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درباره موسسه فرهنگي انديشه مبنا
استقبال گسترده اقشار مختلف مردم بخصوص کودکان ،جوانان و پژوهشگران از امکانات متنوع فن آوری اطالعات و رسانه های ديجیتال
و وجود بستر مناسب سخت افزاری و شبکه جهانی مراکز متعددی شروع به فعالیت در اين عرصه نمودند.
استفاده از ابزار جديد در ارائه بهتر محتوای اسالمی و فرهنگی هدف جمعی از متخصصینی بوده که در اول تیرماه ( 1233سالروز میالد
پیامبر گرامی اسالم) گرد هم آمده و موسسه تولید نرم افزار اسالمی (متنا) را بنیاد نهادند.
همکاری با مراکزی همچون :بنياد پژوهش هاي آستان قدس رضوي ،معاونت آموزش نيروي انتظامي کشور ،دانشگاه مفيد،
دفتر تبليغات حوزه علميه قم ،سازمان ميراث فرهنگي قم و  ...از افتخارات اين موسسه در طول سالهای فعالیت است .که منجر به
تولید بیش از  46محصول گرديد
در اسفندماه  93با ثبت موسسه فرهنگی انديشه مبنا برگ جديدی در دفتر فعالیت های اين موسسه گشوده شد .فهرست نرم افزارها و
برنامه های کاربردی تولید شده به قرار زير است:
الف) نرم افزارهاي توليد شده
 -1المنجد (اولین و کاملترين لغت نامه عربی -فارسی)
 -3المنجد( 3نسخه کامل شده المنجد  1با امکانات گسترده پژوهشی)
 -2ارمغان (بازی و يادگیری دروس دوره راهنمايی)
 -4کودکستان (مجموعه شعر ،قصه ،الفباو ....برای کودکان)
 -2منتخب مفاتیح (ادعیه ،زيارات ،مناجات و....به صورت چند رسانه ای)
 -6کوثر(آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن)
 -3ترتیل تصويری قرآن ( VCDشامل  26عدد سی دی تصويری)
 -9القرآن الکريم (ترتیل قرآن با تفسیر شبّر مخصوص کشورهای عربی)
 -3گناهان کبیره (کتاب صوتی شهید دستغیب با امکان دسترسی به موضوعات)
 -16قرآن و عرفان (ترتیل استاد سعد الغامدی همراه با تفسیر ادبی و عرفانی خواجه عبدا...انصاری)
 -11نیايش (نسخه به روزرسانی شده منتخب مفاتیح همراه با ترجمه گويای دعا و زيارت)
 -13المنجد ( 2نسخه به روز شده المنجد  3لغات قرآنی و عربی به عربی)
 -12فرهنگ لغت عربی (کاملترين فرهنگ لغت عربی به فارسی ،عربی به عربی و فارسی به عربی شامل  93جلد کتاب لغت)
 -14مسافر کوچولو (آشنايی با حضرت معصومه و امام زمان برای کودکان در قالب طرح گردشگری)
 VCD -12قصه های امام زمان (دو عدد ويدئو  CDشامل قصه در مورد امام زمان(عج) و  3شعر با موسیقی)
 VCD -16قصه های حضرت معصومه (دو عدد ويدئو  CDقصه در مورد حضرت معصومه(س) و  3شعر با موسیقی)
 -13کودکستان ( 3مجموعه آموزشی ويژه پیش دبستانی)
 -19شکوفه باران (آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کريم با شعر برای کودکان)
 -13نیايش همراه (ترتیل کامل قرآن همراه با ادعیه منتخب مخصوص گوشی های جاوا)
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 36کتابخانه ديجیتال (کتابخانه ای شامل بیش از  266جلد کتاب با امکانات پژوهشی زياد)
 -31دخترانه (دايره المعارفی از اطالعات مورد عالقه دختران با هدف اشاعه فرهنگ حجاب)
 -33فريادرس (آشنايی با امام زمان ويژه خانواده ها ،بانوان ،کودکان)
 -32گنج ماندگار (داستانهای انیمیشنی آموزش وقف ويژه کودکان)
ب) پروژه هاي انجام شده
 -1نمای مفید (معرفی دانشگاه مفید قم -به سفارش روابط عمومی دانشگاه)
 -3درس سحر (آثار و تالیفات استاد انصاريان -به سفارش موسسه ابصار)
 -2دبستان ( 1کمک آموزشی اول ابتدايی -به سفارش شرکت گسترش دنیای نرم افزار)
 -4دبستان ( 3کمک آموزشی دوم ابتدايی -به سفارش شرکت گسترش دنیای نرم افزار)
 -2دبستان ( 2کمک آموزشی سوم ابتدايی -به سفارش شرکت گسترش دنیای نرم افزار)
 -6دبستان ( 4کمک آموزشی چهارم ابتدايی -به سفارش شرکت گسترش دنیای نرم افزار)
 -3دبستان ( 2کمک آموزشی پنجم ابتدايی -به سفارش شرکت گسترش دنیای نرم افزار)
 -9نیمه خرداد (مجموعه ای در مورد امام ،انقالب و رهبری ـ به سفارش مرکز جهانی مبلغ)
 -3اول راهنمايی (کمک آموزشی اول راهنمايی -به سفارش شرکت گسترش دنیای نرم افزار)
 -16دوم راهنمايی (کمک آموزشی دوم راهنمايی -به سفارش شرکت گسترش دنیای نرم افزار)
 -11سوم راهنمايی (کمک آموزشی سوم راهنمايی -به سفارش شرکت گسترش دنیای نرم افزار)
 -13آهو (قصه،شعر و سرگرمی برای کودکان به سفارش بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی)
 -12شهرک محبت (امام حسین برای کودکان به سفارش مرکز جهانی مبلغ)
 -14انضباط در ناجا (آموزش احترامات ،صف جمع و  ...مخصوص پرسنل ناجا -به سفارش معاونت آموزش نیروی انتظامی)
 -12قصه های قرآن ( داستان زندگی پیامبران اولولعزم به صورت چند رسانه ای  -به سفارش انتشارات اسالم)
 -16محمد امین (آشنايی با پیامبر اسالم دوره دبستان ـ به سفارش مرکز جهانی مبلغ)
 -13قصه های آفتاب (آشنايی با  14معصوم در قالب داستان های کودکانه -به سفارش انتشارات حضور)
 -19قم درگه بهشت (نرم افزار جامع گردشگری استان قم  -به سفارش سازمان میراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگری قم)
 -13دختر گلها (آشنايی با حضرت معصومه برای کودکان  -به سفارش مرکز کامپیوتر ريحان)
 -36آفرينش (آشنايی با حیوانات با شعر  -به سفارش موسسه رايانه پرداز ابصار)
 -31زينت گلها (آشنايی دختران با حجاب  -به سفارش مرکز کامپیوتر ريحان)
 -33گل حسینی (آشنايی کودکان با حضرت رقیه (س)  -به سفارش مرکز کامپیوتر ريحان)
 -32گلهای زندگی (آشنايی کودکان با خانواده و رفتار اسالمی در خانه  -به سفارش مرکز کامپوتر ريحان)
 -34دانشنامه امام حسین (پژوش و مطالب کامل در خصوص امام حسین به سفارش بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی)
 -32گل واليت (مجموعه ای پیرامون غدير  -به سفارش مرکز کامپیوتر ريحان)
 -36شهر گلها (مجموعه ای پیرامون غدير  -به سفارش مرکز کامپیوتر ريحان)
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 -33مولد قدرت (نرم افزار کمک آموزشی به سفارش سازمان آموزش و پژوهش وزارت آموزش و پرورش)
 -39گلستان مهر (مجموعه ای پیرامون صدقه و انفاق  -به سفارش مرکز کامپیوتر ريحان)
 -33گل همیشه بهار (مجموعه ای پیرامون وقف  -به سفارش مرکز کامپیوتر ريحان)
 -26گلستان ارشاد (مجموعه ای پیرامون امر به معروف  -به سفارش مرکز کامپیوتر ريحان)
 -21امیرالمومنین (مجموعا ای در خصوص امام اول باهمکاری مرکز کامپیوتری علوم اسالمی برای نجف اشرف)
 -23آستان جانان (آشنايی با امامزادگان قم به سفارش اداره کل اوقاف و امور خیريه قم)
 -22آموزش الفبا (مجموعه آموزشی برای خردساالن-به سفارش شرکت نرم افزاری سبا)
ج) برنامه کاربردي آماده شده
 -1برنامه کاربردی راهبرد سازمان (برنامه حقوق و دستمزد با امکان صدور لیست بیمه و مالیات و  ...و کنترل هزينه و قیمت تمام شده پروژه)
 -3سامانه اطالع رسانی ندای آدينه (مجموعه شامل تلفن گويا ،سايت اينترنتی و پیام کوتاه مخصوص ستادهای نماز جمعه)
 2سامانه اطالع رسانی هادی (سايت و  CDکتابشناسی هادی به سفارش پژوهشکده علمی و کاربردی باقر العلوم)
د) پروژه هاي جاري
 -1کشتی نجات (آشنايی با امام حسین علیه السالم با شعر ويژه نوجوانان)
 -3بازی زندگی شهری (آموزش مسائل شهرنشینی در قالب يک بازی)
 -2بازی نیسان شگفت انگیز (ياد آوری تخريب بقیع به کودکان درقالب بازی)
 -4مسافر کوچولو به مشهد می رود (آشنايی با امام هشتم در گردشگری مجازی و بازی و سرگرمی)
 -2شهروند نوين (آموزشهای آپارتمان نشینی و قوانین و مقررات مربوطه)
ه) افتخارات و امتيازات موسسه
 -1همکاری با معاونت پژوهشی حوزه در پروژه بشیر 1233
 -3کسب رتبه دوم معارف اسالمی توسط نرم افزار کوثر در جشنواره نرم افزارهای چند رسانه ای 1292
 -2کارآفرين برتر استان قم در سال 1296
 -4کسب تنديس سیمین بهترين اثر با مخاطب کودک و نوجوان در جشنواره ملی رسانه های ديجیتال توسط نرم افزار مسافر کوچولو در
سال .1293
 -2کسب لوح تقدير در عنوان بهترين ارتباط تصويری در سومین جشنواره ملی رسانه های ديجیتال توسط نرم افزار نیايش در سال 1293
 -6فن آور برتر استان قم در سال 1299
 -3عضو نظام صنفی رايانه ای استان قم
 -9کسب لوح تقدير توسط توسط نرم افزار قم در گه بهشت در جشنواره بین المللی رسانه های ديجیتال سال 1299
 -3کسب تنديس سیمین بهترين اثر با مخاطب بانوان در جشنواره بین المللی رسانه های ديجیتال توسط نرم افزار دخترانه سال 1293
 -16کسب رتبه سوم بهترين نرم افزار با مخاطب کودک و نوجوان در جشنواره بین المللی نرم افزارهای قرآن منظومه آيات توسط نرم افزار
شکوفه باران 1293
 -11عضويت در کارگروه مجمع مشورتی نخبگان علمی و اجرايی استانداری قم از سال 1236
 -13اخذ مجوز فعالیت از مرکز توسعه رسانه های ديجیتال وزارت ارشاد اسالمی
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