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 شعار: شبکه ای با هدف تربیت مربیانی جهت ایجاد نظام فکری اسالم ناب محمدی 

 

 :چیستی طرح 

به این ترتیب که آثار استاد در مجلد های شود. گام اول طرح با اندیشه های غنی و منسجم و مرتب استاد شهید مطهری آغاز می

جدیدی به صورت موضوعی طبقه بندی شده و به صورت یک سیر منسجم مرتب شده است. این سیر که طی سال های متمادی 

ود که شمورد آزمون قرار گرفته است ویژگی های متمایزکننده ای دارد از جمله اینکه آسان به مشکل است یعنی از متونی آغاز می

باشد، بلکه استاد شهید در آن متون معارف اسالمی متن روانی دارد و عاری از اصطالحات ویژه و فنی و تخصصی و فلسفی و ... می

ن ها رسد و آرود به متون فنی و تخصصی هم میرا با زبانی ساده طرح نموده اند و کم کم که فرد سیر را مطالعه کرده و پیش می

هم  دیگر ویژگی این سیر آن است که یک سیر آموزشی است، یعنی معارف به گونه ای زنجیره وار بر کند. را به راحتی فهم می

خورند که فرد بعد از گذشت مدتی به خوبی دارای یک نظام فکری اصیل و انقالبی خواهد شوند و به یک دیگر پیوند میسوار می

تند و در مواجهه با هر سوال و موضوعی بر اساس همین نظام ایراد بود. نظام فکری که استاد مطهری خود نیز آن را در سینه داش

 بردند.کردند و یا دست برقلم میسخن می

کل دوره ی تربیت مربی/مدرس از چهار سطح و یازده مرحله تشکیل شده است که هر سطح دارای دو الی سه مرحله می باشد. و 

، چهل کتاب از آثار شهید مطهری)ره( مطالعه و تدریس می شود. جلسه است. در این چهار سطح 11الی  11هر مرحله شامل 

مون آزبرگزار و دو ساعته  یجلسه  کیدرهر هفته به مدت . کالس ها سیر مطالعاتی، آسان به مشکل و با رویکرد موضوعی است

ورکارنامه و با صد بینش پژوهان از یمصاحبه علم زین ثبت نمرات آزمون ها و مباحثات و. پس از است و کتاب باز  یلیتحلهر کتاب 

 در مراکز مورد نیاز معرفی خواهند شد. یری،جهت جذب و بکارگ شوند یب م ایکه حائز رتبه الف ر نفرات برت ،دوره انیپا یو گواه

 کلی: اهداف 
 .ایجاد نظام فکری و بسترسازی اولیه اعتقادی بر مبنای تعالیم الهی و اسالم ناب محمدی.1

به دیگر مراکز علمی، فرهنگی اشاعه تفکر ناب اسالمی داخلی و خارجی و بسط و گسترش اندیشه اسالمی در سطح جامعه .1

 .های فرهنگیها و کانونپایگاهخصوصاً 

 های ویرانگر..ارائه الگویی از جامعیت تعالیم اسالمی در مواجهه با افراط و تفریط3

 .امعهرتقاء سطح شناخت و معرفت عمومی ج.ا4

 .ارتقاء سطح ایمان و تعبد جامعه با تبیین عاقالنه و عالمانه مبانی دینی.5

 .تربیت مربی.6

 .های معارض و انحرافیبا اندیشهکسب توانمندی الزم جهت مواجهه صحیح علمی .7

 .مندی عالمانه و محققانه از قرآن کریم و روایات اهل بیتسازی جهت بهرهزمینه.8

 .به مباحث و نظرات دیگر اندیشمندان اسالمی مؤثر سب برای ورودسازی منازمینه.9

 .تقویت استقالل فکری اسالمی و افزایش توان تفکر، نقادی، مطالعه و کتابخوانی.11

 .سازی و ایجاد ثبات روحی و شخصیتی در مسیر تعبد عقالنی و الگودهی علمی ـ دینیشخصیت.11

 جامعه آرمانی مهدوی.سازی فکری برای حاکمیت اسالمی و سالمی و نظامآشنایی با مبانی فکری نظام جمهوری ا.11

 .لغزش و انحرافبرای جلوگیری از پیدایش پاسخگویی به سؤاالت و شبهات اعتقادی جامعه و جوانان .13

 .انتقال تجربه و استفاده از دستاوردهای آنان.14

 .های معارض و انحرافیاندیشهبا سب توانمندی الزم جهت مواجهه صحیح علمی .ک15



 .مندی عالمانه و محققانه از قرآن کریم و روایات اهل بیتسازی جهت بهرهزمینه.16

 .به مباحث و نظرات دیگر اندیشمندان اسالمی مؤثر سازی مناسب برای ورودزمینه.17

 .تقویت استقالل فکری اسالمی و افزایش توان تفکر، نقادی، مطالعه و کتابخوانی.18

 .سازی و ایجاد ثبات روحی و شخصیتی در مسیر تعبد عقالنی و الگودهی علمی ـ دینیشخصیت.19

 جامعه آرمانی مهدوی.سازی فکری برای حاکمیت اسالمی و آشنایی با مبانی فکری نظام جمهوری اسالمی و نظام.11

 .لغزش و انحرافیدایش برای جلوگیری از پپاسخگویی به سؤاالت و شبهات اعتقادی جامعه و جوانان .11

 .انتقال تجربه و استفاده از دستاوردهای آنان.11

 

ایجاد نظام فکری مبتنی بر تعالیم قرانی و اسالمی به منظور یاسخگویی به نیازهای فرد و جامعه 

 های اسالمی مند، جهت انتقال و گسترش مباحث تربیتی مبتنی بر اندیشهتربیت مربیان و مدیران فرهنگی متعهد و دغدغه

 در سطح جامعه .

 .ارتقای سطح علمی و عملی بسیجیان و فعاالن طرح شجره طیبه صالحین 

 آموزشی  -ایجاد انسجام و وحدت در برنامه های تربیتی 

و مهارتی شىاهداف گرای 

 .ارتقای ایمانی و اخالقی دانشجویان و متربیان.1

 -روحیه جهادی نسبت به مسائل و مشکالت فکری مندی در دانشجویان و متربیان و ایجاد .تقویت احساس مسئولیت و دغدغه1

 فرهنگی جامعه.

های آموزشی و توانایی مدیریت و تصمیم .توانایی انتقال ارزشهای اعتقادی و مبانی دینی از طریق تدریس و انجام فعالیت 3

 تربیتی-گیری مناسب در زمینه انتخاب راهکارهای فرهنگی

 اهداف شناختى

شهید  های بلند حضرت امام خمینی، ،.آشنایی با مبانی فکری ـ تربیتی و ارزشهای اعتقادی دین مبین اسالم مبتنی بر اندیشه1

   مه طباطبایی و عالمان ربانی.مطهری، ولی معظم فقیه و به تبع مرحوم عال

 .مند موضوعات و مسائل تربیتی.شناخت نظام1

 آشنایی با مسائل فکری ـ فرهنگی انقالب اسالمی. .3

 های فکری ـ فرهنگی از سوی دشمنان.آشنایی به تهدیدات و هجمه .4

 شناخت ابعاد مختلف سبک زندگی دینی .5

 تکمیلی کتاب بینش مطهر را تهیه و مطالعه نماید.مطلوب است مخاطب جهت دریافت اطالعات 

 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم


