فقیــد و ایجــاد امکانــی بــرای دانلــود فایــل هــا از  منــدان قــرار 

جملــه ویژگــی هــای ایــن نــرم افــزار مــی باشــد.
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نرم افزارهای چند رسانه ݣݣݣای »گزیده های ناب اخالقی«

گسترش فضایل اخالقی در بین طالب، معرفی بزرگان اخالقی حوزه و آشنایی طالب با سیره عملی  باهدف 
لوح فشرده شامل بخش های  این  تولیدشده است.  ناب اخالقی«  »گزیده های  لوح فشرده  علمای سلف 
که سعی دارد ابعاد بیشتری را از زندگی آیت اهلل العظمی محمد تقی بهجت)رحمةاهلل( مورد  مختلفی است 
ربانی بیشتر آشنا نماید.این لوح  این عالم  با  را  ی به خصوص طالب جوان  قرار داده و جامعه حوزو برسی 
گون  گونا کلیپ ناب تصویری در موضوعات  فشرده شامل بخش هایی چون زندگی نامه این عالم ربانی،50 
اخالقی، متن برخی از دروس اخالق می باشد. هم چنین سخنان ونکات اخالقی این فقیه وارسته در قالب 

گردآوری شده است. چهار بخش سخنان و سفارش ها،دستورالعمل،حکایات و پرسش و پاسخ ها 
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نرم افزار » تهذیب االخالق«

معرفی علما و بزرگان دینی معاصر از ضروریات مهم برای طلبگی است تا طالب از این طریق نقشه راهی از 
گزیده ای  گردآوری  آینده خود در پیش رو داشته باشند، در همین راستا  لوح فشرده »تهذیب االخالق«  با  
که سعی دارد ابعادی  از جلسات اخالقی حضرت آیت اهلل حاج آقا مجتبی تهرانی )ره(  تولیده شده است 
ی به خصوص طالب جوان را با ایشان بیشتر  از زندگی این عالم فقید را مورد برسی قرار داده و جامعه حوزو
آشنا نماید. این مجموعه شامل بیش از  761 جلسه ) بالغ بر هزار ساعت( از دروس اخالق این عالم ربانی به 
که به صورت دو لوح فشرده تنظیم شده، ضمن ارائه تصاویری از  صورت صوتی می باشد. در این مجموعه 

ناب حضرت آیت اهلل حاج آقا مجتبی تهرانی )ره(، به معرفی اجمالی ایشان نیز پرداخته شده است.
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نرم افزار های »با ره پویان«

یــج آمــوزه هــای اخالقــی و تربیتــی ویــژه  گســترش دروس اخــالق و ترو یــج ســبک زندگــی اســالمی ،  بــه منظــور ترو
ــر سلســله  ــان « مشــتمل ب ــا ره پوی ــا عنــوان » ب طــالب، سلســله نرم افزارهــاى چنــد رســانه اى در زمینــه اخــالق ب
گرفتــه اســت. ایــن نــرم افــزار  دروس اخــالق بــزرگان حــوزه هــای علمیــه  تولیــد و در دســترس عالقــه منــدان قــرار 
شــامل دروس اخــالق حضــرات آیــات  میانجی،بهــاء الدینــی، مشــکینی، اشــتهاردی، حــق شــناس، حائــری 
گانــه تولیــد شــده  کــه هرکــدام  بــه صــورت جدا شــیرازی، ممدوحــی، علمــاء و ســید روح اهلل خاتمــی اســت 
گزیــده ای از زندگــی نامــه و صــوت دروس اخــالق بــه همــراه  متــن ایــن دروس قــرار دارد. اســت. در ایــن نــرم افــزار 
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مجموعه ݣݣݣݣهای  صوتی و نرم ݣݣݣافزارهای اسالمی موبایل »ندای تهذیب«

گوشــی هــای تلفــن همــراه بــا محتواهــای  کننــده صوتــی و تصویــری و   اســتفاده بهینــه از دســتگاه هــای پخــش 
اخالقــی و تربیتــی مــی تواننــد ضمــن انتقــال هرچــه بیشــتر ایــن معــارف نورانــی زمینــه آســیب هــای موجــود از ایــن 
ــرم افزارهــای اســالمی  گــردد. مجموعــه ن ــرداری  کاهــش دهــد و از اوقــات آزاد فراغــت بهتریــن بهــره ب وســیله را 
ــا،  ــه ه ــودی، نغم ــه، مول کل آن، ادعی ــه  ــم، ترجم کری ــرآن  کل ق ــل  ــامل ترتی ــی ش ــای صوت ــه ه ــل و مجموع موبای

نصایــح اخالقــی و ... مجموعــه ای بــا نــام نــدای تهذیــب را تشــکیل داده اســت.
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نرم افزار »کیمیای وصال«

کیمیــای وصــال شــامل مجموعــه ســخنرانی هــای اخالقــی تربیتــی حضــرت آیــت اهلل  نــرم افــزار چنــد رســانه ای 
کریــم اقــدام بــه  کــه معاونــت تهذیــب حــوزه هــای علمیــه بــا مشــارکت شــبکه رادیــو قــرآن  شــجاعی مــی باشــد 

تهیــه و تولیــد آن نمــود.



29 آثار و محصوالت معاونت تهذیب حوزه های علمیه /  نرم افزارها

نرم افزار »مکارم خوبان«

معرفی اساتید اخالق به خصوص علمای بالد، در دسترس قرار دادن سخنان بزرگان دینی و ایجاد دسترسی 
کشوری از جمله اهدافی است منجر به  تولید نرم افزار»مکارم خوبان« شد. در همین راستا  گستره  آسان با 
که مشتمل بر دو لوح فشرده می باشد،  گانه تولید شده است. در نرم افزار اول  این مجموعه در دو پروژه جدا
گردید. نرم  100 سخنرانی از مجموعه ی دروس حجت االسالم و المسلمین حاج شیخ اسداهلل روحانی تهیه 
افزار دوم نیز شامل »درس های شرح دعای ابوحمزه ثمالی مرحوم آیت اهلل محمد حسین بهجتی )شفق(« می 
باشد که مشتمل بر 55 درس از این استاد اخالق و شاعر انقالب است. ارائه فهرست درختی، سخنرانی هابه 
همراه پخش صوت، جستجو در عناوین فهرست درختی سخنرانی ها و همچنین قابلیت استفاده از طریق 

رایانه و دستگاه پخش صوت از ویژگی های این نرم افزارها می باشد.
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کتاب  موبایل های اخالقی و  تربیتی

گوشی تلفن همراه و استفاده های غیر ضروری و بعضًا آسیب زا،  کاربران به  کثر  گستردگی و دسترسی ا با توّجه به 
کتاب موبایل هایی از خروجی پژوهش های  ضرورت تولید نرم افزارهای موبایل روشن می شود. در این راستا، تولید 
گسترش و در دسترس قرار دادِن بیش از پیش این آموزه ها را فراهم سازد  ه های تهذیب می تواند موجب 

ّ
مجموعه قل

قاضی،  آیات  حضرات  و  خمینی  امام  شخصیت های  مورد  در  موبایل  کتاب  پنج  تولید  به  اقدام  نوبت،  این  در   .
گردیده است. مه طباطبایی )رحمة اهلل علیهم( 

ّ
بهجت، شاه آبادی و عال



فضای مجازی
www.tahzib-howzeh.ir وبسایت معاونت تهذیب حوزه های علیمه ▪

▪سامانه جامع تهذیب

www.telavat110.irوبسایت طرح مّلی انس با ثقلین ▪

www.gholleha.ir وبسایت قّله های تهذیب ▪

www.Fm24.ir وبسایت عرضه محصوالت اخالقی و تربیتی ▪

www.eTaqvim.ir  وبسایت تقویم عبادی ▪

www.fish-negar.com سامانه ثبت و ساماندهی پژوهش های اخالقی تربیتی فیش نگار وب ▪

▪ ارسال نشریات الکترونیکی





33 آثار و محصوالت معاونت تهذیب حوزه های علمیه /  فضای مجازی

www.tahzib-howzeh.ir وبسایت معاونت تهذیب حوزه های علمیه

گــون، اقــدام بــه ارائــه خدمــات مختلــف در  گونا وبســایت معاونــت تهذیــب حــوزه هــای علمیــه بــا داشــتن بخــش هــای 
حــوزه هــای اخالقــی و تربیتــی نمــوده اســت . در ایــن پایــگاه اخبــار و اطالعیــه هــای مربــوط بــه برنامــه هــا و فعالیــت هــای 

گــردد . معاونــت تهذیــب حــوزه هــای علمیــه در بخــش ســتاد و صــف، اطــالع رســانی مــی 
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سامانه جامع تهذیب

کــه در راســتای افزایــش خدمــات دهــی معاونــت تهذیــب بــه طــالب و ایجــاد دسترســی آســان   ســامانه جامــع تهذیــب ، 
کــه در  بــه خدمــات ایــن معاونــت ، راه انــدازی شــده اســت .ایــن پایــگاه  بــا قابلیــت هــای فراوانــی ایجــاد شــده اســت 
گونــه ای  یــت آن ثبــت نــام دوره هــای تلبــس طــالب اســت . همچنیــن ایــن پایــگاه بــه  حــال حاضــر مهــم تریــن مأمور
گــردد .  کــه بســیاری از برنامــه هــا ، مســابقات و ثبــت نــام هــای اینترنتــی از طریــق آن بتوانــد انجــام  طراحــی شــده اســت 
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www.telavat110.ir    وبسایت طرح مّلی انس با ثقلین

ــوم  ــان معص ــق بی ــد و طب ــه می باش ــدود 50  آی ــش ح ــر بخ ــده و ه ــیم ش ــش تقس ــه 110 بخ ــم ب کری ــرآن  ــرح، ق ــن ط در ای
کریــم را بخوانــد، قــرآن تقســیم بندی شــده اســت. نهج البالغــه نیــز بــه 365  کــه انســان روزی 50 آیــه قــرآن  )علیه الّســالم( 
گشــت.کاربر پــس از ورود بــه ســایت و عضویــت در  بخــش تقســیم شــد و صحیفــه ســّجادیه نیــز بــه 70 بخــش تقســیم 
گــزارش خوانــدن قــرآن، نهج البالغــه و صحیفــه  ــرای او  کــرده و ســپس ب کــه خوانــده عالمتگــذاری  آن، بخش هایــی را 
کّل قرائت هــای انجــام شــده   ســّجادیه را نمایــش می دهــد. در ضمــن، مدیــر ســایت نیــز می توانــد آمــار میــزان پیشــرفت 

در سیســتم را بگیــرد.
ــا بــه طــور  ــر رســاند ت کارب ــا ارســال ایمیــل بخش هــای بعــدی را بــه اّطــالع  ــا ارســال پیامــک ی ــر ایــن، می تــوان ب عــالوه ب
کریــم، نهج البالغــه و صحیفــه ســّجادیه انجــام پذیــرد. در ایــن ســایت می تــوان،  منّظــم ایــن روش بــه ختــم قــرآن 
کــرد و  کریــم، نهــج البالغــه و صحیفــه ســّجادیه را درج  کاربــران برگــزار نمــود، مفاهیــم  قــرآن  مســابقات مختلــف را بــرای 
کاربــران  گســترش ایــن مفاهیــم را فراهــم نمــود. اخبــار قرآنــی و آموزش هــای مختلــف قرآنــی را نیــز می تــوان بــرای  زمینــه ی 

اّطالع رســانی نمــود.



آثار و محصوالت معاونت تهذیب حوزه های علمیه /  فضای مجازی36

www.Fm24.ir وبسایت عرضه محصوالت اخالقی و تربیتی

گسترده محصوالت اخالقی و تربیتی، بخصوص آثار تولیدی معاونت تهذیب حوزه های  به منظور عرضه ی 
کشور از طریق فضای  علمیه و از طرفی امکان دسترسی آسان به این محصوالت برای عالقه مندان در سراسر 
گردید. فروشگاه مجازی 24  با قابلیت ها و دسترسی های  مجازی، اقدام به راه اندازی وبسایتی بدین منظور 
مناسب، اقدام به عرضه ی محصوالت خود نموده است. در این فروشگاه مجازی، محصوالت به صورت 
رایگان  دانلود  شده اند.  دسته بندی  قالب،  و  نوع  کننده،  تولید  ناشر،  نویسنده،  شخصیت،  موضوعی، 
بعضی محصوالت، ارسال محصوالت فایلی از طریق ایمیل، امکان پیگیری سفارش محصوالت و امکان 

جست وجوی پیشرفته در محصوالت عرضه شده، از جمله امکانات این وبسایت  است.

کاربران می باشد،  که مورد نیاز و عالقه  کاربردی و پرمخاطب  گزینش محصوالت  قیمت مناسب، امنیت و 
انتخاب و خرید را برای ایشان تسهیل نموده است. نماد اعتماد الکترونیکی و مجّوز از وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی از دیگر مزایای این وبسایت محسوب می شود.
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www.gholleha.ir وبسایت قّله های تهذیب

یــج سفارشــات اخالقــی و ســیره ی عملــی زندگــی ایشــان  گســترش و ترو ه هــای تهذیــب و 
ّ
در راســتای معّرفــی قل

بخش هایــی  شــامل  وبســایت  ایــن  گردیــد.  منظــور  بدیــن  وبســایتی  انــدازی  راه  بــه  اقــدام  مجــازی،  فضــای  در 
ایــن  در  می باشــد.  چندرســانه ای ها  و  سفارشــات،  هــا،  نامــه  وصایــا،  گردان،آثار،  شــا اســاتید،  زندگینامــه،  چــون: 
نظــر  مــّد  تربیتــی  و  برتــر اخالقــی  الگوهــای  و  نمونه هــا  از  آن  اســتخراج  و  اســالمی  زندگــی  بــه ســبک  توّجــه  پــروژه، 
کنــون، مراحــل پژوهشــی، طّراحــی و پیاده ســازی ایــن ســامانه بــرای پنــج شــخصیت دینــی  گرفتــه اســت. تــا  قــرار 
و اخالقــی بــه طــور تفصیلــی تکمیــل یافتــه و مرحلــه ی پژوهــش شــخصیت های دیگــر در دســِت اقــدام می باشــد.
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www.eTaqvim.ir وبسایت تقویم عبادی

و  روایات  آیات،  با  عالقه مندان  آشناسازی  همچنین،   و  جامعه  در  اخالقیات  گسترش   و  یج  ترو منظور  به 
گردید: امکانات ذیل  و    eTaqvim.ir نام   با  تقویم عبادی  وبسایت جامع  به طّراحی  اقدام  بزرگان اخالق  سخنان 

یه مناسبت های شمسی و قمری مرتبط با هر روز 
ّ
کل 1.نمایش 

2.نمایش منتخب مناسبت های شمسی و قمری مرتبط با هر روز 

گانه کّل مناسبت های شمسی در فیلد جدا 3.نمایش توضیحات 

گانه 4.نمایش توضیحات منتخب مناسبت های شمسی در فیلد جدا

گانه 5.نمایش موضوعات منتخب، متناسب با ویژگی هر ماه شمسی و قمری به صورت جدا

گزیــده قــرآن متناســب بــا  منتخــب مناســبت ها و عنــوان مــاه بــرای هــر روز در ماه هــای قمــری و  6.نمایــش آیــات 
گانــه شمســی در فیلــد جدا

گزیــده متناســب بــا منتخــب مناســبت ها و عنــوان مــاه بــرای هــر روز در ماه هــای قمــری و شمســی  7.نمایــش روایــات 
گانه در فیلــد جدا

کوتــاه اخالقــی و تربیتــی بــزرگان دیــن، متناســب بــا منتخــب مناســبت  ها و عنــوان مــاه  گزیــده ســخنان  8.نمایــش 
گانــه ــرای هــر  روز در ماه هــای قمــری و شمســی در فیلــد جدا ب

9.نمایش اوقات شرعی تهران و سایر استان ها بر حسب انتخاب
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www.fish-negar.com وهش های اخالقی و تربیتی، فیش نگار وب سامانه ثبت و ساماندهی پژ

ک گذاری  اشــترا بــه  نیــاز  نیــز  و  دانش پژوهــان  و  محّققــان  پژوهش هــای  فرآینــد  ســاماندهی  و  تســهیل  راســتای  در 
یافــت خروجی هــای مــورد نیــاز، اقــدام بــه راه انــدازی وبســایت  گروهــی و در تحقیقــات انجــام شــده و انجــام تحقیقــات 

ــد: گردی ــل  ــات ذی ــتن امکان ــا داش ــگار وب ب ــش ن فی

کند. کار تحقیق  خود را در سیستم ثبت  1.پژوهشگر می تواند با مراجعه به سایت، تمام فیش های مربوط به 

ک گذاری فیش تهّیه شده توّسط پژوهشگر با دیگر پژوهشگران عضو در سایت وجود دارد. 2.امکان اشترا

گروهی وجود دارد. کاری توّسط پژوهشگر برای انجام تحقیقات  گروه های  3.امکان تشکیل 

4.امکان تعریف حّق دسترسی های متفاوت برای اعضای گروه، توّسط مدیریت گروه برای انجام پروژه های گروهی.

گذاشته شده است.  ک  که توّسط دیگر پژوهشگران به اشترا 5.امکان مشاهده ی فیش ها و پروژه هایی 

6.امکان تعریف تایپیست توّسط پژوهشگر برای تایپ فیش های مربوط به پروژه های پژوهشگر می باشد.

7.امکان ارتباط پژوهشگر  با دیگر پژوهشگرانی که در فیلدهای کاری یا زمینه ی تحقیقاتی مشابه فّعالیت می کنند.

کاری پژوهشــگر توّســط دیگــر  کــه در زمینــه ی  8. امــکان جســت وجو در ســایت و مشــاهده ی آخریــن تحقیقاتــی 
پژوهشــگران صــورت پذیرفتــه اســت.
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ونیکی ارسال نشریات الکتر

ارســال ایمیــل انبــوه، یکــی از بهتریــن  روش هــای اّطــالع رســانی در ســطح شــبکه جهانــی اینترنــت اســت، زیــرا بــا 
کمتریــن هزینــه بــه هــدف خــود برســیم. کوتاه تریــن زمــان ممکــن و بــا صــرف  اســتفاده از ایــن روش قــادر خواهیــم بــود در 

اطالع رسانی برنامه ها و خدمات و همچنین نشر محتواهای علمی از رسالت این خبرنامه ها می باشد.

که در چند قالب خبرنامه نفحات، خبرنامه اشاره  دسته بندی شده اند، به روش ارسال  خبرنامه های الکترونیکی 
گردد. این خبرنامه ها به صورت صفحه وب طّراحی شده است.  انبوه ایمیل به مخاطبان اّطالع رسانی می 



محصوالت فرهنگی
▪ مجموعه 40 پوستر از آیات اخالقی قرآن کریم با نام »نسیم رحمت«

▪ مجموعه 40 پوستر از احادیث اخالقی اصول کافی با نام »طراوت معرفت«
▪ تقویم عبادی )دیواری(

▪ مجموعه بروشورهای گلبرگ های خانواده
▪ تک نگاره های زندگینامه و توصیه ݣݣݣݣهای ݣݣقله ݣݣݣݣهای تهذیب

▪ تابلوهای نمایشگاهی قنوت دل )40 تابلو در خصوص نماز شب(
▪ مجموعه تابلوهای قرآن و حدیث

▪ تابلوهای نمایشگاهی توصیه های بزرگان اخالقی
▪ تابلوهای نمایشگاهی عطر عرفان

▪ مجموعه تابلوهای سیره علما با موضوع اصالح الگوی مصرف
▪ پوسترهای مناسبتی

▪ مجموعه بنرهای مناسبت های مذهبی 
▪  مجموعه بنرهای اعمال ماه های قمری

▪ بنرهای تعقیبات نماز ها.
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مجموعه 40 پوستر از آیات اخالقی قرآن کریم با نام »نسیم رحمت«

یــخ زندگــی بشــریت بــوده اســت؛ چنانچــه پیامبــر  تزکیــه و تربیــت انســان از اهــداف مهــّم بعثــت رســوالن الهــی طــّی تار
ــی اهلل علیــه و آلــه( هــدف از بعثــت خــود را تکمیــل مــکارم اخــالق دانســتند. در ایــن راســتا، اخــالق و تربیــت 

ّ
کــرم )صل ا

یــج و گســترش  کــه ترو انســان ها از مهم تریــن مباحــث قرآنــی بــوده وآیــات فــراوان و قابــل توّجهــی در ایــن زمینــه وجــود دارد 
کریــم بــر ایــن  کیــد قــرآن  آن موجــب ارتقــای ســطح معنــوی انســان ها می گــردد.  بــا توّجــه بــه اهّمیــت مســئله اخــالق و تأ
ینــی بــا اســتفاده از مناظــر  گــردآوری آیــات اخالقــی و تربیتــی و عرضــه در قالــب پوســترهای وز مهــم، اقــدام بــه تحقیــق و 
گردیــد. مجموعــه »نســیم رحمــت« شــامل 40 پوســتر از آیــات  گل هــای زیبــا تحــت عنــوان مجموعــه »نســیم رحمــت«  و 
ــّراق  ــلفون ب ــش س ــا روک ــی و ب گرم ــه 250  گالس ــذ  کاغ ــا  ــانتیمتر ب ــاد 22×70 س ــه در ابع ک ــد  ــم می باش کری ــرآن  ــی ق اخالق

انتشــار یافتــه اســت.
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مجموعه 40 پوستر از احادیث ابواب اخالقی اصول کافی با نام »طراوت معرفت«

در راســتای فضاســازی و انتقــال معــارف عتــرت )علیهــم الّســالم( و گســترش و ســاماندهی روایــات اخالقــی، مجموعــه 
گل هــای زیبــا بــا نــام مجموعــه »طــراوت  40 حدیــث بــه همــراه ترجمــه و موضوع بنــدی در قالــب پوســترهایی بــا مناظــر و 
کــه در ابعــاد  کریــم می باشــد  گردیــد. ایــن مجموعــه شــامل 40 پوســتر از آیــات اخالقــی قــرآن  معرفــت« طّراحــی و چــاپ 

گرمــی و بــا روکــش ســلفون بــّراق انتشــار یافتــه اســت. گالســه 250  کاغــذ  22×70 ســانتیمتر بــا 
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تقویم عبادی) دیواری(

یــج اخــالق عملــی و توجــه بــه مناســک عبــادی در ششــمین ســال متوالــی طراحــی و تولیــد  در راســتای ترو
یکــرد اخالقــی و تربیتــی صــورت پذیرفتــه اســت. از ویژگیهــای ایــن تقویــم ذکــر آیــات و  تقویــم عبــادی بــا رو
ی مــی باشــد. اســتفاده  یکــرد حــوزو روایــات تربیتــی، جمــالت بــزرگان اخالقــی روز شــمار شمســی و قمــری بــا رو
گل و مناظــر طبیعــت بــر جذابیــت ایــن مجموعــه افــزون نمــوده اســت و موجبــات اســتقبال از ایــن  از تصاویــر  

محصــول را فراهــم نمــوده اســت.
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وشورهای  تربیتی»گلبرگ خانواده« مجموعه بر

ــی و تربیتــی  ــا مســائل اخالق ــواده هــا ب کــه در راســتای آشــنایی خان ایــن مجموعــه شــامل بروشــورهاي فرهنگــی اســت 
خانــواده از دیــدگاه اســالم منتشــر شــده اســت. در ایــن بروشــورهای اخالقــی موضوعــات متعــددی همچــون شــناخت 
ــو زندگــی  ــواده خوشــبخت در پرت ــا روش هــای صحیــح تربیــت فرزنــد، خان تفــاوت هــای اساســی زن و مــرد،  آشــنایی ب
تکالیــف  بــا  وظایــف طلبگــی  در خانــواده، مدیریــت  اخــالق  نقــش  راهکارهــای خوشــبختی،  و  اصــول  مهــدوی، 
کل  گرفتــه اســت. ایــن مجموعــه در  ــرار  ــدار و بانشــاط مــورد بررســی ق ــواده پای ــا همدلــی و خان خانوادگــی، از همســری ت

شــامل 12 بروشــور مــی باشــد.
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تک نگاره های زندگینامه و توصیه ݣݣݣݣهای ݣݣقله ݣݣݣݣهای تهذیب

در  بــزرگان اخالقــی  و  تهذیــب  ه هــای 
ّ
قل کلیــدی  و  و سفارشــات منتخــب  توصیــه  قــرار دادن  اختیــار  ضــرورت در 

کــه مطالعــه و دسترســی خوانــدگان را تســهیل می نمایــد - موجــب اقــدام بــه طّراحــی تــک  قالب هــای مختلــف - 
کــه در محیط هــای  گردید.ایــن تــک نگاره هــا  نگاره هایــی از معّرفــی و منتخــب توصیه هــای شــخصیت های اخالقــی 
کــه بــه صــورت تــک  گرفت.ایــن تــک نگاره هــا  نمایشــگاهی عرضــه شــد، مــورد اســتقبال و توّجــه بازدیدکننــدگان قــرار 
کــه در یکــی بــه معّرفــی و در دیگــری بــه بیــان  گردیــده اســت  برگــی بــوده، بــرای هــر شــخصیت در دو تــک نــگاره طّراحــی 

رهنمودهــای ایشــان پرداختــه شــده اســت.
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تابلوهای نمایشگاهی قنوت دل )40 تابلو در خصوص نماز شب(                                                       

کیــد معصومیــن )علیهم الّســالم( و بــزرگان اخالقــی  بــا توّجــه بــه اهّمیــت ویــژه نمــاز شــب از میــان تمــام مســتحبات و تأ
نســبت بــه انجــام آن، اقــدام بــه تولیــد تابلوهــای نمایشــگاهی از آیــات و روایــات و ســخنان بــزرگان در خصوص فضیلت 
کاربــران  گردیــد. در حــال حاضــر، ایــن مجموعــه شــامل 10 تابلــو بــوده و در دســِت تکمیــل مــی باشــد. توّجــه  نمــاز شــب 
اب طّراحــی شــده اســت 

ّ
کاربــردی می باشــد و بــه صــورت جــذ کــه دارای محتــوای  و بازدیدکننــدگان از ایــن مجموعــه - 

- از امتیــازات ایــن مجموعــه محســوب می گــردد.
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مجموعه  تابلوهای قرآن و حدیث

ــا مضامیــن و معــارف نورانــی قــرآن  ــا اســتفاده  تصاویــر زیبــا همــراه ب فضــا ســازی هــا و تولیــد تابلوهــای نمایشــگاهی ب
و عتــرت در قالــب هــای جــذاب زمینــه انتقــال هرچــه بهتــر آمــوزه هــای اخالقــی و تربیتــی را فراهــم مــی ســازد. ابتــکار 
عمــل و خالقیــت هــای هنــری از ســوی مهاونــت تهذیــب حــوزه هــای علمیــه موجــب اســتقبال مجموعــه هــای فرهنگی 
گــردد. گردیــده اســت. و در  حــال حاضــر فایــل هــای ایــن مجموعــه در قالــب لــوح فشــرده قابــل عرضــه مــی  مختلــف 
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تابلوهای نمایشگاهی توصیه های بزرگان اخالقی

ه های 
ّ
یــج آموزه هــای اخالقــی و تربیتــی بــر اســاس توصیــه، سفارشــات و ســیره عملــی قل بــه منظــور گســترش و ترو

تهذیــب در قالــب تابلو هــای نمایشــگاهی، اقــدام بــه طّراحــی و تولیــد ایــن مجموعه هــا از شــخصیت های 
مختلــف اخالقــی گردیــد. ایــن تابلو های نمایشــگاهی - که در ابعاد مختلف تولیدگردیده و در نمایشــگاه های 

گردیــد. گرفــت-  مــورد اســتقبال ایشــان واقــع  مختلــف در معــرض دیــِد بازدیدکننــدگان قــرار 



53 آثار و محصوالت معاونت تهذیب حوزه های علمیه / محصوالت فرهنگی

تابلوهای نمایشگاهی عطر عرفان

سبک زندگی و سیره عملی و سفارشات عملی بزرگان اخالقی و قله های تهذیبی همواره مورد نیاز و استقبال نسل 
جوان جامعه اسالمی، بخصوص طالب محترم حوزه های علمیه بوده است. با طراحی و تولید مجموعه های متنوع 
اخالقی تربیتی از قبیل مجموعه عطر عرفان به انتقال آموزه ها و سفارشات اخالقی بزرگان اخالقی پرداخته شده است. 
درج تصاویر مرتبط در این تابلوها میزان جذابیت و استقبال از این  مجموعه را دو چندان نموده است. خاطر نشان می 

گردید. کریم تهران عرضه  گردد این مجموعه اّولین بار در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی قرآن 
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مجموعه تابلو های سیره علما با موضوع اصالح الگوی مصرف

کــه اغلــب  گونــی نامگــذاری شــده اســت  گونا ســال هــای مختلــف توســط رهبــر معظــم انقــالب اســالمی بــا نــام هــای 
گردیــد مجموعــه نمایشــگاهی بــا  گــذاری  کــه بــا نــام اصــالح الگــوی مصــرف نــام  بــار فرهنگــی و تربیتــی دار. در ســالی 
گرفــت. در ایــن تابلوهــای نمایشــگاهی ســیره و ســبک  کــه مــورد تــو جــه عالقمنــدان  قــرار  گردیــد  ایــن نــام تولیــد و عرضــه 

گردیــده اســت. یســتی مــی باشــد ارائــه  کــه مرتبــط بــا فرهنــگ مصــرف و ســاده ز زندگــی عملــی بــزرگان اخــالق 
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پوستر های مناسبتی

گرامــی داشــت ایــام و مناســبتهای ملــی و مذهبــی پوســترهایی بــا محتــوا  بــه منظــور تعظیــم شــعائر و یــاد اوری و 
گــردد. هــای اخالقــی تربیتــی  طراحــی و عرضــه مــی 

کــه دارای طراحــی هــای هنــری و زیبــا مــی باشــد مــورد اســتقبال عمــوم مــردم و طــالب حــوزه حــوزه هــای  ایــن پوســترها 
علمیــه قــرار گرفتــه اســت. نــو آور و خالقیــت د رانتقــال آمــوزه هــای اخالقــی یکــی از موضوعــات حائــز اهمیــت مــی باشــد 

کــه در تولیــد ایــن محصــول بــه آن توجــه ویــژه ای مبــذول گردیــده اســت.
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مجموعه بنرهای مناسبت های مذهبی

معصــوم   14 والدت هــای  و  شــهادت ها  مناســبت  بــه  معصومیــن  از  کاربــردی  و  تربیتــی  روایت هــای 
)علیهم الّســالم( بــا طّراحــی مناســب بــا موضــوع، در قالــب بنــر در ابعــاد چهــار متــر در هشــتاد ســانتیمتر، جهــت 

تهّیــه شــده اند. و مناســبت ها  اّیــام  در  کــن عمومــی  اما فضاســازی 
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بنرهای اعمال ماه های قمری

در راســتای توّجــه بــه اخــالق عملــی و انجــام اعمــال عبــادی در زمان هــای خــاص جهــت فضاســازی و اّطالع رســانی 
کــز آموزشــی و اداری ...، اقــدام بــه تهّیــه بنرهــای اعمــال ماه هــای قمــری از  الزم در فضــای مســاجد و نمازخانه هــای مرا
گردیــد. مجموعــه بنرهــای اعمــال ماه هــای قمــری در ابعــاد 70×100 ســانتی متــر تهّیــه و  کتــاب شــریف مفاتیح الجنــان 

کــه قابلیــت چــاپ در اندازه هــای گردیــده اســت  طّراحــی 
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بنرهای تعقیبات نماز ها

در راســتای توّجــه بــه اخــالق عملــی و انجــام اعمــال عبــادی در زمان هــای خــاص جهــت فضاســازی و اّطالع رســانی 
گردیــد.  ــه بنرهــای تعقیبــات نمــاز  ــه تهّی کــز آموزشــی و اداری ...، اقــدام ب الزم در فضــای مســاجد و نمازخانه هــای مرا
ــاپ در  ــت چ ــه قابلی ک ــت  ــده اس گردی ــی  ــه و طّراح ــانتیمتر تهّی ــاد 70×100 س ــاز در ابع ــات نم ــای تعقیب ــه بنره مجموع

اندازه هــای مختلــف را دارد.






