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 مقدمه:

٘یض اعبفت اص اٚأش ٔٛوذ سٞجش فؾیٓ  ثش اسبس ا٘دبْ فشیضٝ فؾیٕٝ أش ثٝ ٔقشٚف ٟٚ٘ی اص ٔٙىش ٚ ٞب ایٗ فقبِیت -1

ٞبی خٛد خٛش ٔشدٔای دس   مٛیت حشوتت دس خصٛظ ایدبد ٚٔذ ؽّٝ اِقابِی  اِطبٖ ا٘مالة حضشت أبْ خبٔٙٝ ای 

 ثبضذ. خٓ فشٍٞٙی استىجبس دس خًٙ ٘شْ ٔیٔمبثّٝ ثب تٟب

دس الطبس ٔختّا  خبٔقاٝ ثاٛیقٜ لطاش خاٛاٖ ت صایُ        «تمٛای فٕٛٔی»ٝ ثٝ ٔٙؾٛس ایدبد ثش٘بٔ اخشای ایٗ عشح ٚ -2

ٔغابثك   ٌشایی پشٞیض ٕ٘ٛدٜ ٚ تفشیظ ٌشایی ٚ ٞبی افشاط ٔسّه اص ٞش ٌٛ٘ٝ ادفبی صٛفی ٌشایب٘ٝ ٚ وشدٜ ثٛدٜ ٚ

 ٌیشد. ٛست ٔیص سضٛاٖ اهلل فّیٟٓاحىبْ ٔستٙجغٝ اص سٛی فمٟبی فبسف ثبهلل  ثب وتبة ٚسٙت ٚ

 

 

 ٞب ٔتطىُ اص دٚ ثخص است:ایٗ ثش٘بٔٝ

  و محوریاصلی  هایرنامهبالف(  

 تکمیلی و های جنبیرنامهبب(

 

 

 و محوریاصلی  هایرنامهبالف( 
 (و بصیرت اجمالی )بینص یقظه و بیداری (1

دس  لٛا ی لٜٛ ٔجبسن فىش ٚ فمُ دس ثیذاسی ا٘سبٖ ٚ افدبص غیشلبثُ ا٘ىبس آٖوٙٙذٜثب تٛخٝ ثٝ ٘مص تقییٗ

دس خٟت -ثخص آیبت ٚ سٚایبت دس خصٛظ ثىبسٌیشی ایٗ لٛا ٞبی حیبتوط  حمبئك ٚ اص عشفی تٛصیٝ

تشیٗ ٞبیی وٝ ثٝ ِ بػ عجـ ثطشی ٚ ٌشایطبت د٘یبیی، ا٘سبٖ سا حتی اص تٛخٝ ثٝ ثذیٟیسفـ ٚ دفـ غفّت

، دس ایٗ عشح اثتذائبً ثب استفبدٜ اص آیبت ٚ سٚایبت ٚ فشاصٞبیی اص ادفیٝ ٚ ٕٞچٙیٗ -سبصدٚالقیبت ٔ شْٚ ٔی

است وٝ دس ٔخبعت،  آٔیضِ ثضسٌبٖ ٚ ... سقی ثش ایٗاٍ٘یض ٚ ٘یض وّٕبت حىٕتثیبٖ ثشخی اص لضبیبی فجشت

  ٞبی تفىش ٚ تقمُ ایدبد ضٛد.تٙجٟبت ٚ ثیذاسی ٚ اٍ٘یضٜ
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ثٝ فجبست دیٍش دس اِٚیٗ ٔشحّٝ، سقی ثش ایٗ است وٝ ثیٙص ٚ دیذٌبٜ ٔخبعت ٘سجت ثٝ ا٘سبٖ ٚ خٟبٖ ٞستی 

ثٝ صٛست تطىیُ خّسبت  ایٗ ٔشحّٝتغییش وٙذ ٚ ثب استفبدٜ اص ٘یشٚی فمُ، اص خٛاة غفّت ثیذاس ضٛد. 

ضٛد وٝ لصذ داسد رٞٙیت ٔخبعت سا ٘سجت ثٝ حمبیك ثذیٟی ٚ فغشی ٚ شٚٞی یب چٟشٜ ثٝ چٟشٜ ٔ مك ٔیٌ

وٝ  –ی افٕبَ، ٌٙبٜ، ٔالئىٝ ٚ... دیٙی اص لجیُ فبِٓ سؤیب، ٞذف خّمت، خبیٍبٜ ا٘سبٖ، ثٟطت ٚ خٟٙٓ، ٘بٔٝ

 فٛض وٙذ.  -است سحٓ، یه سشی ٔٛٞٛٔبت ٚ ٔفبٞیٓ خیبِی اِمب ضذٜٔتأسفب٘ٝ اص سٛی دضٕٙبٖ ثی

ایٗ ٌشایص، حبصُ  ضٛد.ثب تغییش ثبٚس ٚ ا٘ذیطٝ، ثٝ تذسیح ٌشایص ثٝ ٔقٙٛیت ٚ دیٗ دس ٔخبعت ایدبد ٔی

ٞبی ضیبعیٗ دس خٛاة فٕیك غفّت فشٚ سفتٝ ای است وٝ تٛسظ اغٛاٌشیضذٜٞبی دفٗضذٖ فمُثشاٍ٘یختٝ

ضٛد پیٕٛدٖ ساٜ حك دس ٔخبعت ایدبد ٔیدٞی، ضٛق ثٝ ٔقٙٛیت ٚ ایٙدبست وٝ پس اص تٛخیٝ ٚ ثیٙص است.

سضذ ، )ا٘فدبس ٘ٛس(وٙذ؛ ٔخصٛصبً ثقذ اص ا٘مالة فؾیٓ اسالٔیصدٖ ٔیٞبی پبن ضشٚؿ ثٝ خٛا٘ٝٚ فغشت

   تش ضذٜ است. فمَٛ ٚ ثیذاسی دس خٛا٘بٖ سشیـ

 

 ضکوفایی فطرت توحیدی (2

حضشت حك است ٚ تشیٗ ٚ استٛاستشیٗ ساٜ سسیذٖ ثٝ ٔٙضِت فجٛدیت ضىٛفبیی فغشت سشیقتشیٗ، لٛی

ساٞی است وٝ ت صیُ آٖ ثشای فْٕٛ الطبس ٚ اضخبظ اص ٞش ٘قاد ٚ صثبٖ ٚ ثب ٞش فٙٛاٖ ٚ ٔٛلقیتی، ٔیسش 

٘طیٙی آٖ ٔشد حبضیٝ ثٝ ٘مُ اصسٛسٜ یس  22اص خّٕٝ آیٝ  -؛ ثٝ عٛسیىٝ دلت ٚ تذثش دس آیبت فغشتثبضذٔی

ذ فشاٚا٘ی سا ٔفیوبسٞبی فّٕیبتی سٔٛص ٚ ساٜ -ضتبثذی ضٟش ثٝ سٛی ٔیذاٖ حٕبسٝ ٔیتشیٗ ٘مغٝوٝ اص دٚس

٘ؾش ثٝ ٔغّت فٛق ٚ ایٙىٝ ضىٛفبیی  وٙذ.ثشای فقبالٖ أٛس تشثیتی ٚ آٔٛصضی ٚ سیبسی ٚ ٔذیشیتی ثیبٖ ٔی

است، ِزا خضٚاتی دس ایٗ ی خٟبدی ٚ افتٕبد ثٝ فضُ اِٟی ی ٘فس ثب سٚحیٝفغشت صشفبً ٔتٛل  ثش تضویٝ

اص لجیُ  -ٔفیذ ثٝ حبَ ٔخبعجیٗ،  ٔمذٔبتی ٞبیش٘بٔٝثدی حبٚی خصٛظ تٟیٝ ضذٜ ٚ ثٝ ٕٞشاٜ یه حّمٝ سی

ٔجبحثی دس خصٛظ تشن ٌٙبٜ، فُٕ ثٝ ٚاخجبت ٚ تشن ٔ شٔبت عجك فتٛای ٔشخـ تمّیذ، پشٞیض اص افشاط ٚ 

 ٌشدد.فشضٝ ٔی« ٌبٔی ثٝ سٛی اخالق»ثب فٙٛاٖ  -تفشیظ ٚ حفؼ ص ت خسٓ ٚ ...

 

 افسایی سیاسییت قدرت تحلیل و بصیرتتقو (3

ثصیشت دس ٔیذاٖ فّٕیبتی سیبسی ٚ اختٕبفی ٚ داسا ثٛدٖ ی ت ّیُ ثش اسبس ٔجب٘ی اسالٔی ٚ داضتٗ لٜٛ

دس ایٗ  ٔذؽّٝ اِقبِیثبضذ وٝ ٔمبْ ٔقؾٓ سٞجشی ٞبی سضذ خٛاٖ ٔإٔٗ ا٘مالثی ٔیتشیٗ ٔإِفٝٔذیشیتی، اص ٟٔٓ

سسذ وٝ ایٗ أش ثبیذ داسای ِزا ضشٚسی ثٝ ٘ؾش ٔی .ا٘ذادٜدٚ ٞطذاسٞبی خذی  ٟٕٔی فشٔٛدٜ ثیب٘بتخصٛظ 

سیش ٔقشفی ضذٜ  سبص سا دس فشد ایدبد وٙذ.چٟبسچٛة ٚ اصَٛ اسبسی ثبضذ تب ثتٛا٘ذ ایٗ لبثّیتِ سش٘ٛضت

 ٞبی ٔزوٛس، ثٝ ضشح صیش است:ی ت ّیُ دس ٔیذاٖثشای سضذ لٜٛ
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 ٌیشد.ٞب ٚ وطٛسٞبی ٟٔٓ خٟبٖ صٛست ٔیسبصٔبٖ اِ (آضٙبیی اِٚیٝ ثب اصغالحبت ٔتذاَٚ سیبسی،
    ثٝ صٛست وبسثشدی آٔٛصش دادٜ « سٚش ت ّیُ سیبسی»ت ّیُ وبسثشدی ثب استفبدٜ اص وتبة  ٔجب٘یة(
 ضٛد.ٔی
 ٌشدد.ٔجب٘ی سیبسی اسالْ ثٝ صٛست ٔجٙبیی ٔٛسد ث ث لشاس ٌشفتٝ ٚ دس خٟبٖ اسالْ ٔقبصش تغجیك ٔیج(

ی تٟزیت ٘فس ثب ضٙبسی ثٝ صٛست ت ّیّی ا٘دبْ ٌشفتٝ ٚ دس ٟ٘بیت ساثغٝد(ٔجب٘ی سیبست غشة ٚ خشیبٖ
 ٌشدد.ٔجبحث سیبسی ثٝ صٛست تفصیّی ثیبٖ ٔی

 

 و تکمیلی جنبی هایرنامهبالف( 

 انجام مستحبات  (1

، ثشخی اص ٔست جبت لغقی ٔٛخٛد دس ی فّٕی فشد ٚ تسٟیُ أش تضویٝ تفسِ ٔتشثیبٖ فضیضخٟت تمٛیت ثٙیٝ

ی لشآٖ، روش استغفبس ٚ صّٛات دس عَٛ ، لشائت سٚصا٘ٝٚلت، دٚاْ عٟبست ٕ٘بص اَٚضشؿ ٔمذس اص لجیُ 

اِجتٝ ثٝ تذسیح ٚ ثٝ تٙبست سضذ  -فّیٟٓ اِسالْسٚص، یبدِ پشفبیذٜ ٚ ٔإثش ٔشي، ٕ٘بص ضت ٚ تٛسُ ثٝ ٔقصٛٔیٗ 

 ضٛد.تٛصیٝ ٔی -ٔتشثی

 

 معرفی سیر مطالعاتی (2

ای داسد، ِزا ٔشثیبٖ ٌشأی سیش ا٘سبٖ، تأثیش لبثُ ٔالحؾٝی وتت ٔفیذ دس ثبسٚسی ٔقشفتی اص آ٘دبئیىٝ ٔغبِقٝ

اص خّٕٝ آثبس استبد ضٟیذ ٔغٟشی)سٜ( ٚ ضٟیذ  -ٔغبِقبتی سا اثتذائبً اص وتت ٔشثٛط ثٝ اصَٛ افتمبدی

وٙٙذ. ثب فٙبیت ثٝ ایٙىٝ تمٛیت اصَٛ ضشٚؿ ٔی -دستغیت)سٜ( ٚ تٛحیذ ضیخ صذٚق)سٜ( ٚ تٛحیذ ٔفضُ

اص حیث اخالظ، حضٛس لّت، ٘ؾٓ، دلت ثیطتش دس ٔشالجٝ ٚ ٔ بسجٝ ٚ  -فیت فُٕافتمبدی، ٔٛخت سضذ وی

   ٌشدد ٚ ایٗ استمبء ویفی ٘یض ثبفث اصدیبد فٟٓ ٚ فىش ٚ تقٕیك افتمبد ٚ دسن دسست اص ٔقبسف ٔی –... 

ٔٛخت سضذ استقذاد ٚ فٟٓ ٔغبِت ٘سجتبً  -فُٕ ٚ فّٓ –ٌشدد ٚ ایٗ اثش ٔتمبثُ اص دٚ فٙصش یبدضذٜ ٔی

          سبیش آثبس استبد ضٟیذ ٔغٟشی)سٜ(، آثبس آیت اهلل ی ٔغبِقٝضٛد، ِزا دس ایٗ ٔشحّٝ تش ٔیٍیٗسٙ

 چٙیٗ ٞٓ ٚ فّٕیٝ ٔجبسوٝ حٛصٜ افبؽٓ آثبس ٚ -ٔب٘ٙذ ضشح حذیث ٔقشاج، ٘ٛس ٞذایت ٚ ... -پشٚس)سٜ(سقبدت

 اسثبة ٚدیٍش( سٜ) خٕیٙی أبْ ٚحضشت( سٜ)عجبعجبیی فالٔٝ آثبس سٕت ثٝ ٔغبِقٝ سغح تذسیدی سضذ ایٗ ثب

 .ضٛد ٔی تٛصیٝ... ٚ ادفیٝ سدبدیٝ، ص یفٝ ٔب٘ٙذ اصیُ ٔٙبثـ ٟ٘بیت دس ٚ وٕبَ

 

 ی ضهداآضنایی با سبک زندگی اسالمی با مراجعه به زندگی بسرگان و سیره   (3

 اسالٔی ص٘ذٌی سجه ثب ٔتشثیبٖ ٚآضٙبیی تشثیت ٚ تقّیٓ دس اٍِٛ ٚ اسٜٛ سشیـ ٚ ٘بفز اثش ٔالحؾٝ ثب

 ٚ تشغیت ٚضٟذا، سثب٘ی فّٕب ص٘ذٌی ٚسیشٜ اِسالْ فّیٟٓ ثیت ٚاُٞ ا٘جیب تبسیخ ٔغبِقٝ ثٝ فضیض ٔتشثیبٖ ٚتٛحیذی،

 .ضٛد ٔی تٛصیٝ خٍٙی ٔٙبعك ٚ ضٟذا خب٘ٛادٜ خب٘جبصاٖ،، سثب٘ی فّٕب ثب دیذاس ٙیٗ ثٕٝٞچ
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 های تطکیالتی بر مبنای مدیریت توحیدیتقویت مهارت (4

وبس ثبیذ »ی وتبة ٔغبِقٝ، ٞبی ٔذیشیت تٛحیذیٟٔبستآضٙبیی ثب  پزیشی ٚی ٔسئِٛیتسٚحیٝایدبد خٟت 

ٞبی فّٕیبتی ثٝ صٛست تذسیدی سبصی آٖ دس ص ٙٝٚ پیبدٜ« ٔذیشیت تٛحیذی»ی ٚ خضٜٚ« تطىیالتی ثبضذ

 ٌشدد.ٔی ٛصیٝتٚ ٔتٙبست ثب استقذاد فشد، 

 

 های تحصیلی و تبلیغی خاظ به طالب عسیسآموزش روش (5

ضٛد ٚ ٕٞچٙیٗ آٔٛصش دادٜ ٔی،ٔ ٛسپقٚٞصاختٟبدی ٚ ی فّٕی، سٚش ت صیُ ثٝ عالة فضیض، دس صٔیٙٝ

 ثیٙٙذ.ی تجّیغ تشثیت ٔ ٛس، آٔٛصش ٔیی تجّیغ، ثٝ ضیٜٛعالة فضیض دس صٔیٙٝ

 

 ثٝ ضشح صیش است: حشوت تشثیتیایٗ ٔٙبثـ ٔٛسد استفبدٜ دس اّٞٓ *

  تطىیالتی وبس ٚ تطىُ ی دسثبسٜ اهللحفؾٝ سٞجشی ٔقؾٓ ٔمبْ یب٘بتث ٔدٕٛفٝ: «وبس ثبیذ تطىیالتی ثبضذ»وتبة 

  اسالٔی ا٘مالة ٔقؾٓ سٞجش ثیب٘بت اص ثشٌشفتٝ: «سٚش ت ّیُ سیبسی»وتبة 

 ٜٚٔذیشیت تٛحیذی» خض» 

  ٌبٔی ثٝ سٛی اخالق»دی ٚ سی« فغشت»وتبة» 

 ٜٚسبصیتمٛای فٕٛٔی ٚ تٕذٖ»ی خض» 

 ٜٚتجّیغ تشثیت ٔ ٛس»ی خض»  

 ٚ ثضسٌبٖ ٚ ضٟذا وتت ص٘ذٌی فّٕب 

 


