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 دوره آموزشی معارف انقالب اسالمی

 مخاطبان اصلی دوره: دارای تحصیالت دانشگاهی یا حوزوی   .1

 محور محور و کارگاه های دوره: متنمهمترین ویژگی  .2

 ساعت 110بندی و رفع اشکال(: های دوره )معرفی منابع، مرور، جمع جمع ساعات کارگاه  .3

 در هر سرفصل به شرح زیر است:  شیوه و مراحل آموزشی دوره .4

 کارگاه معرفی منابع سرفصل.  •

 مطالعه منابع توسط همه اعضای محترم دوره، قبل از جلسات کارگاه. پیش  •

 بندیِ مباحث و پاسخ به سواالت اعضاء توسط استاد. کارگاه مرور و جمع  •

امتیاز« و   70ع  ارزشیابی اعضاء پس از اتمام هر سرفصل آموزشی، از طریق »آزمون کتبی از مناب •

 امتیاز «.  30تحلیلی  -»پاسخ به سواالت پژوهشی 

 

 سرفصل های آموزشی و منابع دوره: .5

 محتوای دوره بر اساس اندیشه های حضرت امام خمینی)ره( و حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای)مدظلهالعالی( است.

 منابع )کتب/ متون(*  سر فصل  ردیف

 تعداد ساعاتِ  

هاکارگاه   

معرفی، مرور،  )

بندی و رفع  جمع 

 اشکال(

 )پیش نیاز/توصیه به مطالعه(  _
 کتاب »خون دلی که لعل شد« 

 ای از دوران مبارزه با رژیم طاغوت( اهلل العظمی خامنه)خاطرات آیت

مطالعه   )

فردی، عدم  

( آزمون  

 18 کتاب »طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن« مبانی قرآنی انقالب اسالمی  1

 12 کتاب »همرزمان حسین)ع(«  سیره سیاسی اجتماعی ائمه اطهار)ع( 2



 

 * ممکن است با انتشار کتب دیگر و بهتر، برخی سرفصل ها، متون و منابع ارتقاء یابد. 

 

های آموزشی فوق، جلسات ویژه ماهانه نیز برای این اعضاء  در کنار این مطالعه متون و کارگاه های سرفصل  .6

ماهانه، تحلیل بیانات روزِ رهبر معظم انقالب است و در  تدارک دیده شده است. تمرکز اصلی این جلسات  

هر جلسه، ارائه دهندگان اصلی بحث، یک یا دو نفر از خودِ اعضاء هستند و مباحث با حضور استاد یا 

در   100از  60شود. اعطای گواهینامه دوره، عالوه بر کسب امتیاز حداقل بندی و تکمیل میمدرس جمع

درصد جلسات تحلیل بیانات روز و حداقل یکبار ارائه    60ه حضور در حداقل  ها، منوط بتمامی سرفصل 

 مطلب و یا نگارش یادداشت درباره موضوعات این جلسات است.

 

 

3 
اصول فکری و عملی امام خمینی )ره( و 

 رهبر معظم انقالب 

 « )رهنامه امین( )ره(دفتر »امام خمینی -

 کتاب »از نیمه خرداد«    -

12 

 6 منتخب کتاب »والیت و حکومت« والیت فقیه  4

های انقالبیگریمبانی و شاخص 5  8 کتاب »انقالب چیست، انقالبی کیست؟«  

 فرهنگ 6
 های فرهنگی« کتاب »دغدغه -

 کتابچه »آتش به اختیار« )گفتمان معاصر( -

6 

 4 دفتر »اخالق و تربیت« )رهنامه امین(  اخالق و تربیت  7

 8 ای« خامنهاهلل العظمی کتاب »تاریخ از دیدگاه آیت تاریخ 8

 4 دفتر »دشمن شناسی« )رهنامه امین(  دشمن شناسی 9

 4 کتاب »روش تحلیل سیاسی«  تحلیل سیاسی 10

 4 دفتر »آزادی« )رهنامه امین(  آزادی  11

 4 )منتخب دو دفتر »زن« و »همسرداری و همسرگزینی« رهنامه امین(کتاب »زن و خانواده«  زن و خانواده  12

 4 دفتر »عدالت اجتماعی« )رهنامه امین(  عدالت 13

 4 دفتر »کار و تالش« )رهنامه امین( اقتصاد مقاومتی  14

شناسیغرب 15  4 شناسی« )رهنامه امین( دفتر »غرب 

 4 کتاب »کار باید تشکیالتی باشد« تشکیالت 16

 4 »مهدویت« رهنامه امین( )منتخب دو دفتر »تمدن« و کتاب »تمدن و مهدویت«  تمدن و مهدویت 17

 110 جمع


