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 مقدمه

ل حوزه و با رویکرد تعام آموزشی تربیتیبا توجه به سند دانشگاه اسالمی، حوزه علوم اسالمی دانشگاهیان، مرکزی 
 و تعامل جهت حل مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. آموزشی تربیتیدانشگاه در دو محور تعامل 

)ویژه  مقطع دوم ،)ویژه دانشجویان کارشناسی( مقطع اولحوزه علوم اسالمی دانشگاهیان جریانی مستمر از 
سیر واحدی را دنبال  هرچند)ویژه اساتید دانشگاه( است که  سوم دانشجویان ارشد و دکتری پیش از آزمون جامع( و مقطع

 1ت.متمایز در هر یک از این سه مقطع اس یهابستهدارای  حالنیدرعاما  دینمایم

در فرایند تحقق اهداف انقالب اسالمی و تربیت  ساز انیجراصلی حوزه ایجاد سازمانی منسجم، اثرگذار،  تیمأمور
گاه ی: هاشاخصهنیروی دانشگاهی )دانشجو و استاد( تراز انقالب اسالمی با  مأنوس به متون و معارف اسالمی با و آ

ب و اخالق مدار،  ار به اسالمی سازی علوم، توانمند در دفاع از معارف دینی، برخورد منددغدغهمحوریت قرآن کریم، ُمهذَّ
 یهاتیفعالاز فهم تمدنی نسبت دانشگاه و انقالب اسالمی، توانمند در  مندبهرهمرتبط با اهداف حوزه،  یهامهارتاز 

در سطح دانشگاه و جامعه  2تشکیالتی و جریان ساز، اثرگذار تشکیالتی در راستای فرایند تحقق اهداف انقالب اسالمی
 است.

از اهمیت  تربیتی-تحول نظام آموزشی، حوزه علوم اسالمی دانشگاهیان یهاتیمأموردر راستای تحقق اهداف و 
 یهامصاحبهحوزه علوم اسالمی دانشگاهیان، با انجام  ستاد، آموزشی تربیتیزیادی برخوردار است. در راستای تحول نظام 

، استفاده از تجربه مراکز ورزشهیاند یهائتیهمشورتی و  یهاتهیکمعمیق از اساتید متعدد حوزه علمیه و دانشگاه، تشکیل 
به مراکز مختلف ارسال  اظهارنظرنموده که جهت  آموزشی تربیتیسند نظام  سینوشیپحوزه در کشور اقدام به تدوین 

کارشناسان مختلف به شوراهای باالدستی حوزه ارائه و پس از تصویب اساتید و نظر  یآورجمعگردیده است. این سند پس از 
 .گرددیمابالغ 

                                                           
 فقط حاوی دوره اول )ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی( است.حاضر . مجموعه 1
 کشور اسالمی و دنیای اسالمی. : انقالب اسالمی، نظام اسالمی، دولت اسالمی،گانهپنجمراحل . 2



1 
 

 

 

 کلیات
 دوره اول

ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی



3 
 

یف دوره  تعر

 یهابستهدارای  حالنیدرعاما  دینمایمسیر واحدی را دنبال  هرچندکه دانشجویان کارشناسی  ویژه واحدی 39 یادوره
 ت.اس طول دورهمتمایز در 

 اهداف دوره

 :زیر یهاشاخصه سطح اولبا در مقطع کارشناسی تراز انقالب اسالمی دانشجوی تربیت 
گاه و  .1  به متون و معارف اسالمی با محوریت قرآن کریم، مأنوسآ
ب و اخالق مدار، .2  ُمهذَّ
 به اسالمی سازی علوم، منددغدغه .3
 توانمند در دفاع از معارف دینی، .4
 مرتبط با اهداف حوزه، یهامهارتبرخوردار از  .5
 از فهم تمدنی نسبت دانشگاه و انقالب اسالمی، مندبهره .6
 تشکیالتی و جریان ساز، یهاتیفعالتوانمند در  .7
 در سطح دانشگاه و جامعه 3تشکیالتی در راستای فرایند تحقق اهداف انقالب اسالمی اثرگذار .8

 آموزشی تربیتیطول دوره و شکل نظام 

آموزشووی واحوود  39بووه میووزان طووول دوره مقطووع کارشناسووی حوووزه علوووم اسووالمی دانشووگاهیان 
 نیمسال امکان اجرا دارد. 8ظرفیت مراکز حداکثر تا  تناسببهاست که  تربیتی

 

 

                                                           
 : انقالب اسالمی، نظام اسالمی، دولت اسالمی، کشور اسالمی و دنیای اسالمی.گانهپنجمراحل . 3
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 فیتعار 

ه کها نشگاهدر دا یمقام معظم رهبر یندگیوابسته به نهاد نما آموزشی تربیتیاست  یزکمر :انیدانشگاه یحوزه علوم اسالم
 جویانمعرفت گردد. حوزه علوم اسالمی دانشگاهیان، حوزه علمیه نبوده ور میکحوزه ذ ینامه با عنوان اختصارنیین آیدر ا

 .روندینمآن نیز طلبه به شمار 
 که در تهران مستقر است. استنظارت و ارزیابی حوزه  ،راهبری ،ریزی کالنبرنامه ،یگذاراستیسز کمر :ستاد

 شود.اطالق می« مرکز» هادانشگاهحوزه، ذیل دفاتر نهاد در  آموزشی تربیتی یهاگاهیپابه  :مراکز
 .شودیماطالق  جومعرفتحوزه عنوان  آموزشی تربیتی یهادوره کنندگانشرکتبه  :جومعرفت

 گردد.در آن ثبت می جویانمعرفتراکز و می آموزشای که اطالعات سامانه :سامانه مدیریت آموزشی

 آموزشی تربیتینظام 

آموزشی  یهاکالسواحد آن در قالب  36که  است واحد 39در مقطع کارشناسی حوزه  آموزشی تربیتی یهادوره :1ماده 
 12) دواح 13بعد از گذراندن هر  تواندیمدانشجو  حالنیدرع. گرددیمبرگزار  هاکارگاهو  هانشستواحد در قالب  3و 

تقویم  به دلیل مراعات هرسالدر  . دوره، مدرک مختص به آن را دریافت کندواحد آموزشی و یک واحد نشست و کارگاه(
 .گرددیمسال اول و دوم تقسیم  مین دوو امتحانات دانشجویان، به  هادانشگاهآموزشی 

صاب تجمیعی همچون اردو، مشروط به رعایت ن دورهکمتر از یک سال در قالب چند  تواندیمحوزه  یهادوره: 1تبصره 
 شود. و کمیت تعداد جلسات برگزار آموزشی تربیتیکیفیت 
بستر آموزشی  به شکل مهمان از توانندیمشرکت نمایند  واحد 13کامل حداقل  دوره  در  توانندینم: دانشجویانی که 2تبصره 

انند تطبیق هیچ امتیازی م- واحد 13حداقل -عدم گذراندن دوره کامل  واسطهبهو تربیتی حوزه استفاده کنند. بدیهی است 
 .ردیگینمدرس به ایشان تعلق 

 هاکارگاهو  هانشستو جدول دروس،  آموزشی تربیتیواحدهای 

 نامهنیآئهمین . دروس الزامی طبق جدول است هاکارگاهو  هانشست ،هاکالساز  یامجموعه هرسالدرسی  برنامه   :2ماده 
 اجتماعی است. یرگذاریتأثکالن موضوع معرفتی، تهذیبی و  3واحد و شامل  13 هرسالدر 
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 جدول دروس

 توضیحات نیازپیش تعداد و نوع واحد عنوان درس ردیف

یزه  .1   ندارد نظری و عملی واحد 2 اخالق غر

  ندارد نظری و عملی واحد 2 اخالق شناخت و اندیشه ورزی  .2

  ندارد نظری و عملی واحد 2 عرفان و معنویت در صحیفه سجادیه  .3

  ندارد نظری و عملی واحد 2 اخالق اجتماعی  .4

  ندارد نظری و عملی واحد 2 تفکر یهاو مهارت یشناسشناخت  .5

  ندارد نظری واحد 2 خداشناسی در قرآن  .6

  ندارد نظری واحد 2 از پیدایش تا معاد در قرآن انسان  .7

  تفکر یهاو مهارت یشناسشناخت نظری واحد 2 فلسفه حق و ارزش  .8

  خداشناسی در قرآن نظری واحد 2 نبوت و والیت در قرآن  .9

  نبوت و والیت در قرآن نظری واحد 2 هیفقتیمهدویت و وال   .10

یم  .11   نبوت و والیت در قرآن نظری و عملی واحد 2 انس با قرآن کر

12.  
بین دو عنوان درسی،  نبوت و والیت در قرآن نظری واحد 2 البالغهدر نهج السالمهیعلنیرالمؤمنیامسیره حکمرانی 

مخیر به  جومعرفت
یخ و سیره سیاسی اهل گذراندن یکی است.  نبوت و والیت در قرآن نظری واحد 2 السالمهمیعل تیبتار

یان شناسی سیاسی معاصر ایران  .13   ندارد نظری واحد 2 جر

  ندارد نظری واحد 2 منظومه فکری تمدنی رهبری  .14

  ندارد نظری و عملی واحد 2 رسالت الهی دانشجو  .15

  رسالت الهی دانشجو نظری و عملی واحد 2 های خدمت جهادیالگو   .16

  های خدمت جهادیالگو  نظری و عملی واحد 2 1 یجهادخدمت ی هامهارتو  راحلم  .17

  1 یجهادخدمت  یهامهارتمراحل و  نظری و عملی واحد 2 2 یجهادخدمت  یهامهارتمراحل و   .18
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رگاه برگزار آموزشی تربیتی در قالب نشست و یا کا برنامه  واحد  3واحد دروس، مراکز موظف هستند  36عالوه بر  :3ماده 
ر آمده است از موضوعاتی که در جدول زی تواندیمکنند. هر مرکز با توجه به بوم و اقتضائات دانشجویان و دانشگاه خود 

 .شودینمو برگزاری هر کارگاه و نشست خارج از این موضوعات واحد درسی محسوب  نمودهانتخاب 

 واحد آموزشی است. 1نشست علمی یا کارگاه معادل  4 برگزاری :4ماده 

بستر مناسبی  تواندیمبرای عموم دانشجویان آزاده بوده و عالوه بر ارائه مدرک حضور  هانشستو  هاکارگاهحضور در : 5ماده 
 برای جذب باشد.

 هاکارگاهو  هانشستپیشنهادی  یهاموضوعول اجد

 تبلیغ و اثرگذاری اجتماعیگروه  یشنهادیپ یهانشستو  هاکارگاه ستیل

 جلسهعناوین  ردیف
 قالب

 کارگاه نشست
   اخالق و آداب تبلیغ  .1
   یشناسمنبعو  یغیتبل ید محتوایروش تول  .2
   پاسخگویی یهاروشو  هامهارت  .3
   و نهی از منکر معروفامربه یهاروش  .4
   روش مناظره  .5
   غیتبل یشناسروان  .6
   )پادکست، اینفوگرافی و ...( یاچندرسانهتولید محتوای   .7
   تبلیغ در فضای مجازی  .8
   بسترهای تبلیغ در فضای سایبر  .9

   اجتماعی )کاربر محور( یهاشبکهوب دو و   .10
   راهکارهای ورود و استفاده از آن() یاشتراکفضاهای مجازی و   .11
   )عمومی(محتوا  تیریو مدبالگری   .12
   محتوا )فوتوبالگ، ویدئوبالگ و پادکست( تیریو مدبالگری   .13
   و شیوه تعامل با مخاطب یشناسمخاطب  .14
   اصول نویسندگی در شبکه مجازی  .15
   و فضای مجازی هاشبکهامنیت در   .16
   فیلترینگ و انواع جرائم سایبری  .17
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 احکامفقه و فلسفه گروه  یشنهادیپ هاینشستو  هاکارگاه ستیل

 جلسهعناوین  ردیف
 قالب

 کارگاه نشست
   احکام کاربردی  .18
   احکام صنفی  .19
   فلسفه احکام  .20
   قواعد کاربردی فقهی  .21

 

 مهدویتگروه  یشنهادیپ هاینشستو  هاکارگاه ستیل

 جلسهعناوین  ردیف
 قالب

 کارگاه نشست
   ات عامه و خاصهیدگاه روایاز د یامام مهد  .22

 سنن و امتحانات الهی در دوران غیبت  .23
  

 انواع انتظار  .24
  

 ظهور یسازنهیزموظایف منتظران در   .25
  

   مهدویت و نسبت آن با انقالب اسالمی  .26

 رابطه مهدویت، نبوت و امامت  .27
  

   یومت جهانکظهور و ح  .28
   تیمهدو یشبهه شناس  .29
   ادعیه و زیارات مهدوی  .30
   و مهدویتادله عقلی امامت   .31
   ضاله یهافرقهمدعیان مهدویت و   .32
   (هیفقتیوالوالیت امر و امامت امت )  .33
   رجعت  .34
   مهدویت و مسائل جدید کالمی  .35
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   یپژوهندهیآو  یشناسفرجام  .36
   آخرالزمان  .37
   مهدویت و غرب  .38
   اخالق و تربیت مهدوی  .39

 

 و ادبیات رسانه ،هنرگروه  یشنهادیپ هاینشستو  هاکارگاه ستیل

 جلسهعناوین  ردیف
 قالب

 کارگاه نشست
   مبانی سواد بصری  .40
   دین و رسانه  .41
   یارسانهجنگ نرم و   .42
   شدنیجهانو  یسازیجهان  .43
   روش نقد و تحلیل  .44
   شناخت تلویزیون  .45
   سمیو سکوالرتلویزیون   .46
   رسانه، دین و فرهنگ  .47
   تبلیغ در ادیان یهاوهیش  .48
   هنر اسالمی و تمدن ساز  .49

50.  
دینی )نویسندگان،  یارسانهآشنایی با هنرمندان و محصوالت 

   کارگردان، فیلم، رمان، داستان بلند و کوتاه ...(

   یشناسنشانه  .51
   رسانه و ادبیات روایت شناسی  .52
   نقد رسانه یشناسروش  .53
   سواد رسانه  .54
   یارسانهجریان شناسی   .55
   اصول جنگ نرم  .56
   یارسانهجنگ  یهاکیتاکتو  هاکیتکن  .57
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   هارسانه یشناسجامعه  .58
   ارتباطات فرهنگی  .59
   ات داستانییبر ادب یدرآمد  .60
   نینو یسینوداستان  .61
   عناصر داستان  .62
   یرد ادبیات داستانیکبا رو یاتب ادبکبا م ییآشنا  .63
   رانیسان معاصر ایداستان نو  .64
   جهان )ترجمه( سانینوداستان  .65

 

یتگروه  یشنهادیپ هاینشستو  هاکارگاه ستیل  فرهنگی مدیر

 جلسهعناوین  ردیف
 قالب

 کارگاه نشست
   مدیریت استراتژیک  .66
   شناسی فرهنگیمفهوم  .67
   فرهنگ اسالمی  .68
   مدیریت فرهنگ اسالمی  .69
   مدیران فرهنگیهای مهارت  .70
   بسترهای فعالیت فرهنگی  .71
   انت فرهنگییص  .72
   کلیات سازمان  .73
   کلیات مدیریت  .74
   مدیریت اسالمی  .75
   وظایف مدیران  .76

 

 خانوادهو  زنان پیشنهادی گروه هاینشستو  هاکارگاهلیست 

 جلسهعناوین  ردیف
 قالب

 کارگاه نشست
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   های ازدواجچالش  .77
   های همسریژگیو  .78
   آمادگی برای ازدواج  .79
   همسرشناسی  .80
   یریگمیتصم  .81
   اقتصاد خانواده  .82
   تربیت فرزند یهامهارتو  هاستهیبا  .83
   سمینیفم یهاموجبررسی   .84
   پوشش در غرب و اسالم  .85
   بررسی اشتغال بانوان  .86
   ، پدریمادری یهانقش  .87
   جمعیت مسئله  .88
   ارتباطی همسران یهامهارت  .89
   معنویت و خانواده  .90

 

 گروه پژوهش یشنهادیپ هاینشستو  هاکارگاه ستیل

 جلسهعناوین  ردیف
 قالب

 کارگاه نشست
   آیین نگارش و ویرایش  .91
   متن( یریگ دهیاانواع مطالعه )سریع، تلفیقی،   .92
   (یبردارشیف یافزارهانرم) یبردارشیفانواع   .93
   یبندردهو انواع  یاکتابخانهمنابع   .94
   علمی یافزارهانرمعلمی و  یهاتیسا  .95
   )ورد( office 1آشنایی با مجموعه   .96
   )پاورپوینت( office 2آشنایی با مجموعه   .97
   نوت()وان office 3آشنایی با مجموعه   .98
   اطالعاتی یهابانک  .99
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   تایپ  .100
 

 ادیان، فرق و مذاهب گروه یشنهادیپ هاینشستو  هاکارگاه ستیل

 جلسهعناوین  ردیف
 قالب

 کارگاه نشست
   بررسی مسیحیت  .101
   بررسی کتاب مقدس  .102
   رهبانیت مسیحی یا زهد اسالمی؟  .103
   بررسی آئین زرتشت  .104
   )کوروش( ییگراباستانبررسی   .105
   خشونت از منظر اسالم  .106
   تییبهابررسی   .107
   به شبهات اهل سنت پاسخ  .108
   گستره دین و شریعت  .109
   دین و مسائل اجتماعی  .110
   پلورالیسم در حقانیت و نجات  .111

 

 سیاستگروه  یشنهادیپ هاینشستو  هاکارگاه ستیل

 جلسهعناوین  ردیف
 قالب

 کارگاه نشست
   با تحوالت سیاسی جهان اسالم ییآشنا  .112
   (نیازپیشجغرافیای سیاسی کشورها )  .113
   آشنایی با سیاست در اسالم  .114
   شناسیدشمن  .115
   مهندسی انتخابات  .116
   ها و تهدیدهاای؛ فرصتهای منطقهآشنایی با ظرفیت  .117
   دین و سیاست  .118
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   مشروعیت سیاسی  .119
   هیفقتیوال  .120
   هیفقیولبودن  گوپاسخ  .121
   جنسیارتباط نظام اقتصادی و سیاسی غرب با آزادی   .122
   اختالفات طبقاتی در ایران و رسالت دانشجو  .123
   یتعدالت اسالمی و سوسیالیس  .124

125.  
سم، ی)پان ترک گراتیقومناسیونالیستی و  یهاانیجربررسی 

   و ...( سمیعربپان

 

یمگروه  یشنهادیپ هاینشستو  هاکارگاه ستیل  قرآن کر

 جلسهعناوین  ردیف
 قالب

 کارگاه نشست
   آموزش تجوید مقدماتی و صوت و لحن پایه  .126
   یخوانروانآشنایی با مبانی آموزش روخوانی و   .127
   آداب تالوت قرآن  .128
   قرآن کریم )سطح یک( یشناسواژه  .129
   مبانی تدریس ترجمه و مفاهیم قرآن کریم  .130
   الهی بودن الفاظ قرآن  .131
   نقش جبرائیل در وحی  .132
   کریمشبهات حول قرآن   .133
   قرآن و مستشرقان  .134

 

 البالغهنهجگروه  یشنهادیپ هاینشستو  هاکارگاه ستیل

 جلسهعناوین  ردیف
 قالب

 کارگاه نشست
   السالمو تاریخ تطبیقی امام علی علیه شناخت نامه  .135
   البالغهنهجهای مطالعه روش  .136
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   خوانی با محوریت موضوعات برگزیدهمتن  .137
   البالغهنهجمباحث تربیتی و اخالقی در   .138
   البالغهنهجهای شگفتی  .139
   السالمتاریخ سیاسی اجتماعی امام علی علیه  .140
   البالغهنهجارتباط قرآن و   .141
   البالغهنهجروش فهم   .142
   البالغهنهجمباحث سیاسی و مدیریتی در   .143
   البالغهنهجمباحث اقتصادی در   .144
   البالغهنهجمباحث اعتقادی در   .145
   البالغهنهجمباحث فرهنگی در   .146

 

 صحیفه سجادیهگروه  یشنهادیپ هاینشستو  هاکارگاه ستیل

 جلسهعناوین  ردیف
 قالب

 کارگاه نشست
   السالمو تاریخ تطبیقی امام سجاد علیه شناخت نامه  .147
   السالمسیره امام سجاد علیه  .148
   صحیفه سجادیه شناخت نامه  .149
   آشنایی با دعا و آداب آن  .150
   های مطالعه صحیفه سجادیهروش  .151
   خوانی با محوریت موضوعات برگزیدهمتن  .152
   های صحیفه سجادیهزیبایی  .153
   ارتباط قرآن و صحیفه سجادیه  .154
   روش برداشت و ارائه صحیفه سجادیه  .155
   مباحث اعتقادی در صحیفه سجادیه  .156

 

 حدیثگروه  یشنهادیپ هاینشستو  هاکارگاه ستیل
 قالب جلسهعناوین  ردیف
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 کارگاه نشست
   حدیث خوانی یهامهارت  .157
   )درایه، رجال و ...( آشنایی با علوم حدیث  .158
   آشنایی با کتب اربعه و منابع روایی  .159

 

 اخالق و معنویت تربیت، گروه یشنهادیپ هاینشستو  هاکارگاه ستیل

 جلسهعناوین  ردیف
 قالب

 کارگاه نشست
   نماز خوب  .160
   زدودن تکبر یهامهارت  .161
   مهار خشم یهاکیتکن  .162

   شاد زیستن یهاکیتکن  .163

   اخالق فعالیت در فضای سایبر  .164

   اخالق بر پایه شریعت یا انسانیت  .165
   در اسالم یبازجنسهمو  ییگراجنسهم  .166
   شراب و نگهداری سگ راتیتأثپزشکان غربی در  یهاپژوهش  .167
   روانشناسان غربی پیرامون پیامدهای آزادی جنسی یهاپژوهش  .168
   بررسی انگاره قانون جذب  .169
   غربی یهاعرفانبررسی   .170
   شرقی یهاعرفانبررسی   .171
   بررسی عرفان حلقه  .172
   گراتیمعنو یهارمانبررسی   .173
   آزادی جنسیغرب و مشکالت   .174
   یاحرفهاخالق   .175
گاه، افکار منفی دینی، وسواس فکری  .176    شک ناخودآ
   نقش ولی و امام در تزکیه نفوس  .177
   آری یا خیر یحاضرجواب  .178
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 اقتصادگروه  یشنهادیپ هاینشستو  هاکارگاه ستیل

 جلسهعناوین  ردیف
 قالب

 کارگاه نشست
   اقتصاد مقاومتی  .179
   اسالمی اقتصاد  .180
   کارآفرینی یهاستهیبا  .181

 

 فلسفه و یشناسشناختگروه  یشنهادیپ هاینشستو  هاکارگاه ستیل

 جلسهعناوین  ردیف
 قالب

 کارگاه نشست
   نظام معرفتی اسالم و پوزیتویسم  .182
   ارزش معرفتی خواب، الهام و ...  .183

 

 اعتقادات کالم وگروه  یشنهادیپ هاینشستو  هاکارگاه ستیل

 جلسهعناوین  ردیف
 قالب

 کارگاه نشست
   معناداری زندگی در سایه ایمان و توحید  .184
   داروینیسم، جهش و وجود خداوند  .185

186.  
 بررسی هر یک از شبهات مشهور فیلسوفان غربی پیرامون اثبات

   وجود خداوند

187.  
 بررسی هر یک از شبهات مشهور فیلسوفان غربی پیرامون اثبات

   وجود خداوند

   کرونا و عدل الهی  .188
   کرونا و معناداری زندگی  .189
   فیزیکالیسم و اثبات ماوراء و روح  .190



17 
 

برگزاری  مرسوم در قالب آموزشی تربیتیتربیتی حوزه، عالوه بر نظام -آموزشی یهابرنامهدر طراحی و اجرای  :6ماده  
های افزایی، کرسیهای بصیرتعلمی، همایش هاینشستها، مؤثری همچون کارگاه یهاقالبآموزشی، از  یهاکالس

دار دیهای مطالعات تخصصی، جلسات مناظره، نقد آثار علمی و فرهنگی، بازدیدهای علمی فرهنگی، آزاداندیشی، حلقه
استفاده  هنگی،علمی و معنوی، برگزاری اردو، مسابقات فکری فر توته  یببا الگوهای موفق علمی فکری و اجتماعی، اعتکاف و 

 .شودیم... استفاده  و یآورفنعلم و  یهاپارک یهاتیظرفاز 

عنوان  واحد با 2به تشخیص استاد از ارزش  تواندیماثرگذاری اجتماعی  یهامهارتتحقیق کالسی درس الگو و : 7ماده 
 برخوردار گردد. «خدمت جهادیهای الگوها و مهارت»

 آموزش یتیتربلگوهای ا

 .شودیماجرای هریک از الگوهای تربیتی زیر موجب ارتقای سطح کیفی آموزشی و تربیتی : 8ماده 
 علمیه یهاحوزهاستفاده از اساتید مهذب  .8.1
 برگزاری درس اخالق توسط علمای مهذب منطقه .8.2
 علمیه. استفاده از فضاهای تربیتی در ارائه درس همچون مسجد و حوزه .8.3
 برگزاری اردوهای معنویت محور .8.4
 علمای دین یشاگرد پرور یهاروشبا الهام از  جومعرفتانس استاد با  .8.5
در  کالسی با رویکرد قرآنی و حدیثی از باب انس با قرآن کریم و متون اصیل روایی یهاپژوهشتعریف  .8.6

 متناسب با درس. یهاموضوعریز 
 جهت انس با کتب و نویسندگان.تعریف طرح مطالعاتی برای معرفت جویان  .8.7

یزی برنامه  آموزشی تربیتیر

 یاگونهبهه ریزی درسی مرکز باید با مراعات تقویم آموزشی دانشگاه و با در نظر گرفتن تعطیالت دانشگابرنامه :9ماده 
وارد  یالطمهان آزمون آن ازجملهحوزه و همچنین تحصیل دانشگاهی دانشجویان  آموزشی تربیتیطراحی شود که به برنامه 

 نسازد.
 در ارائه دروس هستند. ازهاینشیپمراکز موظف به رعایت : 10ماده 
 به پرهیز از اختالط شود. یاژهیواهتمام  کالسی یزیربرنامهدر  :11ماده 
 است. جلسه 13برگزاری  آموزشی تربیتیو حداقل نصاب  یاقهیدق 45جلسه  16هر واحد درسی به میزان  :12 ماده

 هر درس هستند. یهاسرفصلدرصد  70اساتید موظف به ارائه حداقل  :13ماده 
زمانی  یهاهبازو ... را در سامانه آموزشی در  هاکارگاهو  هانشستامور آموزشی اعم از دروس،  اندموظفمراکز  :14ماده 

 ثبت نمایند. sm.hodat.irدر سامانه مدیریت آموزشی به آدرس  شدهمشخص
 
 



18 
 

 ابیحضوروغ

 .شودیم( موجب حذف درس رموجهیغغیبت بیش از سه جلسه )موجه یا  :15ماده 
 بت محسوب خواهد شد.یالس و عدم بازگشت به آن، غک کا تریقه و یدق 15ش از یالس بکر در ی: تأخ1تبصره 
 رانند.درس را بگذ آن صرفًا با شرکت در آزمون جبرانی، توانندینماست  شدهحذفکه درس آنان  یانیجومعرفت :2تبصره 

 آزمون

ار کالسی، کنمره را به  6تا  توانندیمو کیفی از سطح درک مباحث کالسی، اساتید  بهنگامجهت انجام ارزیابی  :16ماده 
 .یا اشکال مختلف دیگر اختصاص بدهند تحقیق و خدمت جهادی

ست از ظرفیت 17ماده  سته ا شای سی نبوده بلکه  سطح درک مباحث کال صرفًا برای ارزیابی از  برای  آزمون نمره: آزمون 
 درس به اهداف تربیتی زیر اختصاص یابد: نمره  تعلیم بیشتر و مهارت ورزی استفاده کرده و بخشی از 

شی از نمره به  یآموزمهارتو  هاآموزهبرای تعمیق  الف. سی،چو ییهاقالببخ ، (کنفرانسفراهمایی ) ن مباحثه، تقریر نوی
 .ابدیو... اختصاص  یشیآزاداند، مسئله حل گزارش و منبع شناسی، نقد و تحلیل منابع اعم از کتاب و مقاله،

 .ابدیبخشی از نمره به آن تخصیص  هاآنو یا به کار بستن  هاآموزهب. برای تمرین تبیین و نشر 

 .است 12حداقل نمره قبولی در هر درس : 18 ماده

یابی  ارز

آموزشی م در ارتقای مراکز و نظا یاژهیونظر معرفت جویان در ارزیابی استاد و محتوای درسی نقش  ازآنجاکه :19 ماده
م قبل از در سامانه آموزشی در هر تر جومعرفتفرم ارزیابی استاد و محتوای درسی توسط الزم است  ،حوزه دارد تربیتی

 مشاهده نمره پایانی با تأمل الزم تکمیل گردد.
میع نظرات ارزیابی آشنا شده و در پایان هر نیم سال تج یهاشاخصدر ابتدای ترم، اساتید و معرفت جویان با  :20 ماده

 .گرددیممعرفت جویان توسط مراکز برای ستاد حوزه ارسال 
هت ارزیابی در هر نیمسال از هر کالس آموزشی دو فایل صوتی تدریس را به اداره آموزش ستاد ج اندموظفمراکز  :21 ماده

 ارسال نمایند.

 .ستارس د، مجاز به تدریس مجدد در آن هایابیارزدرصد از مجموع  60از  باالتراستاد در صورت کسب امتیاز  :22ماده 

 انتقالی

 .معرفت جویان دو نوبت حق انتقال به مرکز دیگر را دارند :23 ماده

 مدرک و گواهی صدور
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هذیبی و تتی با رعایت واحد های معرفتی واحد آموزشووی تربی 13اخذ مدرک پودمانی هر دوره منوط به گذراندن  :24 ماده
 است. 14با کسب حداقل معدل رسالت 

 .گرددیممدرک پایان دوره و کارنامه تحصیلی معرفت جویان توسط سامانه آموزش صادر  :25 ماده
 .شودیمگواهی تدریس اساتید، توسط مراکز و با تأیید مسئول آن مرکز صادر  :26 ماده

 یساز معادل

هر ، و طبق جدول ذیل رودیمجدید برای ارائه دروس معارف به شوومار  یهاقالبیکی از  عنوانبهدروس حوزه : 27 ماده
 .شودیم یسازمعادلدرس معارف با یکی از دروس حوزه علوم اسالمی دانشگاهیان طبق جدول زیر 

 4 جوفتمعربرای هر  توانندیم حداکثردر ارائه دروس توجه داشته باشد که هر نیمسال تحصیلی  ستیبایمتبصره: مراکز 
 واحد درسی را تطبیق بزنند.

 

 

 حوزه علوم اسالمی دانشگاهیاندروس  دروس معارف اسالمی

 واحد مبانی نظری اسالم 4

 هر دو واحد مبانی نظری با دو واحد متناسب از دورس زیر:
 واحد( 2) خداشناسی در قرآن (1
 واحد( 2) نبوت و والیت در قرآن (2
 واحد( 2) انسان از پیدایش تا معاد در قرآن (3
 واحد( 2فلسفه حق و ارزش ) (4

 واحد انقالب اسالمی 2

 یکی از دروس زیر:
 واحد( 2) ایران صدساله جریان شناسی سیاسی (1
 واحد( 2) منظومه فکری تمدنی رهبری (2
 واحد( 2) رسالت الهی دانشجو (3

 واحد اخالق اسالمی 2

 یکی از دروس زیر:
 واحد( 2) اخالق غریزه (1
 واحد( 2) اخالق شناخت و اندیشه ورزی (2
 واحد( 2) عرفان و معنویت در صحیفه سجادیه (3
 واحد( 2) اجتماعی اخالق (4

 واحد منابع اسالمی 2
 یکی از دروس زیر:

 واحد( 2) قرآن کریم انس با (1
 واحد( 2) البالغهدر نهج السالمهمیعل نیرالمؤمنیسیره حکمرانی ام (2

 واحد دانش خانواده 2
 یکی از دروس زیر:

 واحد( 2) اخالق غریزه (1
 واحد( 2) اخالق اجتماعی (2

 واحد( 2) السالمهمیعل تیبسیره سیاسی اهلتاریخ و  (1 واحد تاریخ اسالم 2

ali
Note
بخشی از این درس ترم گذشته برای بعضی ارائه شده.

این عنوان این ترم باشد و بچه های قدیمی تکمیل کنند و تطبیق بخورد.

ali
Note
بخشی از این درس ترم گذشته برای بعضی ارائه شده.

این عنوان این ترم باشد و بچه های قدیمی تکمیل کنند و تطبیق بخورد.

ali
Highlight

ali
Highlight

ali
Highlight

ali
Highlight

ali
Typewriter
سوره حجرات
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 سیالتدر حقپرداخت 

 .معارف است یهاگروهدر حوزه متناسب با ردیف پرداختی  سیالتدرحقپرداخت  :28ماده 
 دارد. سیالتدرحقواحد پرداخت  3عملی به میزان -هر دو واحد دروس نظری :29 ماده



 
 

 

 

 

 مقطع کارشناسی برنامه درسی
 هاسرفصلعناوین و 
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یزه  اخالق غر

 نظری و عملی واحد 2 واحد: و نوع تعداد
 ندارد :ازینشیپ

 مرتبط با آن. یهامهارتانسان و فراگیری آداب و  ی بدن و غریزه جنسیهاساحتآشنایی با  هدف:
 هاسرفصل

 ساحت بدن
 کلیات )اهمیت بدن و نقش آن در رشد اخالقی و ...( -
کبهداشت فردی و طهارت بدنی با  -  فقهی آن یهاستهیبابر  دیتأ
 خواب و مهارت تنظیم آن -
 و آداب مرتبط با تغذیه سالم هامهارت، هاستهیبا -
 پوشاک و آداب آن یهاستهیبا -

 جنسی زهیغرساحت 
 کلیات )چیستی غریزه جنسی، شهوت و عناصر آن، رابطه مدیریت غریزه جنسی و رشد اخالقی و ...( -
 هویت جنسی -
 حیا عامل مهار غریزه جنسی -
 مدیریت غریزه جنسی یهامهارت -
 روابط با جنس مخالف با رویکرد مهارتی و فقهی یهاستهیبا -

 متون پیشنهادی
 یهامهارت-ثیدارالحدنشر  یفقهتربیت جنسی علی تقی -پژوهشی در فرهنگ حیا، عباس پسندیده، نشر دارالحدیث

وسفی بازشناسی تربیت جنسی با رویکرد اسالمی شهناز ی-زندگی دکتر حسین خنیفر و دکتر مژده پورحسینی، نشر هاجر
 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

یس: هایبایسته  تدر
 بایست:استاد محترم می

 های اصلی پرداخته شودتمامی بحثبندی نماید که بهجلسات را به شکلی بودجه .1
ات و یافتن و ارتباط با قرآن و روایکه با  هدخواب جومعرفتاز کاربردی و عملی بودن واحد درسی یکرد ه روبا توجه ب .2

 بپردازد.و انس با قرآن و روایات دانش خویش  ارتقایمتناسب با درس به  های مرتبط ومطالعه بخش
 احکام مرتبط با مباحث در جلسه مستقل و یا ضمن تدریس اشاره نماید. ترینمهمبه  .3
 پیش ببرد بندیگروهکارگاهی و با  صورتبهمهارتی توجه ویژه نماید و تدریس را  هایبخشبه  .4
 از شاهدهای قرآنی و روایی استفاده نماید .5
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 ورزی شهیو انداخالق شناخت 

 ینظری و عمل واحد 2 واحد: و نوع تعداد
 ندارد :نیازپیش

 مرتبط با آن. یهامهارتو عقالنی انسان و فراگیری آداب و  ی شناختیهاساحتآشنایی با  هدف:
 هاسرفصل

 : ساحت عقالنیبخش اول
 چیستی عقل، رابطه عقل و جهل، رابطه عقل با قلب(کلیات )

 راهبرد تربیت عقل ترینمهمتقوا 
 تفکر انتقادی(ی تفکر و عقل ورزی )تفکر خالق و هامهارت

 بخش دوم: ساحت شناختی
 )ارزش علم، اقسام علم، جایگاه علم در رشد اخالقی، رابطه عقل و علم و ...( کلیات

 اخالق نقد و مناظره آداب آموزش و
 ی آموزش با رویکرد فقهی )احکام آموزش(هاستهیبا

 متون پیشنهادی
شر عابدینی ن محمدرضاشاگرد پروری -شجاعی نشر دارالحدیث محمدصادقروانشناسی تنظیم رفتاری با رویکرد اسالمی 

مدرضا مح آئین دانشوری ترجمه المراد من منیة المرید-نشر منیر هاشمیبندرآمدی بر تربیت عقالنی سید محمد -معارف
 اخالق علم و فرهنگ احمد حسین شریفی و همکاران موسسه 5دانشنامه اخالق کاربردی جلد -طباطبایی، نشر هاجر

 اخالق نقد سید حسن اسالمی نشر معارف-آموزشی و پژوهشی امام خمینی
 منابع پیشنهادی
-دیادب الهی تربیت مربی مجتبی تهرانی نشر مصباح اله-، گروه نویسندگان نشر معارفیدارشتنیخوجوان، هیجان و 

 تمحمدحسن رحیمیان سم اخالق و تربیت اسالمی محمدتقی رهبر و-مفاتیح الحیاة عبدالله جوادی آملی نشر اسراء
یس: هایبایسته  تدر

 بایست:استاد محترم می
 های اصلی پرداخته شودتمامی بحثبندی نماید که بهجلسات را به شکلی بودجه .1
ات و یافتن و ارتباط با قرآن و روایکه با  هدخواب جومعرفتاز کاربردی و عملی بودن واحد درسی یکرد با توجه به رو .2

 بپردازد.و انس با قرآن و روایات دانش خویش  ارتقایمتناسب با درس به  مرتبط وهای مطالعه بخش
 احکام مرتبط با مباحث در جلسه مستقل و یا ضمن تدریس اشاره نماید. ترینمهمبه  .3
 پیش ببرد بندیگروهکارگاهی و با  صورتبهمهارتی توجه ویژه نماید و تدریس را  هایبخشبه  .4
 روایی استفاده نمایداز شاهدهای قرآنی و  .5
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 عرفان و معنویت در صحیفه سجادیه

 ینظری و عمل واحد 2 واحد: و نوع تعداد
 ندارد :نیازپیش

 مرتبط با آن. یهامهارتانسان و فراگیری آداب و  ی عبادی، عرفانی و معنویهاساحتآشنایی با  هدف:
 هاسرفصل

 ساحت عبادی
 اخالقی انسان و ...(کلیات )چیستی عبادت، نقش عبادت در تربیت  -
 اقسام عبادات: فردی و جمعی -
 عهدهای جمعی -
 آداب بندگی و دعا )اشاره به معنای استجابت حتمی دعا( -
کعبادات و نقش آن در تهذیب نفس با  -  بر صحیفه سجادیه دیتأ

 ساحت عرفانی و معنوی
 کلیات )چیستی عرفان و معنویت و ...( -
 سجادیه صحیفه در عرفان -

 متون پیشنهادی
 صحیفه سجادیه

 عابدینی نشر حوزه علوم اسالمی دانشگاهیان محمدرضا اکبرجهاد 
 منابع پیشنهادی

 مفاتیح الحیاة عبدالله جوادی آملی نشر اسراء
یس: هایبایسته  تدر

 بایست:استاد محترم می
 های اصلی پرداخته شودتمامی بحثبندی نماید که بهجلسات را به شکلی بودجه .1
ات و یافتن و ارتباط با قرآن و روایکه با  هدخواب جومعرفتاز کاربردی و عملی بودن واحد درسی یکرد با توجه به رو .2

 بپردازد.و انس با قرآن و روایات دانش خویش  ارتقایمتناسب با درس به  های مرتبط ومطالعه بخش
 .احکام مرتبط با مباحث در جلسه مستقل و یا ضمن تدریس اشاره نماید ترینمهمبه  .3
 پیش ببرد بندیگروهکارگاهی و با  صورتبهمهارتی توجه ویژه نماید و تدریس را  هایبخشبه  .4
 تقسیم کرده و عهدهای جمعی را دنبال کند. هاییگروهرا به  جویانمعرفت .5
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 اخالق اجتماعی

 ینظری و عمل واحد 2 واحد: و نوع تعداد
 ندارد :نیازپیش 

 ن.مرتبط با آ یهامهارتانسان و فراگیری آداب و ی عاطفی، خانوادگی و اجتماعی هاساحتبا اجمالی آشنایی  هدف:
 هاسرفصل

 )مفهوم شناسی احساسات، عواطف و هیجانات(کلیات 
 مهارت کنترل هیجان خشم

 ی روابط عاطفی سالمهاستهیبا
 الگوی شادی از منظر اسالم

 بر تفسیر سوره حجرات( دیتأکاخالق و زندگی اجتماعی )با 
ی کلی در اخالق اجتماعی )اصل عدل، اصل احسان، اصل تقدم مصالح معنوی بر منافع مادی و اصل رعایت هامالک

 اولویت خانواده بهترین محیط برآورده شدن نیازها(
 ی سازگاری اجتماعی )مدارا(هامهارت

 ی جمعیهایهمکاراخالق مسئولیت اجتماعی و 
 متون پیشنهادی

ر خشم مها-، نشر هاجرینیپور حسزندگی دکتر حسین خنیفر و دکتر مژده  یهامهارتاح یزدی، اخالق در قرآن عالمه مصب
ه خشمت را قورت بد-خشم و مهار آن از دیدگاه اسالم دکتر محمدرضا کیومرثی نشر دارالحدیث یشناختروانبررسی 

ی هامهارت-ینیخمامام  مهارت مدیریت خشم با نگاهی به منابع اسالمی، مجید جعفری، موسسه آموزشی پژوهشی
 اخالق و تربیت اسالمی محمدتقی رهبر و محمدحسن -موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینیسازگاری علی حسین زاده 

 رحیمیان سمت
 منابع پیشنهادی

 کوشکمیان انتشاراتی زندگی الدن فتی و همکاران، هامهارتمجموعه -مفاتیح الحیاة عبدالله جوادی آملی نشر اسراء
یس: هایبایسته  تدر

 بایست:استاد محترم می
 های اصلی پرداخته شودتمامی بحثبندی نماید که بهجلسات را به شکلی بودجه .1
ات و یافتن و ارتباط با قرآن و روایکه با  هدخواب جومعرفتاز کاربردی و عملی بودن واحد درسی یکرد با توجه به رو .2

 بپردازد.و انس با قرآن و روایات دانش خویش  ارتقایمتناسب با درس به  های مرتبط ومطالعه بخش
 احکام مرتبط با مباحث در جلسه مستقل و یا ضمن تدریس اشاره نماید. ترینمهمبه  .3
 پیش ببرد بندیگروهکارگاهی و با  صورتبهمهارتی توجه ویژه نماید و تدریس را  هایبخشبه  .4
از شاهدهای قرآنی و روایی استفاده نماید. .5



 
 

 تفکر یهامهارتشناخت و 

 نظری واحد 2 واحد: و نوع تعداد
 : ندارددرس نیازپیش

 فهم دین. یشناسروش، کشف مغالطات و یشناسشناختآشنایی کلی با مباحث  اهداف درس:
 هاسرفصل
 یشناسشناخت

 پایه و فطری( یهاشناختشناخت، آشنایی با  مسئلهچیستی و اهمیت شناخت )پسینی بودن  -
حساب ، اهمیت عقلو عقل ، پوزیتویسم و ییگراحس، ارزشمندی تجربه-تجربه ) ابزار و منابع شناخت -

 (یینماواقعبررسی خواب در ، مکاشفه و وحی ،شهود، و ... احتماالت
 هاو اعتبار آن نیقیرسیدن به یهاراهو  ارزشمندی یقین و گمان -
 (ارتباط شهود با علم حضوری، هایژگیوتعریف و ) علم حضوری -
 روایات و قرآن در عقل و فطری هایشناخت شهود، تجربه، جایگاه -
 آشنایی با موانع شناخت و چگونگی رفع آن در قرآن -
 معرفتی پلورالیسم -

 دینی کسب معرفتروش و  اندیشه ورزی
 و خطاهای اندیشه مغالطاتاهم آشنایی با  -
 )روش عقلی، تجربی، نقلی( یشناسروشتوجه به تفاوت علوم و معارف دینی از جهت  -
 کسب معارف دینی )اعتبار عقل، نقل و اجتهاد( یهاروشآشنایی با  -
 جایگاه تقلید در کسب معرفت -
 هرمنوتیک، قبض و بسط شریعت(گستره اجتهاد و برداشت از متن )معیارها،  -

 متون پیشنهادی
شناخت،  مسئله، وکیلی محمدحسن، یشناسمعرفت، یعبدالله محمد شناسی،معرفتمجتبی مصباح، ، یشناسمعرفت

 شهید مطهری
 منابع

، زاده نیمحمدحس، یشناسمعرفتمنابع معرفت، کاوش در ژرفای جوادی آملی،  اللهتیآدر قرآن،  یشناسمعرفت
 زاده نیمحمدحسمبانی معرفت دینی، ، یشهریر اللهتیآمبانی شناخت، ، خندان اصغریعلمغالطات، 

یس یهاستهیبا  تدر
 :ستیبایماستاد محترم 

 اصلی پرداخته شود هایبحث تمامیبهنماید که  یبندبودجهجلسات را به شکلی  .1



 
 

 متناسب با درس به کاربست دانش تمرینکه با حل  هدخواب جومعرفتاز درس رویکرد کاربردی با توجه به  .2
 خویش بپردازد.

 پیش ببرد. بندیگروهکارگاهی و با  صورتبهرا مبحث آشنایی با خطاهای اندیشه  .3
 
  



 
 

 خداشناسی در قرآن

 نظری واحد 2 واحد: و نوع تعداد
 ندارد درس: نیازپیش

 توحید و عدل ،آشنایی کلی با مباحث ایمان اهداف درس:
 هاسرفصل

 ایمان
 تعریف ایمان )تفاوتش با اسالم، تعریف اسالم و ایمان در روایات و آیات قرآن( -
 فطرت، عقل، علم، توفیق الهی()ارزش معرفت ایمانی و وجوب اندیشیدن در معارف اسالم()ایمان  یهاسرچشمه -
 خاص در قرآن( مؤمناندر قرآن )ذکر الگوهای پایداری در ایمان  -
 ارتباط عمل و ایمان -
 صحیح تقوامعنای  -
 مصاف همیشگی ایمان و کفر )فردی و اجتماعی( -
-ندگی داشتن برنامه ز، صفات نیکوی انسانی، در زندگی گاههیتکآرامش و داشتن ، ارزشمندی زندگی) برکات ایمان -

دت و سعا، برای فرد و جامعه مومنان و الهامات غیبی هاامداد، لتورات اسالمی منطبق بر فطرت و عقاحکام و دس
 (کامیابی در زندگی دنیوی و اخروی

 توحید
خصوصیات ، در قرآن توحیدی و معنا پیدا کردن زندگی اهمیت شناخت مبداء، فطرت خداجویی) اهمیت توحید -

 زندگی فردی و اجتماعی توحیدی(
 اشاره به با برهان نظم) آشنایی اجمالی با اقسام براهین اثبات وجود خدا و ارزش هر برهان با رویکرد شبهه محوری -

ن های فلسفی اشاره به برها، اثبات صانع آن مانندو پیامدهای معرفتی  اشاره به بیگ بنگ، برهان فطرت، تکامل فرضیه
 (براهین فالسفه غرب مثل کانت و آنسلم و امکان و وجوب و برهان صدیقینمانند 

هابیون به اشاره به اتهام شرک توسط وبا  توحید در عبادت و ربوبیت، توحید در حاکمیت، توحید ذاتی) مراتب توحید -
 و قدرو  قضا، فهم صحیح از مانند آرامش و شجاعت در مقابل دنیاداران آننتایج  و توحید افعالی، شیعه و پاسخ آن

 توحید در خالقیت و نفی طبقات اجتماعی(، انسان اختیار و سرنوشت
 عدم امکان شناخت ذات الهی و اشاره به صفات مهم ثبوتی خداوند -
 (دم اهمیت آنها، اشاره به وسوسه های فکری و عمراتب شرک اعتقادی و اخالقی) نصاب توحید و شرک -

 عدل الهی
 مجازات و پاداش( ،خلقت، توزیع نعمت، تشریععدالت ) یهاحوزهمعنای عدالت و  -
مانند لزوم اختیار داشتن  الهی در دنیا یهاسنتتفاوت عدالت با تساوی، لزوم جریان ) اثبات عدالت و حکمت الهی -

 (انسان ها در جهت فهم شرور اختیاری انسان ها



 
 

دالت ععدم ظرفیت دنیای مادی برای ، -تبیین قاعده اهم بر مهم-جهان موطن امتحان است ) تبیین عدالت در جهان -
و  هاجرنظرفیت معاد جهت تحقق عدالت، جبران ، جزئی یهابخشعدالت در کل هستی معنا دارد نه در ، کامل

 عدم دستیابی به حکمت بعضی شرور(، تفاوت شرور با رنج، حقوق در زندگی حقیقی یریگبازپس
 متون پیشنهادی

 مقام معظم رهبری طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن،
 پیشنهادی منابع

ی ساز اصول زندگانسان و ایمان، شهید مطهری، جهانی بینی توحیدی، شهید مطهری، خداشناسی در قرآن، عالمه مصباح، 
مد حسین ، خدا از دیدگاه قرآن، سید محیشهریر اللهتیآایمان در قرآن، -اسالم، ایمان و توحید، حسین زاده اصفهانی

د ، عدل الهی، شهیتوحید، شهید مطهری-وکیلی محمدحسنخداشناسی، -جوادی آملی اللهتیآتوحید در قرآن، بهشتی، 
، شهریری اللهآیتمبانی خداشناسی،  -مصباح یزدی خداشناسی، عالمهانسان و سرنوشت، شهید مطهری،  –مطهری 

رازی، مکارم شی اللهآیتدانشجویی، پنجاه درس اصول عقاید برای جوانان،  هایپاسخو  هاپرسشخداشناسی، جلد اول از 
ین اثبات تبیین براه-وجود خدا در فلسفه غرب، ادواردزپلبراهین اثبات -5ج اصول فلسفه و روش رئالیسم، شهید مطهری، 

خداشناسی -خدا در فلسفه، ترجمه خرمشاهی-طهرانی نیمحمدحستوحید علمی و عینی، -جوادی آملی اللهتیآخدا، 
ن علم پیشین الهی و اختیار انسان، محمد سعیدی مهر، پاسخ به شبهات کالمی خداشناسی، قدردا -فلسفی، عبودیت

صفات حق  شریعتی سبزواری، عدل الهی از دیدگاه امام خمینی، اسماء و محمدباقرتوحید در نگاه عقل و دین،  قراملکی،
مبدا و ال-طهرانی نیمحمدحسالله شناسی، ، ابراهیم دینانی، عدل و حکمت، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، وتعالیتبارک

 .مسیحی هستم، راسلچرا -پندار خدا، ریچارد داوکینز-المعاد، صدرالمتالهین
یس هایبایسته  تدر

 :بایستمیاستاد محترم 
 اصلی پرداخته شود هایبحث تمامیبهنماید که  بندیبودجهجلسات را به شکلی  .1
 لعه آیاتو تفاسیر و یافتن و مطا قرآنارتباط با که با  هدخواب جومعرفتاز کاربردی درس یکرد با توجه به رو .2

 بپردازد.و تفاسیر  قرآنو انس با دانش خویش  ارتقایمتناسب با درس به 
 در مبحث شبهات به اهم شبهات روز با توجه به نیازمندی مخاطب بپردازد. .3
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 تا معاد پیدایشانسان از 

 نظری واحد 2 واحد: و نوع تعداد
 ندارد درس: نیازپیش

 معادروح و آشنایی با کلیات شناخت ، یشناسانسانآشنایی با مباحث  اهداف درس:
 هاسرفصل
انواع  پیامدهای هر یک از و فلسفی، تجربی، دینی و عرفانی یشناسانسانانواع ی، شناسانسانتعریف و ضرورت کلیات )

کمال انسان  ودت تعیین سعا، شناخت انسان بر علوم انسانی ریتأث، تغییر شیوه زندگی و معناداری زندگیمانند  یشناسانسان
 (ارتباط شناخت نفس و شناخت خداوند، از انسان تعریفمانبا توجه به 

 مسئله تولید نسل اولیههبوط و  ،در بهشت آدم و حوا سکونت ابتدایی ،عالم ذر
 یدوبعدانسان موجودی 

 بودن انسان یدوبعددالیل عقلی، قرآنی و تجربی  -
 عنای روح الهی داشتنمو  حقیقت روح -

 جایگاه خالفت الهی برای انسان
 سرنوشت انسان

 نفوذ شیطان( انسان، میزاناختیار انسان در تعیین سرنوشت )بخت، میزان قدرت و اختیار  -
 پاسخ به شبهات پیرامون انواع جبر )اشاره به قضا و قدر، امر بین االمرین( -

ذات  عنوانبهاشاره به ارزش و سرشت انسان در نگاه داروین، زرتشت و مسیحیت )مانند جایگاه انسان سرشت انسان )
 (و ... ، اختالف طبقات انسانی در ادیاندر مسیحیت یا دارای فطرت پاک، اهریمنی بودن زن در زرتشت آلودهگنا

 (نقد و بررسی، پیدایش یهانهیزم، مفهوم اومانیسم و اهمیت بحث) اومانیسم
 کرامت انسان در اسالم و اومانیسم

 (به سمت خداوند رجوعبازگشت و معاد )
 )تجسم اعمال(رابطه اعمال و روح 

 (نزدیک به مرگ یهاتجربه، فطرت و ادله نقلی، حکمت، عدالت و قدرت الهی) جهت اثبات معاد هابرهان
 (بهشت و جهنم برزخی، معنای قبر و احواالت مرتبط با قبر در روایات، حیات و بدن برزخی)برزخ 

 آن )لهم ما یشتهون و لدینا مزید( یهانعمتبهشت و  یهایژگیو
 (یزانحقیقت م، رابطه تکوینی بین اعمال و سعادت انسان، حقیقت شهادت شاهدان در قیامت، حقیقت مرگ) حقایق معاد 

 اسخ(، تنهمسان نبودن گناه و مجازات، خلود ؟همان حال در قیامت است دهندهنشانحال انسان در دنیا ) شبهات معاد
 شفاعت

 متون پیشنهادی



 
 

 معاد از دیدگاه امام-وکیلی نیمحمدحسانسان شناسی، -، محمود رجبییشناسانسانانسان در قرآن، مصباح یزدی، 
 پورمیرحخمینی، 

 پیشنهادی منابع
، سرشت انسان در اسالم و مسیحیت-هستی و هبوط، پارسانیا-معظم رهبری مقام طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن،

ا بانسان شناسی -قرآن و مسئله معاد، علیرضا اسعدی-تفسیر المیزان جلد اول جهت بحث شفاعت-سلیمانی اردستانی
ید مطهری، ، دفتر معاد، چلچراغ حکمت، انسان از آغاز تا انجام، عالمه طباطبایی، انسان در قرآن، شهرویکرد المیزان

زندگی جاویدان و حیات اخروی، شهید مطهری، معاد، شهید مطهری، معاد یا بازگشت به سوی خدا، محمد شجاعی، 
ا و یوسفی، سرنوشت ارواح در برزخ، مجتبی شاه ملکی، تجسم اعمال در دنی محمدتقیاز دیدگاه عقل و وحی،  تناسخ

مکارم شیرازی،  اللهآیتمکارم شیرازی، معاد و جهان پس از مرگ،  اللهآیتکوهی، ارتباط با ارواح،  محمدرضاقیامت، 
 ؟ه خبرچ، رضا اکبری، از عالم بعد از مرگ یجاودانگ آملی،جوادی  اللهآیت، معاد در قرآن، آبادیخرمشفاعت، طاهری 

 صرفی پور، حیات پس از مرگ، اسدی. محمدتقی
یس هایبایسته  تدر

 :بایستمیاستاد محترم 
 اصلی پرداخته شود هایبحث تمامیبهنماید که  بندیبودجهجلسات را به شکلی  .1
 لعه آیاتو تفاسیر و یافتن و مطا قرآنارتباط با که با هد خواب جومعرفتاز کاربردی درس یکرد با توجه به رو .2

 بپردازد.و تفاسیر  قرآنو انس با دانش خویش  ارتقایمتناسب با درس به 
 در مبحث شبهات به اهم شبهات روز با توجه به نیازمندی مخاطب بپردازد. .3

 
  



 
 

 حق و ارزشفلسفه 

 نظری واحد 2 واحد: و نوع تعداد
 تفکر یهامهارتو  شناسیشناخت :نیازپیش

 مبانی حقوق اسالمی و بنیادهای ارزش اخالقیفکری فلسفی  یهاانیبنتقویت  هدف:
 هاسرفصل

 حق
حق  تفاوت، آشنایی با مفاهیمی مانند حقوق، قانون، ضرورت بحث از فلسفه حقوق، حق و تکلیف) مفاهیم و کلیات -

 (اخالقتبیین تفاوت حق در حقوق با حق در ، بودن با حق داشتن
راده مالکیت حقیقی و ا، یا پوزیتویسم دموکراسی، طبیعت) و تعیین حقوق انسان( یشناسمنشأ حق )ارتباط انسان -

 تشریعی خداوند
دن خصوصیات نظام حقوقی اسالم )فطری و طبیعی بودن، ضمانت اجرایی ایمانی داشتن، احکام ثانوی و منعطف بو -

 و ...(
همیت اعنوان منشأ حق، عدالت تلف )آیا با پذیریش طبیعت و یا پوزیتویسم بههدف تعیین حقوق بر اساس مبانی مخ -

 (و اصالت دارد؟
 کمال انسان چیست؟ گره خوردن مصلحت انسان به دین و لزوم) وابستگی حق و تکلیف به مصلحت و کمال انسان -

 (پذیرش تکالیف دین
 ی(داربرده، آزادی مذهبی، آزادی بیان) آزادی -
 (حق امنیت، حق حیات و خودکشی، تکلیف در انتخاب نوع زندگی اجتماعی) نیکرامت انساحق و  -
 اختصاصی حقوق مشترک، اجتماعی و سیاسی اقتصادی، حقوق انسانی، ماهیت مرد، و زن اشتراکات زنان، حقوق -

 .قضاوت و ابتدایی جهاد زوجات، تعدد بیشتر، ارث و دیه مردان، اختصاصی حقوق زنان،
 (اصول موضوعه اعالمیه حقوق بشربررسی بندها و ) اعالمیه حقوق بشر -

 ارزش
 کلیات )اهمیت، تاریخچه، ضرورت فلسفه اخالق و تعاریف اخالق، علم اخالق، فلسفه اخالق( -
 (دیدونبایتبیین فلسفی مفاهیم اخالقی )ارزش، خوب بد، وظیفه، با -
 (لیفاع و فعلی حسن الهی، امرونهیعقل و  قانون با مطابقت، افعال ذاتی قبح و حسن)اخالقی  ییگراواقع -
 (عدم امکان رد و اثبات، و نسبیت در اخالق ییگراکثرت) گرایی و لوازم آن رواقعیغ -
 ... گرایی، وظیفه گرا و سعادت ،ییگرا، قدرتییگرا، لذتگراتیآشنایی با مکاتب اخالقی غا -
 (ود؟شآیا مرام انسانیت جایگزین دین می ، نیاز و کمک اخالق به دین، تعامل میان دین و اخالق) دین و اخالق -
 (وهسود و زیان فرد یا گر، داریسرمایهاخالق در نظام ، اخالق لیبرال) معیار ارزش اخالقی در مکاتب مختلف -
 



 
 

 متون پیشنهادی
المه عفلسفه اخالق، -قرآنجوادی آملی، مبادی اخالق در  اللهآیت-مصباح، مجتبی، فلسفه اخالق، موسسه امام خمینی

 فلسفه حقوق، جمعی از نامهدرس، و عابدینی پژوهدانشفلسفه حقوق، ، مصباح، مجتبی، بنیاد اخالق-مصباح یزدی
 نویسندگان، موسسه امام خمینی

 پیشنهادی منابع
و  باید مسئلهجوادی، محسن، ، نقد و بررسی مکاتب اخالقی، عالمه مصباح یزدی، مدرسی محمدرضافلسفه اخالق سید 

فلسفه ، یزدی، بررسی و نقد مکاتب اخالقی مصباحعالمه  ؟احمد حسین، خوب چیست بد کدام استشریفی، ، هست
مک ، د علیامبانی فلسفه اخالق، ریچارد هولمز، ترجمه مسعو، اخالق در قرن حاضر، مری وارنوک، ترجمه ابوالقاسم فنایی

، الرنس سی بکر، وزشی و پژوهشی امام خمینیموسسه آم قم: ترجمه محمود فتحعلی، بصیرت اخالقی، دیوید، ناوتن،
امتناع  حقوق بشر اسالمی،، سید قریشی، دین و اخالق، بارتلی، دین و اخالق، ترجمه خزاعی، تاریخ فلسفه اخالق غرب

المه ع، قرآنحقوق و سیاست در ، بر حقوق اسالمی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، سمت یدرآمد، پژوهدانشیا ضرورت، 
، باح یزدینگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسالم، عالمه مص، نظریه حقوقی اسالم، عالمه مصباح یزدی، یزدیمصباح 

لسفه فبر  یدرآمد، مقایسه بین احکام حکومتی و احکام ثانوی، محمدی گیالنی، نظام حقوق زن در اسالم، شهید مطهری
 .، جواد آملیقرآنکرامت در ، آزادی، جوادی آملی ارتداد و، ایولین رید، آزادی زنان، حقوق، آلتمن آندرو

یس هایبایسته  تدر
 :بایستمیاستاد محترم 

 در تدریس نیمی از جلسات به بخش ارزش و نیم دیگر جلسات به بخش حق اختصاص دهد. .1
 متناسب با درس به کاربست دانش تمرینکه با حل هد خواب جومعرفتاز کاربردی درس یکرد با توجه به رو .2

 خویش بپردازد.
 در مبحث شبهات به اهم شبهات روز با توجه به نیازمندی مخاطب بپردازد. .3

 
 
 

  



 
 

 قرآننبوت و والیت در 

 نظری واحد 2 واحد: و نوع تعداد
 قرآنخداشناسی در  درس: نیازپیش

 .ریمکبا تاکید بر آیات قرآن  در اسالم و تشیعو اهمیت والیت  آشنایی کلی با دو اصل نبوت و امامت اهداف درس:
 نبوت

وردن ، گره خمحدودیت ابزارهای شناختی انسان، در زندگی اجتماعیالهی نیازمندی انسان به قانون ) ضرورت نبوت -
 (سعادت  فردی، اجتماعی و اخروی انسان به وجود راهنما

 (مه قسطنظام و جامعه توحیدی، اقا لیتشکتربیت انسان ها در سایه  ،)گستره شریعت قرآندر  و اهداف نبوتفواید  -
 مانند نابغه بودن نبی و تجربه دینی ییهادگاهیدنقد ، قرآنوحی در و انواع تعریف  -
 ه(، گواهی انبیاء سابق، معجزهانشانهو  هاهیآشناخت نبی با تطبیق بر نبوت خاصه پیامبر اکرم ص ) یهاراه -
 الهی یهاسنتمعجزه و قانون علیت و  -
 در وحی، عمل و خطا و نسیان()عصمت انبیاء  -
 (ادله و چرایی خاتمیت) خاتمیت -

 والیت و امامت
 قرآندر  تعریف امامت و والیت -
 امام شئونانواع والیت و  -
ه به آیات قرآن )برتری امام از نبی و اهمیت نقش ولی در جامعه و لزوم والیتمداری مومنان با توج تفاوت امامت و نبوت -

 کریم(
 یت()توجه به ابعاد زندگی اجتماعی، اخالقی و سعادت انسان در سایه پذیرش وال والیت تشریعیو  آثار تکوینی -
 )انسان بدون ولی به کجا می رسد؟( لزوم شناخت امام -
 )این امر به مردم واگذار شده است یا خداوند فردی را معین کرده است؟( مت؟خالفت یا اما -
ت حضرت اثبات امام، کریم قرآناثبات امامت حضرت علی ع از )و اشاره به امامت اهل بیت ع   امامت امام علی )ع( -

 (علی ع از کتب اهل سنت
 متون پیشنهادی 

 عالمه مصباح قرآندر  یراهنما شناس، راه و طرح کلی اندیشه اسالمی
 پیشنهادی منابع

 ؟دانشجویی، چرا دین چرا اسالم چرا تشیع هایپاسخو  هاپرسش، راهنما شناسی جلد سوم از معارف در آثار شهید مطهری
طباطبایی، فلسفه  وکیلی، معنی تشیع، عالمه محمدحسنشناسی، شاکرین، دفتر امامت و رهبری، چلچراغ حکمت، راهنما 

مصباح یزدی، وحی  عالمه مصباح یزدی، راه راهنما شناسی، عالمه ، راه و راهنما شناسی،شهریری اللهآیتوحی و نبوت، 



 
 

ختم نبوت و پیامبر امی و خاتمیت و نبوت و امامت و رهبری از شهید مطهری،  یهاکتابجوادی آملی،  اللهآیتو نبوت، 
 مقام معظم رهبری. پیامبر اعظم ص، یهادرسقدردان قراملکی،  محمدحسنامامت، 

یس هایبایسته  تدر
 :بایستمیاستاد محترم 

 اختصاص دهد. والیت و امامتو نیم دیگر جلسات به بخش  نبوتدر تدریس نیمی از جلسات به بخش  .1
 لعه آیاتو تفاسیر و یافتن و مطا قرآنارتباط با که با هد خواب جومعرفتاز کاربردی درس یکرد با توجه به رو .2

 بپردازد.و تفاسیر  قرآنو انس با دانش خویش  ارتقایمتناسب با درس به 
 در مبحث شبهات به اهم شبهات روز با توجه به نیازمندی مخاطب بپردازد. .3

 
  



 
 

 هیفقتیوال مهدویت و 

 نظری واحد 2 واحد: و نوع تعداد
 امامت و والیت درس: نیازپیش

 هیفقتیوالپساظهور و  ،آشنایی با امام زمان عج، ظهور اهداف درس:
 هاسرفصل
 پساظهور

 دنیای پساظهور )وقایع پس از ظهور و ...( -
 عدالت در پساظهور -
 رشد انسان در پساظهور -
 و افکار غلط نسبت به ظهور و پساظهور ها شناسایی خرافه -

 ظهور
 ی ظهورهاستهیبا -
ز اپرهیز ، شتاخت جهت قائم مانند ایشان القاب بعضی با آشنایی و عج عصر امام شناختشناخت امام زمان عج ) -

 (مرگ جاهالنه
  (غیبت صغری و کبری تفاوت های مفهوم غیبت و) غیبت -

 (آزمایش مردم، حفظ جان امام)سری از اسرار الهی، اسرار غیبت 
 و مومنین( واسطه فیض الهی، نصرت و رهبری کلی دین و رهبران دینی) فواید وجود امام غایب

 در عصر غیبت نیابت خاص و عام
یشینه پ در عصر غیبت، زندگی اجتماعی و لزوم تشکیل حکومتتوحید در حاکمیت تا پذیرش والیت فقیه، ) هیفقتیوال -

 (در بین علماء شیعه هیفقتیوالبحث 
 (و پادشاهی هیفقتیوال، تفاوت مطلقه بودن والیتو گستره آن ) هیفقتیدالیل عقلی و نقلی بر وال -
 (قیهفجایگاه مردم در انتخاب ، وظایف و اختیارات فقیه، تفاوت والیت با وکالت) هیفقتیوالو  فقیه یهایژگیو -
 نسبت ؟انتصاب است یا انتخاب، شبهه دور در انتخاب فقیه ؟ع است تیبآیا فقیه نائب اهل) شبهات و سؤاالت -

 (جمهوریت با والیت
 گره خوردن وظایف منتظر ظهور با پذیرش والیت نائب امام -

 انتظار
ایی برای پوی مانند  آثار انتظار صحیح در ابعاد فردی و اجتماعی، انتظار مطلوب و پرهیز از انتظار مخرب)کلیات  -

 (احساس حضور در محضر امام و و اجتماعی، ایجاد وحدت و همگراییرسیدن به اهداف فردی 
 موردیاز خلط بین شرط و عالمت و تطبیق بپرهیز و  هوشیاری در مقابل مدعیان دروغین بر پایه شناخت عالئم و شروط -

 از علماء یازینیها مثل ادعای ارتباط با امام و بمالقات گرایی، رفتار بعضی سیاستمداران و گروه) عالئم با وقایع روز



 
 

 و انجمن حجتیه تییبها انحرافی یهافرقهآشنایی اجمالی با  -
 متون پیشنهادی

 مصباح یزدی هیفقتیوالمهدویت،  نامهدرس
 پیشنهادی منابع

 اللهتیآج، دانشنامه امام مهدی ع، ، امام خمینی رههیفقتیوال، جوادی آملی اللهتیآوالیت فقاهت و عدالت،  هیفقتیوال
 هایپاسخو  هاپرسش، عالمه مصباح یزدی، حکومت دینی جلد پانزدهم از فقیهوالیتی، نگاهی گذرا به شهریر

 اندازیچشمصافی گلپایگانی، برخورد ائمه با مدعیان مهدویت، محسنی ارزگانی،  اللهآیتدانشجویی، امامت و مهدویت، 
قش به حکومت مهدی عج، نجم الدین طبسی، شهاب ثاقب، علیرضا زمانیان، قیام و انقالب مهدی عج، شهید مطهری، ن

 دوارن غیبت، مترجم احمد خوانساری.، عبدی پور، نیابت امام زمان عج در راجتماعی انتظا
یس هایبایسته  تدر

 :بایستمیاستاد محترم 
 اصلی پرداخته شود هایبحث تمامیبهنماید که  بندیبودجهجلسات را به شکلی  .1
و  طالعه آیاتو یافتن و م متون دینیو  قرآنارتباط با که با هد خواب جومعرفتاز کاربردی درس یکرد با توجه به رو .2

 بپردازد. روایاتو  قرآنو انس با دانش خویش  ارتقایمتناسب با درس به مطالب 
 در مبحث شبهات به اهم شبهات روز با توجه به نیازمندی مخاطب بپردازد. .3



 
 

یم قرآن انس با  کر

 ینظری و عمل واحد 2 واحد: و نوع تعداد
 نبوت و والیت در قرآن کریم :نیازپیش

 انس با قرآن کریم هایبایستهو  هاروشآشنایی با سیمای قرآن کریم و رس: اهداف د

 هاسرفصل
قرآن  از جانب محبوب، قرآن سفره ضیافت الهی، یانامه، قرآن باشعورزنده و  صحبتهم)قرآن  قرآن یهاجاذبهسیما و 

 عهد الهی، قرآن برنامه سلوک، قرآن و انسان کامل، قرآن و ظهور و ...(
 آداب انسقرآن و 

 طهارت -
 تالوت -
 استماع -
 تدبر -

 عنوانبهربی عستن زبان و اهمیت دان هایژگیوادبی، بالغی، علمی، مانند اعجاز اعجاز قرآن کریم و وجوه آن مقدمات تدبر )
، یحقوق ،نظام سیاسی و در شناخت صحیح از هدایت و فطرت )تبیان لکل شیء(در امر  جامعیت قرآن کریمزبان دین، 

 روایات(در آن تحریف معنوی قرمعنای ، شواهد تاریخی و دالیل روایی، دالیل قرآنیبا  تحریف ناپذیری قرآن، اسالم تربیتی
 تدبر یشناسروش

مه  تعریفکلیات ) - مه  تعریف، ره( از تفسیر) ییطباطباعالا روش ، دبرتنسبت تفسیر با ، تدبر )ره( ازطباطبایی عالا
مه  تفسیری مه یهایژگیو، )ره(طباطبایی عالا  )ره(طباطبایی  روش تدبری عالا

 یتفسیر تدبر روش علل ضرورت و لیبررسی دال -
 یروش تدبر بررسی مبانی -

 دالیل/ مراتب(/ پیوند و انسجام معنایی قرآنقرآن )بانی وجود شناختی: ذو مراتب بودن م .1
ت محض/ پیراستگی از تسامحات و تساهال یینماواقعمعانی نسبی(/ قرآن ): توجه به عرف یشناختزبانمبانی  .2

 عرفی
 یتفسیر تدبر عرفی قواعدم -

یات آقاعده سنجش با ، نینشقاعده سیاق یا ضرورت تأمل و توجه در واژگان و جمالت و آیات هم) قواعد فهم: .1
قاعده اخذ ، قاعده مقابله(، داللت مقامیه) هیآقاعده لزوم توجه به غرض ، قاعده لزوم توجه به غرض سوره، مرتبط

 (قاعده داللت وصف بر علیت، به اطالق واژگان
 ارائه نقد صحیح از فهم سایر، سنجش با معارف قطعی و نقلی، هماهنگی با آیات غرر) قواعد سنجش فهم: .2

 (مفسران



 
 

مهعمقایسه با روش ، روش سایرین یهایژگیو) ها و مکاتبره( با سایر روش) ییطباطبا عالمه یتفاوت روش تدبر -  الا
 (طباطبایی

 متون پیشنهادی
قواعد  روش و ،یسوره برائت به انضمام مبان ریتفسی، آبادتاجاستاد  نامهدرسعابدینی،  محمدرضاانس با قرآن کریم، 

 یرهبر یریتفس
 پیشنهادی منابع

صفهانی، ارضایی ، منطق تفسیر قرآن کریم (۱۸۲ هیآقطب )سوره حمد و بقره تا  دیضالل القرآن س یف ریترجمه و شرح تفس
فسیر جوادی آملی، ت اللهتیآ منطق تفسیر رضایی اصفهانی.-، عالمه مصباح یزدییشناسقرآن روش تفسیر محمود رجبی،

ی-، قرآن در قرآن1ج موضوعی   یاسهیمقاموریس بوکای، -اعجاز قرآن نامهدرسرجبی، محمود، -شهید مطهری، پیامبر اما
 ، صالح قندی.یشناسقرآن، قرآن در اسالم، عالمه طباطبایی، میان تورات انجیل قرآن و علم

یس هایبایسته  تدر
 :بایستمیاستاد محترم 

 اصلی پرداخته شود هایبحث تمامیبهنماید که  بندیبودجهجلسات را به شکلی  .1
 لعه آیاتو تفاسیر و یافتن و مطا قرآنارتباط با که با هد خواب جومعرفتاز کاربردی درس یکرد با توجه به رو .2

 بپردازد.و تفاسیر  قرآنو انس با دانش خویش  ارتقایمتناسب با درس به 
 در مبحث شبهات به اهم شبهات روز با توجه به نیازمندی مخاطب بپردازد. .3

 
 

  



 
 

 البالغهنهجدر السالم امیرالمؤمنین علیهحکمرانی سیره 

 نظری واحد 2 واحد: و نوع تعداد
 در قرآن تینبوت و وال: نیازپیش

 : آشنایی با منشور حکومت علویهدف
 هاسرفصل

 ( نی در شیعه و سنی و کلیسایتفاوت حکومت د، پیوند دین و سیاست) معنای حکومت دینی
 مسائل و مشکالت جامعه پیش از حکومت حضرت علی ع

 (هاعبرتو  هادرسماجرای قتل عثمان )
 کلی آن )اشاره به رد سخنان خوارج(ضرورت حکومت و تدوین حرکت 

 و خدمتگزاری( یدارامانتحکومت حکیمانه )
 حکومتی حضرت علی ع یهاوعده -
 علماء و مردم در مقابل ظلم( امام،غرض از پذیرش حکومت )وظیفه  -
 اقامه قسط و احقاق حقجهت ارزشمندی امر حکومت  -
 بودن امر دنیا و حکومت دنیوی )قدرت وسیله است و نه هدف( ارزشیب -
 زندگی زاهدانه حاکم -
 اهداف حکومت )حقوق مردم( -

ف عدالت وجوه مختل، دینی و به لحاظ حفظ نظام ازنظرهمیت عدالت و اقامه قسط )ا رفاه نیتأمبرقراری عدالت و  .1
 (در حکومت علوی

 حفظ کرامت و آزادگی مردم .2
 )آبرو، مال و ...(برقراری امنیت  .3
 (آزادی بیان و ...، آزادی سیاسی برای مخالفان) آزادی .4
 تربیت و آموزش مردم .5

 (مردم بااران رابطه زمامد، جایگاه مردم در مشروعیت و مقبولیت حکومت) حکومت و مردم
ت اهمیت عبر، اهل درایت و عدالت، قوت و سالمت نفس، اهل مشورت با نخبگان و مردم) شرایط و اوصاف کارگزاران

 (گرفتن از گذشتگان
 هاحکومتثابت جوامع و  یهاسنتو  هادرس

 عامل نابودی اتحاد عامل همیشگی نیکبختی و تفرقه -
رهایی ، یرواج انحرافات فکر، یدرپیپ یهاجنگ، مهماشتغال مردم به شهوات و غفلت از امور ، اختالف طبقاتی) فتنه -

 و ...( عبرت از گذشتگان، صبر و بصیرت، قواتبوسیله   از فتنه
 و ...( مبارزه بر سر اهداف است و نه اشخاصی )شناسشمند -



 
 

 امروز یهایخواهعدالتدر  یفهمکجتوجه به آفات و پیامدهای 
 وظیفه مردم در مقابل حاکم

 شناخت امام و حاکم، تبعیت و بصیرت -
 اخالق و آداب در مقابل حاکم -
 حاکم امر به معروف و نهی از منکر کارگزاران و -
 وجوب جهاد و رعایت اخالق اسالمی جهاد -

 متون پیشنهادی
 تهرانی دلشاد یمصطف ،البالغهنهجحکومِت حکمت، حکومت در ، ، مقام معظم رهبریالبالغهنهجشرح هفت خطبه 

 پیشنهادی منابع
، 8 حکومت دینی، جلد، هاپاسخو  هاپرسش، ، مصطفی دلشاد تهرانیالبالغهنهجتراز حیات، ساختار شناسی عدالت در 

 .جوادی آملی اللهتیآدر حکومت اسالمی،  کارگزاراناخالق ، امین زاده محمدرضا، کارگزاراناخالق ، حمیدرضا شاکرین
یس هایبایسته  تدر

 :بایستمیاستاد محترم 
 اصلی پرداخته شود هایبحث تمامیبهنماید که  بندیبودجهجلسات را به شکلی  .1
جویان  به کلمات حضرت امیر علیه السالم از نهج البالغه داشته باشد و برای معرفت در همه مباحث توجه جدی .2

 بیان کند.
ن و مطالعه و شروح آن و یافت البالغهنهجارتباط با که با هد خواب جومعرفتاز کاربردی درس یکرد با توجه به رو .3

 بپردازد. البالغهنهجو انس با دانش خویش  ارتقایمتناسب با درس به  مرتبط و هایبخش
 در مبحث شبهات به اهم شبهات روز با توجه به نیازمندی مخاطب بپردازد. .4

 
  



 
 

یخ و سیره سیاسی   السالمعلیهم بیتاهلتار

 نظری واحد 2 :واحد نوع و تعداد
 قرآننبوت و والیت در  :نیازپیش

 السالمعلیهم بیتاهلآشنایی با زندگی و سیره سیاسی  :هدف
 هاسرفصل

 السالمعلیهم بیتاهلسیره سیاسی  یکپارچهاهمیت شناخت 
 اهداف سیاسی و تشکیل حکومت

 السالمعلیهم بیتاهلعلت دشمنی خلفاء با همه  -
 برای رسیدن به قدرت السالمعلیهم بیتاهل یهاتالش -
 امام فهیوظرسیدن به قدرت و حکومت  -
 و ایجاد تشکیالت منظم نیروسازی، آمادگی -
 ساله خانه نشینی حضرت علی ع 25اسالمی خصوصا در دوران  اهمیت حفظ نظام -

 گفتگو، معاهده و صلح با دشمنان و پیروان سایر ادیان
 میزان پایبندی به معاهدات و قراردادها -
 مشرکیناهل مدینه و معاهدات پیامبر اکرم ص با  -
 پیروان خلفاء پیشین خلفا و با السالمهیعلتعامل حضرت علی  -
 السالمهیعلصلح امام حسن  -
 دشمنان با السالمهیعل حسین امام گفتگوهای -
 پیرامون تعامل با اهل سنت هماالسالمیعلصادقین  یهاسفارش -
 السالمعلیهم بیتاهلاهمیت حفظ وحدت در سیره  -

 السالمعلیهم بیتاهلجنگ در سیره 
 علیه و آله اللهیصلپیامبر اکرم  یهاجنگتحلیلی از  -
 السالمهیعلحضرت علی  یهاجنگتحلیلی از  -
 السالمعلیهچرایی قبول شهادت و جنگ توسط امام حسین  -

 مبارزه با غاصبان حکومت در تقیه اهمیت
 اشکال مختلف مبارزه مانند دعا و گریه بر امام حسین علیه السالم

 تشکیالت برای حفظ شیعه و مبارزه با غاصبان سیتأسنیروسازی و 
 بیت ع به ایران هجرت امام زادگان و وکالی اهل -

 دشمنان با السالمعلیهم بیتاهل اصحاب مبارزات
 السالمعلیهم بیتاهلمبارز و مدعی طرفداری  یهاگروهنوع تعامل با 



 
 

 السالمعلیهمانند حرکت زید بن علی  السالمعلیهم بیتاهل دییتأمورد  یهاحرکت -
 عباسیبنعدم توجه به حمایت افراد و مدعیان دروغینی مانند ابوسفیان و  -

 المللنیبسیره سیاسی در روابط 
 تعامل پیامبر اسالم ص با ممالک غیر اسالمی -

 تربیت سیاسی جامعه
 لزوم داشتن شرح صدر و مشورت با مردم -
 اهمیت دادن به مستضعفین و تربیت آنها -
 دینی مسلمانان اهمیت عزت مسلمین و پرورش غیرت -
 )توجه به سیره حضرت زهرا سالم الله علیها( اهمیت صبر و بصیرت سیاسی -
 شهادت طلبی -
 ز منکراهمیت تولی و تبری و امر به معروف و نهی ا -
 مردمی بودن و در دسترس بودن حاکم -

 متون پیشنهادی:
 ساله، مقام معظم رهبری. 250انسان 
 منابع:
 ، صلح(ع) رضا حضرت جهانی کنگره به( یالعالمدظله) ایخامنه اللهآیت حضرت انقالب فرزانه رهبر پیام: پیروز غریب

 م رهبری.مقام معظ ،السالمعلیهحسین  رزمانهم ، مقام معظم رهبری،تاریخ قهرمانانه   نرمش ترینپرشکوه(: ع) حسن امام
 یان،امیرمومنان علی بن ابی طالب، رسول جعفرتاریخ و سیره سیاسی تربیت سیاسی وحیانی، محمد حسین الهی زاده، 

هید شتاریخ تحلیلی و سیاسی اسالم، علی اکبر حسنی، تاریخ سیاسی اسالم، رسول جعفریان، جاذبه و دافعه علی ع، 
   سیاسی امامان شیعه، رسول جعفریان.مطهری، حیات فکری و 

یس هایبایسته  تدر
 :بایستمیاستاد محترم 

 اصلی پرداخته شود هایبحث تمامیبهنماید که  یبندبودجهجلسات را به شکلی  .1
 هایبخشعه و یافتن و مطال بیتاهلارتباط با تاریخ که با هد خواب جومعرفتاز کاربردی درس یکرد با توجه به رو .2

 بپردازد.و انس با تاریخ اسالم دانش خویش  ارتقایمتناسب با درس به  مرتبط و
 روز با توجه به نیازمندی مخاطب بپردازد. در مبحث شبهات به اهم شبهات .3
 .توجه ویژه نمایدبه متون روایی مانند زیارت عاشورا و عهدنامه مالک اشتر  .4

 

 

  



 
 

یان شناسی سیاسی  ایران صدساله جر

 نظری واحد 2 واحد: و نوع تعداد
 ندارد :نیازپیش

 در ایران هاآنسیاسی -فرهنگی اثرگذاریسیاسی و  -فکری یهاانیجر آشنایی با هدف:

 هاسرفصل

 )قبل و بعد از انقالب( ایران و آرایش نیروهای سیاسی هاانیجرنگاهی گذرا بر 

 گرااسالمجریان شناسی سیاسی 

 طلباصالحتبیین جریان  -
 گرااصولتبیین جریان  -
 تبیین جریان سوم( -

 نازعات قویجریان شناسی م 

 کودتاهاجریان شناسی 

 تجاوزات نظامیجریان شناسی 

 رهبری مقامقائمجریان شناسی 

 و... 88و  78فتنه جریان شناسی  

 نفوذجریان شناسی 

 جریان شناسی ضد فرهنگ

 اسالمی انجمن دانشجویان، اسالمی جامعه دانشجویی، بسیج وحدت، تحکیم دفتر دانشجویی، هایتشکل جریان
 دانشجویی خواهعدالت جنبش مستقل، دانشجویان

 منابع و متون پیشنهادی

 هایناگفته و اسرار اسناد، بر مروری ایران اسالمی جمهوری رهبری و نظام با هامخالفت شناسیجریان: راهمهین از بازگشت
 (ایران اسالمی جمهوری تاریخ بحرانی مقاطع بر مروری) تدبیر چهل، پورالفت محمدعلی: انقالب مؤلف قافله جاماندگان

 36 پنهان و پیدا به نگاهی ایران؛ اسالمی انقالب تاریخ در نفوذ شناسی جریان: هانقاب، الفت پور یمحمدعل: مؤلف
: مؤلفجریان شناسی سیاسی در ایران ، پور الفت محمدعلی مؤلف ایران فرهنگی و فکری سیاسی، استحاله و نفوذ پرونده

 ایران سیاسی - مذهبی یهاسازمان و هاانیجر، : منوچهر محمدیمؤلفمدیریت بحران در جمهوری اسالمی ، علی دارابی



 
 

 خاطرات، جعفریان : رسولمؤلف 1357 – 1320 یهاسال( اسالمی انقالب پیروزی تا شاه محمدرضا آمدن کار روی از)
پرونده سید مهدی ) سیاسی یهاپژوهش و مطالعات مرکز: ناشر شهریریمحمدی محمد: مؤلف 66 – 1365 سیاسی

 به نگاهی: سیاسی شناسی جریان، (چند تن از مسئوالن کشور یهاگفتههاشمی و همکاران او، اسناد ساواک، خاطرات و 
، معارف نشر دفتر: لیالی ناشر محمدعلی زاده، مجتبی یعل :مؤلفمعاصر  ایران در سیاسی یهاانیجر و هاگروه احزاب،

 امام صادق یپژوهشگاه علوم اسالم: وحدت مؤلفان تحکیم دفتر: احزاب سیاسی شناسیجریان

یس هایبایسته  تدر
 :بایستمیاستاد محترم 

 اصلی پرداخته شود هایبحث تمامیبهنماید که  بندیبودجهجلسات را به شکلی  .1
 هایبخشه ارتباط با تاریخ ایران و یافتن و مطالعکه با هد خواب جومعرفتاز کاربردی درس یکرد با توجه به رو .2

 بپردازد.و انس با تاریخ ایران دانش خویش  ارتقایمتناسب با درس به  مرتبط و
 در مبحث شبهات به اهم شبهات روز با توجه به نیازمندی مخاطب بپردازد. .3

 
  



 
 

 حفظه اللهمنظومه فکری تمدنی مقام معظم رهبری

 2 تعداد واحد:

 ندارد درس: ازینشیپ

 فکری ِ تمدنی مقام معظم رهبریشناخت اجمالی نظام  اهداف درس:

 هاسرفصل

می / ایران فرهنگ و تمدن / بعثت نقطه پیدایش تمدن اسالمی/ عدل علوی تراز تمدن اسال)تاریخ تمدن اسالم و تمدن غرب 
 مهد تمدن اسالمی / تمدن اندلس / ظهور فرهنگ و تمدن غرب /

سالم در اموجود در جهان  یهاانیجرآشنایی مسلمانان با ... / )مسلمانان با فرهنگ و تمدن غرب در عصر جدید  مواجهه
 (گرااسالمو  گرایمل/ نگاه گزینشی:  زیستغرب/ جریان  گراغرب انیجرمواجهه با تمدن غرب: 

 تمدن / مهدویت سنگ بنای تمدن یریگشکل یهاهیپااصول و مبانی تمدن اسالمی و تمدن غرب )دین و ماهیت آن / 
 .سمیبرالیل .ییگراعقل اومانیسم سکوالریسم.)تمدن اسالمی و دانش / اصول و مبانی فرهنگ و تمدن غرب  اسالمی /

 مدرن( دولت .یدمکراس

المی و انقالب اس اهداف کلی انقالب اسالمی / انقالب اسالمی و عبور از جهان مدرن /)انقالب اسالمی؛ جامعه الگو 
 فرآیند تشکیل تمدن اسالمی /انقالب اسالمی  یشناسبیآسدستاوردها / 

 پیشنهادیمتون 

وران جدید دکتاب ، تمدن اسالمی درباره  ای، کتاب تمدن اسالمی: نگاهی اجمالی به بیانات رهبر معظم انقالب امام خامنه
ای رهبر معظم خامنه یالعظماللهتیآعالم: گفتمان انتقادی انقالب اسالمی در شناخت تجدد بر اساس بیات حضرت 

انقالب  رناش ؛رهبر انقالبکتاب ره، رهرو، رهبر؛ امام خمینی و انقالب اسالمی )برگرفته از بیانات ، انقالب اسالمی
 ی(اسناد انقالب اسالم مرکز ،یطاهرفرهنگ و تمدن غرب از دیدگاه امام خمینی ره )مؤلف: میثم  کتاب، اسالمی(

 نابع پیشنهادیم

، هشتم، هفتم، ششم، پنجم، وم، سدوم، یکمی هادرس) محمدحسن وکیلی اسالمی تا تمدن اسالمی از انقالب کتاب
منظومه  بر اساسراِه جمهوری اسالمی ایران  نقشه  ترسیم ) خسرو پناهانقالبی؛ شیخ عبدالحسین  نظام ه  ینظرکتاب (، نهم

؛ شیخ عبدالحسین خسروپناه و جمعی از یاخامنه یالعظماللهتیآمنظومه فکری ، (ایخامنه یالعظماللهتیآفکری 
ره( و ) ینیخماندیشه انقالب اسالمی اثر حضرت امام  نییتب کتاب مقاالتی از اندیشه نامه انقالب اسالمی؛، پژوهشگران

؛ تقریری بر اندیشه کالم «بینش تمدنی»کتاب ، مدظله( انتشارات انقالب اسالمی) یاخامنه یالعظماللهتیآحضرت 
آینده انقالب  کتاب، علیرضا حسین زاده دیلمی کتاب درآمدی بر منظومه تمدنی شیعه؛ ، میرباقری اللهتیآتماعی اج

https://bookroom.ir/people/14817/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%85%DB%8C


 
 

صورت و سیرت انقالب اسالمی در بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت ، اسالمی ایران؛ شهید مرتضی مطهری ره
سید الملل؛ اسناد بین برهیتک: بسط بیانیه گام دوم انقالب با تمدن سازاز گام ، العالی(ای )مدظلهالعظمی خامنهاللهآیت

، (سازانندهیآکتاب کاِر بیانیه گام دوم انقالب اسالمی ) محسن مشرقی، ناشر:  ،)بخش اول تا سوم(محمدحسین راجی
وم انقالب با ترسیم هندسه بیانیه و تحلیل آن )برگرفته از بیانات مقام معظم صد حاشیه بر بیانیه گام د -جهاد تمدنی جوانان

 -جامعه پردازی ، : منوچهر محمدی(مؤلفمقایسه انقالب اسالمی با انقالب فرانسه و روسیه ) ،رهبری( حسین بغدادی
مقام  موردنظر« پردازی جامعه»تشریح « نظام هنجاری اسالم»جلد اول: درآمدی بر نظام هنجاری اسالم ) هدف ترسیم 

 معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی(

یس هایبایسته  تدر
 :بایستمیاستاد محترم 

 اصلی پرداخته شود هایبحث تمامیبهنماید که  بندیبودجهجلسات را به شکلی  .1
ن و مطالعه ارتباط با اندیشه امامین انقالب و یافتکه با هد خواب جومعرفتاز کاربردی درس یکرد با توجه به رو .2

 بپردازد.و انس با اندیشه امامین انقالب دانش خویش  ارتقایمتناسب با درس به  مرتبط و هایبخش
 در مبحث شبهات به اهم شبهات روز با توجه به نیازمندی مخاطب بپردازد. .3
 را بیان نماید. هاآموزهاز مخاطب بخواهد که در قالب کار علمی، کاربست  .4

 

  

https://patogh.mobi/author/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C
https://patogh.mobi/author/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C
https://patogh.mobi/author/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C


 
 

 رسالت الهی دانشجو

 نظری و عملی واحد 2 واحد: و نوع تعداد
 ندارد درس: نیازپیش

 سالترمعرفتی تبیین  گاممبتنی بر سهدانشجویان  ، علمی و فرهنگییارتقاء هویت، عزم و توان جهاد فکر اهداف درس:
 ، شناخت، تبیین وضع موجود انقالب اسالمیالسالمهمیعلدر نسبت با رسالت انبیاء و ائمه طاهرین  تخصصی دانشگاهیان

فکری،  جهاد یهاساحترشد احساس تکلیف و عزم خدمت جهادی در ی( و شناسدشمن) دهایتهدو  هافرصت ،هاتیظرف
 علمی و فرهنگی

 هاسرفصل
ای تحقق اهداف، راهبرد انبیاء بر ترینمهمنسبت دانشجو با رسالت انبیاء و ظهور )رسالت تاریخی پیغمبران و اوصیاء الهی، 

متداد رسالت ظهور و تحقق اهداف انبیاء، رسالت دانشگاهیان در ا یسازنهیزمراهبرد  ترینمهمتشکیل جامعه اسالمی الگو، 
 کشور( ینیاقتدار آفرنقش ممتاز دانشگاه در جامعه، دانشگاه مرکز  رسوالن الهی،

جامعه سازی، راهبرد انبیاء برای انجام رسالت خود، تربیت خواص، راهبرد جامعه انبیاء و راهبرد جامعه سازی )رسالت 
علیه و آله، راهبرد تربیت خواص برای تربیت عمومی در سیره  اللهیصلراهبرد تربیت خواص در سیره حضرت رسول ی، ساز

 ) هیعلاللهسالمحضرت عیسی 
جامعه سازی، انقالب  /یسازانسانتار سازی و جامعه سازی )خودسازی/ دیگر سازی یا بررسی تفصیلی چیستی ساخ

 آن( یهامثالو  یساختار سازسازی اسالمی، الگوهای اسالمی و جامعه
نقالب اانقالب اسالمی، جایگاه  گانهپنجاز تمدن اسالمی تا دولت و جامعه اسالمی )انقالب اسالمی و تبیین مراحل 

 تحلیل( بوته  در  داخلی، تمدن غرب یهاتیظرفاسالمی در منطقه و جهان، سرمایه اجتماعی و 
 اهداف کالن دانشگاه اسالمی( و اندازچشممروری بر مأموریت، اصول و مبانی، ( چیستی و چگونگی دانشگاه اسالمی  

 «(تبیین» یچگونگ)چرایی و  جهاد فکری() نییتب یهاروشاصول و ضرورت، 
 متون پیشنهادی

سید الملل؛ اسناد بین برهیتک: بسط بیانیه گام دوم انقالب با تمدن سازاز گام ، ستاد 1رسالت الهی  شده  اصالحجزوه 
 انقالب اسالمی تا تمدن اسالمی محمدحسن وکیلی، دانشگاه تراز انقالب از)بخش اول تا سوم(، محمدحسین راجی

و سند تحول  ، محمدعلی برزنونی، سند دانشگاه اسالمیفاتح راد، مهدی ینجاران طوس اسالمی؛ مؤلفان: حامد
 وپرورشآموزش

 پیشنهادی منابع
منظومه فکری  بر اساسراِه جمهوری اسالمی ایران  نقشه  ترسیم ؛ شیخ عبدالحسین خسروپناه )انقالبی نظام ه  ینظرکتاب 

 گفتمان انتقادی انقالب اسالمی در شناخت تجدد) سعید اشیری :وششکبه  دوران جدید عالم، (ایخامنه یالعظماللهتیآ
محمدحسین  ،روشنزادهعلیجان محدثه، تمدن اسالمیکتاب ، (ایخامنه یالعظماللهتیآبر اساس بیانات حضرت 

بینش »کتاب ، (ی تمدن اسالمیای، دربارهلی به بیانات رهبر معظم انقالب امام خامنهنگاهی اجما) روشنزادهعلیجان

https://patogh.mobi/author/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C
https://patogh.mobi/author/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C
https://patogh.mobi/author/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C
https://www.gisoom.com/book/11108322/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/11108322/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/11108322/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/11108322/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C/
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علیرضا حسین زاده  ؛ درآمدی بر منظومه تمدنی شیعهکتاب ، میرباقری اللهتیآ؛ تقریری بر اندیشه کالم اجتماعی «تمدنی
جلد اول: درآمدی بر نظام هنجاری  -جامعه پردازی ، ؛ شهید مرتضی مطهری رهآینده انقالب اسالمی ایران کتاب، دیلمی
مقام معظم رهبری در بیانیه گام  موردنظر« جامعه پردازی»تشریح « نظام هنجاری اسالم»هدف ترسیم ) حسن خیری اسالم

 (دوم انقالب اسالمی
یس هایبایسته  تدر

 :بایستمیاستاد محترم 
 اصلی پرداخته شود هایبحث تمامیبهنماید که  بندیبودجهجلسات را به شکلی  .1
امین انقالب ارتباط با اندیشه امکه با هد خواب جومعرفتاز کاربردی و عملی بودن واحد درسی یکرد با توجه به رو .2

قالب و انس با اندیشه امامین اندانش خویش  ارتقایمتناسب با درس به  مرتبط و هایبخشو یافتن و مطالعه 
 بپردازد.

 .در مبحث شبهات به اهم شبهات روز با توجه به نیازمندی مخاطب بپردازد .3
 را بیان نماید. هاآموزهاز مخاطب بخواهد که در قالب کار علمی، کاربست  .4
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 یجهادخدمت  یالگوها

 نظری و عملی واحد 2 واحد: و نوع تعداد
 1رسالت  درس: نیازپیش

 جهاد فکری، علمی و فرهنگی یهاساحتتبیین معرفتی و تمرین عملی قواعد خدمت جهادی در  :هدف درس
 هاسرفصل

یک موضوع و  یهاشاخصدانشجویان،  یهادغدغهو  هانقشمعارفه و آشنایی با مطلوب ) ویژگی های یک موضوع و نقش
 عرصه مهم(   10اساسی کشور در  مسئله 44مروری بر مطلوب، فصل دوم:  ینیآفرنقش

 الگوی جهاد فرهنگی

، ییدانشجو یهاتشکل یدر مورد کار علم هانگاه یآشفتگ-ضرورت و امتیاز این موضوع (الگوی جهاد علمی دانشجویان
 (-ییدانشجو یهاتشکل یمطلوب کار علم یالگو

 یشیآزاداندالگوهای 
 الگوی مدیریت دانش

 هاتشکلدر  یعلم واحد یدهسازمان
 منابع پیشنهادی

و  جهاد علمی، گری و گفتمان سازی مطالبه شناسی، مسئلهسخنان رهبر معظم انقالب در موضوع جهاد علمی،  یهاشیف
کتأمالتی در طراحی ساز و کارهای اقتصادی اجتماعی با ، بسیج دانشجویی دانشجویی؛ یهاتشکلنقش  ه بر حوز دیتأ

وهی شناسی، سیاست پژ مسئلهمجموعه سخنرانی کارشناسان ایتان در موضوع ، عمومی؛ نریمانی، میرزایی یگذاراستیس
ی و پژوهشاساسی کشور در حوزه مسائل اقتصادی و اجتماعی؛ معاونت علمی  مسئله 44تشریح ، و مطالبه گری تخصصی

 کتب، کتاب روش تدریس عبدالحمید واسطی و اهنمای تحقیق با اقتباس از نگرش اسالمر دو کتاب، بسیج دانشجویی
 کار تشکیالتی یهامهارتمنابع اصول و ، شناسی مسئلهاصول مدیریت سرفصل خالقیت و 

یس هایبایسته  تدر
 :بایستمیاستاد محترم 

 اصلی پرداخته شود هایبحث تمامیبهنماید که  بندیبودجهجلسات را به شکلی  .1
امین انقالب ارتباط با اندیشه امکه با هد خواب جومعرفتاز کاربردی و عملی بودن واحد درسی یکرد با توجه به رو .2

قالب و انس با اندیشه امامین اندانش خویش  ارتقایمتناسب با درس به  مرتبط و هایبخشو یافتن و مطالعه 
 بپردازد.

 مبحث شبهات به اهم شبهات روز با توجه به نیازمندی مخاطب بپردازد. در .3
 را بیان نماید. هاآموزهاز مخاطب بخواهد که در قالب کار علمی، کاربست  .4

  



 
 

 1 خدمت جهادی یهامهارتو  راحلم

 نظری و عملی واحد 2 واحد: و نوع تعداد
 الگوهای خدمت جهادی درس: نیازپیش

جهاد فکری، علمی و  یهاساحتخدمت جهادی در  یهامهارتو مراحل تبیین معرفتی و تمرین عملی  :هدف درس
 فرهنگی

 هاسرفصل
 و مشکل و ...( مسئلهچیست؟، تفاوت  مسئلهکلیات ) )ف مسئله )مسئله شناسیکش

 مهارت مخاطب شناسی
 و ...( کلیات )تحوالت معنایی مخاطب -
 مخاطب یقشربندگونه شناسی و  -
 و ...( یشناختروانفردی و  یهایژگیوروش، مدل مناسکی، مدل -مخاطب شناسی )مدل هدف یهامدل -
 محیط بر مخاطب شناسی )محیط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی( ریتأث -

 مسئلهمهارت حل 
 کلیات )تعریف و ...( -
 )عرصه شناسی، مخاطب شناسی، شناخت امکانات و ...( یزیربرنامه هایبایسته -
 یزیربرنامه یهامدل -
کید بر تجربۀ مجموعه ایتان ) -   نکتۀ محوری مجموعۀ ایتان برای حل مسئله( 10روش حل مسئله با تأ

 منابع پیشنهادی
و  جهاد علمی، گری و گفتمان سازی مطالبه شناسی، مسئلهسخنان رهبر معظم انقالب در موضوع جهاد علمی،  یهاشیف

کتأمالتی در طراحی ساز و کارهای اقتصادی اجتماعی با ، دانشجویی جیبس دانشجویی؛ یهاتشکلنقش  ه بر حوز دیتأ
وهی شناسی، سیاست پژ مسئلهن ایتان در موضوع مجموعه سخنرانی کارشناسا، عمومی؛ نریمانی، میرزایی یگذاراستیس

شی اساسی کشور در حوزه مسائل اقتصادی و اجتماعی؛ معاونت علمی و پژوه مسئله 44تشریح ، و مطالبه گری تخصصی
 کتب، راهنمای تحقیق با اقتباس از نگرش اسالم و کتاب روش تدریس عبدالحمید واسطی دو کتاب، بسیج دانشجویی

 کار تشکیالتی یهامهارتمنابع اصول و ، شناسی مسئلهاصول مدیریت سرفصل خالقیت و 
یس هایبایسته  تدر

 :بایستمیاستاد محترم 
 اصلی پرداخته شود هایبحث تمامیبهنماید که  بندیبودجهجلسات را به شکلی  .1



 
 

امین انقالب ارتباط با اندیشه امکه با هد خواب جومعرفتاز کاربردی و عملی بودن واحد درسی یکرد با توجه به رو .2
قالب و انس با اندیشه امامین اندانش خویش  ارتقایمتناسب با درس به  مرتبط و هایبخشو یافتن و مطالعه 

 بپردازد.
 در مبحث شبهات به اهم شبهات روز با توجه به نیازمندی مخاطب بپردازد. .3
 را بیان نماید. هاآموزهاز مخاطب بخواهد که در قالب کار علمی، کاربست  .4

 

  



 
 

 2 خدمت جهادی یهامهارتمراحل و 

 نظری و عملی واحد 2 واحد: و نوع تعداد
 1 خدمت جهادی یهامهارتمراحل و  نیاز درس:پیش

جهاد فکری، علمی و  یهاساحتخدمت جهادی در  یهامهارتمراحل و تبیین معرفتی و تمرین عملی  :هدف درس
 فرهنگی

 هاسرفصل
 ، هدایت و کنترلیدهسازمانمهارت 

 کلیات )تعریف و ...( -
 ، هدایت و کنترلیدهسازمان هایبایسته -
 ، هدایت و کنترلیدهسازمان یهامدل -

 ارتباطی یهامهارت

 جذب نیروی انسانی -
 ارتباطات درون مجموعه -

نکاتی در راهنمایی طرح های گفتمان سازی و مطالبه گری،  تفاوت، اهمیت و روشهایروش گفتمان سازی و مطالبه گری )
 خدمت جهادی( 

 کالن از رشته لیکسب تحلی، حوزه تخصص ایحول موضوع  تیم لیتشکی )عمل یهابا مسائل کشور گام یمواجهه تخصص
لط انتخاب مسئله و تس، کالن دیکسِب شناخت و د یبرا ییاجرا یهااز روش یاجمال، و شناخت مسائل یو حوزه تخصص

مان و گفت یمطالبه گر مالحظاتی، عموم یو گفتمان ساز یتخصص یمطالبه گری، ریگیپقابل یبه محتوا دنیبر آن و رس
 (حل مسئله یریگیپی، ساز

یس هایبایسته  تدر
 :بایستمیاستاد محترم 

 اصلی پرداخته شود هایبحث تمامیبهنماید که  بندیبودجهجلسات را به شکلی  .1
امین انقالب ارتباط با اندیشه امکه با هد خواب جومعرفتاز کاربردی و عملی بودن واحد درسی یکرد با توجه به رو .2

قالب و انس با اندیشه امامین اندانش خویش  ارتقایمتناسب با درس به  مرتبط و هایبخشو یافتن و مطالعه 
 بپردازد.

 در مبحث شبهات به اهم شبهات روز با توجه به نیازمندی مخاطب بپردازد. .3
 را بیان نماید. هاآموزهاز مخاطب بخواهد که در قالب کار علمی، کاربست  .4

  



 
 

 

 

 

 اجرایی یبندبودجه
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 ها، دروس را ارائه دهند.نیاز پیشفوق پیشنهادی است و مراکز مخیر هستند که با رعایت  یبندبودجه *

 آموزشی تربیتیالگوی اول 

ول
ل ا

سا
 

 منظومه فکری تمدنی رهبری غریزهاخالق  تفکر یهامهارتو  یشناسشناخت ترم اول

 - دانشجورسالت الهی  خداشناسی در قرآن ترم دوم

 - شناخت و اندیشه ورزی اخالق انسان از پیدایش تا معاد تابستان

وم
ل د

سا
 

 عرفان و معنویت در صحیفه سجادیه ی خدمت جهادیهاالگو نبوت و والیت در قرآن ترم چهارم

  1 یجهادی خدمت هاهارتو مراحل م فقیهوالیتو  مهدویت ترم پنجم

 فلسفه حق و ارزش ترم تابستان
ع در  نیرالمؤمنیسیره حکمرانی ام

سیاسی  هسیر  تاریخ و/البالغهنهج
 السالمعلیهم بیتاهل

- 

وم
ل س

سا
 

 - 2خدمت جهادی  یهاهارتو مراحل م انس با قرآن کریم ترم هفتم

 - اخالق اجتماعی جریان شناسی سیاسی ترم هشتم
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 آموزشی تربیتیدوم الگوی 

ال 
س

ول
ا

 

 منظومه فکری تمدنی رهبری غریزهاخالق  تفکر یهاو مهارت یشناسشناخت ترم اول

 دانشجورسالت الهی  اخالق شناخت و اندیشه ورزی خداشناسی در قرآن ترم دوم

وم
ل د

سا
 

 ی خدمت جهادیهاالگو عرفان و معنویت در صحیفه سجادیه انسان از پیدایش تا معاد سومترم 

 1خدمت جهادیهای و مهارت راحلم فلسفه حق و ارزش و والیت در قرآننبوت  چهارمترم 

وم
ل س

سا
 

 فقیهوالیتو  مهدویت پنجمترم 
ع در  نیرالمؤمنیسیره حکمرانی ام

سیره سیاسی  تاریخ و /البالغهنهج
 السالمعلیهم بیتاهل

 اخالق اجتماعی

 ششمترم 
 جریان شناسی سیاسی

 
 2خدمت جهادیهای و مهارت راحلم انس با قرآن کریم

 نیازها، دروس را ارائه دهند.ی فوق پیشنهادی است و مراکز مخیر هستند که با رعایت پیشبندبودجه *

 


