
 

 الؼالی()هدظلهایخاهنه الؼظوی اهللآیت حضرت آثار دوره هطالؼاتی

 )سطح یک اندیشه انقالب اسالهی(

 

گذاری اجتماای،  ااارٌ طااعااات ایااا، طاايواه فزَى ا،      ي ضزيرت فاصلٍ کزيوا تیماری شیًع تٍ تًجٍ تا

ٍ  طحديایهتثلیغ،  تٍ اوثال تثدیل ایه  دوره »يضاایه  اداداب تاٍ تزگاشاری     يری تیشاتز اس  ي تُازٌ  فزصاه  تا

 آثار وشز ي حفظ دم افتز ااالط، اوقالب اسٍؤطتا َمکاری « ایخامنه العظمی اهللآیت حضزت آثار مطالعاتی

طااعاٍ تٍ یىًان یک تغذیٍ فکزی ي ویاس ريح، تٍ شامار  ومًاٌ ااه. چزا کٍ  ایخاطىٍ اعاظم، اهللآیه حضزت

 ایه ايرٌ شاطل طااعاٍ پاى  کتااب اااه کاٍ تاٍ صاًرت  یاز        .ویاس اارا نتٍ طًر طثیا، تٍ آ آید کٍ اوسانط،

 خالصٍ ارائٍ شادٌ اس  شًا. ارسیات، َز کتاب تز طثىایحضًری ي تا طدیزیه اس طزیق فضای طجاسی خًاودٌ ط،

 کتاب خًاَد تًا. وکات

 

 ايرٌ ااح یک اودیشٍ اوقالب ااالط، یثارت ااه اس: ها و هناتغ هطالؼاتیسرفصل

 هناتغ هوضوع ردیف

 خًن اع، کٍ عال شدکتاب  زشىاخه رَث  .1

 ار دزآن طزح کل، اودیشٍ ااالط،کتاب  طثاو، دزآو، اوقالب ااالط،  .2

 یلیٍ اعسالبَمزسطان حسیه کتاب  یلیُم اعسالبایاا، اجتمای، ائمٍ اطُار ایزٌ   .3

 کتاب اس ویمٍ خزااا اصًل فکزی ي یمل، اطاب خمیى،)رٌ( ي رَثز طاظم اوقالب  .4

 کتاب سن ي خاوًااٌ سن ي خاوًااٌ  .5

 



 اهتیازات دوره:

 حفظ افتز ااالط، اوقالب اسٍؤطاس طزف  شدگانتٍ پذیزفتٍ ااالط، اوقالب اودیشٍ یک ااحایاای گًاَ،  -

 ایخاطىٍ اعاظم، اهللآیه حضزت آثار وشز ي

 َای اطاطیه اوقالبَای تخصص، اودیشٍشزکه ار ايرٌ -

ي ایاشاب آوُاا تازای     َای تزتیه طزت، ي طثلغ تزيی  آثار طقاب طاظم رَثازی ٌتزگشیدگان ار ايرگیزی اس تُزٌ -

 َاوشسه

 

 :نام ثثت زهاى

 اردیبهشت ماه  02تا  5اس 

 

 هطالؼاتی: سیر هایحلقه دوره و  در و شرکت نام ثثت نحوه

  ۹2221۰۰1۰۳ ااطاوٍ تٍ 5 یدا اراال .1

 @andisheh_enghelabe_eslami  ایتای،  کاوال ار یضًیه .0

 شدٌ ایالب تزواطٍ طثق طااعاٍ تٍ ادداب ي کتاب تُیٍ .۹

  

 :ةکت هطالؼهدوره و  هراحل

 

 :سیز روش دو اس یکی به کتاب تهیه .1

 ارصد 35 تخفیف تا  ااالط، اوقالب اوتشارات اایه اس خزید .الف

http://book-khamenei.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid= 206  

 فزيش اٌ اس خزید .ب

ٍ تُیاٍ فزطاییاد.    ارصد 45 تخفیف تا را کتاب ي گزفتٍ تماس( 02537702852) دم فزيش اٌ ي ومایش اٌ تا  اعثتا

 خزیدار ااه. یُدٌ تز اراال َشیىٍ



 

 کازاٌ  اراال 3000144149 ااطاوٍ تٍ را 5 یدا کٍ شد خًاَد کساو، حال شاطل تىُا فزيش اٌ  تخفیف تذکز: 

 .تاشىد کزاٌ وابثثه طااعاات، حلقٍ ار ي

 

 (@Takhaffafoutalhaghou)ای تاا آی  کاوال ااطیه تٍ حتماً ار اختیارتان دزار گزفه  کتاب آوکٍ اس پس .0

 .اَىد دزار اصل، حلقٍ عیسه ار را شما تا اَید اطالع( 09120770018یا شمارٌ تلفه )

 

کاوال ایتای، حلقٍ ار یاليٌ تز شزيع تٍ خًاودن کتاب  تاید کىىدگان شزکه: کتاب خودخوان مطالعه شزوع .۹

یضً شدٌ ي فایل صًت، تدریس اااتید را گاً    (@andisheh_enghelabe_eslami)طااعاات، تٍ آارس 

 فزا اَىد.

 

ٍ  اس پاس  را فصل َز طُم وکات :کتاب خالصه ارائهآسمون کتاب به صورت  .۰  طختصاز  صاًرت ٍ تا  طااعاا

 ومایید اراال کاوال َمیه ااطیه تٍ فاز ااید یید اس دثل تا ي وًشتٍ

 

 .شًا طازف، شما تٍ ايب کتاب تا تاشید خًا شدٌ کسة اطتیاس ایالب طىتظز کتاب  خالصٍ اراال اس پس .5

 

 ( تماس حاصل فزمایید.2۳102002210جهت اطالعات بیشتز با شماره تلفه )

 

 

 

 خواهراى تثلیغی هرکس هدیریت حوزه های ػلویهاداره هطالؼات سیاسی هؼاونت فرهنگی 

 ایخاهنه الؼظوی اهللآیت حضرت آثار و نشر حفظ قن دفتر اسالهی انقالب هؤسسهو 


