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 بسمه تعالی

 دوره آموزشی سطح یک معارف انقالب اسالمی 

 اصلی دوره: دارای تحصیالت دانشگاهی یا حوزوی  انمخاطب .1

 محور محور و مباحثههای دوره: متنمهمترین ویژگی .2

 ساعت  220: بندی های معرفی و جمعجمع ساعات مباحثه و کارگاه .3

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

 کارگاه معرفی منابع سرفصل.  •

 مباحثه.قبل از جلسات  ،اعضای محترم دورهتوسط همه منابع مطالعه  •

)در    اعضاء یکی از  سرگروه، استاد ناظر و یا و با محوریت اداره بحث توسط  های مباحثاتی  گروهدر جلسات    منابع   مباحثه متونو   مرور •

 : ساعت جلسه( 154مجموع، حداقل 

o  :محورهای جلسه مباحثه 

 مرور مطالب مقرریِ جلسه توسط یکی از اعضاء )به صورت گردشی در هر جلسه(.  _   

 پاسخ به سواالت مباحثه )سواالت مربوط به مقرری آن جلسه(. _

o سایر نکات  : 

 نفر خواهد بود.  5تا    3هر گروه مباحثاتی متشکل از  _

 مجاز است. ،هر جلسه برایاین میزان تا دو ساعت  افزایش  شود هر جلسه مباحثه حدود یک ساعت باشد. ه میتوصی _

 ساعت(.  66توسط استاد )در مجموع، حداکثر  اعضاءمباحث و پاسخ به سواالت  بندیِجمعکارگاه  •

  امتیاز   30  »پاسخ به سواالت پژوهشیامتیاز«،    50»آزمون کتبی از منابع    آموزشی، از طریق  سرفصلپس از اتمام هر  اعضاء  ارزشیابی   •

 . امتیاز« 20و »میزان حضور در جلسات مباحثه  «

 سرفصل های آموزشی و منابع دوره: .5

 است. العالی( )مدظله ایاهلل العظمی خامنهو حضرت آیت )ره(های حضرت امام خمینیمحتوای دوره بر اساس اندیشه

ف
دی

ر
 

 * منابع )کتب/ متون( فصلسر 

 تعداد ساعاتِ 

 مباحثه و

  های معرفی،کارگاه

 بندی و رفع اشکالجمع 

 )پیش نیاز/توصیه به مطالعه(  _

 «خون دلی که لعل شدکتاب »

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

 طاغوت(

 (، عدم آزمون) مطالعه فردی

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

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

3 
)ره(   اصول فکری و عملی امام خمینی

 و رهبر معظم انقالب

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

 کتاب »از نیمه خرداد«    -
24 

 14 «و حکومتکتاب »والیت  منتخب والیت فقیه  4



2 

 

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

 

های  »مباحثه« و »کارگاه  هایدرصد ساعات هر سرفصل به مباحثه اختصاص خواهدیافت. تقسیم دقیق این ساعات به بخش  70حداقل حدود   .6

 متفاوت خواهدبود. ، در هر دوره های اعضاء بندی و رفع اشکال )با حضور استاد(« به تناسب ویژگیجمع معرفی، 

 50درصد جلسات مباحثه و کارگاه است. فراگیرانی که زیر    80شرط جواز شرکت در آزمون پایان دوره )در هر سرفصل( حضور در حداقل   .7

  50ور داشته اند، مجاز به شرکت در آزمون پایان دوره در آن سرفصل نیستند و فراگیرانی که به دلیل غیبت موجه، بین درصد جلسات را حض

درصد جلسات را حضور داشته اند، بایستی به منظور مجازشدن حضورشان در آزمون، در جلسات جبرانی )تا قبل از روز آزمون( شرکت   80تا  

 کنند. 

، جلسات ویژه ماهانه نیز برای این اعضاء تدارک دیده شده است. تمرکز اصلی  فوق   آموزشی هایباحثه متون و سرفصلمطالعه و مدر کنار این  .8

ند این جلسات ماهانه، تحلیل بیانات روزِ رهبر معظم انقالب است و در هر جلسه، ارائه دهندگان اصلی بحث، یک یا دو نفر از خودِ اعضاء هست

در تمامی    100از    60اعطای مدرک سطح یک، عالوه بر کسب امتیاز حداقل  شود.  بندی و تکمیل میمدرس جمعو مباحث با حضور استاد یا  

  باره موضوعاتدرو یا نگارش یادداشت  درصد جلسات تحلیل بیانات روز و حداقل یکبار ارائه مطلب    60ها، منوط به حضور در حداقل  سرفصل

 این جلسات است 

 

 

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

 فرهنگ 6
 های فرهنگی« کتاب »دغدغه -

 کتابچه »آتش به اختیار« )گفتمان معاصر(-
14 

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

 14 ای« اهلل العظمی خامنهدیدگاه آیتکتاب »تاریخ از  تاریخ 8

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

 8 کتاب »روش تحلیل سیاسی« تحلیل سیاسی 10

 8 دفتر »آزادی« )رهنامه امین( آزادی  11

 زن و خانواده  12
کتاب »زن و خانواده« )منتخب دو دفتر »زن« و »همسرداری و 

 رهنامه امین(همسرگزینی« 
8 

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

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

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

 8 کتاب »کار باید تشکیالتی باشد«  تشکیالت 16

 تمدن و مهدویت 17
)منتخب دو دفتر »تمدن« و »مهدویت« کتاب »تمدن و مهدویت« 

 رهنامه امین(
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 220 جمع 


