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 وزه های علمیه خواهران برگزار می کند:حاداره مطالعات سیاسی معاونت فرهنگی تبلیغی مرکز مدیریت 

 ترنم اندیشه مهارت افزایی حضوری های دوره

 (انقالب اسالمیورزی پیرامون مباحث )اندیشه

 

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

و غیر حضوری در سایر استان ها برگزار خواهد شد که با مجازی به صورت و در استان قم حضوری دوره 

 ساعت خواهد رسید. 200جمع ساعت های کارگاه، ساعات دوره بیش از 

گردد. ساعت( برگزار می 4جلسه،  2) 12تا 8ساعت  پنجشنبه هادوره های حضوری در استان قم به صورت 

-ساعت مباحثه در نظر گرفته شده است که موظفی شرکت 2ساعت کارگاه و نیز  2ساعت آموزشی  4برای هر 

 کنندگان است.

وری و کاربردی بودن دوره، متربیان هر دوره موظف به مباحثه و شرکت در کارگاه پژوهشگری و به جهت بهره

های تحقیق و مسائل پیرامون محور دوره تشریح خواهد ماعی سیاسی هستند و  برای آنها روشکنشگری اجت

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

 هاسیاست

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

 کشور

 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

 جریانات تولید علم و هدایت مردمیدهی به هدایتگری جامعه و مرجع فرهنگی و پژوهشی برای جهت .5
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 سرفصل دوره ها

 دوره های ترنم اندیشهسرفصل 
 ساعت آموزشی

 ساعت( 200)بیش از 

 دوره اول: مبانی حکومت اسالمی و والیت فقیه
 ساعت 24

 جلسه( 12)

 دوره دوم: انقالب اسالمی )ریشه ها، تاریخ تحوالت، نظریات و بازتاب انقالب(
 ساعت 24

 جلسه( 12)

 دوره سوم: آشنایی با اندیشه های سیاسی اجتماعی اسالم، ایران و غرب
 ساعت 28

 جلسه( 14)

 آشنایی با اندیشه های اجتماعی سیاسی متفکران انقالب اسالمی دوره چهارم:
 ساعت 24

 جلسه( 12)

 بین الملل دوره پنجم: آشنایی با مباحث سیاست خارجی، دیپلماسی، روابط
 ساعت 12

 جلسه( 6)

 سیاسی ایران-دوره ششم: روش تحلیل سیاسی و جریان شناسی فکری
 ساعت 24

 جلسه( 12)

 دوره هفتم: تبیین گام دوم انقالب اسالمی و مسائل آن
 ساعت 20

 جلسه( 10)

 کارگاه روشی و چارچوب های تحلیلی پژوهشی و فرهنگی
به صورت همزمان با برگزاری 

 دوره ها

 

 شرایط شرکت کنندگان

اساتید دروس انقالب اسالمی،  به باال؛  5ترم  2سطح  ؛ 4یا  3طلبه در حال تحصیل سطح بانوان  .1

 ؛ فارغ التحصیالنوالیت فقیه و سایر دروس سیاسی

 به مباحث سیاسی اجتماعی منددغدغهعالقمند و  .2

 دارا بودن حداقل یک مقاله چاپ شده یا کتاب علمی .3
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های بینشی و بصیرتی و سیرهای مطالعاتی یا دورههای طرح والیت یا داشتن گواهی شرکت در دوره .4

 دوره های پژوهشی

 

 امتیازات شرکت کنندگان در دروه:

 ارائه گواهی شرکت در دوره -

 تقدیر از برگزیدگان دوره -

 های روشیشرکت در کارگاه -

 عضویت در حلقات انجمن علمی اجتماعی حوزه -

 معرفی به مراکز پژوهشی و فرهنگی -

 پیشنهادی پژوهشیهای از 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 کرسیمعرفی برگزیدگان برای برگزاری نشست -

 

 

 متربیان دورهمدل حضور اجتماعی 

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

 پژوهشگری در مؤسسات مطالعاتی، فرهنگی و پژوهشی انقالب اسالمی -

 حضور اجتماعی و کنشگری در عرصه اجتماعی و سیاسی کشور -
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 برگزاری نشست و میزگرد علمی -

 ندیشه سیاسی اجتماعیبرگزاری کارگاه های علمی ا -

 برگزاری سخنرانی های بصیرتی و والیی -

 تدوین مقاالت و کتب در مباحث سیاسی اجتماعی کشور -

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

 راه اندازی سمن و تشکل -

 

 اطالع رسانی و نحوه ثبت نام دوره

تبلیغی مرکز مدیریت حوزه های علمیه -سایت معاونت فرهنگی»ی و نحوه ثبت نام دوره از طریق رساناطالع

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

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

االت احتمالی ؤجهت کسب اطالعات بیشتر و طرح س)سرکار خانم جاویدی(  025-32144346شماره تماس 

 .باشدیفعال م

 

 

 آزمون هر دوره

« های علمیه خواهرانپایگاه مطالعات انقالب اسالمی حوزه»به صورت حضوری و مجازی از طریق 

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

http://negaresh57.whc.ir/
http://farhangi.whc.ir/
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هایی که مد نظر است برای گروه فرهنگی، ارزیابی دوره با توجه به پیشنهادات اساتید انجام خواهد شد. ارزیابی

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

 است.

 

 نیپشتیبا

ی فرهنگی و هابستهجزء مهم طرح است. فراگیران همه سطوح بعد از آموزش از طریق  هاآموزشبخشی تداوم

ی به بخشعمقهای آزاداندیشی که سبب های علمی و کرسیآموزشی و مباحث نظری و نیز برگزاری نشست

 .شوندیم، تقویت و پشتیبانی شودیم شانیهااندوخته

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

افزایی شرکت های دوره ارسال گردد و هم زمینه تعامل و همبخشی به آموزشجهت مطالعه بیشتر و عمق

 گنندگان با یکدیگر فراهم شود.

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

 که پیوست برخطی برای مباحث آموزشی دوره است، پشتیبانی غیرحضوری انجام خواهد گرفت.

 

 

 تلفن تماس جهت اطالعات بیشتر:

 )آقای ایزانلو( 32144363و  )خانم جاویدی( 32144346 

 


