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 تبیین

رخداد مبارک انقالب اسالمی ایران، یکی از وقایع کم نظیر سده معاصر است که پس از پیروزی، سرچشمه 

آثار و دستاوردهایی بس شگرف در ابعاد گوناگون سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و غیره شد. این 

ذار جمهوری اسالمی، امام فرموده بنیانگ ، بهردیگ یمو جهانی را در بر  یا منطقهی، تحول بزرگ که گستره مل

 «.معجزه الهی در تاریخ ایران، بلکه جهان اسالم و حتی تاریخ بشریت است» (هیعل اهلل رحمه)ینیخم

 انقالب اسالمی پس از پیروزی در فرایند تکاملش به سوی تمدن بزرگ اسالمی، در گام اول نظام سیاسی

اگر نظام سیاسی را به صورت هرمی در نظر بگیریم که در رأس بر پایه والیت فقیه را تشکیل داد.  اسالمی

، مردم و جوانان جامعه در رندیگ یمآن، رهبر و ولیّ فقیه و در ردیف بعدی، مسئوالن و کارگزاران نظام قرار 

و  شناس وقتبابصیرت، اگر . این طیف گسترده هرم، شوند یمقاعده هرم و لذا پایه و مبنای نظام محسوب 

 کند یمکارآمد و پیشرفته خواهیم داشت که در مقابل دشمنان با عزت ایستادگی  یا یاسیسنظام  ،دنباش آگاه

در  مدظله العالی()یا خامنه اهلل تیآ، رهبر معظم انقالب .محقق خواهد کردعینیت  دررا « میتوان یمما »و شعار 

اند که  و یادآور شده اند کردهو آگاهی مردم و مسئوالن تأکید لزوم بصیرت  فرمایشات خود بارها بربیانات و 

در دوران ممزوج شدن حق و باطل باید مراقب بود که حق و باطل مشتبه نشوند و انجام هر حرکت عمومی 

امروز تنها با ده یچیت در جهان پکحر ،شاناز نگاه ای .در وضعیت کنونی جهان براساس بصیرت باشد

دست و نیز رشد و آگاهی به حقوق خود  توانند یمرت یتنها با بص ها ملته کاست، چرا ریپذ امکانرت یبص

آگاهی با  فقطز یبرداشتن موانع نهای روشاز موانع و  یریجلوگ هایشیوهشناخت موانع راه، همچنین ابند. ی

 خواهد بود. ریپذ امکانو بینش سیاسی 

را به مثابه یک متفکر و اندیشمند اسالمی، هدف نهایی انقالب اسالمی  مدظله العالی()مقام معظم رهبری از طرفی،

که بر چهار رکن دین، عقالنیت،  اندمعرفی فرمودهای منطقی و مستمر رسیدن به تمدن اسالمی در زنجیره

اسالمی، نظام اسالمی، دولت اسالمی، انقالب »پنج مرحله  دعلم و اخالق بنا شده است و برای تحقق آن بای

د. پس از وقوع انقالب اسالمی مسیر تمدن سازی پشت سر گذاشته شودر  «جامعه اسالمی و تمدن اسالمی

، اکنون عاد آن در قانون اساسی متجلی استو تشکیل نظام اسالمی )جمهوری اسالمی( که ارکان، عناصر و اب

 . برای تحقق این سه مرحله از زنجیره تمدن نوین اسالمی،شویم سه گام دیگروقت آن است که وارد فرآیند 

ی جامعه اسالمی اسوه، زمینه برای الگوگیری و آغاز تمدن اسالمی که تجلگیری دولت اسالمی و یعنی شکل
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ی کنشگر فعال اجتماعی سیاسی متدین و باتقوا الزم هانیرومربیان و ، کامل آن در عصر ظهور خواهد بود

اهمیت در تحوالت و جامعه باشند.  مردمسیاسی و نیز مرجع های اجتماعی و حرکت کنش تا نقطه است

تر شده و خواهد شد که کشور درگیر نمایان زمانی تربیت نیروی نخبه سیاسی با پایه بینش اعتقادی قوی،

بصیرت  شود و یکسری افرادی که فاقد بینش ومیها و اغتشاشات و یا بحراناحساسات هیجانی انتخابات 

سیاسی هستند و صرفاً به دلیل اینکه شخصیت برجسته سینمایی یا ورزشی یا ... هستند، مرجع حرکت مردم 

های متعددی ها و چالششوند و کشور و نظام را با این سوگیری دچار بحرانبه سمت و سوی خاصی می

  کنند. می

ه مسائل سیاسی و اجتماعی کشور و تأکید با توجه به اهمیت بصیرت در شناخت و آگاهی نسبت براین، بناب

نیز عطف به نیاز نظام اسالمی به افراد فعال سیاسی اجتماعی باتقوا و  رهبر انقالب اسالمی بر این مؤلفه و

های دولت اسالمی قرار گیرند، ها و پستدهی جامعه را به دست گیرند و در موقعیتمتدین که هدایت

کنشگران و  فرهنگی و پژوهشی مربیان جهت تربیت آموزش جامع کاربردی هایدورهبرگزاری  حطر

 .شودپیشنهاد می های اجتماعی و سیاسی و محور انقالب اسالمیپیرامون اندیشه اجتماعی سیاسی

 

 ضرورت

، با چند بحران رو به رو شان لیتشکپیروزی و سیاسی و انقالبات بعد از سپری شدن زمانی از  یها نظام

انقالب و جمهوری اسالمی ایران با آن، بحران مشروعیت است. این خطر برای  نیتر مهمخواهند شد که 

. از طرف دیگر، شود یمبیشتر حس  روزشان شبانه یها یگر فتنهو  ها توطئهو  اش خوردهوجود دشمنان قسم 

در پیش دارد که نیاز است افراد با آگاهی از  ساز سرنوشتایران اسالمی در آینده نزدیک چند انتخابات 

از همه آنکه، جامعه و نظام  تر مهماوضاع و احوال جامعه، به درستی کاندیداها را انتخاب کنند و رأی دهند. 

 .اموراتش نیاز به افراد متخصص، مسئول و کارگزار متعهد، بابصیرت و مدبر دارد ادارهاسالمی برای 

پاسداری از انقالب اسالمی و  ،در درجه اول علمیه های حوزهرسالت طالب بیان شده، عطف به همه م

است و نیز تربیت نیروی مدیر، و کمک به توسعه انقالب  دشمنانمقابله در برابر تهدیدات  ،دستاوردهای آن

علمی، فرهنگی، پژوهشی، اجرایی و  های پستو  ها مسئولیتمدبر، متعهد، کارآمد و متخصص برای 
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آموزش مباحث سیاسی و  است و این رسالت عظیم، و نیز هدایت و راهبری مردم جامعه مدیریتی کشور

به  ها حوزهضروری تبدیل کرده است. تا این امر نباشد، تبدیل شدن  استراتژی بصیرتی طالب را به یک

در این که  متخصصینیروهای نخواهد بود؛ چرا که حوزه انقالبی بیدار و حساس به مسائل کشور محتمل 

حوزه علمیه و پایه مستحکم مایه عزت خواهند بود که  ی حوزهمقتدرترین نیروها ،شوند میتربیت  طرح

و کاربردی سیاسی جامع دوره آموزش از این رو، هستند.  ی و هدایتگر جریانات جامعهنظام سیاسی اسالم

وسعه و تبا عمق یابد و نیز افراد نسبت به موضوعات بیان شده  بینی جهانتا  ه استدر نظر گرفته شد

فراگیران تحلیل منطقی تشخیص و قدرت مبانی ایدئولوژیک، بر پایه  گسترش معرفت و بصیرت دینی

 تقویت شود تا به درستی تشخیص دهند، منطقی فکر کنند و به موقع و با بصیرت عمل کنند.
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 هاسیاست

در چارچوب نیازهای روز  سیاسیو دستیابی به معرفت  عقیدتی و بینشیارائه نظام صحیح  .1

 کشور اجتماعی

 آن با مرتبط مباحث و مباحث نظام سیاسی، والیت فقیهتعمیق، تحکیم و آشنایی بیشتر با  .2

 سیاسیو بصیرت آگاهی سطح  یارتقاجهت  ایجاد بستر مناسب .3

 جامعه عمومی اذهان و فرهنگی علمی، مراکز در عقیدتی و فرهنگی تأثیرگذاری .4

 تولید علم و هدایت دهی به جریاناتبرای جهت و پژوهشی هدایتگری جامعه و مرجع فرهنگی .5

 مردمی

 

 اهداف

 ها حوزهساماندهی نیروهای فعال و انقالبی در  و جذبشناسایی،  .1

 و حساس به تحوالت کشور ، با روحیه جهادیاجتماعیسیاسی تربیت کنشگر فعال  .2

 مختلف کشور یها تیمسئولتربیت نیروی کارآمد، مدیر، مدبر، متعهد، آگاه و متخصص برای  .3

جهت ترویج فرهنگ و  پاسخگو و توانمندفعال، پژوهشگر،  کارآمد، طالبمربیان و و ارتقا تربیت  .4

  تمدن انقالبی و اسالمی

 

 امتیازات این دوره ها 

عالوه بر ، کنشگران سیاسی اجتماعیو  فرهنگی و پژوهشی انقالب اسالمی مربیانتربیت در طرح مبنای کار 

، اندهای مبنایی را گذراندهاست که آموزش بینی و مباحث اعتقادی، پرورش ایدئولوژی طالبارتقای جهان

ها به صورت کاربردی و ارتقای مهارتی در نظر گرفته شده است تا در ها و سرفصلبه همین دلیل آموزش

سیاسی اجتماعی تبدیل شده باشند و وارد عرصه و  فعالپایان دوره، هر یک از فراگیران بانوان طلبه به یک 

 ای برای این طرح خواهد بود.و پایه های برگزار شده مذکور مقدمه؛ لذا دورهمیدان کنشگری اجتماع شوند

آن است که بانوان طلبه  کنشگران سیاسی اجتماعیپژوهشگران، مربیان و تربیت  بنابراین، هدف اصلی طرحِ
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رشد و را بینی آنها بینش اعتقادی و بصیرتی و جهانفعال و دغدغه مند را شناسایی و هدایت دهی کند و 

فرهنگی و  برای فعالیت با آموزش ایدئولوژی به صورت کاربردی و عملیاتی آنها رانیز و دهد ارتقا 

 های مناسب اجتماعی و سیاسی آماده کند.در اجتماع و راهبری جامعه و کنش پژوهشی

بودن  حضوری و تخصصیبهره گیری از اساتید توانمند و مجرب و طرح مذکور با توجه به از طرف دیگر، 

ها و تعیین شاخص نبودن آبر مبنای کاربردی ها سطوح آموزشبودن و کارگاهی ای و نیز مرحلهها دوره

 ها را دارد.ر دورهتعی در برگزاری هر چه بهتر و کیفیش فراگیران سبرای پذیر

 

 ی طرحها تیمز

خواهران در امورات اجتماعی و سیاسی نظام اسالمی با فعال و پویا شدن طالب و  یها حوزهمتولی شدن  -

 مناسبات جامعهمسائل و اساتید در 

 ، مباحث نظام سیاسی والیت فقیهی و نیز مباحث بینشی و بصیرتیینیب جهانو  ایدئولوژیآموزش مبانی  -

کنشگر پژوهشگر و هر فراگیر؛ یک »فراگیران با هدف  یها مهارتو ارتقای  ها آموزشکاربردی بودن  -

 «سیاسی-اجتماعی

 کشور و شرایط جامعه اساس مقتضیات اقتضایی و ویژه بر یها آموزشتقویت در نظر گرفتن و نیز  -

 ها آموزش یکارآمد در تقویت و ارتقا و متنوع یها وهیاز ش یریگ بهره -

مین أنیازها و ت یبرای احصا سیاسیاجتماعی و  بنیادی و کاربردی یها پژوهشتوسعه به کارگیری و  -

 ها دورهآموزشی  محتوای

و تقویت فراگیران با ارائه مباحث نظری و فرهنگی به صورت آموزش مجازی از  ها آموزشبخشی تداوم -

 طریق فضاهای مجازی و سایت

ثیرگذاری آن در تغییر و اصالح أبه طور مستمر و ت ها آموزشی و بررسی بازخورد اثربخشی سنجنظر -

 ها روشو  ها نظام
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 مخاطبانشرایط 

 سطحیو اساتیدی هستند که  ، فارغ التحصیالن، نخبگانطالببا توجه به اهداف بیان شده، مخاطبان طرح، 

بصیرتی و والیی یا سیرهای پژوهشی یا های از آگاهی، بصیرت و بینش سیاسی را از طریق شرکت در دوره

 اند.مطالعاتی و ... کسب کرده

 شرایط عمومیالف. 

 به نظام و جمهوری اسالمی ایران یبند یپاتعهد و  .1

 به مباحث سیاسی اجتماعی مند دغدغهعالقمند و  .2

 دارا بودن حداقل یک مقاله یا کتاب علمی .3

 و سیرهای مطالعاتیهای بینشی و بصیرتی یا دوره های طرح والیتداشتن گواهی شرکت در دوره .4

 یا دوره های پژوهشی

 دارا بودن فن بیان و خطابه .5

 و انجام تکالیف کالسی پایان بردن دورهتعهد نسبت به  .6

 ورودی قبولی در مصاحبه .7

 های فراگرفته شدهدر زمینه آموزش خواهران های علمیهتعهد نسبت به خدمت به حوزه .8

 

 شرایط تخصصیب. 

 شرکت کنندگان دارای یکی از شرایط ذیل باشند:

 4یا  3طلبه در حال تحصیل سطح  .1

 به باال 5ترم  2سطح  طلبه در حال تحصیل .2

 دروس سیاسیاساتید دروس انقالب اسالمی، والیت فقیه و سایر  .3

 التحصیالن کلیه دروس فارغ .4
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فراگیران متعهد خواهند شد که پس از پایان دوره، اگر طرح به همکاری آنها نیاز داشت، در  تبصره یک:

و  ی بصیرتی و یا جلسات آموزشیها نشستبرگزاری جلسات و نوشتن مقاالت و یادداشت و نیز خصوص 

 به طرح کمک کنند. کارگاهی

که همه جلسات آموزشی را شرکت  شود یمگواهی شرکت در دوره صرفاً برای افرادی صادر  تبصره دو:

 و در ارزیابی نهایی دوره پذیرفته شده باشند. اند کرده

 

 امتیازات شرکت کنندگان در دروه:

 ارائه گواهی شرکت در دوره -

 تقدیر از برگزیدگان دوره -

 های روشیشرکت در کارگاه -

 علمی اجتماعی حوزهعضویت در حلقات انجمن  -

 معرفی به مراکز پژوهشی و فرهنگی -

 های پیشنهادی پژوهشیاز پروژهحمایت  -

 پشتیبانی محتوایی جهت ارتقای مباحث فراگرفته شده -

 ها و مقاالتاز انتشار یادداشتحمایت  -

 به عنوان مبلغان بصیرتی مرکز مدیریت معرفی به اداره کل تبلیغ -

 های آزاداندیشیها و کرسینشستمعرفی برگزیدگان برای برگزاری  -
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 ها سرفصلسطوح آموزشی و 

 :آموزشی کاربردی عبارت است از های های دورهسرفصل

 الف. سرفصل های نظری و محتوایی

 : مبانی حکومت اسالمی و والیت فقیهدوره اول
 منابع دوره سرفصل ها ساعت عنوان

یه
فق

ت 
الی

و و
ی 

الم
اس

ت 
وم

حک
ی 

بان
م

 

 ساعت 24

 جلسه( 12)

 حکومت اسالمی، خاستگاه و اهداف آن -

رابطه دین و سیاست در دیدگاه های  -

 مختلف و اسالم

جایگاه و ضرورت والیت فقیه در  -

 حکومت اسالمی

 مبانی مشروعیت در نظام های سیاسی -

 پیشینه تاریخی والیت فقیه -

معنا و مفهوم والیت و والیت فقیه در  -

 آیات و روایات

 ادله والیت فقیه -

 حدود، وظایف و اختیارات ولی فقیه -

والیت فقیه در  قانون اساسی )سیر تطور  -

تأسیس و تکمیل نظریه والیت فقیه در 

 قانون اساسی(

والیت فقیه در منظر امام خمینی و مقام  -

 معظم رهبری

 و مناظرات هاها، شبهات و چالشپرسش -

 در بحث والیت فقیه و کاربردی نظری

 کتاب والیت فقیه، تألیف امام خمینی؛ -

کتاب والیت فقیه، والیت فقاهت و عدالت،  -

 تألیف آیت اهلل جوادی آملی

کتاب مبانی اندیشه سیاسی در اسالم، تألیف  -

 عمید زنجانی

کتاب نظربه سیاسی اسالم، تألیف آیت اهلل  -

 مصباح یزدی

فقیه، تألیف کتاب حکومت اسالمی و والیت  -

 آیت اهلل مصباح یزدی

کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی،  -

 تألیف حمیدرضا شاکرین و علیرضا محمدی

والیت فقیه، پاسخ ها و پرسش ها؛ ابراهیم  -

 کالنتری

 مناظره   -
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 )ریشه ها، تاریخ تحوالت، نظریات و بازتاب انقالب( اسالمیانقالب : دومدوره 
 منابع دوره سرفصل ها ساعت عنوان

ی
الم

اس
ب 

ال
انق

 

ب(
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زتا
 با

 و
ت
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ها،

ه 
یش

)ر
 

 ساعت 24

 جلسه( 12)

 مفهوم شناسی انقالب -

 تئوری های انقالب -

زمینه ها و ریشه های تاریخی،  -

فرهنگی و سیاسی شکل گیری انقالب 

 اسالمی

 عوامل پیروزی انقالب اسالمی -

مقایسه انقالب اسالمی ایران با  -

 انقالب های بزرگ جهان

رهیافت های مختلف در مطالعه  -

 انقالب اسالمی ایران

 راهبردهای صدور انقالب اسالمی -

بازتاب، پیامد و دستاورد انقالب  -

 اسالمی

زمینه ها و پیامدها؛ منوچهر  انقالب اسالمی، -

 محمدی

 نظریات انقالب اسالمی؛ منوچهر محمدی -

انقالب اسالمی در مقایسه با انقالب های  -

 فرانسه و روسیه؛ منوچهر محمدی

 پیرامون انقالب اسالمی؛ شهید مطهری -

درآمدی تحلیلی بر انقالب اسالمی؛  -

 محمدرضا عیوضی و محمدجوادهراتی

سیاسی معارصر ایران؛ جالل تاریخ تحوالت  -

 الدین مدنی

تاریخ تحوالت سیاسی و روابط خارجی  -

 ایران؛ جالل الدین مدنی

انقالب ایران و بازتاب جهانی آن؛ جان  -

 اسپوزیتو
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 ، ایران و غرباسالمسیاسی اجتماعی  های اندیشه آشنایی با :سومدوره 
 منابع دوره سرفصل ها ساعت عنوان

با 
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 ساعت 28

(14 

 جلسه(

سیاسی غرب کالسیک اندیشه  -

و نقد آن )سقراط، افالطون، 

 ارسطو، سیسرون، سنکا و ...(

اندیشه سیاسی غرب میانه و  -

نقد آن )آگوستین، آکوئیناس و 

)... 

اندیشه سیاسی غرب مدرن و  -

نقد آن )ماکیاولی، هابز، الک، 

 روسو، هگل، مارکس و ...(

اندیشه سیاسی غرب معاصر و  -

نقد آن )وبر، مارکوزه، اشتراوس، 

 پوپر، آرنت، راولز و ...(

گرایش های جدید در اندیشه  -

 غربسیاسی 

مباحث عقلی و نقلی و  -

 تاریخی اندیشه سیاسی در اسالم

اندیشه سیاسی در ایران قبل از  -

 اسالم و شرق باستان

آشنایی با سیر تحول اندیشه  -

سیاسی مسلمانان از فارابی تا 

 زمان معاصر

آشنایی با سیر تحول اندیشه  -

ساله  151سیاسی مسلمانان در 

 اخیر

امور تأثیرگذاری فقها در  -

اجتماعی و سیاسی با تصریح بر 

 سال اخیر 211والیت در 

تأثیرگذاری حوزه و روحانیت  -

در تاریخ معاصر با ذکر مصادیق 

 مثل نقش مرحوم سید مجاهد

 

 ت؛ حمید عنایبنیاد فسلفه سیاسی در غرب -

 تاریخ فلسفه سیاسی غرب؛ عبدالرحمن عالم -

 دیگرانخداوندان اندیشه سیاسی؛ مایکل فاستر و  -

 مبانی اندیشه سیاسی در غرب؛ فرشاد شریعت -

 اندیشه سیاسی در قرن بیستم؛ خاتم قادری -

 اندیشه سیاسی در اسالم و ایران؛ حاتم قادری -

 فیلسوفان سیاسی قرن بیستم؛ مایکل ایچ. لسناف -

 نظریات سیاسی اسالم؛ آبت اهلل مصباح یزدی -

 ایران؛ عسکر حقوقیتاریخ اندیشه سیاسی در  اسالم و  -

زمینه های تفکر سیاسی در قلمرو تشیع و تسنن, محمد  -

 مسجد جامعی

 مبانی نظری اندیشه سیاسی در اسالم؛ عمید زنجانی -

 اندیشه سیاسی در شرق باستان؛ کمال پوالدی -

سیر تحول اندیشه سیاسی در شرق باستان؛ ویلیام  -

 پیرویان
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 متفکران انقالب اسالمی سیاسی اجتماعی های اندیشهآشنایی با :مچهاردوره 
 منابع دوره سرفصل ها ساعت عنوان

با 
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 ساعت 24

(12 

 جلسه(

 اندیشه های امام خمینی -

 اندیشه های آیت اهلل خامنه ای -

 اندیشه های شهید مطهری -

 اندیشه های شهید بهشتی -

 شهید صدراندیشه های  -

 باهنراندیشه های  -

 امام موسی صدر اندیشه های  -

 شهید مفتحاندیشه های  -

 آیت اهلل طالقانیاندیشه های  -

 منبع اصلی این دوره است.* کتب تألیف شده متفکران 

 والیت فقیه؛ امام خمینی -

 اندیشه سیاسی امام خمینی؛ یحیی فوزی -

 فقه سیاسی امام خمینی؛ سیدسجاد ایزدهی -

بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی؛ سیدحمید  -

 روحانی

درآمدی بر فلسفه سیاسی آیت اهلل خامنه ای؛ محسن  -

 مهاجرنیا

 

 

 آشنایی با مباحث سیاست خارجی، دیپلماسی، روابط بین الملل: مپنجدوره 
 منابع دوره سرفصل ها ساعت عنوان
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 ساعت 12

 جلسه( 6)

 رهیافت های سیاست خارجی -

روش های دیپلماسی و اصول  -

 آن

روش شناخت روابط بین  -

 الملل

تئوری های روابط بین املل و  -

 نقد و ارزیابی آنها

نقش عنصر قدرت و  -

امپریالیسم و قدرت های بزرگ 

 در سیاست و روابط بین الملل

مسائل جاری بین المللی و  -

 مناطق بحرانی

 منطقه خاورمیانه و مسائل آن -

 

اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل؛ دکتر  -

 قوام

 روابط بین املل: نظریه ها و رویکردها؛ دکتر قوام -

 اصول روابط بین الملل؛ دکتر سیف زاده -

 دکتر نقیب زاده؛ الملل اریخ دیپلماسی و روابط بینت -

 هوشنگ مهدوی؛ روابط خارجی ایراناریخ ت -

 ازغندی؛ تاریخ روابط خارجی ایران -
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 سیاسی ایران-روش تحلیل سیاسی و جریان شناسی فکری: ششم دوره
 منابع دوره سرفصل ها ساعت عنوان
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 ساعت 24

 جلسه( 12)

 مبانی و اصول روش تحلیل -

 روش نقد و بررسی مباحث -

بحث و  و انصاف و عدالت در اخالق -

 تحلیل و نقد

شناخت جریانات سیاسی قبل و بعد  -

 از انقالب

 جریانات کنونی در جمهوری اسالمی -

مرزبندی فکری، فقهی، سیاسی و  -

 اقتصادی دهه شصت

های راه ودشمن های شناخت توطئه -

 کسب بصیرت

افکار و فرق شناسی و آشنایی با  -

 هانحله

روش و آموزش تحلیل سیاسی؛ آیت اهلل  -

 مظفری

مفاهیم اساسی و روش های تحلیل در  -

 سیاست؛ جعفر جمشیدی راد

روش تحلیل مسائل سیاسی؛ محمدنصر  -

 اصفهانی

 روش تحلیل سیاسی؛ مؤسسه انقالب اسالمی -

 سیاسی در ایران؛ علی دارابیجریان شناسی  -

جریان شناسی سیاسی؛ علی مجتبی زاده و  -

 محمدعلی لیالی

 فرق شناسی؛ رسول جعفریان -

 

 اسالمی و مسائل آنتبیین گام دوم انقالب : هفتم دوره
 منابع دوره سرفصل ها ساعت عنوان
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 ساعت 21

 جلسه( 11)

تبیین و تشریح بیانیه گام دوم و  -

 محورهای آن

 تمدن اسالمی و راهبردهای تحقق آن -

برش ها  و داللت های فرهنگی،  -

 گام دومآموزشی و پژوهشی بیانیه 

رسالت حوزه های علمیه در تبیین و  -

 تحقق گام دوم انقالب

راهکارهای تحقق منویات رهبری در  -

 عرصه اجتماع

موضوعات و مسائل قابل بررسی و  -

 تبیین بیانیه

 گام دوم نیهمتن بیا -

 تحلیل های اساتید -
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 ب. سرفصل های کارگاهی روشی

 شود دو نوع مباحث کاربردی به صورت کارگاهی با متربیان آموزش داده شود:در این دوره سعی می

 روش سخنرانی، فن خطابه، حضور اجتماعی و روش تحلیل و نقد -

 های تحلیلی پژوهشیروش و چارچوب -

 

 پژوهشیروش و چارچوب های تحلیلی 
 سرفصل ها ساعت عنوان

ی
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 8برای هر دوره حداقل 

 یکی از روش ها - ساعت

 روش تحلیل مضمون -

 روش تحلیل گفتمان -

 روش بحران -

 روش پرسش های بنیادین -

 روش سناریونویسی -

 تحلیل روندروش  -

 4برای هر دوره حداقل 

 ساعت

 سخنرانیروش و نکات ارائه و  -

 روش های حضور اجتماعی -

 فعالیت اجتماعی شاخص های -

 روش های تأثیرگذاری -

 روش های تحلیل و نقد -
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 طریقه اجرا

و  جلسه( 78) ساعت 156به صورت مهارتی ترنم اندیشه با رویکرد روشی و نظری،  آموزشی یها دوره

 در سایر استان ها برگزار خواهد شد حضوری و غیرمجازی به صورت و در استان قم حضوری دوره  هفت

 ساعت خواهد شد. 211بیش از ساعات دوره که با جمع ساعت های کارگاه، 

-برگزار می (ساعت 4، جلسه 2) 12تا 8ساعت  هاپنجشنبه دوره های حضوری در استان قم به صورت 

ساعت مباحثه در نظر گرفته شده است که  2و نیز ساعت کارگاه  2ساعت آموزشی  4برای هر  گردد.

 کنندگان است.شرکتموظفی 

در کارگاه  موظف به مباحثه و شرکت هر دوره متربیانوری و کاربردی بودن دوره، جهت بهرهبه 

های تحقیق و مسائل پیرامون محور پژوهشگری و کنشگری اجتماعی سیاسی هستند و  برای آنها روش

 را با موفقیت سپری کنند. و ارزیابی دورهدوره تشریح خواهد شد تا در آن محور به فعالیت بپردازند 

 

 دوره تربیانممدل حضور اجتماعی 

 ه ها،  مهارت و توانمندی اقدامات ذیل را یافته باشند:بعد از اتمام دورکنندگان شرکتامید است 

 پژوهشگری در مؤسسات مطالعاتی، فرهنگی و پژوهشی انقالب اسالمی -

 کشورحضور اجتماعی و کنشگری در عرصه اجتماعی و سیاسی  -

 برگزاری نشست و میزگرد علمی -

 برگزاری کارگاه های علمی اندیشه سیاسی اجتماعی -

 برگزاری سخنرانی های بصیرتی و والیی -

 و کتب در مباحث سیاسی اجتماعی کشور تتدوین مقاال -

 عضویت در حلقات انقالب اسالمی زیرمجموعه انجمن عای علوم اجتماعی حوزه -

 تشکلراه اندازی سمن و  -
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 اطالع رسانی و نحوه ثبت نام دوره

تبلیغی مرکز مدیریت حوزه های -سایت معاونت فرهنگی» دوره از طریق ی و نحوه ثبت نامرسان اطالع

 صورت خواهد گرفت.« های علمیه خواهرانپایگاه مطالعات انقالب اسالمی حوزه» و« علمیه خواهران

(.whc.ir57http://negaresh)   (http://farhangi.whc.ir)  

االت ؤجهت کسب اطالعات بیشتر و طرح س)سرکار خانم جاویدی(  125-32144346شماره تماس 

 .باشد یاحتمالی فعال م

 

 آزمون هر دوره

« های علمیه خواهرانانقالب اسالمی حوزه پایگاه مطالعات»مجازی از طریق حضوری و به صورت 

(http://negaresh57.whc.ir ).انجام خواهد گرفت 

هایی که مد نظر است برای گروه اساتید انجام خواهد شد. ارزیابی ارزیابی دوره با توجه به پیشنهادات

، خالصه کتاب و و برای گروه پژوهشی، ارائه مقاله علمی سخنرانی، خالصه کتاب و مقاله و ...فرهنگی، 

 است. مقاله و ... 

 

 پشتیبانی

 یها بستهجزء مهم طرح است. فراگیران همه سطوح بعد از آموزش از طریق  ها آموزشبخشی ومتدا

که سبب های آزاداندیشی های علمی و کرسیو نیز برگزاری نشستفرهنگی و آموزشی و مباحث نظری 

 .شوند یم، تقویت و پشتیبانی شود یم شانیها اندوختهبه  یبخش عمق

های آموزشی، فرهنگی و پژوهشی بستهگروهی در یکی از شبکه های مجازی داخلی ایجاد خواهد شد و تا 

افزایی شرکت مارسال گردد و هم زمینه تعامل و ه ی دورههابخشی به آموزشجهت مطالعه بیشتر و عمق

 فراهم شود. با یکدیگر گنندگان

http://negaresh57.whc.ir/
http://farhangi.whc.ir/
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« های علمیه خواهرانپایگاه مطالعات انقالب اسالمی حوزه» همچنین از طریق

(http://negaresh57.whc.ir )پشتیبانی برای مباحث آموزشی دوره است،  که پیوست برخطی

 انجام خواهد گرفت.غیرحضوری 

 

 

 

 

 ی علمیه خواهرانها حوزهمعاونت فرهنگی مرکز مدیریت 

 اداره مطالعات سیاسی و بصیرت افزایی
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