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 دارد.تمرکز  لکردهیبر مخاطبان جوان و تحصآموزشی دوره  نیا .1
 محور و مباحثه محور بودن است.دوره، متن نیا یهایژگیو نیترمهم .2
 شیوه آموزشی دوره به شرح زیر است:  .3

از  و قبل رانیفراگ یتوسط همه یسینوو خالصه یبردارکتب و نکته یمطالعهالف. 

 (باشدینفر م2۵ یمباحثات یهاگروه تی)حداکثر ظرف .ردیگیجلسات مباحثه انجام م

درباره متون، با محوریت اداره بحث توسط یکی از خوانی، مباحثه و مناظره ب. متن

 فراگیران

 بندی مباحث و پاسخ به سواالت فراگیران توسط استاد اعزامی ج. جمع

 :د. ارزشیابی فراگیران پس از اتمام هر موضوع آموزشی از طریق

 آزمون کتبی 
 )ارائه مطلب توسط فراگیران )کنفرانس 
 مصاحبه حضوری 
 نگارش یادداشت و مقاله 
 ترکیبی از دو یا چند مورد فوق 

ی ماهانه نیز برای فراگیران تدارک دیده شده در کنار این دوره آموزشی، جلسات ویژه .4

تحلیل بیانات روزِ رهبر معظم انقالب است و در هر  ،کز اصلی این جلسات ماهانه. تمراست

باحث با حضور دهندگان اصلی بحث، یک یا دو نفر از خودِ فراگیران هستند. مجلسه، ارائه

 شود.بندی و تکمیل میاستاد یا مدرس جمع

 

ی آموزشی معارف انقالب اسالمیدوره  

 )آشنایی با منظومه فکری رهبر انقالب( سطح یک
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 های آموزشی و منابع دوره:سرفصل .۵

 باشد.انقالب اسالمی می منظومه فکری رهبرمحتوای دوره براساس 

 

 بخـش اول

 منابع )کتب/متون( سر فصل ردیف
تعداد ساعات 

مطالعه و مباحثه 

 یبندو جمع

 پیش نیاز *

 «شد خون دلی که لعل»کتاب 

 

 مبانی قرآنی انقالب اسالمی 1

طرح کلی اندیشه اسالمی در »کتاب 

 ساعت ۵0 «قرآن

2 
حیات سیاسی اجتماعی ائمه 

 علیهم السالم

 «علیه السالم همرزمان حسین»کتاب 
3۵   " 

 والیت فقیه 3

والیت فقیه سایه حقیقت »کتاب 

 "   18 «عظمی

4 
اصول فکری و عملی امامین 

 انقالب

 «از نیمه خرداد»کتاب 

از منظر  سرهقدسامام خمینی »کتاب 

 «رهبری

 

 

 

3۵   " 
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۵ 
 یهاو شاخص یمبان

 یگریانقالب

انقالب چیست؟ و انقالبی »کتاب 

 "  1۵ «کیست؟

 فرهنگ و نظام فرهنگی 6

 «های فرهنگیدغدغه»کتاب 

20  " 

 تربیتاخالق و  7

 «تیاخالق و ترب»کتاب 

1۵  " 

 تشکیالت 8

 التیاصول و قواعد تشک»کتاب 

 "  1۵ «اسالمی

 

 بخش دوم
9 

 زن و خانواده

 «زن و خانواده»کتاب 

 ساعت 12

10 

 تحلیل سیاسی

 «یاسیس لیروش تحل»کتاب 

12   " 

11 

 دشمن شناسی

 «شناسیدشمن»کتاب 

13   " 

12 

 عدالت

 «یعدالت اجتماع»کتاب 

13   " 

13 

 اقتصاد

 «اقتصاد»کتاب 

13   " 
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14 

 آزادی

 «آزادی»کتاب 

12   " 

1۵ 

 تاریخ

 «تاریخ»کتاب 

14   " 

16 

 شناسیغرب

 «و دنیای تجدد شناسیغرب»کتاب 

12   " 

17 
 تمدن

 «اسالمی تمدن»کتاب 
16  " 

 سـاعـت  320مـجـمـوع  

 
 فراگیرانو نیز بازخوردی که از بهتر  یهاو انتشار کتاب دیبا تول ندهیدر آممکن است  .6

 یابد. ءارتقا ها، متون و منابع، برخی سرفصلشودگرفته می

اه مباحثه و کارگ ،یسینوو خالصه یبردارمتون، نکته یمتشکل از مطالعه ،یآموزش محتوای .7

 4اساس ساعات هر سرفصل، بر میتقس.باشدمی ،ط استادو رفع اشکال توس یبندجمع

 .است ،سرگروه ةبرعهد ن،یمخاطب یهایژگیکه گفته شد، به تناسب و یامولفه
 

درصد جلسات مباحثه و کارگاه  80شرط جواز شرکت در آزمون هر کتاب حضور در حداقل  .8

 است.
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 وضیح:ت

محور بر اساس طرح مصوب معاونت پژوهش و آموزش دفتر حفظ و نشر مطالعه یآموزش ةدور نیا

 .باشدیم یاخامنه یالعظم اهللتیآثار حضرت آ
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