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 مقدمه
یىی اص ٔأٔٛسیتٟبی ٔ ٚ ٟٓراتی ػبصٔبٖ ثؼیج اػبتیذ تمٛیت ثٙی ٝػّٕی ،تشثیتی ٔ ٚؼٛٙی

ٔ ،ؼشفتی ٚ

ثصیشتی اػبتیذ ٔتؼٟذ ثؼیجی اص عشیك اجشای آٔٛصؿٟبی ٔختُف دس لبِت عشح صبِحیٗ ٔی ثبؿذ تب ثذیٗ
عشیك صٔی ٝٙالصْ ثشای افضایؾ تٛإ٘ٙذی

آٟ٘ب دس استجبط ثب پبػخٍٛیی

ث٘ ٝیبصٞبی اػبػی ٔجٕٛػٝ

دا٘ـٍبٟٞب ثش اػبع ٔجب٘ی ٔؼشفتی اػالٔی ٕٞ ٚچٙیٗ تٛا٘بیی ٔٙبػت ثشای اػالٔی وشدٖ دا٘ـٍب ٜفشآٞ
ٌشدد .
ثٕٙظٛس تحمك اٞذاف فٛق  ٚا٘ؼجبْ ثخـیذٖ ث ٝآٔٛصؿٟب  ٚدٚسٞ ٜبی آٔٛصؿی ٔٛسد ٘یبص  ،الصْ اػت
ٔجٕٛػ ٝای دس لبِت ٘ظبْ آٔٛصؽ عشاحی  ٚتذٚیٗ ؿٛد  ٚػیش ٔٙظٓ آٔٛصؿٟب دس ایٗ ٘ظبْ تؼییٗ ٌشدد .
ٔؼب٘ٚت آٔٛصؽ ػبصٔبٖ ثؼیج اػبتیذ ثشای تحمك ثخـیذٖ ث٘ ٝظبْ ػبصی آٔٛصؽ ثب اِٟبْ اص آٔٛصؿٟبی
اػالٔی  ٚاص ٚ َٛآسْ اٟ٘بی ا٘مالة اػالٔی ٛٙٔ ٚیبت حضشت أبْ ٔ ٚمبْ ٔؼظٓ سٞجشی الذاْ ث ٝتٟیٚ ٝ
تذٚیٗ ٘ظبْ آٔٛصؽ اػبتیذ ثؼیجی ٕٞؼ ٛثب ٔجب٘ی  ٚاٞذاف ػبصٔبٖ ٕ٘ٛد ٜاػت و ٝپغ اص ػیش تصٛیت ٚ
اثالؽ دس  ٕٝٞاػتبٟ٘ب اجشا خٛاٞذ ؿذ .
أیذ اػت ثب اجشای ٔٙبػت ایٗ ٘ظبْ  ٚاسصؿیبثی ٔؼتٕش آٖ ٘ؼت ت ث ٝتمٛیت وٕی  ٚویفی ایٗ آٔٛصؿٟب ٚ
افضایؾ ٔغّٛثیت ٘ظبْ آٔٛصؿی ٌبٟٔبی ثّٙذتشی ثشداؿت ٝؿٛد .
ػٙبصش ٔؤِفٞ ٝبی عشاحی آٔٛصؿی حّمٞ ٝبی صبِحیٗ
(  .1تحلیل  .2طراحی  .3تهیه  .4اجرا

 .5ارزشیابی )

 .1تحلیل :
دس ایٗ ٔشحّ ، ٝاعالػبتی دسثبسٔ ٜخبعجبٖ ٘ ،یبصٞبی آ٘بٖ جٕغ آٚسی ؿذ ٜاػت


ٔخبعجبٖ چ ٝوؼب٘ی ٞؼتٙذ ؟



٘یبص یبدٌیشی آٟ٘ب چیؼت ؟



ث ٝچ ٝسٚؿٟبیی ٔی تٛاٖ آٔٛصؽ سا اسائ ٝوشد ؟



ٔحذٚدیتٟبی ٔٛجٛد وذاْ ا٘ذ ؟
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چٛٔ ٝلغ پشٚط ٜثبیذ پبیبٖ پزیشد ؟



اػبتیذ ثبیذ چ ٝوبسی ا٘جبْ دٙٞذ تب ٔـخص ؿٛد و ٝث ٝؿبیؼتٍی ٞبی ٔٛسد ٘ظش دػت یافت ٝا٘ذ ؟
 .2طراحی

ػٕذ ٜتشیٗ فؼبِیتی و ٝدس ایٗ ٔشحّ ٝا٘جبْ ؿذ ٜاػت  ،ؿبُٔ ا٘تخبة سٚؿٟب  ٚسػب٘ٞ ٝبی آٔٛصؿی ٚ ،
تصٕیٓ ٌیشی دسثبس ٜی ساٞجشدٞبی آٔٛصؿی ٔی ثبؿذ .
 .3تهیه
ا٘تخبة یب تذاسن ٔٛاد آٔٛصؿی ٔٛسد ٘یبص  ٚ ،تصٕیٓ ٌیشی دسثبس ٜی فؼبِیتٟبی آٔٛصؿی حّمٞ ٝبی صبِحیٗ
 .4اجرا
اجشای آٔٛصؽ  ٚپـتیجب٘ی اص ثش٘بٔ ٝآٔٛصؿی ٕٞ ٚچٙیٗ سفغ ٔـىالت فٙی
 .5ارزشیابی
اسصؿیبثی فشایٙذی ٔؼتٕش اػت و ٝاص ٔشحّ ٝی تحّیُ آغبص ٔی ؿٛد  ٚدس ػشتبػش فشآیٙذ عشاحی آٔٛصؿی
ادأ ٝداسد  ،دس ٔشحّ ٝاسصؿیبثی عشح آٔٛصؿی اص  ٕٝٞاثؼبد ثشسػی ٔی ؿٛد  ( .اسصؿیبثی اص عّٔىشد فشاٌیشاٖ
 ،سٚؽ ٞب  ،فشآیٙذ آٔٛصؿی  ،ثبص ثیٙی  ٚاصالح )
 مراحل تديیه وظام وامه آمًزشی
عشح ٔزوٛس اثتذا ثش اػبع ٘یبص ػٙجی ث ٝعٛس پیـٟٙبدی آٔبد ٚ ٜػپغ دس چٟبسٌش ٜٚتخصصی ٔٛسد ثحث  ٚثشسػی
لشاس ٌشفت  ٚحبصُ ٔغبِؼبت  ٚپیـٟٙبدات ٌشٟٞٚبی ٔزوٛس دس اختیبس جٕؼی اص صبحت ٘ظشاٖ دس لبِت یه وبسٌشٜٚ
ٔٛسد ثشسػی  ٚتحّیُ ٚالغ  ٚػٙبٚیٗ دسٚع جٕغ ثٙذی ؿذ ٚ ٜدس اختیبس اػتبد لـش

حضشت حج ٝاالػالْ ٚ

إِؼّٕیٗ جٙبة آلبی دوتش خؼشٚپٙب ٜلشاس ٌشفت  ٚثؼذ اص اظٟبس ٘ظشایـبٖ عشح ٔزوٛس دس اختیبس سئیغ وبسٌشٜٚ
تذٚیٗ ٔحتٛا حضشت آیت اهلل وؼجی لشاس ٌشفت  .اصالحبت ٔٛسد ٘ظش ایـبٖ  ٚوبسٌشٔ ٜٚحٛس ٔـٛستی دثیشاٖ اػتب٘ی
حّمٞ ٝبی صبِحیٗ دس ٕٞبیؾ ٔـٟذ ٔمذع لشاس ٌشفت ٝاػت

 ٚ .ثؼذ اص اظ ٝاس ٘ظش ٟ٘بیی اػبتیذ ٔزوٛس ثب ٘ظش

وبسٌش ٜٚتذٚیٗ ٔحتٛا ٘ظبْ آٔٛصؽ وبُٔ  ٚثشای اجشا اثالؽ ٌشدیذ .
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الف) اهداف طرح

٘ .1ظبْ ٔٙذ ػبصی آٔٛصؿٟبی اػبتیذ ثب اِٟبْ اص آٔٛصٞ ٜبی اػالٔی ٔجب٘ی  ٚاص ،َٛآسٔبٟ٘ب  ٚاسصؿٟبی ا٘مالة
اػالٔی
 .2تذٚیٗ ثش٘بٔ 5 ٝػبِ ٝآٔٛصؽ حّمٞ ٝبی صبِحیٗ
 .3ا٘ؼجبْ ثخـی ث ٝآٔٛصؿٟب  ٚدٚسٞ ٜبی آٔٛصؿی ٔٛسد ٘یبص اػبتیذ
 .4جبٔؼیت ثخـی ث ٝآٌبٞیٟبی ٔؼشفتی -تشثیتی -ثصیشتی ٟٔ ٚبستی اػبتیذ ثؼیجی
ب )-اهداف نظام آموزشی:

 - 1اهداف کلی و کالن:
 -1/1ایجبد صٔی ٝٙتح َٛدس ػّ ْٛا٘ؼب٘ی دس ساػتبی ایجبد تٕذٖ ٘ٛیٗ اػالٔی ایشا٘ی
 -1/2استمبء تٛا٘بیی اػبتیذ دس پبػخٍٛیی ث٘ ٝیبصٞبی دا٘ـجٛیبٖ
 -1/3تمٛیت تٛا٘بیی اػبتیذ دس تحّیُ ٔؼبئُ فىشی  ٚا٘ذیـ ٝایی ،ثصیشتیٟٔ ،بستی
 -1/4استمبء آٌبٞی ٔ ٚؼشفت  ٚف ٟٓاػبتیذ دس ساثغ ٝثب ا٘ذیـٞ ٝبی ثٙیبدیٗ اػالٔی  ٚتمٛیت ٔجب٘ی اػتمبدی
ٔ ٚؼشفتی  ٚوبسوشدی آ٘بٖ
 -1/5تٛػؼٚ ٝیظٌیٟبی اٍِٛػبصی  ٚاٍِ ٛدٞی اػبتیذ ثؼیجی
 -1/6تمٛیت تٛا٘بیی اػبتیذ دس تحّیُ سٚیبسٚیی ثب ٌفتٕبٖ ٞبی ٔؼبسض ٔ ٚمبثُ
 -2اّذاف جشئی:
 -2/1تمٛیت تٛا٘بیی رٙٞی  ٚػیٙی اػبتیذ
 -2/2استمبء تٛإ٘ٙذیٟبی اػبتیذ دس جٟت ا٘ؼجبْ تحمیمبت ثٙیبدی -وبسثشدی  ٚتٛػؼ ٝایی
 -2/3استمبء تٛإ٘ٙذیٟبی دا٘ـی – ثیٙـی اػبتیذ ثشای تحّیُ ٔؼبئُ ػیبػی – اجتٕبػی
 -2/4تٛػؼ ٝدا٘ؾ  ٚآؿٙبیی اػبتیذ ثٔ ٝجبحث ػّ ْٛتشثیتی  ٚسٚؿٟبی تشثیتی اػالْ
 -2/5استمبء تٛإ٘ٙذیٟبی اػبتیذ دس جٟت ایفبی ٘مؾ ػّٕی -فشٍٙٞی  ٚتشثیتی  ٚثصیشتی ٟٔ ٚبستی ٔٛثش
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 -2/6تمٛیت  ٚتؼٕیك استجبط ٔٛثش ٙٔ ٚؼجٓ ثب اػبتیذ ثؼی جی  ٚثیٗ اػبتیذ ثؼیجی  ٚپبػخٍٛیی ثٝ
٘یبصٞبی آ٘بٖ
 -2/7تمٛیت اثؼبد ٔختّف ػّٕی  ٚتشثیتی  ٚثصیشتی ٟٔ ٚبستی اػبتیذ ثؼیجی ثشای اٍِ ٛؿذٖ دس دا٘ـٍبٟٞب
ٔ ٚشاوض آٔٛصؽ ػبِی
پ) منظورها:

 -1اسائ ٝپبػخٟبی لب٘غ وٙٙذٔ -ٜؼتذَ  ٚػمال٘ی ث ٝدا٘ـجٛیبٖ
ٔ - 2ؼبػذت ث ٝایجبد دا٘ـٍب ٜاػالٔی ثب ثٟشٌ ٜیشی اص تٛإ٘ٙذی اػبتیذ ثؼیجی
 - 3اٍِٛػبصی  ٚاسائ ٝاٍِٛی اػالٔی اػبتیذ ث ٝدا٘ـٍبٞیبٖ
 - 4اسائ ٝػجه ص٘ذٌی اػالٔی ث ٝدا٘ـٍبٞیبٖ تٛػظ اػبتیذ ثؼیجی
 - 5تِٛیذ ٘ظشیٞ ٝبی ثٔٛی دس حٛصٞ ٜبی ٔختّف ٔجتٙی ثش آٔٛصٞ ٜبی اػالٔی
ٔ - 6مبثّ ٝثب ج٘ ًٙشْ  ٚلذست ٘شْ دؿٕٙبٖ ا٘مالة اػالٔی
ٔ - 7ؼبػذت ثٟٙٔ ٝذػی فشٍٙٞی ٘ ٚمـ ٝجبٔغ ػّٕی وـٛس
 - 8تأٔیٗ  ٚتشثیت ٔذیشاٖ ٞ ٚیئت ػّٕی عشاص ا٘مالة اػالٔی
 - 9ثٟشٌ ٜیشی اص تٛإ٘ٙذیٟبی ػبصٔبٖ ثؼیج اػبتیذ دس تحمك تذاثیش  ٚسٕٛٙٞدٞبی حضشت أبْ ٔ ٚمبْ
ٔؼظٓ سٞجشی دس حٛص ٜػّٓ -فش ٚ ًٙٞفٙبٚسی ثشای اػتمشاس تٔذٖ اػالٔی
ٔ -10ؼبػذت ثٌ ٝفتٕبٖ ػبصی اٍِٛی اػالٔی – ایشا٘ی پیـشفتٝ
ت) سیاستها و خط مشی ها:

 - 1افضایؾ استجبط ٔؼتٕش ٙٔ ٚؼجٓ  ٚتـىیالتی ثب اػبتیذ ثؼیجی
 - 2صٔی ٝٙػبصی ثشای ایجبد تٛا٘بیی ػّٕی -ثٙیبدی -وبسثشدی ثؼیج  ٚتأویذ ثش وبسوشدی ثٛدٖ آٖ
 - 3اٍِ ٛػبصی اػبتیذ ثؼیجی
 - 4يػتشؽ حٕبیت اص اػبتیذ ثؼیجی
 - 5جٟت دٞی ٔٙبػت ث ٝافىبس  ٚا٘ذیـٞ ٝبی اػبتیذ ثؼیجی دس ساػتبی فشٔبیـبت حضشت أبْ (سٚ )ٜ
ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی
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 - 6تٛا٘بػبصی اػبتیذ ثؼیجی ثشای تحّیُ ٔؼبیُ فىشی -ا٘ذیـ ٝای -ػیبػی -اجتٕبػی
 - 7ثٟشٌ ٜیشی اص اػبتیذ ثؼیجی ثشای اجشای آٔٛصؿٟبی ٔشتجظ
 - 8ثٟشٌ ٜیشی اص تٛإ٘ٙذی دا٘ـٍبٟٞب ثشای تحمك اٞذاف آٔٛصؿٟبی اػبتیذ ثؼیجی
 - 9آٌبٞی سػب٘ی ػیبػی -اجتٕبػی -فشٍٙٞی -ث ٝاػبتیذ ثؼیجی دس ساػتبی ٔأٔٛسیتٟبی ثؼیج اػبتیذ
٘ - 10ظبْ ٔٙذ ػبصی آٔٛصؿٟبی ثؼیج اػبتیذ
ث) خط مشی های اجرایی:

 سػبِت ٔحٛسی ثجبی ٚظیفٔ ٝحٛسی
 ا٘ؼغبف حریشی ٌ ٚؼتشؽ ػبصی
 تٛج ٝث ٝوٕیت  ٚویفیت تٛأبٖ آٔٛصؿٟب
 جٌّٛیشی اص ْٚاصی وبسی  ٚاتالف ٔٙبثغ
 فشاٌیش ػبصی آٔٛصؿٟب ث ٝصٛست ٔشحّ ٝای
ٔ خبعت ٔحٛسی  ٚتٛج ٝثٚ ٝیظٌیٟبی فشٍٙٞی – اجتٕبػی ٔخبعجبٖ
 ػّٕی ػبصی آٔٛصؿٟبی ٔتٙبػت ثب پشٚسؽ ٔخبعجبٖ
ٙٔ غمی ػبصی آٔٛصؿٟب  ٚلبثُ اجشا ٕ٘ٛدٖ آٟ٘ب
 فشایٙذ ٔحٛسی ٔ ٚحتٛا ٔحٛسی آٔٛصؿٟب ث ٝصٛست تٛأبٖ
 تٛج ٝثٔ ٝأٔٛسیتٟبی راتی  ٚػشضی ػپب ٚ ٜثؼیج
 تٛج ٝث٘ ٝبٍٔزاسی ٞبی ػبِٟب دس آٔٛصؿٟب
 تٛج ٝثٙٔ ٝبفغ ّٔی  ٚاػالٔی ثجبی ٔٙبفغ ٌشٞٚی
 تمٛیت اصٍِٛشایی ا٘مالثی ثٚ ٝیظ ٜػذاِت ٔحٛسی
 ثب تٛج ٝث ٝلبثّیت پـتیجب ٘ی آٔٛصؿٟب ثب ثٟشٌ ٜیشی اص أىب٘بت داخّی
ػبصٔب٘ی

ػبصٔب٘ی دس ساػتبی اٞذاف

 ثٟشٌ ٜیشی اص تٛا٘بییٟب  ٚأىب٘بت ػبیش ٔخبعجبٖ -دا٘ـٍبٟٞب ٔ ٚشاوض ٔشتجظ دس وـٛس
 تٛج ٝث ٝثؼذ تشثیتی آٔٛصؿٟب
 تٛج ٝث ٝتٟذیذات -فـبسٞبٔ -حذٚدیت ٞب -فشصتٟب ٘ ٚمبط لٛت  ٚضؼف ػبصٔب٘ی دس آٔٛصؽٞب
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ج) قلمرو اجرای طرح:

 -1قلمرو زماوی :صٔبٖ اجشای ٘ظبْ آٔٛصؿی حّمٞ ٝبی صبِحیٗ دٚسٞ ٜبی ٔشثٛع 5 ٝػبِٔ ٝی ثبؿذ
و ٝدس ػ ٝدٚس 1/5 ٜػبِ ٝاجشا خٛاٞذ ؿذ.
 - 2قلمرو مکاوی  :لّٕشٔ ٚىب٘ی وـٛسی ث ٝصٛست ٔخبعت تخصصی ٔی ثبؿذ  ٚدس صٛست ٘یبص لبثُ
ٌؼتشؽ ثٔ ٝخبعجیٗ غیش ػبصْا٘ی ٘یض ٔی ثبؿذ .
سطوح اجرایی
 - 1دا٘ـٍبٞی ٚیظ ٜاػضبی حّمٞ ٝبی صبِحیٗ دا٘ؾٌبٞ ٜب
 - 2اػتب٘ی

ٚیظ ٜػشحّمٞ ٝبی صبِحیٗ دا٘ـٍبٞ ٜب

 - 3وـٛسی

ٚیظ ٜػشحّمٞ ٝبی اػتب٘ی

قالة اجرای طرح :
 - 1حضوری

 -2غیر حضوری

حضوری :

- 1کارگاه
- 2وشست های علمی و تخصصی

ویژه سرحلقه های صالحیه

- 3جلسات هم اودیشی
غیرحضوری:
تدویه کتاب

ویژه تمامی اعضای حلقه های
صالحیه
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دريس معرفتی
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عىُان درش " :هباًی هعزفت دیٌی"
توضیحات

ردیف

سرفصل

1

ٔف ْٟٛؽٙبعی ٔؼزفت دیٙی

2

ٔجب٘ی ٞغتی ؽٙبعیٔ -ؼزفت ؽٙبعی -ا٘غبٖ ؽٙبعی -خذا ػ٘بعی

3

دیٗ ٔ ٚؼزفت دیٙی

4

ٔؼیبر صذق ٔؼزفت ٞبی دیٙی

5

تفبٚت ٞبی ٔؼزفت ٞبی دیٙی ثب ٔؼزفت ٞبی ثؾزی

6

٘ظزی ٝتؼذد لزائت ٞب اس دیٗ ٔ ٚجب٘ی آٖ

7

ٔالن ٞبی ٔؼزفت دیٙی

عىًان درس " :اًتظار بشز اس دیي"
ردیف

سرفصل

1

ضزٚرت دیٗ

2

حمیمت دیٗ

3

ْ٘ؾأ ٔ ٚجب٘ی دیٗ

4

ٔؤِفٞ ٝبی ایٕبٖ دیٙی

5

وثزت ٌزایی دیٙی (دیٗ یب ادیبٖ)

6

ٔؤِفٞ ٝبی دیٗ وبُٔ

7

ا٘تظبرات اػتذاِی اس دیٗ

8

وبروزد  ٚآثبر دیٗ  ٚدیٙذاری

توضیحات

عىًان درس " :اخالق سیاسی"
توضیحات

ردیف

سرفصل

1

ٔف ْٟٛؽٙبعی اخالق عیبعی

2

٘غجت اخالق  ٚعیبطت

3

عیبعت  ٚاخالق در اعالْ

4

ثزرعی اخالق عیبعی در عیز ٜحىٔٛتی أبْ ػّی (ع)

5

راثغ ٝاخالق  ٚعیبعت در ا٘ذیؾ ٝأبْ خٕیٙی (ر ٚ )ٜآیت اهلل خبٔ ٝٙای

6

چبِؼ ٞبی اخالق در حٛس ٜعیبعت

7

راٞىبرٞبی ٔمبثّ ٝثب ثذاخاللی ٞبی عیبعی
10

عٌَاى درس " :تعاهل لزآى ٍ علَم "

ردیف

سرفصل

1

وبرثزدٞبی ػّٓ در لزآٖ

2

ٔجب٘ی تؼبُٔ لزآٖ ثب ػّ ْٛتدزثی

3

رٚػ ثزداؽت ػّٕی اس لزآٖ

4

لزآٖ  ٚػّ ْٛا٘غب٘ی

5

٘ظزی ٝپزداسی ٞبی ػّٕی لزآ٘ی

6

اػدبس ػّٕی لزآٖ

توضیحات

عىًان درس " :هٌْذسی حکَهت اسالهی "

توضیحات

ردیف

سرفصل

1

ٔف ْٟٛؽٙبطی ٟٔٙذعی ٔ ٚفبٞیٓ ٔزتجظ

2

اٞذاف تجییٗ ٟٔٙذعی حىٔٛت دیٙی

3

ضزٚرت ٟٔٙذعی حبوٕیت  ٚحىٔٛت دیٙی

4

ػٛأُ ٔ ٚؤِفٞ ٝبی ٔؤثز در ٟٔٙذعی حىٔٛت ٞب

5

ا٘ٛاع ٟٔٙذعی ٞبی حىٔٛت ٞب

6

ٔؼیبرٞبی حىٔٛت دیٙی

7

اعالْ ٟٙٔ ٚذعی حىٔٛت دیٙی

8

أبْ خٕیٙی(رٟٙٔ ٚ )ٜذعی حىٔ ٛت دیٙی

9

ٟٔٙذعی حىٔٛت ٚالیی در ػصز و٘ٛٙی ثز اعبط خظ أبْ  ٚا٘ذیؾٞ ٝبی ٔمبْ ٔؼظٓ رٞجزی

10

آعیت ؽٙبعی حىٔٛت دیٙی

عٌَاى درس " :دیي ٍ هذرًیتِ"

ردیف

سرفصل

1

راثغ ٝػّٓ  ٚدیٗ

2

ٔف ْٟٛؽٙبعی ٔذرٖ ٔ ٚذر٘یتٝ

3

خذا٘ٚذ در دیٗ ٔ ٚذر٘یتٝ

4

ا٘غبٖ در دیٗ ٔ ٚذر٘یتٝ

5

اخالق در دیٗ ٔ ٚذر٘یتٝ

6

تٕذٖ ٔذرٖ  ٚرٚؽٙفىز

7

ٔف ْٟٛؽٙبعی  ٚعبختبر ؽٙبعی تٕذٖ خذیذ غزة

8

ٔذر٘یغٓ  ٚعىٛالریغٓ

9

راثغ ٝػّٓ  ٚدیٗ در خٟبٖ اعالْ

توضیحات

11

عىًان درس  " :جزیاى شٌاسی فکزی ایزاى هعاصز "

ردیف

سرفصل

1

چیغتی خزیبٖ ؽٙبعی

2

ٔذَ ٞبی خزیبٖ ؽٙبعی فىزی

3

ٌ ٝ٘ٛؽٙبعی خزیبٖ ٞبی ٔؼبصز ایزاٖ

4

خزیبٖ ػمال٘یت اعالٔی

5

خزیبٖ عٙتی

6

خزیبٖ ٔىتت تفىیه

7

خزیبٖ تدذد عتیشی فّغفی

8

خزیبٖ فزٍٙٞغتبٖ ػّ ْٛاعالٔی

9

خزیبٖ عٙت ٌزایی

10

خزیبٖ رٚؽٙفىزی

توضیحات

عٌَاى درس" :هباًی علن دیٌی"

ردیف

سرفصل

1

ٔف ْٟٛؽٙبعی ػّٓ دیٙی

2

ٌ ٝ٘ٛؽٙبعی ػّٓ دیٙی

3

ٔؤِفٞ ٝبی ػّٓ دیٙی

4

ٔجب٘ی ٞغتی ؽٙبعی ػّٓ دیٙی

5

ٔجب٘ی ٔؼزفت ؽٙبعی ػّٓ دیٙی

6

ٔجب٘ی ا٘غبٖ ؽٙبعی ػّٓ دیٙی

7

٘مؼ  ٚوبروزدٞبی ػّٓ دیٙی

توضیحات

عٌَاى درس " :جزیاى شٌاسی فزلِ ّای ًَظَْر "

ردیف

سرفصل

1

ٔف ْٟٛؽٙبعی فزلٝ

2

تبریخچ ٝفزلٞ ٝب ٚخزیبٖ ٞبی فزل ٝعبس در تبریخ

3

ٔذَ ٞب ٚؽبخص ٞبی فزلٞ ٝبی ٘ٛظٟٛر

4

٘مؼ اعتؼٕبر در فزل ٝعبسی

5

آعیت ؽٙبعی ؽیٞ ٜٛبی ٔمبثّ ٝثب فزلٞ ٝب

6

خزیبٖ ؽٙبعی فزل ٝثٟبئیت

7

خزیبٖ ؽٙبعی فزلٞٚ ٝبثیت

8

خزیبٖ ؽٙبعی فزل ٝؽیغبٖ پزعتی

توضیحات

12

عىًان درس  " :جزیاى شٌاسی عزفاى ّای ًَپذیذ"
ردیف

سرفصل

1

ػزفبٖ چیغت؟ ػبرف ویغت؟

2

راثغ ٝػزفبٖ  ٚؽزع

3

تحزیف  ٚا٘حزاف در آٔٛسٞ ٜبی ػزفب٘ی

4

ٔؤِفٞ ٝبی ػزفبٖ اعالٔی

5

را٘ ٜیُ ثٔ ٝمبٔبت ػزفب٘ی

6

ٔؤِفٞ ٝبی ػزفبٖ ٞبی ٘ٛپذیذ

7

خزیبٖ ؽٙبعی ٘ئٛصٛفی

8

خزیبٖ ؽٙبعی ػزفبٖ ٞبی فزا رٚا٘ؾٙبعی

9

خزیبٖ ؽٙبعی ػزفبٖ پبئِٛٛوٛئیّٛ

10

خزیبٖ ؽٙبعی ػزفبٖ اؽٛ

11

خزیبٖ ؽٙبعی ػزفبٖ وبثبال

12

خزیبٖ ؽٙبعی ػزفبٖ عبی ثبثب

توضیحات

13

دريس تربیـتی

14

عىًان  " :رٍش شٌاسی سبک سًذگی ایزاًی اسالهی "
توضیحات

ردیف

سرفصل

1

ٔف ْٟٛؽٙبعی عجه س٘ذٌی اعالٔی

2

تبریخچ ٝعجه س٘ذٌی

3

اثؼبد ،ؽبخص ٞبی عجه س٘ذٌی

4

ػٛأُ ٔؤثز در عجه س٘ذٌی

5

ضزٚرت  ٚإٞیت آؽٙبیی  ٚیبدٌیزی عجه س٘ذٌی ایزا٘ی  -اعالٔی

6

عجه س٘ذٌی اعالٔی اس دیذٌب ٜلزآٖ  ٚػتزت

7

تفبٚت ٞبی عجه س٘ذٌی غزثی  ٚاعالٔی

8

عجه س٘ذٌی در والْ حضزت أبْ (رٔ ٚ )ٜمبْ ٔؼظٓ رٞجزی

9

خبیٍب ٜعجه س٘ذٌی در تٕذٖ عبسی ٘ٛیٗ اعالٔی

10

٘مؼ ٟ٘بدٞب ٔ ٚغئِٛیٗ در ایدبد ثغتزٞبی السْ

11

٘مؼ ػٙبصز خب٘ٛاد ٜدر ؽىُ دٞی عجه س٘ذٌی اعالٔی

عىًان درس ":تزبیت اسالهی ،تَسعِ ٍ تمَیت فزٌّگ ٍ عفاف ٍ حجاب ٍ آداب پَشش اسالهی اس طزیك راّکارّای لزآًی در خاًَادُ "

توضیحات

ردیف

سرفصل

1

فّغف ٝػفبف  ٚحدبة  ٚپیبٔذٞبی آٖ

2

تجییٗ فّغف ٝحدبة اس دیذٌب ٜلزآٖ  ٚعیز ٜا ُٞثیت(ع)

3

احىبْ پٛؽؼ در لزآٖ  ٚاحبدیث ائٕ ٝاعٟبر(ع) ٘ ٚظز ٔزاخغ ٔؼظٓ تمّیذ

4

ریؾٞ ٝبی ثذحدبثی  ٚراٞىبرٞبی ٔمبثّ ٝثب آٖ اس دیذٌب ٜلزآٖ  ٚاحبدیث

5

٘مؼ تؼبُٔ خب٘ٔ ٚ ٝذرع ٝدر ایدبد  ٚتمٛیت تزثیت اعالٔی  ٚفز ًٙٞػفبف  ٚحدبة

6

٘مؼ رعب٘ٞ ٝب  ٚفٗ آٚری در تٛعؼ ٚ ٝتمٛیت تزثیت اعالٔی  ٚفزٗٞي ػفبف  ٚحدبة

7

آثبر  ٚفٛایذ حدبة  ٚرٚؽٟبی تزٚیح آٖ

عىًان درس  " :ریشهْارت ّای تفاّن ٍ تعاهل در خاًَادُ اس دیذگاُ لزآى ٍ اّل بیت (ع)"

ردیف
1

توضیحات

سرفصل
تؼزیف تفب ٚ ٓٞإٞیت آٖ اس دیذٌب ٜلزآٖ  ٚا ُٞثیت (ع)
راٞ ٜبی ثزلزاری تفب ٓٞدر خب٘ٛادٜ

2



ٌٛػ وزدٖ فؼبَ



سثبٖ تفبِ ٚ ٓٞحٗ  ٚثیبٖ



ٟٔبرت ثیبٖ صبدلب٘ٝ



عزح ٔغبئُ  ٚثحث درثبر ٜآٖ



اص َٛرعیذٖ ثٕٞ ٝذِی اس عزیك درن ٔؼب٘ی پٟٙب٘ی در ٞز پیبْ

3

ٔؾىالت وبرثزد لذرت یه عزف ٝدر تصٕیٓ ٌیزی ٞب

4

رٚػ ٞبی ٔؼٕ َٛدر حُ اختالفبت  ٚچٍٍ٘ٛی اخزای ثذ ٖٚثبخت
15

عىًان درس ":تَسعِ ٍ تمَیت فزٌّگ ًواس اس طزیك راّکارّای لزآى ٍ سیزُ اّل بیت(ع) در خاًَادُ ٍ داًشگاُ"
توضیحات

ردیف

سرفصل

1

ٕ٘بس اس دیذٌب ٜلزآٖ  ٚعیز ٜا ُٞثیت(ع)

2

٘مؼ ٚاِذیٗ در تٛعؼ ٚ ٝتمٛیت فزٕ٘ ًٙٞبس در خب٘ٛادٜ

3

تٛخ ٝث ٝتفبٚت ٞبی فزدی در تٛعؼ ٚ ٝتمٛیت فزٕ٘ ًٙٞبس در خب٘ٛادٜ

4

ٕ٘بس ٘ ٚمؼ آٖ در ایدبد آرأؼ رٚا٘ی خب٘ٛادٜ

5

ارتجبط ثیٗ تزثیت اعالٔی ،عالٔت ٔؼٛٙی  ٚرٚا٘ی ٕ٘بس

عىًان درس  " :رٍش ّای پزٍرش حس هذّبی در فزسًذاى "
ردیف

سرفصل

1

ٔجب٘ی  ٚاص َٛحبوٓ ثز پزٚرػ حظ ٔذٞجی

2

ٔزاحُ رؽذ  ٚتح َٛحظ دیٙی

توضیحات

ؽیٞ ٜٛبی ٔؤثز در تزثیت ثذ٘ی
 سیجبیی ؽٙبختی
3

 تزثیت ٕ٘بدیٗ
 تبسٌی ٔؼتذَ
 ؽٟٛدی

4

ػٛأُ ٔؤثز در تزثیت دیٙی

5

٘مؼ ٚاِذیٗ در پزٚرػ حظ ٔذٞجی  ٚتزثیت دیٙی وٛدن

عىًان درس " :هْارت ّای هٌش استادی در تزبیت اسالهی"

توضیحات

ردیف

سرفصل

1

ٔف ْٟٛتیپ ؽخصیتی ٙٔ ٚؼ

2

تیپ ٙٔ ٚؼ ٔغّٛة

3

٘ظبْ اٍ٘یشؽی ٔغّٛة در اعبتیذ

4

ؽبخص ٞبی ٔٙؼ ٔغّٛة اعبتیذ در ٔحیظ آٔٛسؽی

5

اٍِٛی تؼبُٔ اعتبد ثب دا٘ؾدٛ

16

عىًان درس  " :هْارت ّای اًس ٍ آرام ساسی رٍاًی با لزآى"
توضیحات

ردیف

سرفصل

1

ٔف ْٟٛؽٙبعی آرأؼ رٚا٘ی  ٚا٘ظ

2

رٚیىزدٞبی رٚاٖ ؽٙبختی در آراْ عبسی رٚا٘ی

3

رٚیىزد لزآ٘ی در آراْ عبسی رٚا٘ی

4

ٟٔبرت ٞبی ا٘ظ  ٚآراْ عبسی رٚا٘ی ثب لزآٖ در س٘ذٌی

عىُان درش " :بٍداشت سالمت َ تىدرستی از دیدگاي قرآن َ عترت "
توضیحات

ردیف

سرفصل

1

ثٟذاؽت ،عالٔت  ٚتٙذرعتی اس دیذٌب ٜلزآٖ  ٚعیز ٜا ُٞثیت (ع)

2

اعالْ ،خب٘ٛاد ٚ ٜتزثیت ثذ٘ی فزس٘ذاٖ

3

٘مؼ  ٚخبیٍب ٜثٟذاؽت  ٚعالٔت در خب٘ٛادٜ

4

ٚظبیف دا٘ؾٍب ٜدر لجبَ ثٟذاؽت  ٚعالٔت دا٘ؾدٛیبٖ

5

خب٘ٛاد ٚ ٜآٔٛسػ ثٟذاؽت ث ٝفزس٘ذاٖ

6

تغذی ٝعبِٓ ،تفزیحبت عبِٓ ٘ ٚمؼ آٖ در ارتمبی عغح عالٔت خب٘ٛادٜ

7

خب٘ٛاد ٜثب ٘ؾبط  ٚتٙذرعتی

8

راٞىبرٞبی تٛعؼ ٚ ٝتزٚیح ثٟذاؽت ،عالٔت  ٚتٙذرعتی در خب٘ٛادٜ

17

دريس بصیرتی

18

عىُان درش " :بررسی تطبیقی وظام سیاسی اسالم َ وظام لیبرال دمُکراسی "
توضیحات

ردیف

سرفصل

1

حمب٘یت حىٔٛت

2

حىٔٛت در اعالْ

3

٘ظبْ ٚالیی ٔجٙبی ٘ظبْ عیبعی اعالْ

4

ٔفٚ ْٟٛالیت فمیٝ

5

ؽزایظ  ٚاختیبرات ٚالیت فمیٝ

6

ِیجزاِیغٓ  ٚا٘ٛاع آٖ

7

ٔجب٘ی ٘ظبْ حىٔٛتی ِیجزاَ دٔٛوزاعی

8

ٔمبیغ٘ ٝظبْ ٚالیی اعالٔی ٘ ٚظبْ ِیجزاَ دٔٛوزاعی در وبرآٔذی

عىًان درس " :رٍش تحلیل سیاسی"
ردیف

توضیحات

سرفصل

وّیبت :
اِف :تؼزیف ٚاص ٜتحّیُ
1

ة :تؼزیف عیبعت
ج :تؼزیف رٚػ تحّیُ عیبعی
دٚ :الؼ ٚ ٝرخذاد عیبعی

2

فٛایذ تحّیُ عیبعی

3

ا٘ٛاع تحّیُ عیبعی

4

اروبٖ تحّیُ عیبعی

5

اعالػبت  ٚوبرثزد آٖ در تحّیُ عیبعی

6

ارتجبط در تحّیُ عیبعی

7

تدشی ٝػٛأُ تؾىیُ دٙٞذ  ٜپذیذ ٜعیبعی

8

اعتذالَ  ٚراثغ ٝآٖ در تحّیُ عیبعی

9

ا٘ٛاع اعتذالَ

10

تفبٚت تحّیُ ثب تفغیز عیبعی

11

فزق تفغیز ثب تٛخی ٝعیبعی

19

عىًان درس  " :جٌگ ًزم دشوي ٍ شیَُ ّای همابلِ با آى "
ردیف

سزفصل

1

ٔف ْٟٛخ٘ ًٙزْ

2

تبریخچ ٝخ٘ ًٙزْ

3

ٔف٘ ْٟٛظری ٔ ٚذَ ٞبی خ٘ ًٙزْ

4

اثؼبد  ٚػزصٞ ٝب  ٚعغٛح خ٘ ًٙزْ

5

ؽیٞ ٜٛب ،رٚػ ٞب  ٚتبوتیه ٞبی خ٘ ًٙزْ

6

اثشارٞبی خ٘ ًٙزْ

7

وبروزدٞب ٘ ٚمؼ ٞب

تَضیحات

عىُان درش " :ایزاى ٍ آهزیکا در  60سال :هماٍهت یا ساسش"
ردیف

توضیحات

سرفصل

تجییٗ پیبٔذٞبی خظ التذار
1

( پیؾزفت ٞبی ػّٕی ،فٙبٚری ٘ ٚظبٔی ،اِٟبْ ثخؾی ا٘مالة اعالٔی
در ٟ٘ضت  ٚثیذاری اعالٔی ،ایدبد رٚحی ٝی اػتٕبد ث٘ ٝفظ ّٔی )
تجییٗ آعیت ٞب  ٚپیبٔذٞبی خظ عبسػ

2

(ٚاثغتٍی ،ػذْ پیؾزفت ،ؽىغت ٝؽذٖ غزٚر ،ا٘شٚا ٔٛ٘ ٚیذی در خٟبٖ اعالْ،
ا٘فؼبَ در ثزاثز فز ًٙٞغزةٔ ،غبِؼٛٔ ٝردی ٚضػیت وؾٛرٞبی عبسػ پذیز )... ٚ

3

تجییٗ اثؼبد ٘بوبٔی ٞب  ٚؽىغت ٞبی آٔزیىب اس ایزاٖ
( عجظ ،وٛدتبی ٘ٛص ،ٜخ ًٙتحٕیّی ،پٟجبدٞب ،ػزاق ،افغب٘غتبٖ ،آٔزیىبی التیٗ ... ٚ

4

تجییٗ ٘ظزیبت ػّٕی اف َٛآٔزیىب  ٚتغییز ٙٞذع ٝلذرت خٟب٘ی

5

ثزرعی ریؾٞ ٝب  ٚػُّ دؽٕٙی آٔزیىب ثب ایزاٖ

6

اٍِٛی راٞجزدی ٔٛاخ ٟٝایزاٖ  ٚآٔزیىب

7

اثؼبد ٔ ٚؤِفٞ ٝبی ٔٛاخ ٟٝایزاٖ  ٚآٔزیىب

8

ػزصٞ ٝب  ٚعغٛح ٔٛاخ ٟٝایزاٖ  ٚآٔزیىب

20

عىُان درش" :جریان شىاسی احساب َ گرٌٍَای سیاسی بعد از اوقالب "
توضیحات

ردیف

سرفصل

1

تؼزیف خزیبٖ ؽٙبعی

2

تبریخچ ٝتحٛالت خزیبٖ ٞبی عیبعی ثؼذ اس ا٘مالة

3

ؽٙبخت خزیبٖ ٞبی چپ در ایزاٖ

4

ؽٙبخت خزیبٖ ٞبی راعت در ایزاٖ

5

ٔالن ٞب ٔ ٚؼیبرٞبی خظ أبْ(ر ٚ )ٜتغجیك خزیب٘بت ثب آٖ

6

ٔالن ٞب ٔ ٚؼیبرٞبی خظ رٞجزی  ٚتغجیك خزیب٘بت ثب آٖ

7

ػّٕىزد خزیبٟ٘بی عیبعی ثؼذ اس ا٘مالة

8

آعیت ؽٙبعی خزیبٖ ٞبی عیبعی ثؼذ اس ا٘مالة

9

تحٛالت خزیب٘بت عیبعی (دٌزدیغی ٞبی خزیب٘بت عیبعی )

عىُان درش " :بازتاب بیه المللی اوقالب اسالمی"
توضیحات

ردیف

سرفصل

1

٘مؼ لذرت ٔؼٛٙی در ػزص ٝثیٗ إِّّی

2

تدشی ٚ ٝتحّیُ ٘ظزیٞ ٝبی ٔختّف در أٙیت  ٚرٚاثظ ثیٗ إُِّ

3

ػٛأُ تأثیزٌذار ثز ارتجبعبت  ٚأٙیت ثیٗ إُِّ

4

ثزرعی اٍِٞٛبی ٔذاخٌّ ٝزی لذرت ٞبی ثشري در خٟبٖ

5

٘مؼ  ٚتأثیز ا٘مالة اعالٔی در ػزص ٝثیٗ إِّّی

6

ا٘مالة اعالٔی  ٚثیذاری اعالٔی

7

آعیت ؽٙبعی ٘ظبْ عبسی در وؾٛرٞبی ٔدزی ثیذاری اعالٔی

8

تزعیٓ ذؽٓ ا٘ذاس ثیذاری اعالٔی  ٚراٞىبرٞبی آٖ

عىُان " :گفتمان َ مؤلفً ٌای اصُلگرایی"
توضیحات

ردیف

سرفصل

1

ٔف ْٟٛؽٙبعی اصٍِٛزایی

2

اصٍِٛزایی در آیبت  ٚرٚایبت

3

اصٍِٛزایی در ٔٙظ ٝٔٛفىزی أبْ ٔ ٚمبْ ٔؼظٓ رٞجزی

4

ٔؤِفٞ ٝب ٔ ٚؼیبرٞبی اصٍِٛزایی

5

٘ح ٜٛثزرعی  ٚعٙدؼ خزیب٘بت ثب ٔؤِفٞ ٝبی اصٍِٛزایی
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دريس مهارتی
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عىًان درس  " :هْارت ّای تَکل در همابلِ با اضطزاب ٍ اهیذبخشی در سًذگی "

توضیحات

ردیف

سرفصل

1

ثحزاٖ ٞبی س٘ذٌی ،فؾبر رٚا٘ی  ٚعجه ٞبی ٔمبثّ ٝثب اعتزط

2

ٔف ْٟٛأیذ  ٚتٛوُ در س٘ذٌی

3

ؽبخص ٞبی أیذ  ٚتٛوُ در س٘ذٌی
ٜ

4

ػٛأُ ٔزتجظ ثب أیذ  ٚتٛوُ در س٘ذٌی

5

ف ٖٛٙثىبرٌیزی أیذ  ٚتٛوُ در س٘ذٌی

عىًان درس  " :رٍش شٌاسی فضاّای هجاسی ٍ فٌاٍری اطالعات"
ردیف

سرفصل

1

تبریخچ ٝفٙبٚری اعالػبت

توضیحات

آعیت ؽٙبعی فٙبٚری اعالػبت در خبٔؼٚ ٝخب٘ٛاد:ٜ
2

 تأثیز فٙبٚری اعالػبت ثز عبختبر ٟ٘ ٚبد ٞبی اختٕبػی  ٚخب٘ٛادٜ
 تأثیز فٙبٚری اعالػبت در ؽىُ ٌیزی ؽخصیت وٛدن ٛ٘ ٚخٛاٖ

3

تٟذیذٞب ،چبِؼ ٞب  ٚفزصت ٞبی اعتفبد ٜاس ایٙتز٘ت ،فضبی ٔدبسی

4

ضزٚرت اعالع رعب٘ی  ٚآٌب ٜعبسی ٘غجت ث ٝپیبٔذٞبی اعتفبد ٜاس ٔبٛٞارٜ

5
6
7

ضزٚرت ؽٙبخت  ٚوغت ٟٔبرت ٞبی ٔٙبعت ثزای اِٚیب ٘غجت ث٘ ٝظبرت  ٚاعتفبدٔ ٜغّٛة ٚ
ثٟی ٝٙاس ایٙتز٘ت ،تّفٗ ٕٞزا ،ٜثبسیٟبی رایب٘ ٝای ٛفضبی ٔدبسی
رٚیىزد  ٚایدبد ٍ٘زػ ٔذٞجی در اعتفبد ٜاس فٙبٚری اعالػبت
اثزات  ٚاِمبئبت فزٍٙٞی  ،عیبعی  ٚػمیذتی ثبسی ٞبی رایب٘ ٝای ا یٙتز٘ت ،تّفٗ ٕٞزا ٚ ٜفضبی
ٔدبسی  ....... ٚثز فزس٘ذاٖ  ٚراٞ ٜبی ٔمبثّ ٝثب آٖ

عىًان درس " :رٍش شٌاسی در حَسُ آهَسش ٍ پژٍّش "

توضیحات

ردیف

سرفصل

1

ٔف ْٟٛرٚػ ؽٙبعی

2

ٌٞ ٝ٘ٛبی رٚؽی در آٔٛسػ  ٚپضٞٚؼ

3

چٍٍ٘ٛی ٘مذ  ٚارسیبثی  ٚداٚری رعبِٔ ٚ ٝمبِ ٝػّٕی

4

چًٍ٘ٚی ٘مذ آثبر ػّ ْٛا٘غب٘ی

5

رٚػ ثز٘بٔ ٝریشی آٔٛسؽی

6

رٚػ ثز٘بٔ ٝریشی پضٞٚؾی

23

عىًان درس  " :رٍش ّای پژٍّش ٍ تحمیك "
ردیف

سرفصل

1

رٚػ تحمیك چیغت؟

2

تمغیٓ ثٙذی رٚػ ٞبی تحمیك

3

عجم ٝثٙذی تحمیك

4

ؽیٞ ٜٛبی تحمیك

5

ٔٛضٛع تحمیك

6

عزح تحمیك

7

فزضی ٝیب عؤاالت ٟٔٓ

8

تؼزیف ٔفبٞیٓ ٔ ٚتغیزٞب

9

رٚػ ٞبی خٕغ آٚری اعالػبت

10

رٚػ ٞبی تدشی ٚ ٝتحّیُ دادٞ ٜب

11

ؽی ٜٛدعتزعی ثٔ ٝأخذ

12

رٚػ ٞبی یبدداؽت ثزداری

13

ؽیٍ٘ ٜٛبرػ

توضیحات

عىًان درس  " :هْارت ّای استفادُ اس صبز در همابلِ با استزس"
ردیف

سرفصل

1

ثحزاٖ ٞبی س٘ذٌی  ٚفؾبر رٚا٘ی

2

ٔف ٚ ْٟٛؽبخصٞ ٝبی صجز در س٘ذٌی

3

ػٛأُ ٔزتجظ ثب صجز در س٘ذٌی

4

ف ٖٛٙثىبرٌیزی صجز در س٘ذٌی

توضیحات

24

