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  خوب از امکانات موجود

  یزي

  ي برنامه ریزي

  یعنی طراحی و تنظیم مقررات براي اجراي برنامه

  اهمیت برنامه ریزي

  .ایمان شمرده شده است ءسفارش شده است و جز 

  مراحل برنامه ریزي

خوب از امکانات موجودموانع و استفاده تعیین راهکارها برایرفع  )موجود و موانع امکانات 

 هاي هدف و دور نماي وقله وضع مطلوب) کشیدن و مشخص کردن

  وضعیت فعلی) بیان کردن و مشخص کردن

  برنامه )

  جراي برنامه      

  برنامه ریزي هاي و نتیجه

  .است موفقیت

  .شود می ناز زما و بهینه

  .شود میهاي پراکنده  ازفعالیت

  ریزي آداب برنامه

  .کنیمل توکّاوو به 

  .کنیمتوسل السالم 

  .قرار دهیمریزي  براي برنامهرا  مشخصی

  داشته باشیم ...)و ماهیت، شرایط و موانع آن (از موضوع برنامه ریزي

  .خوب فکرکنیم

  .کنیممشورت ) کارشناسان توانمند(براي دستیابی به برنامه دقیق و مفید با افراد خبره 

  .یعنی در صورت نیاز بتوان کمی آنرا تغییر داد. ما انعطاف پذیري داشته باشد

  .کنیم استقامت و تالش

یزيبرنامه ر .1

 

ي برنامه ریزيمعنا

یعنی طراحی و تنظیم مقررات براي اجراي برنامه

اهمیت برنامه ریزي

 برنامه ریزيدر روایات به 

مراحل برنامه ریزي

 ،استعدادهاشناسایی ) الف

کشیدن و مشخص کردن(ترسیم  .1

بیان کردن و مشخص کردن(تبیین  .2

)نوشتن( تدوین .3

جراي برنامه      ا .٤

و نتیجه آثار

موفقیت ي برايساز زمینهباعث 

و بهینه استفاده بهترباعث 

ازفعالیت جلوگیري و پرهیزباعث 

آداب برنامه

و به  از خدا کمک بگیریم

السالم  علیهم به معصومین

مشخصیهاي  وقتهمیشه 

از موضوع برنامه ریزي کافیشناخت 

خوب فکرکنیمریزي بهتر،  براي برنامه

براي دستیابی به برنامه دقیق و مفید با افراد خبره 

ما انعطاف پذیري داشته باشد ریزي برنامه

استقامت و تالش ،نتیجه رسیدن بهبراي 



ثیر أتبه خدا انسان  نزدیکیدر میتواند این پوشش 

حداقل . است که فرقی بین مردان و زنان نیستبراي همه، واجب 

؛ یعنی باید اعضایی از بدن را که معموال پوشیده 

بپوشانند و ) بدون آرایش و زیور آالت(مقابل نامحرم باید تمام بدن خود را بجز گردي صورت ومچ دست به پایین 

  ) نددر طرف مقابل ایجاد شهوت نک

  .)وشدلباس مردانه را نپ

آداب پوشش و  عنوان هاي. رضایت خداوند باشد

  و آداب آن پوشش و آراستگی

  و آداب آن اهمیت پوشش

این پوشش  اینکهمی دانند و لباس را نعمت الهی می داند و  )همه گیر( رفیدر قرآن پوشش را امر مسلم ع

  باید ها ونباید ها در پوشش

  هاي پوشش

براي همه، واجب از همجنس و غیر همجنس  )هاي بدن زشتیشرمگاه، 

؛ یعنی باید اعضایی از بدن را که معموال پوشیده )زمینه گناه نشود( پوشش مردان در مقابل زنان نامحرم، پوششی است که مفسده انگیز نباشد

مقابل نامحرم باید تمام بدن خود را بجز گردي صورت ومچ دست به پایین نیز در 

  .نباشد معلومهاي بدنشان 

  از این قرار است ي لباس

در طرف مقابل ایجاد شهوت نک چه زن چه مردپوشش . (باشدکننده  تحریک

  .و نامسلماناناست ارکفّمخصوص 

  .نباشد)خاص مردم مورد توجهنماو 

  ).نباشدکننده حرام  ترویج و تصاویر داراي جمالت

لباس مردانه را نپ ،لباس زنانه را نپوشد و زن ،مثال مرد( لباس و آرایش مخصوص جنس مخالف نباشد

  راستگیآآداب پوشش و 

رضایت خداوند باشد به گونه اي باشد که موردپوشش باید پوشش بر زندگی آدمی تأثیر مثبت یا منفی می گذارد و

پوشش و آراستگی .2

 

  

اهمیت پوشش

در قرآن پوشش را امر مسلم ع

  .بگذارد

باید ها ونباید ها در پوشش

هاي پوششباید

شرمگاه، (ورت عندن اپوشحداقل 

پوشش مردان در مقابل زنان نامحرم، پوششی است که مفسده انگیز نباشد

نیز در زنان . شود، بپوشاند می

هاي بدنشان  ها و زیبایی برجستگی

ي لباسنبایدها

تحریک،نباید پوششلباس و 

مخصوص پوششی نباشد که 

نماو  انگشت(لباس شهرت 

داراي جمالت(کننده حرام نباشد  ترویج

لباس و آرایش مخصوص جنس مخالف نباشد

آداب پوشش و 

پوشش بر زندگی آدمی تأثیر مثبت یا منفی می گذارد و

  : عبارتند از آراستگی 



  .اشدم بب و منظّمرتّنزد مردم 

  .بپوشدلباس پاکیزه 

  . را نگه دارد عتدال در لباس

  خودش را بپوشد نیازیعنیدر هر زمان لباس مورد 

  استفاده درست از لباس و اسراف نکردن 

  .یعنی هرلباس را سر جاي خودش بپوشد

  مناسبی انتخاب کند

  .کند راست به دستعقیق 

  لباس روحانیت

  پوشیدن لباس روحانیت براي روحانیون

  .ه است

  .نشان می دهدایجاد کرده و را  آماده بودن براي رفع مشکالت مردم

  پوشیدن لباس روحانیت شرایط و آداب

  ..ازلحاظ مالی و بودن رسیدن به درك روشنی ازدین وشبیه عامه مردم

  آداب آنبهداشت فردي و 

  نظافت بهداشت و

  .دراسالم به این امرتوصیه شده و جزء ایمان دانسته میشود

  .استامر شده  به بهداشت و نظافت

  بهداشت دهان ودندان 

 

  آراستگی 

نزد مردم در  ،پوششیعنی 

لباس پاکیزه 

عتدال در لباسا

یعنیدر هر زمان لباس مورد 

استفاده درست از لباس و اسراف نکردن 

یعنی هرلباس را سر جاي خودش بپوشد

مناسبی انتخاب کندرنگ و نوع 

عقیق انگشتر 

لباس روحانیت

پوشیدن لباس روحانیت براي روحانیون ضرورت

ه استشیچون نماد فکر واند

آماده بودن براي رفع مشکالت مردم

شرایط و آداب

رسیدن به درك روشنی ازدین وشبیه عامه مردم

بهداشت فردي و  .3

بهداشت و اهمیت

دراسالم به این امرتوصیه شده و جزء ایمان دانسته میشود

به بهداشت و نظافت بر پیامبران

بهداشت دهان ودندان 



  .و روزي را زیاد می کند

  

  اهمیت مسواکزدن

  .و جز میراث پیامبران می باشدشده است در بعضی روایات مسواك زدن 

  آثار مسواك زدن

  شود موجب رضایت خداوند می

  آداب بهداشت دهان و دندان

  . مسواك بزنیم حضور در جمعاز خواب و قبل 

  .مسواك بزنیم

  بهداشت ناخن 

  اهمیت ناخن گرفتن

  .دارد زیادي تمیباشد و اهمی )ص

  آداب ناخن گرفتن

و روزي را زیاد می کند. می شود وسواس و جنون شدن به پیسی،نمبتال  خوب است وباعث 

  آداب حمام رفتن

ام آداب ورود به حم  

  اشد

  یمخوانرابدعاي مربوطه 

  .برویم 

اهمیت مسواکزدن

مسواك زدن امر به وجوب  

آثار مسواك زدن

موجب رضایت خداوند می

  .کند محکم میلثه را 

  دارد  يثواب زیاد

  .کند حافظه را زیاد می

آداب بهداشت دهان و دندان

خواب و قبل از نماز و قبل از قبل 

مسواك بزنیم دندان هابه عرض 

  .کنیم را خاللها دندان

بهداشت ناخن 

اهمیت ناخن گرفتن

ص( پیامبر هاي تسنّ جزء

آداب ناخن گرفتن

 جمعهروز در ناخن گرفتن 

آداب حمام رفتن

آداب ورود به حم

اشدبنپر یا خالی )شکم( معده

دعاي مربوطه ي ورود به حمام دعا

 امبه حم میان در یک روز



امداب شست و شو ونظافت در حم  

  .بریماز بین ب

  )مختصري داشته باشیم کامال عریان نباشیم بلکه پوشش

  .م و آب سرد به بدن نریزیم

  .نزنیم

  .صرفه جویی کنیم

  اداب بعد از حمام

  .بشوئیم) با آب سرد(ها را 

  .یم

  از حمام را بخوانیم 

 دستشویی رفتن(تخلی(  

  )خودداري کنیم نگه داشتن ادرار و مدفوعاز (یمپرهیز

  .کنیمپرهیز از خوردن و آشامیدن و صحبت کردن 

  .را بخوانیم

  بهداشت محیط زیست

 

  اهمیت بهداشت محیط زیست

  .پاکیزگی و حفظ سالمت محیطی به منزله احترام به حقوق دیگران است 

  توصیه هاي مرتبط با بهداشت محیط

  .را حفظ کنیمنظافت ظروف و وسائل زندگی

  .کنیمخارج  خانهها را از  زباله

داب شست و شو ونظافت در حمآ

از بین برا  بدن موهاي زائد

عکامال عریان نباشیم بلکه پوشش.(یمپوشانرا ب تینور

م و آب سرد به بدن نریزیمنوشینب سرد آ

نزنیمشانه  ومسواك در حمام 

صرفه جویی کنیم در مصرف آب

اداب بعد از حمام

ها را پااز حمام ام خروج هنگ

یمپوشانسر را ببعد از حمام 

از حمام را بخوانیم دعاي خروج 

تخلی  بهداشت

پرهیزب از حبس بول و غائط

 از خوردن و آشامیدن و صحبت کردن هنگام تخلی

  .خدا باشیم یاد به

را بخوانیم)مستحب(ثور أدعاهاي م

  

بهداشت محیط زیست .4

اهمیت بهداشت محیط زیست

پاکیزگی و حفظ سالمت محیطی به منزله احترام به حقوق دیگران است 

توصیه هاي مرتبط با بهداشت محیط

نظافت ظروف و وسائل زندگی

زبالهو  هجارو کرد را منزل



ودي ، بسم اهللا گفتن، سپاس گذاري و خشنشناخت صاحب نعمت

، سه انگشتی غذا خوردن، خوردن چیزي که دم دست است و لیسیدن 

  .کنیم

  .کنیمحفظ را 

  کنیمحفظ را مکان هاي عمومی 

  .را حفظ کنیم

  خوردن آشامیدن و آداب

 

شناخت صاحب نعمت: است )واجب( از غذا خوردن فریضه ادبچهار : فرمود

، سه انگشتی غذا خوردن، خوردن چیزي که دم دست است و لیسیدن روي پاي چپ نشستن: است ))ص(پیامبر (

  آداب تهیه و انتخاب خوراك و نوشیدنی

  .باشدحالل و طیب 

کنیمدقت  ،ما باشد)طبیعت( اجزو م هاي سال فصل اینکه مناسب دردر نوع خوراکی و نوشیدنی و 

  )یمخورب و از چیزهاي مختلف مورد نیاز به اندازه(.کنیم

  خوردن و آشامیدن) کلی(عمومی 

  .بشوئیمخوردنقبل و بعد از غذا 

  )گفتن نام خدا( .بگوئیمالحمدهللا در انتها بسم اهللا و 

  .نمائیمیاد لیه السالم را سیدالشهدا ع

  .بخوریم و بیاشامیم

  .یم و بیاشامیم

  .کنیم پرهیز

را عمومی هاي آب نظافت 

مکان هاي عمومی  راه ها و  نظافت

را حفظ کنیم نظافت مساجد

  

خوردن آشامیدن و آداب .5

فرمود علیه السالم امام حسن

( سنت قلبی وچهار آداب

  .ها انگشت

آداب تهیه و انتخاب خوراك و نوشیدنی

حالل و طیب خوراکی و نوشیدنی ما 

در نوع خوراکی و نوشیدنی و 

کنیم رعایتغذایی را توازن 

عمومی آداب 

قبل و بعد از غذا  را دستها

بسم اهللا و در ابتداي خوردن، 

سیدالشهدا عآب، هنگام نوشیدن 

بخوریم و بیاشامیمبا دست راست غذا 

یم و بیاشامیمخورببه اندازه 

  .یمخورغذا بنشسته 

پرهیز داغ خوردن غذاي از

  .یمخوربدر آرامش غذا 



.  

  .مکشیبدراز 

  دنآداب اجتماعی خوردن وآشامی

  .نیمنگاه نک به دیگران

  .کنیم پرهیز از نشستن متکبرانه و نشستن مانند کسی که اماده رفتن است

  .یم

  آنآداب خوابیدن و 

  آداب قبل خواب 

  .برویم

  .کنیم محاسبهعمال روز خود را 

  آداب خوابیدن

  

  )دبر دین و دنیارا از بین می،زیادوابیدن خ

  بیدار شدن از آداب بعد 

  )زنده ماندناز (اینکه دوباره روح به بدن بازگشته است  براي

  آداب

.منوشیببا سه نفس  را آب

دراز بعد از غذا خوردن کمی 

آداب اجتماعی خوردن وآشامی

  .یمخورنتنهایی غذا 

به دیگران در هنگام غذاخوردن

از نشستن متکبرانه و نشستن مانند کسی که اماده رفتن است

یمخورن همه جاي ظرفاز 
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آداب قبل خواب 

برویمدستشویی خواب  از قبل

  .یمنزبمسواك 

  .بگیریموضو 

عمال روز خود را خوبیها و بدیهاي ا

آداب خوابیدن

  .مخوابیب رو به قبله

.کنیمقرائت قران ذکر خدا

خ(. پرهیز کنیماز پرخوابی 

آداب بعد 

براي شکر کردن و دعا کردن

آدابسایر 

  ؟.....



  . فراغ میباشدو شادمانی  ،سرور

  .کنیم

 بق روایت امیرالمومنینط(بیرون رفتن 

   

  آن تفریح وآداب

  و آثار تفریح) معنی

سرور:هم معنایشو است دوه حزن و ان برعکس) به معنی(شمفهوم

  اهمیت تفریح سالم

  تفریح سالمهاي آداب و شاخصه 

  .ه باشدمنفی نداشت )نتیجه( پیامد و باشد حالل

  .)زیاده روي، نه کم کارينه (اندازه باشد و به در حد اعتدال

  .نباشد) جوانمردي(ت ورُن و مأخالف ش

کنیم توجه افراد دیگر که در تفریح حضور دارند و عالقهسلیقه به 

  تفریح سالم )نمونه هاي

بیرون رفتن  ،)لیه السالمطبق روایت امام صادق ع(مطالعه  ،ورزش کردن

  .خواندن نماز شبو فکر کردن
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معنی(مفهوم 

مفهوم

اهمیت تفریح سالم

  ؟............

آداب و شاخصه 

حالل 

در حد اعتدال

خالف ش

سلیقه به 

نمونه هاي( مصادیق

ورزش کردن: تفریحات سالم مانند

فکر کردن ،)لیه السالمع

  



  ب علم آموزي 

و  جایگاه.دوست ندارم که جوانان شمارا جزدراین دو حالت ببینم یا دانشمند یادانشجو

در همه  م بودنآموزي و متعلّ علممکان مهم نیست 

ب علم آموزي ادآ

 

  اهمیت علم آموزي

دوست ندارم که جوانان شمارا جزدراین دو حالت ببینم یا دانشمند یادانشجو: فرمود علیه السالم

مکان مهم نیست  و زمان ،سنلذا است اسالم بر این مبنا  در نظام آموزشی

  

  علم در آیات و روایات ارزش

  .باشدقلب ونور چشم می

  .و آراستگی به فضایل بوسیله علم صورت میگیرداست همه فضایل 

  

  .است ارزش گذاري افراد

  .ستا ها ها و فتنه عامل نجات از گرفتاري

  علم آموزي در آیات و روایات) ویژگی( ارزش

  

اهمیت علم آموزي

علیه السالم حضرت امام صادق

نظام آموزشی و ارزش علم

  .شرایط ارزشمند است

ارزشو  جایگاه

قلب ونور چشم می و طراوتحیات  ،علم

همه فضایل سرچشمه 

  .است امانت الهی علم

ارزش گذاري افراد يمالك هایکی از 

عامل نجات از گرفتاري

ارزشو  جایگاه



  .در مسیر بهشت میشود

  .علم آموز میباشدراه 

  . خوب است وسط جنگ همه شرایط حتیتمام عمر و در 

  . است)فریضه

  .داردموزي معنا نآازعلم 

  .توصیه شده استهم  )کوچ کردن(هجرت حتی در سفر و 

  .توصیه شده است مفیداز دارنده آن

  

 

در مسیر بهشت میشود باعث حرکت

راه فرش ،بال فرشتگان

تمام عمر و در علم آموزي در 

فریضه( واجبعلم آموزي 

ازعلم  )کنار گرفتن( فراغت

حتی در سفر و آموزي علم 

مفیداز دارنده آن علمِآموختن 

  

  آثار علم

 



  

  .استمحل آمرزش گناهان 

  .است )با ارزش( شهادت خداوند و مالئکه

  .استگر دین وزنده کننده دل 

  .استاه انسان روشن کننده رو  است حقیقت و کمالبه 

  .می شود انسان )باال رفتن تحمل( سعت ظرفیتو و) حوصله زیاد

  .دهدمی افزایش 

  .ارتباط با خداست

  .ستدر برابر خدا )فروتنی و تواضع(و خشوع 

  )دانشمندان دینی( مان دینعالجایگاه و ارزش 

 

  .است

  .اند ءیابان هاي وارث

  .هستند عالمان برتراز مجاهدین وعابدان

محل آمرزش گناهان و باغ بهشت ،عالم )کالس( نگاه به چهره عالم عبادت است وجلسه

م خسارتی غیر قابل جبران استعال.  

شهادت خداوند و مالئکه شهادتشان در کنار و دهند یمشهادت علما به یگانگی خداوند 

  علما)رسالت
.  

  .را کنند

  .کنند) قامها(

  ویژگی هاي استاد شایسته

گر دین وزنده کننده دل احیاعلم، 

به ) رسیدن(صول راه و

حوصله زیاد(عه صدر سباعث 

افزایش را انسان  عملِ ارزشِ

ارتباط با خداست) طناب(رشته 

و خشوع  مینه سازخضوعز

جایگاه و ارزش 

است برترز غیر عالم م اعال

وارث )دانشمندان( عالمان

عالمان برتراز مجاهدین وعابدان

نگاه به چهره عالم عبادت است وجلسه

عال) مرگ و فوت(رحلت 

علما به یگانگی خداوند 

رسالت(وظیفه 

.سندشنارا خوب بدین 

  .کنند دفاعاز دین 

را کنند ترویج دین و تبلیغ

(اجرا  در جامعهرا دین 

ویژگی هاي استاد شایسته



  ).نیتش خالص باشد(داشته باشد 

  ).دنیادوست و دنیاپرست نباشد( ا را نخورده باشد

  ).هایش عمل کند

  .باشدنرم اخالقش 

  )خودسازي کرده باشد. (ه باشد

  ).خودش را نگیرد(اخالق خوب داشته باشد و متواضع باشد 

  .باشدداشته  یانمهرب آنها بهمراهباشد و  خواه

  آداب علم آموزي

 

  )یادگیرنده دانش(
  .داشته باشیم

  .دنیا نباشد فعِکردن با مردم و نَ) بحث(براي جدال 

 

اخالص نداشته باشد  تی

ا را نخورده باشددنی فریب

هایش عمل کند به دانسته( باشدل عام

اخالقش و  نباشدسخت گیر 

ه باشدتهذیب نفس داشت

اخالق خوب داشته باشد و متواضع باشد 

خواهیرر وخوبردبار و صب

آداب علم آموزي

متعلِّآداب م )

داشته باشیماخالص نیت 

براي جدال علم آموزي ما 



هی نکندبه طوري که استاد احساس بی توج.  

  .داشته باشیمعلم  یادگیرياز  و سیري ناپذیري

  .نشویمغرور 

  .نکنیمآموزي  علم ،از افراد بی عملو دقت کنیم بع علمی 

  .را فراهم کنیم فرصت و فراغت تحصیل

  )ادامه بدهیم. (بدهیم و تداومکنیم تکرار را فعالیت فکري  تفکر و

  .داشته باشیم کوششکنیم و تحمل علم آموزي  را 

  )تا بهتر یاد بگیریم

  ). تا حواسمان پرت نشود(کنیم  پرهیزبه فعالیت هاي متفرقه 

  .کنیم اجتنابو از گناه 

  ه باشیمداشتو دوست علمی همراه 

  .داشته باشیم تحصیلی

  آداب یادگیري در محضر استاد

  . کنیم )بزرگداشت( لما را تکریم

  .اجازه بگیریم از حضورشان

  .براي آمدن استاد منتظر بمانیم

به طوري که استاد احساس بی توج) نباشد چیز دیگري فکرمان مشغول(در نزد استاد فارغ البال باشیم 

  .به استاد نگاه کنیم و تمرکز بگیریم

  .ال کردن با احترام از او بپرسیم

  .علمی استاد را قبول کنیم

و سیري ناپذیري )تشنگی( شطَع

غرور ماز علم و دانایی خود 

بع علمی گزینش علم و مندر 

فرصت و فراغت تحصیل

تفکر و خارج از کالس

علم آموزي  را  سختی

تا بهتر یاد بگیریم(درس را بنویسیم 

به فعالیت هاي متفرقه  شدنمشغول از 

و از گناه کنیم عمل به علم 

همراه براي درس خواندن 

تحصیلی) مالك(عیار م

آداب یادگیري در محضر استاد

 

لما را تکریمعاساتید و 

از حضورشان رود و خروجبراي و

براي آمدن استاد منتظر بمانیم

در نزد استاد فارغ البال باشیم 

به استاد نگاه کنیم و تمرکز بگیریم

ال کردن با احترام از او بپرسیمؤدر هنگام س

علمی استاد را قبول کنیم برنامه و روش



زیادي دارد و می تواند به مقدار زیادي باعث رشد و موفقیت درسی 

زیادي دارد و می تواند باعث یادگیري بهتر از هم 

یعنی درس استاد را براي او دوباره توضیح دهیم تا مطالب را دوره کرده و بهتر یاد بگیریم و اگر 

  .)معموال مباحثه سه نفره است

مجادله  -3. اخالق اجتماعی را رعایت کنیم

  . زیادي دارد و می تواند باعث رشد و شکوفایی درسی ما شود

و امکانات درسی بیشتري . از جمله باعث آزاد شدن از مشغله هاي غیر درسی می شود

  .اطر رفت و برگشت ها جلوگیري کرد

حقوق هم هجره اي . برنامه عبادي داشته باشیم 

حسن معاشرت داشته باشیم . حجره را مرتب و آراسته نگهداریم

  .از صداي بلند در نزد استاد پرهیز کنیم

  .در صورت اشتباه کردن استاد، اشتباه او را بزرگ نکنیم

  .نکنیم) بزرگی(در برابر  استاد ابراز وجود 

  .بدموقع به او مراجعه نکنیم

  .پس به استاد پی رو جوان احترام بگذاریم

  .م

  .نکنیم)جر و بحث( جدال

  ارتباط علمی شاگردان با یکدیگر

زیادي دارد و می تواند به مقدار زیادي باعث رشد و موفقیت درسی اهمیت چون (خوب انتخاب کنیم هم درس و هم بحث 

زیادي دارد و می تواند باعث یادگیري بهتر از هم  فوایدچون (و در کنار شاگردان دیگر حضور پیدا کنیم 

  .)شاگردان و ایجاد انگیزه و رقابت و هم افزایی بیشتر شود

یعنی درس استاد را براي او دوباره توضیح دهیم تا مطالب را دوره کرده و بهتر یاد بگیریم و اگر (کنیم 

معموال مباحثه سه نفره است. فهمیدن آن مطلب کمک بگیریم شده ایم از دوستمان براي

اخالق اجتماعی را رعایت کنیم - 2. درس مناسب انتخاب کنیم هم -1: از جمله. رعایت کنیم

  .رقابت بدون حسادت داشته باشیم -4. و جر و بحث بیهوده نکنیم

  آنو آداب ) علمی خوابگاه و اتاق

زیادي دارد و می تواند باعث رشد و شکوفایی درسی ما شودجایگاه و اهمیت 

از جمله باعث آزاد شدن از مشغله هاي غیر درسی می شود .حجره نشینی را بدانیم

اطر رفت و برگشت ها جلوگیري کرداز فضاي معنوي هجره می توان بهره برد و از تلف شدن وقت به خ

برنامه عبادي داشته باشیم . هم هجره اي مناسب انتخاب کنیم: رعایت کنیم از جمله

حجره را مرتب و آراسته نگهداریم. نظم و زمانبندي در کارها داشته باشیم

از صداي بلند در نزد استاد پرهیز کنیم

در صورت اشتباه کردن استاد، اشتباه او را بزرگ نکنیم

در برابر  استاد ابراز وجود 

بدموقع به او مراجعه نکنیم

پس به استاد پی رو جوان احترام بگذاریم عالم جوان وپیر ندارد

مواضع کنیدر مقابلش ت

جدالو در مقابلش دعوا 

ارتباط علمی شاگردان با یکدیگر

 

هم درس و هم بحث 

  .)ما شود

و در کنار شاگردان دیگر حضور پیدا کنیم  درس عمومیدر 

شاگردان و ایجاد انگیزه و رقابت و هم افزایی بیشتر شود

کنیم  مباحثهبا هم شاگران 

شده ایم از دوستمان براينجایی را متوجه 

رعایت کنیمرا  آداب هم درسی

و جر و بحث بیهوده نکنیم

خوابگاه و اتاق(حجره 

جایگاه و اهمیت حجره 

حجره نشینی را بدانیمیاد زفواید 

از فضاي معنوي هجره می توان بهره برد و از تلف شدن وقت به خ. ایجاد می کند

رعایت کنیم از جملهرا  آداب حجره

نظم و زمانبندي در کارها داشته باشیم. خود را رعایت کنیم



با هم غذا بخوریم و . کاري داشته باشیمبا هم هم براي هم دعا کنیم و .تبسم بر لب داشته باشیم .احوالپرسی کنیمسالم و 

  .به هم هدیه بدهیم

 


