
بسمه تعالی
مؤسســه فرهنگــی هنــری ســبک زندگــی آل یاســین بــا اخــذ مجــوز 
رســمی از وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی، از ســال 1394 فعالیــت خود 
را رســماً آغــاز کــرد. مؤسســه با الهــام از رهنمودهــای رهبر فرزانــه انقاب 
اســامی )حفظــه اهلل( و بــا هــدف ارتقــای فرهنــگ عمومــی و اعتــای بینــش 
ـ ایرانــی قــرار داد. دینــی، محــور فعالیــت خــود را ســبک زندگی اســامی 

1( اهداف

ارائه الگوهای دینی در محورهای سبک زندگی؛ ●
دفاع عقانی از آموزه  های دینی و مواجهه منطقی با جریان  ها انحرافی؛ ●
شناسایی و تربیت نیروی انسانی؛ ●
زمینه  سازی جهت فراهم آمدن پایان  نامه  ها و مقاالت علمی؛ ●
پیش  گیری 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 اسامی ـ ایرانی؛ ●
ارائه برنامه  های آموزشی، پژوهشی، تربیتی و هنری؛ ●
بهره  گیری از ظرفیت  های دانش بشری و سایر فرهنگ  ها؛ ●
پاســخگوی بــه مطالبــات مهــم مقــام معظــم رهبــری )حفظــه اهلل( در  ●

ارتبــاط بــا ســبک زندگــی اســامی ـ ایرانــی.

2( گروه ها

سبک زندگی فردی ●
سبک زندگی خانوادگی ●
سبک زندگی اجتماعی ●

3( فعالیت های آموزشی

ــدت،  ● ــورت کوتاه م ــش از 4200 کارگاه )به ص ــزاری بی برگ

پودمانــی و تربیــت مربــی( در ســطح کشــور بــا موضوعــات ذیــل:
احترام به والدین ○
اصول و فنون مشاوره ○
امید و نشاط در زندگی ○
تکنیک  های خودباوری ○
آموزش  های قبل از ازدواج ○
مهارت جرأت  مندی و اعتمادبه نفس ○
مهارت حل مسئله و تصمیم گیری ○
حل تعارض در زندگی ○
خانواده پایدار ○
رضایت مندی از زندگی ○
زنان و سامت جسم و روان ○
سبک زندگی دخترانه ○
سبک زندگی مهدوی ○
سبک زندگی قرآنی ○
تکنیک  های آرامش و مدیریت استرس ○
آشنایی با مبانی و اصول مهارت  های زندگی ○
خانواده موفّق با رویکرد سبک زندگی ○
رسانه و شبکه های اجتماعی ○
مسائل جوان و نوجوان با رویکرد سبک زندگی ○
اخــذ موافقــت اصولــی بــا راه  انــدازی مرکــز تخصصــی  ●

اســامی آموزشــی ســبک زندگــی 
تصویب رشته های مختلف در زمینه سبک زندگی ●

ــی  ــا هــدف رشــد علمــی و مهارت مرکــز تخصصــی آل یاســین ب
ــای دینــی جامعــه و نیــز تعمیــق و توســعه  پاســخ گویی بــه نیازه
ــته های خــاص،  ــق تمرکــز در رش ــوم حــوزوی از طری ــوزش عل آم
ــز  ــیس مرک ــی تأس ــت اصول ــذ موافق ــه اخ ــق ب ــال 1395 موف در س
ــد  ــه ش ــای علمی ــترش حوزه  ه ــورای گس ــرادران از ش ــی ب تخصص

بــه تصویــب رشــته های ذیــل در دو مقطــع ســطح 3  و موفــق 
ــد. ــری( گردی ــطح 4 )دکت ــی ارشــد( و س )کارشناس

 سطح 3 ○
مطالعات سبک زندگی اسامی ♦
سبک زندگی و علوم اسامی ♦

سطح 4 ○
سبک زندگی و فقه و مبانی حقوق ♦
سبک زندگی و سیره ♦
مطالعات تطبیقی سبک زندگی ♦

4( فعالیت  های پژوهشی

تولید کتاب )168( ●
مسجد و سبک زندگی ○
سبک زندگی توحیدی؛ آرامش ○
سبک زندگی توحیدی؛ خودباوري ○
سبک زندگی توحیدی؛ بخشش ○
مجموعه خانه آرام من )6 جلد( ○
مجموعه راهی به آسمان )5 جلد( ○
مجموعه خودت را باور کن )4 جلد( ○
سبک هتلداری پایدار با نگرش به منابع اسامی ○
مجموعه سبک زندگي رضوي )12 جلد( ○
همسرداری در وقت اضافه ○
شیوه های گذران اوقات فراغت ○
فرهنگ سازمانی با نگرش به منابع دینی ○
همسایگی به سبک آفتاب ○
خویشتن داری راه گشاست ○
کتاب و مطالعه در سبک زندگی اسامی ایرانی ○
الگوی مطلوب فراغت و تفریح از دیدگاه اسام ○

سبک زندگی در قاب تصویر ○
ماه عسل برای همیشه ○
مجموعه ماهی فیروزه ای )45 جلد( ○
مجموعه راز ثروت )4 جلد( ○
مبانی سبک زندگی اسامی ○
تغذیه در ماه رمضان ○
با قرآن علی8 را بشناسیم ○
سبک زندگی و خرده فرهنگ ○
سفر با خورشید )ترجمه به سه زبان( ○
سبک زندگی اجتماعی از دیدگاه اسام ○
نظریه پردازان سبک زندگی؛ اندیشمندان غربی ○
روان شناسی دین و مقابله با نامایمات زندگی ○
رانندگی در ایران؛ بایسته  ها و راهکارها ○
فرهنگ آپارتمان نشینی با نگرش به منابع دینی ○
مجموعه زندگی معنوی )6 جلد( ○
مجموعه همسفر با یک عابر )5 جلد( ○
انتشار سه نشریه ●
دوفصل نامه پایش سبک زندگي )28 شماره( ○
دوفصل نامه علمی ـ پژوهشی پژوهش نامه سبک زندگی )11شماره( ○
دوفصل نامه طعم زندگی )13 شماره( ○
اخذ مجوز راه اندازی پژوهشکده سبک زندگی اسامی ●
نگارش بیش از 1000 مقاله توسط پژوهشگران ●
ایجــاد کتابخانــه تخصصــی ســبک زندگــی بــا بیــش از 7500  ●

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

5( نشست  ها، کرسی ها، هم اندیشی ها و میزگردهای فصالنه

برگزاری 22 نشست، 21 کرسی، 3 هم اندیشی و 2 میزگرد فصانه

خانواده پایدار ○
شبکه های اجتماعی ○
مدیریت خانواده ○
مدیریت زمان ○
مقابله با هیجان ○
مهارت تفکر خّاق ○
مهارت تفکر نّقاد ○
مهارت خودآگاهی ○
مهارت فرزندپروری  ○
مهارت مدیریت خشم ○
مهارت مقابله با خلق منفی ○
مهارت همسرداری ○
مهارت  های ارتباطی ○
هویت و نوجوان ○

طاق ○
اعتیاد ○
عشق ماندگار ○
بانوی شاغل ○
اخاق حرفه ای ○
اربعین ○
طاعون مصرف ○
حاشیه نشینی ○
تأثیرگذاری ○

مؤثر باشیم ○
فرهنگ کار جمعی ○
سامت اجتماعی ○
بفرمایید مطالعه ○
مهمانی و میزبانی ○
تلفن همراه ○

سفر با کشتی نجات ○
آناناس ○
مثل آدم مثل حوا ○
تغذیه سالم ○
مدیریت زمان ○
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6( همکاری ها و مشارکت ها

راه  اندازی بخش بین الملل ●
همکاری با وزارتخانه  ها و سازمان های مختلف کشوری از جمله: ●
مرکز تحقیقات اسامی مجلس ○
دانشگاه ادیان و مذاهب ○
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی ○
وزارت آموزش و پرورش ○
وزارت علوم و تحقیقات فناوری ○
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ○
دبیرخانه شورای عالی انقاب فرهنگی ○
وزارت کشور ○
ستاد اقامه نماز ○
شورای فرهنگ عمومی ○
سازمان تبلیغات اسامی ○
○ uکمیته امداد امام خمینی
مرکز مدیریت حوزه  های علمیه ○
شورای سیاست گذاری ائمه جمعه ○
مرکز رسیدگی به امور مساجد ○
مراکز فرهنگی شهرداری  های برخی کان شهرهای کشور ○

7( فعالیت های هنری و رسانه  ای

● )www.manaviyat.ir( پایگاه اطاع  رسانی مؤسسه
● )www.isabk.ir( پایگاه خبری تحلیلی زندگی پویا
تولیــد بیــش از 20 عنــوان محصــول رســانه  ای در موضوعــات  ●

و عناویــن مرتبــط بــا ســبک زندگــی:
سلسله دروس سبک زندگی اسامی ○
فرهنگ اقتصاد و سبک زندگی اسامی )محمدجواد توکلی( ○
فرهنگ سازمانی و سبک زندگی اسامی )محسن منطقی( ○

شیوه های اصاح و تغییر رفتار )مسعود آذربایجانی( ○
عوامــل سبک  ســاز، مبانــی و مســائل ســبک زندگــی اســامی  ○

)احمدحســین شــریفی(
خانواده و سبک زندگی اسامی )محمدرضا زیبایی  نژاد( ○
زندگی معنوی )1( )محّمدتقی فّعالی( ○
زندگی معنوی )2( )محّمدتقی فّعالی( ○
آداب معاشرت )محّمدتقی فّعالی( ○
برکت ○
شرح تفسیر المیزان ○
خودباوری ○
تفکر ○
ویژگی های شیعه ○
نگاه نو )سلسله  نشست های سبک زندگی اسامی( ○
○ )DVD( مبانی سبک زندگی اسامی

8( افتخارات

انتخــاب »دوره موفقیــت بــا تأکیــد بــر منابــع اســامی« به عنــوان  ●
ــی  ــش فرهنگ ــی پژوه ــنواره بین الملل ــیزدهمین جش ــده س ــر برگزی اث

ــال/1390؛ س
ــاب  ● ــزه کت ــاب »بخشــش« در ششــمین دوره جای انتخــاب کت

ــل/1392؛ فص
انتخــاب کتــاب »اســرار عرفانــی حــج« به عنــوان اثــر برگزیــده  ●

در همایش مســعای قلــم/1393؛
انتخــاب مجموعــه 8 جلــدی »ســبک زندگــی رضــوی« به عنوان  ●

اثــر برگزیــده در همایــش جایــزه کتاب ســال ابن ســینا/1394؛
انتخــاب مجموعــه 8 جلــدی »ســبک زندگــی رضــوی« بــا عنوان  ●

رتبــه اول پژوهشــی در همایــش بین المللــی کتــاب ســال رضــوی/1395؛
زندگــی  ● ســبک  »پژوهشــکده  تأســیس  مجــوز  دریافــت 

اســامی«/1395؛
ــت موفــق« در  ● ــب عنــوان برگزیــده در عرصــه »مدیری کس

نویــن مدیریــت/1395؛ همایــش شــیوه های 
ـ ترویجــی »پژوهش نامه  ● دریافــت مجوز انتشــارات نشــریه علمــی 

ســبک زندگی«/1395؛
همایــش  ● در  قــرآن«  در  »معرفت  شناســی  کتــاب  انتخــاب 

کتــاب ســال حــوزه به عنــوان اثــر شایســته تحســین/1395؛
دریافــت مجــوز تأســیس مرکــز تخصصــی آموزشــی ســبک  ●

زندگــی اســامی/1395؛
ــگاه  ● ــن نمایش ــال در چهارمی ــور فّع ــت حض ــر جه ــوح تقدی ل

ــوزه/1396؛ ــی ح ــتاوردهای پژوهش دس
ــبک  ● ــه س ــریه »پژوهش نام ــی نش ــی و پژوهش ــه علم ــت رتب دریاف

زندگــی«/ 1396؛
ــاب  ● ــش کت ــن همای ــده از اولی ــوان مؤسســه برگزی کســب عن

ــی/1396؛ ــبک زندگ ــال س س
کســب رتبــه شایســته تقدیــر بابــت کتــاب مبانــی ســبک زندگی  ●

اســامی از اولیــن جشــنواره کتاب ســال ســبک زندگــی/1396؛
لوح تقدیر جهت شرکت در نمایشگاه شمیم ایمان/1396؛ ●
کســب رتبه شایسته تحســین در بیســت و یکمین همایش کتاب  ●

ســال حــوزه بابت کتاب مبانی ســبک زندگی اجتماعــی/1398.

دعا ○
بخشش ○
قضاوت ○
امید ○
ابتا ○
ظهور ○
آرامش 1 ○

انتشارات مؤسسه
تلفن: 4-32603091-025  داخلی 105
همراه: 09100308730
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