بسمه تعالی
مؤسســه فرهنگــی هنــری ســبک زندگــی آل یاســین بــا اخــذ مجــوز
رســمی از وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،از ســال  1394فعالیــت خود
را رســماً آغــاز کــرد .مؤسســه با الهــام از رهنمودهــای رهبر فرزانــه انقالب
اســامی (حفظــه اهلل) و بــا هــدف ارتقــای فرهنــگ عمومــی و اعتــای بینــش
دینــی ،محــور فعالیــت خــود را ســبک زندگی اســامی ـ ایرانــی قــرار داد.
 )1اهداف
● ●ارائه الگوهای دینی در محورهای سبک زندگی؛
● ● دفاععقالنیازآموزههایدینیومواجههمنطقیباجریانهاانحرافی؛
● ●شناسایی و تربیت نیروی انسانی؛
● ●زمینهسازی جهت فراهم آمدن پایاننامهها و مقاالت علمی؛
پیشگیری از بروز الگوهای غیردینی در محورهای سبک زندگی؛
●●

● ●جبران خأل بزرگ علمی ـ دینی در حوزه سبک زندگی؛
● ●حمایت مادی و معنوی از تمام تولیدات همسو؛
● ●ایجاد شبکه کشوری در زمینه سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی؛
● ●ارائه برنامههای آموزشی ،پژوهشی ،تربیتی و هنری؛
● ●بهرهگیری از ظرفیتهای دانش بشری و سایر فرهنگها؛
(حفظــه اهلل)
در
● ●پاســخگوی بــه مطالبــات مهــم مقــام معظــم رهبــری
ارتبــاط بــا ســبک زندگــی اســامی ـ ایرانــی.
 )2گروهها
● ●سبک زندگی فردی
● ●سبک زندگی خانوادگی
● ●سبک زندگی اجتماعی
 )3فعالیتهای آموزشی
● ●برگــزاری بیــش از  3500کارگاه (بهصــورت کوتاهمــدت،
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پودمانــی و تربیــت مربــی) در ســطح کشــور بــا موضوعــات ذیــل:
○○احترام به والدین
○○خانواده پایدار
○○اصول و فنون مشاوره
○○شبکههای اجتماعی
○○امید و نشاط در زندگی
○○مدیریت خانواده
○○تکنیکهای خودباوری
○○مدیریت زمان
○○آموزشهای قبل از ازدواج
○○مقابله با هیجان
○○مهارت جرأتمندی و اعتمادبهنفس ○○مهارت تفکر ّ
خلق
○○مهارت حل مسئله و تصمیمگیری ○○مهارت تفکر ن ّقاد
○○حل تعارض در زندگی
○○مهارت خودآگاهی
○○خانواده پایدار
○○مهارت فرزندپروری
○○رضایتمندی از زندگی
○○مهارت مدیریت خشم
○○زنان و سالمت جسم و روان
○○مهارت مقابله با خلق منفی
○○سبک زندگی دخترانه
○○مهارت همسرداری
○○سبک زندگی مهدوی
○○مهارتهای ارتباطی
○○سبک زندگی قرآنی
○○هویت و نوجوان
○○تکنیکهای آرامش و مدیریت استرس
○○آشنایی با مبانی و اصول مهارتهای زندگی
○○خانواده موفّق با رویکرد سبک زندگی
○○رسانه و شبکههای اجتماعی
○○مسائل جوان و نوجوان با رویکرد سبک زندگی
● ●اخــذ موافقــت اصولــی بــا راهانــدازی مرکــز تخصصــی
آموزشــی ســبک زندگــی اســامی
● ●تصویب رشتههای مختلف در زمینه سبک زندگی

مرکــز تخصصــی آل یاســین بــا هــدف رشــد علمــی و مهارتــی
پاســخگویی بــه نیازهــای دینــی جامعــه و نیــز تعمیــق و توســعه
آمــوزش علــوم حــوزوی از طریــق تمرکــز در رشــتههای خــاص،
در ســال  1395موفــق بــه اخــذ موافقــت اصولــی تأســیس مرکــز
تخصصــی بــرادران از شــورای گســترش حوزههــای علمیــه شــد
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و موفــق بــه تصویــب رشــتههای ذیــل در دو مقطــع ســطح 3
(کارشناســی ارشــد) و ســطح ( 4دکتــری) گردیــد.
○○ سطح 3
♦ ♦مطالعات سبک زندگی اسالمی
♦ ♦سبک زندگی و علوم اسالمی
○○سطح 4
♦ ♦سبک زندگی و فقه و مبانی حقوق
♦ ♦سبک زندگی و سیره
♦ ♦مطالعات تطبیقی سبک زندگی
 )4فعالیتهای پژوهشی
● ●تولید کتاب ()148
○○مؤثر باشیم
○○مسجد و سبک زندگی
○○فرهنگ کار جمعی
○○سبک زندگی توحیدی؛ آرامش
○○سالمت اجتماعی
○○سبک زندگی توحیدی؛ خودباوري
○○بفرمایید مطالعه
○○سبک زندگی توحیدی؛ بخشش
○○مهمانی و میزبانی
○○مجموعه خانه آرام من ( 3جلد)
○○تلفن همراه
○○مجموعه راهی به آسمان ( 5جلد)
○○مجموعه خودت را باور کن ( 4جلد)
○○سبک هتلداری پایدار با نگرش به منابع اسالمی
○○مجموعه سبك زندگي رضوي ( 12جلد)
○○سفر با کشتی نجات
○○همسرداری در وقت اضافه
○○آناناس
○○شیوههای گذران اوقات فراغت
○○فرهنگ سازمانی با نگرش به منابع دینی ○○مثل آدم مثل حوا
○○تغذیه سالم
○○همسایگی به سبک آفتاب
○○مدیریت زمان
○○خویشتنداری راهگشاست
○○کتاب و مطالعه در سبک زندگی اسالمی ایرانی
○○الگوی مطلوب فراغت و تفریح از دیدگاه اسالم
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○○طالق
○○سبک زندگی در قاب تصویر
○○اعتیاد
○○ماه عسل برای همیشه
○○مجموعه ماهی فیروزهای ( 45جلد) ○○عشق ماندگار
○○بانوی شاغل
○○مجموعه راز ثروت ( 4جلد)
○○اخالق حرفهای
○○مبانی سبک زندگی اسالمی
○○اربعین
○○تغذیه در ماه رمضان
○○طاعون مصرف
○○با قرآن علی 8را بشناسیم
○○حاشیهنشینی
○○سبک زندگی و خردهفرهنگ
○○سفر با خورشید (ترجمه به سه زبان) ○○تأثیرگذاری
○○سبک زندگی اجتماعی از دیدگاه اسالم
○○نظریهپردازان سبک زندگی؛ اندیشمندان غربی
○○روانشناسی دین و مقابله با نامالیمات زندگی
○○رانندگی در ایران؛ بایستهها و راهکارها
○○فرهنگ آپارتماننشینی با نگرش به منابع دینی
○○مجموعه زندگی معنوی ( 3جلد)
○○مجموعه همسفر با یک عابر ( 2جلد)
● ●انتشار سه نشریه
○○دوفصلنامه پايش سبك زندگي ( 28شماره)
○○دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه سبک زندگی ( 9شماره)
○○دوفصلنامه طعم زندگی ( 11شماره)
● ●اخذ مجوز راهاندازی پژوهشکده سبک زندگی اسالمی
● ●نگارش بیش از  900مقاله توسط پژوهشگران
● ●ایجــاد کتابخانــه تخصصــی ســبک زندگــی بــا بیــش از 7000

عنــوان کتــاب فارســی و عربــی و  400عنــوان کتــاب انگلیســی
● ●تدوین بانک جامع اطالعات سبک زندگی

)5نشستها،کرسیها،هماندیشیهاومیزگردهایفصالنه
برگزاری  22نشست 12 ،کرسی 3 ،هماندیشی و  2میزگرد فصالنه
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 )6همکاریها و مشارکتها
● ●راهاندازی بخش بینالملل
● ●همکاری با وزارتخانهها و سازمانهای مختلف کشوری از جمله:
○○مرکز تحقیقات اسالمی مجلس
○○دانشگاه ادیان و مذاهب
○○وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
○○وزارت آموزش و پرورش
○○وزارت علوم و تحقیقات فناوری
○○وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
○○دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی
○○وزارت کشور
○○ستاد اقامه نماز
○○شورای فرهنگ عمومی
○○سازمان تبلیغات اسالمی
○○کمیته امداد امام خمینیu
○○مرکز مدیریت حوزههای علمیه
○○شورای سیاستگذاری ائمه جمعه
○○مرکز رسیدگی به امور مساجد
○○مراکز فرهنگی شهرداریهای برخی کالنشهرهای کشور

 )7فعالیتهای هنری و رسانهای
● ●پایگاه اطالعرسانی مؤسسه ()www.manaviyat.ir
● ●پایگاه خبری تحلیلی زندگی پویا ()www.isabk.ir
● ●تولیــد بیــش از  20عنــوان محصــول رســانهای در موضوعــات
و عناویــن مرتبــط بــا ســبک زندگــی:
○○سلسله دروس سبک زندگی اسالمی
○○فرهنگاقتصادوسبکزندگیاسالمی(محمدجوادتوکلی)
○○فرهنگسازمانیوسبکزندگیاسالمی(محسنمنطقی)
5

○○شیوههای اصالح و تغییر رفتار (مسعود آذربایجانی)
○○عوامــل سبکســاز ،مبانــی و مســائل ســبک زندگــی اســامی
(احمدحســین شــریفی)
○○خانوادهوسبکزندگیاسالمی(محمدرضازیبایینژاد)
○○زندگی معنوی (( )1مح ّمدتقی ف ّعالی)
○○دعا
○○زندگی معنوی (( )2مح ّمدتقی ف ّعالی)
○○بخشش
○○آداب معاشرت (مح ّمدتقی ف ّعالی)
○○قضاوت
○○برکت
○○امید
○○شرح تفسیر المیزان
○○ابتال
○○خودباوری
○○ظهور
○○تفکر
○○آرامش 1
○○ویژگیهای شیعه
○○نگاه نو (سلسل ه نشستهای سبک زندگی اسالمی)
○○مبانی سبک زندگی اسالمی ()DVD
 )8افتخارات
● ●انتخــاب «دوره موفقیــت بــا تأکیــد بــر منابــع اســامی» بهعنــوان
اثــر برگزیــده ســیزدهمین جشــنواره بینالمللــی پژوهــش فرهنگــی
ســال1390/؛
● ●انتخــاب کتــاب «بخشــش» در ششــمین دوره جایــزه کتــاب
فصــل1392/؛
● ●انتخــاب کتــاب «اســرار عرفانــی حــج» بهعنــوان اثــر برگزیــده
در همایش مســعای قلــم1393/؛
● ●انتخــاب مجموعــه  8جلــدی «ســبک زندگــی رضــوی» بهعنوان
اثــر برگزیــده در همایــش جایــزه کتاب ســال ابن ســینا1394/؛
● ● انتخــاب مجموعــه  8جلــدی «ســبک زندگــی رضــوی» بــا عنوان
رتبــه اول پژوهشــی در همایــش بینالمللــی کتــاب ســال رضــوی1395/؛
● ●دریافــت مجــوز تأســیس «پژوهشــکده ســبک زندگــی
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اســامی»1395/؛
● ●کســب عنــوان برگزیــده در عرصــه «مدیریــت موفــق» در
همایــش شــیوههای نویــن مدیریــت1395/؛
● ● دریافــت مجوز انتشــارات نشــریه علمــی ـ ترویجــی «پژوهشنامه
ســبک زندگی»1395/؛
● ●انتخــاب کتــاب «معرفتشناســی در قــرآن» در همایــش
کتــاب ســال حــوزه بهعنــوان اثــر شایســته تحســین1395/؛
● ●دریافــت مجــوز تأســیس مرکــز تخصصــی آموزشــی ســبک
زندگــی اســامی1395/؛
● ●لــوح تقدیــر جهــت حضــور ف ّعــال در چهارمیــن نمایشــگاه
دســتاوردهای پژوهشــی حــوزه1396/؛
● ● دریافــت رتبــه علمــی و پژوهشــی نشــریه «پژوهشنامــه ســبک
زندگــی»1396 /؛
● ●کســب عنــوان مؤسســه برگزیــده از اولیــن همایــش کتــاب
ســال ســبک زندگــی1396/؛
● ●کســب رتبــه شایســته تقدیــر بابــت کتــاب مبانــی ســبک زندگی
اســامی از اولیــن جشــنواره کتاب ســال ســبک زندگــی1396/؛
● ●لوح تقدیر جهت شرکت در نمایشگاه شمیم ایمان1396/؛
● ●کســب رتبه شایسته تحســین در بیســت و یکمین همایش کتاب
ســال حــوزه بابت کتاب مبانی ســبک زندگی اجتماعــی.1398/

انتشارات مؤسسه
تلفن 025-32603091-4 :داخلی 105
همراه09100308730 :
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