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 اسالمی معارف اوقالب آمًزشی ديرٌ ضريرتي  تبییه

ّب،  اًسبى تیجْت تشث یثستش جبدیّذف اسالم ٍ ثِ هٌظَس ا يیتش ثعٌَاى هْن یثِ توذى اساله یبثیدست

جْت  یّوچَى کبًبل یاست کِ حکَهت اساله یٍ کٌط یاسصض ،یهعشفت ی ثش تحمك سِ هٌظَهِ یهجتٌ

 تیٌیع ٌذیفشآ نیاسالم ٍ سپس تشس یٍ اسصض یهعشفت ی هٌظَهِ يییتج یّبست. ثشا ّب ثِ کٌص اسصش لیتجذ

 ی ًمطِ کیکِ ثتَاًذ دس  نیّست یٍ هٌظَهِ فکش یدستگبُ هعشفت کی بصهٌذیّب دس هتي جبهعِ، ً اسصش بفتيی

 سبصد. نیّوگبى تشس یساُ سا ثشا ۀٍ ًمط یسبص آؼبص توذى ۀکبهل، ًمغ

است  یٍ ًبظش ثِ توذى سبص ،یا هٌسجن ٍ ضجکِۀ فکش ٍ ثشًبه کی یداسا ،یبًیهکتت ٍح کیثِ عٌَاى  اسالم

آٍسد ٍ  ذیسا پذ یاساله عۀاسالم، جبه الطبى نیعظ بهجشیپ یسبل ثِ دست تَاًب 23کِ تَاًست دس هذت 

 کٌذ. یضیس یدس لشى چْبسم سا پ یضبلَدُ توذى اساله

اًمالة  یّب ثِ آسهبى یبثیاًمالة ٍ دست يیاهبه تیشیهذ َُیٍ ض یتحمك ٍتذاٍم اًمالة اساله ی تجشثِ

 يیٍاس اهبه ٍ ًظبم یا ضجکِ ،یتوذً ی طِیًطبًگش اًذ - اسالم ًبة است یّب ّوبى آسهبى ٌبًیکِ ع- یاساله

 ۀثِ ًمط یبثیجْت دست ماسال یآى دٍ اهبم، فْن هٌظَهِ فکش ی طِیدس اًذ شیکِ هبحػل س .اًمالة است

اًمالة است، اگش هٌغجك ثش  يیاهبه ی طِیثش اًذ یکِ هجتٌ یاًمالة اساله ی طِی. اًذثبضذ یه یتوذى سبص

 یبفت. است، دست ًوی کشدُ شُیفتَحبت کِ چطن جْبى سا خ يیثِ ا د، ّشگضثَ ویاسالم ً یفکش ی هٌظَهِ

کشد،  جبدیا بیاًمالة صلضلِ دس دً يیا ٌکِیاًمالة ٍ علت ا يیا تیاّو» ذ:کِ سّجش اًمالة فشهَدً ّوچٌبى

عشضِ کشد  بیًَ سا ثِ دً یِهٌظَهِ فکش کیثَد کِ  يیسا سشًگَى کشد، ًِ، علت ا یحکَهت کیًجَد کِ  يیا

 (12/6/1394) «است طشفتیدس حبل پ یهٌظَهِ فکش يیعبلن، ا يیٍ اهشٍص ّن ّوچٌبى دس اکٌبف ا

اسالم ٍ اًمالة  یفکش ی فْن ٍ عول ثِ هٌظَهِ بصهٌذیً یٍ توذى اساله یثِ جْبىِ اًسبً یبثیدست یثشا اهشٍص

 .نیاًمالة داسد، ّست يیاهبه ی طِیکِ ظَْس دس اًذ
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 َا استیس

 آضٌبیی ثب هٌظَهِ فکشی سّجش اًمالة ٍ تجییي آى .1

اسائِ ًظبم غحیح عمیذتی ٍ ثیٌطی ٍ دستیبثی ثِ هعشفت سیبسی دس چبسچَة ًیبصّبی سٍص  .2

 اجتوبعی کطَس

 ثب هجبحث ًظبم سیبسی، ٍالیت فمیِ ٍ هجبحث هشتجظ ثب آى تعویك، تحکین ٍ آضٌبیی ثیطتش .3

 ایجبد ثستش هٌبست جْت استمبی سغح آگبّی ٍ ثػیشت سیبسی .4

 تأثیشگزاسی فشٌّگی ٍ عمیذتی دس هشاکض علوی، فشٌّگی ٍ ارّبى عوَهی جبهعِ .5

 

 اَذاف

 ّبی اهبهیي اًمالة اًمالة اسالهی ٍ اًذیطِ هشثیتشثیت  .1

 اجتوبعی، ثب سٍحیِ جْبدی ٍ حسبس ثِ تحَالت کطَسسیبسی تشثیت کٌطگش فعبل  .2

 هختلف کطَس ّبی هسئَلیتتشثیت ًیشٍی کبسآهذ، هذیش، هذثش، هتعْذ، آگبُ ٍ هتخػع ثشای  .3

تَاًوٌذ ٍ پبسخگَ جْت تشٍیج فشٌّگ ٍ توذى فعبل، ، کبسآهذ عالةهشثیبى ٍ ٍ استمب تشثیت  .4

 اًمالثی ٍ اسالهی

 اسالهی ٍ فشٌّگ سیبسی تطیعتشٍیج ٍ تمَیت گفتوبى اًمالة  .5

 ّبی اهبهیي اًمالة ضٌبخت اثعبد اسالم ٍ اًمالة اسالهی هجتٌی ثش اًذیطِ .6

سٍ، ٍ ؼٌب  گستشش ٍ استمبی آگبّی ٍ داًص هشاکض ّذف ًسجت ثِ اًمالة اسالهی ٍ هسیش پیص .7

 ثخطیذى ثِ حَصُ هغبلعبت اًمالة اسالهی

 هی ٍ عولکشد گزضتِ ٍ اّذاف آیٌذٍُ ضجْبت پیشاهَى اًمالة اسال سؤاالتدفع ٍ سفع  .8

 لِ ّبی هعظن تطکیل ججِْ ٍاحذ ٍالیی دس ساستبی تحمك هغبلجبت ٍ دؼذؼِ .9

 ایجبد گفتوبى توذى اسالهی .10
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 مخاطبانشرایط 

کِ دس ٍ اسبتیذی ّستٌذ  ، فبسغ التحػیالى، ًخجگبىعالةثِ اّذاف ثیبى ضذُ، هخبعجبى دٍسُ، ّوِ ثب تَجِ 

 .اًذ آهذُیک حلمِ هغبلعبتی گشد ّن 

 ًفش است. 15ٍ حذاکثش  10اًمالة، حذالل  هعبسفتعذاد اعضبی حلمبت هغبلعبتی  -

حلمبت هغبلعبتی عالة سغح دٍ، سغح سِ، سغح چْبس، اسبتیذ ٍ فبسغ التحػیالى ثِ غَست  -

غَست یکذست ٍ  گشدد تب ثب تَجِ ثِ سغح علوی ٍ آگبّی افشاد، گشٍُ ثِهیجذاگبًِ تطکیل 

 ّوبٌّگ ثشًبهِ هغبلعبتی خَد سا جلَ ثجشد.

 اًمالة دس هذاسس ٍجَد ًذاسد. هعبسفهحذٍدیتی دس تعذاد تطکیل حلمبت هغبلعبتی  -

 

فشاگیشاى هتعْذ خَاٌّذ ضذ کِ پس اص پبیبى دٍسُ، اگش عشح ثِ ّوکبسی آًْب ًیبص داضت، دس  تبصرٌ یک:

ٍ  ّبی ثػیشتی ٍ یب جلسبت آهَصضی ثشگضاسی جلسبت ٍ ًطستًَضتي همبالت ٍ یبدداضت ٍ ًیض خػَظ 

 ثِ عشح کوک کٌٌذ. کبسگبّی

ضَد کِ ّوِ جلسبت آهَصضی سا ضشکت  گَاّی ضشکت دس دٍسُ غشفبً ثشای افشادی غبدس هی تبصرٌ دي:

 اًذ ٍ دس اسصیبثی ًْبیی دٍسُ پزیشفتِ ضذُ ثبضٌذ. کشدُ

 زمان ثبت وام

 خَاّذ ثَد. خرداد 8تا  اردیبُشت 91صهبى ثجت ًبم اص 

 

 اطالع رساوی ي وحًٌ ثبت وام ديرٌ

 :ضَد یهثجت ًبم اص عشیك سبهبًِ صیش اًجبم 

enghelab-http://www.tabyinmanzome.ir/courses/maaref 

 

دس ایتب جْت کست  ertebat_tabyinٍ آیذی  09102588818 سٍاثظ عوَهی هجوَعِ تجییي ثب ضوبسُ

 ثبضذ. اعالعبت ثیطتش ٍ عشح سؤاالت احتوبلی فعبل هی

http://www.tabyinmanzome.ir/courses/maaref-enghelab
http://www.tabyinmanzome.ir/courses/maaref-enghelab
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 ٌ:شرکت کىىذگان در ديرامتیازات 

 هغبلعِ عویك ٍ ثیٌطی هجبحث سیبسی ٍ عمیذتی -

 ثْشُ ثشدى اص اسبتیذ هجشة -

 الةماًذیطِ اهبهیي اًگی ٍ... ثشاسبس سیبسی، اجتوبعی، فشٌّ هسبئللذست تحلیل  کست -

 ثعذ اص اتوبم ّش سغح اص عشف هجوَعِ عشح تجییي اسائِ گَاّی ضشکت دس دٍسُ -

 آتی هجوَعِ تجییي یّب دٍسٍُ  ّب کبسگبُضشکت دس تخفیف  -

 ٍ ... دس هجوَعِ تجییي هجلػ هشثی، گیشی اص ثشگضیذگبى ثِ عٌَاى ثْشُ -
 
 

 َا سرفصلسطًح آمًزشی ي 

دس سغح یک، توشکض ثش آضٌبیی کبهل ًسجت ثِ هٌظَهِ فکشی سّجش  ثبضذ. هی ایي دٍسُ داسای سِ سغح

 ثبضذ. اًمالة هی

 

 َای بخش ايل: سرفصل

 اسالهیهجبًی لشآًی اًمالة  .1

 حیبت سیبسی اجتوبعی ائوِ علیْن السالم .2

 ٍالیت فمیِ .3

 اغَل فکشی ٍ عولی اهبهیي اًمالة .4

 گشی ّبی اًمالثی هجبًی ٍ ضبخع .5

 فشٌّگ ٍ ًظبم فشٌّگی .6

 اخالق ٍ تشثیت .7

 تطکیالت .8
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 ديم: َای بخش سرفصل

 صى ٍ خبًَادُ .9

 تحلیل سیبسی .10

 دضوي ضٌبسی .11

 عذالت .12

 التػبد .13

 آصادی .14

 ضٌبسی ؼشة .15

 ضٌبسی ؼشة .16

 توذى .17

هٌَط ثِ گزساًذى  کِ ،ثبضذ ی هعبسف اًمالة اسالهی هی دس سغح دٍ توشکض ثش تشثیت پژٍّطگش دس حَصُ

کِ دس سغح سِ تَاًذ  ثبضذ. دس غَستی کِ پژٍّطگش هَفك ثِ عی کشدى سغح دٍ ضذ، هی سغح یک هی

 است، ضشکت ًوبیذ. ی هعبسف اًمالة اسالهی تشثیت هذسس دس حَصُ دٍسُ

 

 طریقٍ اجرا

ٍ  هغبلعبتیدس لبلت حلمبت جلذ کتبة  20ٍ خَاًص حذٍد  سبعت 320ثِ غَست  اًمالةهعبسف  دٍسُ

 گشدد. ثشگضاس هی ثٌذی استبد ٍ آصهَى هجبحثِ ٍ جوع

 

 ديرٌ مذل حضًر اجتماعی مربیان

 هْبست ٍ تَاًوٌذی الذاهبت ریل سا یبفتِ ثبضٌذ: ،ّب دٍسُثعذ اص اتوبم  کٌٌذگبى ضشکتاهیذ است 

 حضَس اجتوبعی ٍ کٌطگشی دس عشغِ اجتوبعی ٍ سیبسی کطَس -

 علویثشگضاسی ًطست ٍ هیضگشد  -

 علوی اًذیطِ سیبسی اجتوبعی یّب کبسگبُثشگضاسی  -
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 ثػیشتی ٍ ٍالیی یّب یسخٌشاًثشگضاسی  -

 ٍ کتت دس هجبحث سیبسی اجتوبعی کطَس تتذٍیي همبال -

 ساُ اًذاصی سوي ٍ تطکل -

 

 آزمًن َر ديرٌ

 گشفت.هجبصی اًجبم خَاّذ حضَسی ٍ ثِ غَست اسصیبثی دٍسُ ثب تَجِ ثِ پیطٌْبدات اسبتیذ 

 

 پشتیباوی

 ّبی ثستِجضء هْن عشح است. فشاگیشاى ّوِ سغَح ثعذ اص آهَصش اص عشیك  ّب آهَصش یثخط تذاٍم

کِ سجت آصاداًذیطی  یّب یکشسعلوی ٍ  یّب ًطستٍ ًیض ثشگضاسی فشٌّگی ٍ آهَصضی ٍ هجبحث ًظشی 

 .ضًَذ هی، تمَیت ٍ پطتیجبًی ضَد هی ّبیطبى اًذٍختِثِ  ثخطی عوك

آهَصضی، فشٌّگی ٍ پژٍّطی  یّب ثستِهجبصی داخلی ایجبد خَاّذ ضذ ٍ تب  یّب ضجکِگشٍّی دس یکی اص 

ضشکت  ییافضا ّناسسبل گشدد ٍ ّن صهیٌِ تعبهل ٍ  دٍسُ یّب آهَصشثِ  یثخط عوكجْت هغبلعِ ثیطتش ٍ 

 فشاّن ضَد. ثب یکذیگش گٌٌذگبى

 (whc.ir57http://negaresh.« )علویِ خَاّشاى یّب حَصُپبیگبُ هغبلعبت اًمالة اسالهی » ّوچٌیي اص عشیك

 اًجبم خَاّذ گشفت.پطتیجبًی ؼیشحضَسی ثشای هجبحث آهَصضی دٍسُ است،  کِ پیَست ثشخغی
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http://negaresh57.whc.ir/
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