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 «ادیوزار نفزای نرمفمعر»

 العالیمد ظله ایاهلل العظمی خامنه حضرت آیت مقام معظم رهبری سخنان حکیمانهجامه عمل پوشاندن به در راستای 

)تحت اشراف حضرت آیت اهلل العظمی  ای حوزه علمیه اصفهانمرکز تحقیقات رایانه، «و ایرانی سبک زندگی اسالمی» رابطه بادر 

 نموده است. ایرانی سبک زندگی اسالمیفزارهای و تولید نرم ا ، تحقیقاقدام به طراحی( دام عزه حسین مظاهریحاج شیخ 

فردی و اجتماعی تقسیم  بخشیِدو توان به  را میسبک زندگی اساس پژوهش این مرکز برای ارائه مباحثی جامع،  بر     

 د.کر

ه های کامل طراحی نمودهسنی مهم را بایستی مد نظر قرار داده و برای هر یک برنام شش دوره سبک زندگی فردیدر      

 سالی.کهنسالی و ، کودکی، نوجوانی، جوانی، میان: نوزادیعبارتند از ، این شش دورهاست

معیشت و »، «خانواده»مباحث چنانچه به  ولی ؛توان به مسائل متعدد اجتماعی پرداختمی سبک زندگی اجتماعیدر      

گانه چند این عناوین سه هر ؛به تمامی مباحث اجتماعی پرداخته شده است توجهی ویژه شود تقریباً «مدیریت»و  «غلش

قسیم یکدیگر نبوده و در بسیاری از موارد عموم و خصوص همدیگرند ولی به جهت اهمیت و نیاز جامعه به مباحثِ آن در 

افزارهای سبک زندگی به تولید نرم افزارهای سبک زندگی فردیز پس از تولید نرملذا این مرکاند و کنار هم قرار گرفته

 ورزد.الذکر اهتمام میبندی فوقاجتماعی با دسته

قابلِ  فردی و اجتماعی هایفرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ... در درون سبک زندگیزندگی  هایسبکما بر این باوریم که      

نهفته در سبک های توان به تمامی پرسشسبک زندگی فردی و اجتماعی می بیان کاملِکامل است و با بررسی و تبیین 

 .پاسخی جامع ارائه داد زندگی

افزارهای زیر را در دستور کار نرمتولید برای سبک زندگی فردی  ای حوزه علمیه اصفهانمرکز تحقیقات رایانهبر این اساس      

 خود قرار داده است:

 «افزار نوزادینرم»از دوران بارداری تا دوسالگی  قبل -1

 افزارهای:نرم)دوران کودکی( سالگی دوازده دو تااز  -2

 حقوق و تربیت کودکنگاهی جامع به « فرزندانی برای آینده»-2/1

 مت جسمانی کودکبهداشت روانی و سال« هاچهطراوت غن»-2/2

 بازی، خالقیت و نشاط کودکدرباره « اتاق شادی»-2/3

 های مختلفپیرامون چگونگی ارتباط کودک با رسانه« کودک و رسانه»-2/4
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 مسائل آموزشی کودک« گردی سالماشهم»-2/5

 « افزار نوجوانینرم»سالگی  تا هفده از دوازده -3

 «افزار جوانینرم»سالگی از هفده تا سی -4

)اعم از تایپ، تولید ی نمودن مراحل طها مراحل تحقیق را پشت سرگذارده و هر یک در حال افزارمتمامی این نر     

نمایی از که به یاری خداوند پس از رو باشدمی نویسی و....(برنامه صوت و فیلم، پویانمایی،و ساخت کدگذاری، گرافیک، تهیه 

 .به جامعه فرهنگی تقدیم خواهد شد 1334هشتگانه تا خردادماه سال ی افزارهارمبقیه ن 1333اولین محصول در اول آبان 

بینی شده که حاوی مباحث آن موضوع افزارها یک جلد کتاب در حدود پانصد صفحه پیشدر کنار هر یک از این نرم     

 افزار را برای سهولتِ مراجعه در خود جای داده است.خواهد بود که خالصه مطالب نرم

تا سنین اگر یک نوزاد چرا که اوالً  ای در دست تولید نداردسالی فعالً برنامهو کهنسالی های میانز برای دورانمرک این     

و  سالی مشکلی نخواهد داشتسالی و کهندر سنین میانهای تربیت اسالمی رشد پیدا کند، جوانی بر اساس اصول و روش

 ها پرداخته شده است. افزارهای سبک زندگی اجتماعی به مسائل کلی این دورانثانیاً در نرم

ای حوزه مرکز تحقیقات رایانهها برای تربیت فرزندان، اصلی خانواده هایدغدغه رفع ها به فرزندآوری وتشویق خانواده جهت     

 ده است.داقرار نرم افزار جامع نوزادی اولین تولید سبک زندگی را  علمیه اصفهان

 «پرسمان»و  «نوزادی و شیرخوارگی»، «حقوق نوزاد»، «بارداری و زایمان»، «تربیت»اصلی  پنج بخشافزار شامل ماین نر     

ها، خانوادهباشد؛ و در سطحی تهیه و تولید شده است که می« آوا»و  «حکایت»، «کتابخانه» ،«نگارخانه»جانبی  چهار بخشو 

 .مند گردندتوانند از آن بهرهتربیت میربیان و متخصصانِ امر م

، «موانع تربیت»، «های تربیتعوامل و زمینه»، «و ابعاد تربیت مفهوم»به چهار موضوع با عناوین:  «تربیت» بخشدر      

 سرفصل است. صد و پنجاه و نهیککه دارای پرداخته شده « تربیت نوزاد و شیرخوار»

ها و پیشگیری مد نظر قرار گرفته که موضوعاتی همچون زایمان، مقدمات، مراقبتنیز « بارداری و زایمان»در بخش      

 باشد.سرفصل می صد و شصت و دویک دارای

موضوعاتِ حق حیات، نام نیک، حق برخورداری نوزاد از خانواده مستحکم، ادب نیکو، موهبت با  «حقوق نوزاد»در بخش      

 شویم.نا میمادر و شیر او، در بیست سرفصل آش
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، «اتاق نوزاد»، «ارزش دختر و پسر»، «مراسم ابتدای تولد»به هشت موضوع با عناوین:  «نوزادی و شیرخوارگی»در بخش      

سرفصل هفتصد و هفت  با« های شیردهیدانستنی»، «مراقبت از نوزاد»، «رشد و تکامل»، «نوزادان ویژه»، «نوزاد سالم»

 .شویممواجه می

ی مانند تعیین جنسیت، معاینه اولیه، استحمام، ایمنی، تغذیه، به سواالت مطرح شده در موضوعات «پرسمان»در بخش      

 شده است. اسباب بازی، خواب، بیماری نوزادان در بیست و چهار سرفصل پاسخ داده

 باشد:دارای دو قسمتِ پوستر و فیلم می« نگارخانه»بخش      

قطعه تصویر تربیتی حاوی آیات قرآن، حدیث و کلمات بزرگان که در محیطی بسیار  پنجاهدارای تعداد قسمت پوستر      

 زیبا توسط هنرمندان مرکز خطاطی و طراحی شده است.

 زیر:و موضوعات کارشناسان و میزگرد با حضور  صحبتقطعه بیست و چهار  قسمت فیلم حاوی     

 احکام شرعی: -1

 «.سنت عقیقه»و « احکام شیردهی»، «احکام مادر»زاده با سه موضوعِ االسالم والمسلمین محمد حسین فالح حجت     

 پزشک کودک: -2

 «گریه نوزاد»و « لباس نوزاد»آقای دکتر احمد شریعتی با دو موضوعِ      

 «ناشی از شیر مادرزردی »و « قولنج و خواب»، «تشنج و صرع»نیا با سه موضوعِ آقای دکتر علیرضا صادق     

 «شیردهی به نوزاد نارس»و « تغذیه نوزادان»سرکارخانم دکتر صدیقه قائمی با دو موضوعِ      

 تربیت اسالمی: -3

 «نکات تربیت اسالمی»و « نقش مؤثر یا منفی والدین»االسالم والمسلمین حبیب رضا ارزانی با دو موضوعِ  حجت     

عوامل مؤثر »و « های عاطفینقش مادر و مراقبت»، «تاثیرات طالق بر نوزاد»سه موضوعِ آقای دکتر عبدالعظیم کریمی با      

 «بر تربیت نوزاد

 «تربیت نوزاد در اسالم»االسالم والمسلمین مهدی گرجی با موضوع  حجت     

 



 

4 
 

 روانپزشکی: -4

 «ادفرایند خواب نوز»و « افسردگی پس از زایمان»آقای دکتر مصطفی نجفی با دو موضوعِ      

 زنان و زایمان: -5

و « عالئم خطر در حین بارداری»، «دانجلوگیری از تولد سندرم»سرکارخانم دکتر زهرا شهشهانی با سه موضوعِ      

 «آزمایشات قبل از بارداری»

دوران  هایمراقبت»و « تغییرات دوران بارداری»، «نکاتی از دوران بارداری»سرکارخانم دکتر زهرا عالمه با سه موضوعِ      

 «بارداری

و  نوزاد پیرامونعنوان کتاب  چهلاثر و متن کامل  صد و چهل و هفتیکمعرفی و کتابشاسی شامل  «کتابخانه»بخش      

 انتخاب مطالب برگزیده، ،صفحات  ، چاپدر عناوین، متن و پاورقی کتابها جستجو با امکان دوران بارداری و شیردهی

 ها به صورت سریع.عنوان و موضوع برگزیده کتابپانصد و سیزده گذاری بر صفحات و مراجعه سریع به یادداشت 

 با متن و گویش کامل و ارائه احادیث مرتبط ،پژوهشگران مرکز به ارائه بیست داستان آموزنده، تالیفِ« حکایت»در بخش      

 .پرداخته شده استداستان هر 

 باشد:می «الالیی»و  «سخنرانی»دارای دو قسمتِ  «آوا»بخش      

حجج اسالم ارزانی، تراشیون، قرائتی و گرجی و آقایان کارشناسان مذهبی و پزشکی  از سخنان «سخنرانی»در قسمت     

 .شویمدکتر حبشی و دکتر معظمی و سرکار خانم دکتر کلیشادی در بیست و دو فایل صوتی بهره مند می

ای مرکز تحقیقات رایانه استودیو  که درهای دلنشین دارای ده فایل صوتی به ده سبک و روش از الالیی «یالالی»قسمت      

 شده است.تولید و اجرا  حوزه علمیه اصفهان

افزار آن است که تمام صفحاتِ نه بخش به صورت بسیار زیبا و متحرک و جذاب طراحی فرد این نرمویژگی منحصر به     

 شده است. 
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 باشد:شود که شامل امکانات زیر مینصب می های رایانهروی سیستمافزار، برنامه تقویم مادر و کودک بر به همراه این نرم    

کند و پس از آن زمان تقریبی زایمان را محاسبه میافزار نرمباردار،  تقویم مادر: در این قسمت با دریافت اطالعات مادرِ -1

 نماید.ایی مناسب را ارائه میی و تغذیهدستورات مذهببرای هر ماه 

از بدو هبی و شیردهی متناسب با سن نوزاد، : در این قسمت با ثبت مشخصات نوزاد، اطالعات مذتقویم نوزاد و کودک -2

نمایش اعالن در  به صورترا زدن نوزاد  های واکسنمطابق اطالعات وارد شده ترسیم و زماننمودار رشد نوزاد را و تولد ارائه 

به صورت جامع به را اطالعات غذای تکمیلی نوزاد از بدو تولد تا دوسالگی به تلفن همراه مادر اعالم داشته و رایانه و پیامک 

 .نمایدمادر ارائه می

دارای صفحه،  دوچهارصد و نود و ، در (افزارح شده در نرمای از مباحث مطرخالصه)به همراه این نرم افزار، کتاب نوزادی      

و « تغذیه ورشد کودک»، «نوزادی و شیرخوارگی»، «بارداری و مقدمات آن»، «آداب و حقوق نوزادان»، «تربیت» شش بخشِ

فریده ها سرکار خانممحمدرضا صادقی قهساره، آقای سید احمد سجادی،  دکتر حجت االسالم توسط که« کودک و آسایش»

از نظرات کارشناسانه  و نگارش، گردد که در مسیر تالیفعرضه می ؛و تالیف گشته نوشته پورحیدری، زهره و ناهید حسن

رکانی، وحبیب رضا ارزانی، مهدی غریبی و آقایان دکتر علی قائمی، دکتر بهزاد شمس مدکتر حجج اسالم مهدی گرجی، 

های فراوان برده بهره ،عالمهها دکتر زهرا شهشهانی و دکتر زهرا دکتر مصطفی نجفی، دکتر محسن احمدی و سرکار خانم

 شده است.

جوانی چون برای تربیت آینده سازان این جامعه تهیه شده های نوزدای، کودکی، نوجوانی و مجموعهقابل ذکر است که      

 فرزندانی سالم و صالح تحویل جامعهقدم برداریم  ی تربیت دینی و علمیاست، که اگر بر مبنا گذاری شدهنام «تربیت»است، 

 .خواهیم داد

 


