
1 
 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

ضا موسسه جوانان آستان قدس رضوي به عنوان متولی حوزه جوانان آستان ملکوتی علی بن موسی الر

شد معنویت رسازي فضا براي السالم، در راستاي توصیه هاي موکد رهبرمعظم انقالب اسالمی مبنی بر آمادهعلیه

با  1397ه آذرما 16ها، به مناسبت فرارسیدن روز دانشجو در و کار فکري و فرهنگی هدفمند وعمیق در دانشگاه

ي قرار ه برداررا افتتاح و مورد بهر علیه السالمامام رضا  حضور تولیت معزز آستان قدس رضوي مجتمع دانشجویی

 داد.

 فدائیان و  ر مترمربع در نزدیکی حرم مطهر رضوي(بین میدان بسیجهزا 5این مجموعه به مساحت 

 بالغ ظرفیتی با کشور سراسر دانشجویان اسکان و پذیرش بر عالوه مجموعه این کارکردهاي. دارد قرار  )2اسالم

ق اندیشه هاي کتاب محور ، پاتونفر در روز، ایجاد فضاهاي تعاملی همچون کافه کتاب با کاربري گعده 350 بر

 هاي مباحثه خواهد بود.هاي آزاد اندیشی، مناظرات دانشجویی و گعدهبا کاربري برگزاري کرسی

  پذیرش مجتع دانشجویی: شماره

09154001743  
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  هاي مجتمع :ظرفیت

  ها:خوابگاه

  نفر. 160و  نفر 190خوابگاه در دو محیط مستقل با ظرفیت هاي 

  تئاتر:سالن آمفی

اي و هاي اندیشهمحفل هاي دانشجویی؛نفر، مناسب براي برگزاري همایش 300با ظرفیت  سالن آمفی تئاتر

  باشد.هاي اردوهاي تشکیالتی میافتتاحیه و اختتامیه

  هاي آموزشی:کالس

هاي ائهت و تصویر براي ارکالس با ظرفیت صو یکچهار کالس آموزشی با امکانات و تجهیزات آموزشی و 

  تصویري اساتید.

  کافه کتاب:

هاي اي همراه با فضاي پاتوقی و پذیرایی جهت محفلاندیشه -عرضه کتاب و محصوالت حوزه دانشجویی

  دانشجویی.

  حسینیه:

 هاي دانشجویی با ظرفیت صوتحسینیه شهید حججی جهت اقامه نمازهاي جماعت و برگزاري هیئت و گعده

  و تصویر

  امکانات ورزشی:

  باشد.میهاي ورزشی مجتمع دانشجوییکوچک، والیبال و میز پینک پنک و فوتبال دستی از ظرفیتزمین گل
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  مسیریابی:

هاي  که شبانه مکان بلحاظ نزدیکی به حرم مطهر از موقعیت ویژه برخوردار است، زمان دسترسی به اتوبوساین

    BRTباشد.دقیقه می 30الی  20اده روي تا حرم مطهر دقیقه و زمان پی 5کنند روزي فعالیت می
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  خدمات آموزشی:

هاي هاي موسسه جوانان آستان قدس رضوي، و مجتمع دانشجویی برگزاري دورهترین رسالت یکی از مهم

هاي هفت روز در بهشت و چندین عنوان دیگر نیز در همین راستا باشد. تولید کتابتربیتی می –معرفتی 

  باشد.می

نسان اهاي محتوایی در حوزه معارف کاربردي مانند:معرفت شناسی، از این رو مجتمع آمادگی ارائه سرفصل

  شد.با شیعه شناسی میشناسی جهان شناسی،خدا شناسی، راهنما شناسی، معاد شناسی، اسالم شناسی و 

، مباحث اله ، دشمن شناسی س 250هایی مانند :تمدن نوین اسالمی در بیانیه گام دوم، انسان چنین سرفصلهم

با  یمع آموزشین مجتا... از مباحث قابل ارائه در  ویژه بانوان از جمله حقوق زن در اسالم و پاسخ به شبهات و 

  باشد.می اساتید مجرب

ئه ترین محتواهاي اران وجذاباز دانشگاه شریف تا علوم انسانی از بهتری "تاثریا "یک ساعنه چنین کارگاههم

  باشد.شده مجتمع می

  .تبرکات خواهد بودهاي معرفتی همراه با اهداء محضور در کالس

  خدمات فرهنگی :

  شود.بسته خدمات فرهنگی در قالب میز خدمت به اردوهاي مجتمع دانشجویی ارائه می

  علیه السالماردوگاه امام رضا 
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 این احتمس و شده واقع مشهد طرقبه منطقه »بیلدر« باغ در علیه السالمرضا  امام اردوگاه مجموعه

 قرار هاردوگا فضاي اختیار در باغ این از هکتار 70 حاضر حال در و است هکتاري 214 مجموعه

  .است گرفته

ن قدس توسط تولیت آستا 1395 اسفندماه 12 در  موقوفات حضرت به متعلق ییالقی این مجموعه

 هاي تربیتی موسسه جوانان آستان قدس رضوي در اختیار این موسسهرضوي در راستاي ماموریت

  قرار گرفت.

و کمان  هاي ورزشی مانند: صخره نوردي ، پینت بال جنگلی ، تیرحضور مربیان مجرب تربیتی و آیتم

  باشد.انات این اردوگاه می، تپانچه، فوتبال ساحلی و ... از امک

  هاي این اردوگاه استفاده نمایند.توانند با تخفیف ویژه از ظرفیتاردوهاي مجتمع دانشجویی می

 خوانی :مسابقه کتاب  

خوانی ویژه اردوها و مخاطبین مستقر در مجتمع ویژه هر دوره، از برگزاري مسابقه کتاب

 با جوائز ارزنده و متبرکات ویژه حرم مطهران هاي توحید داروي دردها و به سوي جانکتاب

  رضوي.

  باشد.آیین نامه شرکت در این مسابقه به پیوست موجود می
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 :موزه زنده زیارت 

 از را ختاری موزه این از اي موضوعی در حوزه زیارت و امام رضا علیه السالم که در فاز اولموزه

راي اج .است کشیده تصویر به اسالمی انقالب پیروزي رضا علیه السالم تا امام ورود زمان

  باشد.هاي این موزه میگیهاي زنده و آیینی از ویژنمایش

  توانند با تخفیف ویژه از ظرفیت این موزه استفاده نمایند.اردوهاي مجتمع دانشجویی می

  :موزه حرم مطهر 

بل قا 17:45صبح الی  8موزه مرکزي حرم مطهر واقع در صحن کوثر که از ساعت 

  باشد. دید میباز

 توانند از طریق مجتمع دانشجویی اقداممخاطبین مجتمع جهت هماهنگی بازدید می

  نمایند.

 هاي فرهنگی حرم مطهر (دارالهدایه)مرکز برنامه 

د هاي فرهنگی ایجارواقی در حرم مطهر که براي خدمات فرهنگی به زائران و گروه

هاي این ه فرهنگی از ماموریتشده است. هماهنگی مداح و سخنران و اجراي برنام

  باشد.مرکز فرهنگی می
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اي میز خدمت در مجتمع دانشجویی آمادگی هماهنگی برنامه در این رواق را بر

  اردوهاي دانشجویی را دارد.

  خدمات پشتیبانی:

 :آشپزخانه موسسه 

طبخ غذاي سالم با قیمت اردویی از دیگر خدمات مجتمع دانشجویی در حوزه 

  ست.دمات ااردوهاست. منوي متنوع همراه با میان وعده از ویژکی این خپشتیبانی از 

 :هماهنگی پارك ساحلی آفتاب 

هت طی قراردادي که این مجتمع با پارك ساحلی آفتاب دارد ، آمادگی معرفی ج

  استفاده از این پارك با تخفیف را براي مخاطبین بوجود آورده است.

 اتوبوس شهري:سرویس  

اي که نامهشرکت مطمئن در ارائه خدمات و قیمت و طی تفاهمجهت کمک و معرفی 

د دارد، ایشان تعهد دار )سبحانی آقاي(  رضوان سیر موسسه جوانان با شرکت

  .دهاي معرفی شده از این مجتمع را با قیمت مناسب خدمات دهی کنکاروان
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