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 میبسم اهلل الرحمن الرح

 

 تحول در حوزه  یراهبردها

 

 دة بحث:یکشناسنامه و چ

 ت مطلوبیزه به وضعت موجود در حو یت از وضعک حر یچگونگ ی: بررسموضوع بحث

 تحول یبرا نقاط شروعبه  یابی: دست هدف بحث

 یمحوره، تحول، مهارتی: حوزه علمهاهدواژیلک

 : دة بحثیکچ

م بر ک فرهنگ حا، جامعه یعموم یفضاا،  طالب یعموم یفضاا، ت یریمد، غیتبل،  قاتیتحق، آموزش هفت محورِن مقاله در یدر ا

ت  ک جاد تحول و حریالنِ اک اند و راهبرد ف شادهیتوصا  هدواژیلک صاورت وب بهت مطلیت موجود و وضاعی، وضاعطالب یزندگ 

 ت مطلوب ارائه شده است.  یت موجود به وضعیاز وضع

در  ت یا فیک د یا تولت مطلوب، یا در وضاااع یزک طالب و نقطاه مر یهاات یا نبودن فعاال یاربردکا ت موجود، یا در وضاااع یزک نقطا  مر

 هاست.ت یه فعالیلک در  یمحورمهارتز ین تحول نیا یبرا یزک رشده است و راهبرد م یطالب معرف یهات یفعال

 

 از:ینشیپ

 ر است:یز یهابر اصول موضوعه و نگرش یمطالب مقاله مبتن

ا دفاع از ین ییا تبیدار فهم ه عهدهک  یتیریو مد یغی، تبلیقاتی، تحقیآموزشا  یز و محافل رسامک ه، مجموعه مرایعلم حوزه .1

 ن است.ید

 ت است.یهدف عبور و اتصال به ابدبه یه هستکا و شبیانسان در دن یزندگ  یند بران، برنام  خداوید .2

 است. ی  معادالت وجودک، شبی  هستکشب .3

گر اسااات یدکا یموجودات بر  یریو اررپار یان و رتبا  اررگارارکا جهات، زماان، م ت،یا فیک  ت،یا مک ن یی، تعیمعاادلا  وجود .4

 خاص شود. یهدف یت به سو ک ه منجر به حرک یطوربه

 ن معادالت و روابط است.یشف اک م، فه .5

 شتر است.یشف روابط بک ت به سمت ک ق فهم، حریتعم .6

 رفع نقص است. یموضوع برا کیاررِ  یسازاربرد، فعالک  .7

 به اطالعات است. یبخشت یفیک ردن و ک  یاربردک  ییمهارت، توانا .8

 ر را داشته باشد.ییتغ جادیرفع نقص و ا یبرا یسازن فعالیشتریه بک است  ییریو اررپر یت، اررگراریفیک  .9

 ِت برتر است.یفیک د یهدف تولستم بهیس کیم بر ک حا یندها و راهبردهایر در ساختارها، فرآییجاد تغیتحول، ا .10

 ر حل شود:ید معادل  زیت تحول، بایریدر مد .11

 ِت برتریفیک د یستفاده از ....................... = تولر در ...........از .........................به................................با اییجاد تغیا

 

 (راهبرد مورد نظر) (طلوبت می)وضع ود(جت موی)وضع
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 بدنة بحث:

 :یت موجودِ زندگیف مبنا و وضعیتوص .1

، موقت و یو باطن یظاهر ،یو جمع یساطو  فرد یانساان دارا  یانساان اسات و اگر زندگ  یزندگ  ین برنامه خداوند برایاگر د

ن یفهم و ارائه د ین ساطو  اسات، آنگاه بدون مهارت برایه ایلک م یازمند تنظین نیت به سامت هدفِ دک اسات و اگر حر یابد

 رد.ک  ین زندگ یتوان براساس دیها بدهد، نمم را به انسانین تنظیجاد ایا ییه تواناک  یصورتبه

ها  ش انساانه تالک یینند و از آنجاک یاز میرفع ن یها را وادار به تالش براازها انساانیشاود و نیمتوقف نم  یه زندگ ک ییو از آنجا

ها ضرورتاً در قالب  مند است، پس تالش انسانو قاعده یاهکوساته، شابیپرد و سااختار خلقت بهمیپریدر سااختار خلقت انجا  م

 رد.یپریصورت م یایمندبرنامه و قاعده

  یهات یریها و مدمهند، انساان به برناک جاد یانساان ا یرا برا یت زندگ یریمد ییه تواناک عرضاه نشاود  یصاورتن بهیپس اگر د

 ده خواهد شد.یشک ب یرق

  یاگسترده  یرده و آرار تمدنک د یرا تول ینسبتاً مورر یهات یریها و مدر، برنامهیدر طول قرون اخ یات بشریه تجربک ییو از آنجا

 یهاطهیتر شاده، از حیتر و فردی، انتزاعینیدواساط  عوامل برونن قرون، بهیدر طول ا ینیگراشاته اساتو و معارف د یجارا به

تر و گسااترده ینیبا معارف د یها، تجربه و فرهنگ بشااراند، رقابت طر  و برنامهشااتر گرفتهیفاصااله ب یتیریو مد یزیربرنامه

 تر شده است.قیعم

، از یارساانه یر، بواساط  زندگ یاخ یهاز در طول دههیه هساتند نیعلم یهاو حوزه ینین و معارف دیه مخاطب دک  ییهاانساان

  ،یگرافته اسات. پرساشیش یع افزایها و وقادهیز نسابت به پدیآنها ن ییرده و ساط  داناک دا یپ یشاتریب ب حسّیرق یهات یموقع

 ها هستند.ه امروزه مخاطب حوزهک است  یسانک  یهاز از شاخصیجرات و جسارت مخالفت، ن ،ینقاد ،یگرلیتحل

د ی رود تشاادیه هر چه زمان رو به جلو مک  یتیه با آن روبرو هسااتند، وضااعیعلم یهاه حوزهک اساات  یتیفِ وضااعین، توصاا یا

 شود.  یم

 ه:یعلم یهاموجود در حوزه یعمومت یوضع .2

ن مطالب در رفع معضاااالت، یا یمتر ارربخشااا ک  یدهند ولینند و امتحان مک یمباحثه م خوانند،یرا م یادیز یهاتابک  طالب،

 شود.یده میگران دیخودشان و د یالت و نواقصِ زندگ کمش

ن فن قبال انجا  ینظران و متخصاصا ه صااحب ک اسات  یدیان اسات براسااس تولیحوزه در جر یعموم یه در فضااک   یقاتیتحق

ا  ی یفرد یصااورت مسااائلنبوده به یاربردک  برنامه قات در قالب ین تحقیشااوند. ایو عرضااه م یو حال دوباره بازساااز اند،داده

 شوند.یارائه م کیتئور

 در مخاطب است.   یجاد وجد و شور معنو یبر ا یغیش عمده در مجالس و محافل تبلتال

 یده ت موجود و نظمیآن حفظ وضاع یعمل یدهد خروجیها انجا  مارتقاء حوزه یه براک  یالن حوزه با تما  تالشا ک ت یریمد

   بر آن است.ینظارت جامع و صح یشتر به امور برایب

دسات  گر اقشاار جامعه،یسا  با دینند و در مقایبین به مرد  هساتند میا  دیه موظف به انتقال پک  ینیخود را مبلغ عمو  طالب،

 نند.یبیوتاه مک ز یعمو  ن یانات حداقلکخود را از ام

ساااعات خواب و  ومت رسااانه بر خانه،کح م بر جامعه دارند،ک مانند فرهنگ حابه یایو اساالوب زندگ  کسااب عمو  طالب،

 است. یعموم یآنها مشابه فضا ک و تحر ک خورانوع  ،یداریب

ه از کا دانناد یومات مکماات حینناد  رفتاارهاا و تصااامک هیا ومات، توجکبودن ح ینین و دیل تعلق باه دیا دلعمو  مرد ، طالب را باه

 برتر از متوسط برخوردار هستند. یو زندگ  یانات دولتکام
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 م شده است:یر ترسیت در هفت محور در جدول زین وضعیا

 ت موجودیف وضعیتوص محور فی رد

 یمحورو حافظه یخوانانبوه آموزش  .1

 اطالعات یآورجمع قات یتحق  .2

 یمحوراحساس غیتبل  .3

 ِت موجودیحفظ و گسترش وضع تیریمد  .4

 یدر زندگ  ییو نارسا یاخطابه یغیت تبلیاحساس هو  طالب یعموم یفضا  .5

م بر ک فرهنگ حا  .6

 طالب  یزندگ 

 روزمره یعموم یفرهنگ زندگ 

 یعموم یتصور فضا  .7

 جامعه

 نسبت به حوزه

 نظا  و یننده رفتارهاکهیتوج

 اناتکبرخودار از ام

 

 ه:یعلم یهات مطلوب در حوزهیف وضعیتوص .3

 رده است:ک ر ارائه ک الرگان  فوقهفت  یت مطلوب را در محورهایر وضعیجدول ز

 ت مطلوبیف وضعیتوص محور فی رد

 یفیک  یهامهارت یطالبِ دارا آموزش  .1

 (یت زندگ یفیک ارتقاء  یاستفاده از اطالعات در عمل برا یی)توانا

 یبشر یهاستمیقابل رقابت با س ینید یهاها و مدلستمید سیتول قات یتحق  .2

 ت احساس در مخاطب یریش مدیافزا یر براکتف یسازمهارت فعال یطالبِ دارا غیتبل  .3

 (یسازت یفیک ت )یفیک د یتول یو اجراء برا یزیربرنامه تیریمد  .4

 یغیو تبل یاو مشاوره یت آموزشیت و هو یبودن احساس عبود گسترده طالب یعموم یفضا  .5

 النک در سط  خُرد و  یارتقاء زندگ  یشدن حوزه بعنوان مشاور برتر براشناخته جامعه یعموم یفضا  .6

م بر ک فرهنگ حا  .7

 طالب  یزندگ 

 یعلم یفرهنگ زندگ 

 

 یمساائل و نواقص زندگ حل یتوانند از اطالعاتِ خود در عمل برایتوانند. میه مکدانند بلیدر حوز  مطلوب، طالب نَه فقط م

 نند.ک استفاده 

رفاً اموریقات در ایتحق ، براساااس  یو جمع یفرد یان زندگ یبه جر یدهلکه در جهت شاا کسااتند بلین یانتزاع ین حوزه، صااِ

 شوند.یم ینگرش اسال  طراح

ش و رفتار  یر، گراکه تفک ن نَه فقط بدانند ینند تا مخاطبک جاد یا یآموزشا  ییغ، فضاایهنگا  تبلن حوزه، طالب تالش دارند  یدر ا

 ردن آن را هم در دست داشته باشند.ک  یاتیعمل یقد  برابهه برنام  قد کست بلیبرتر چ

 .  دارتر است یتر و پاقیر عمیجاد تاریو ا ت یفیک بهبود دنبال طور مستمر بهِت حوز  مطلوب، بهیریمد
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ت و یابند و موقعییتر میرا در خود قو  یت و بندگ ی  عبودیساال روحبهه عمو  طالب، ساالک اسات  یاگونهن حوزه بهیا یفضاا

ابند و مهارت آموزش و مشااوره را از خود بروز ییم یغیت تبلیو در نها یا، مشااورهیآموزشا  ینقش خود را در اجتماع، نقشا 

 یبرتر برا یطالب، آنها را مشاااوران یمهارت یهات یها و قابلت یجامعه، با لمس فعال یمومع یب فضاااین ترتیهمدهند. و بهیم

ت امور یریا مدیاقامه نماز  ینَه فقط برا الن،ک  یهاها و دسااتگاهابندو سااازمانییالت خود مکو رفع مشاا  یت زندگ یفیک بهبود 

 نند.یبیازمند میمشاوره طالب ن، خود را بهیسازمان یت سازمان و رفتارهایفیک بهبود  یه براکها، بلو مناسبت  یدتیعق

ند یبیرا در آنها نم یا بازنشااسااتگی ییا اجرای یمال  یند، زندگ ک یطالبِ حوز  مطلوب نگاه م یبه زندگ  یرونیه ناظر بک  یهنگام

 شتر است.یب یاربردک  یآگاه یه از صب  تا شب در تالش براک ند یبیرا م یعلم یزندگ  کیه نشاط کبل

 

 ت مطلوب:یت موجود به وضعین از وضعی آفرت تحولکحر یراهبردها .4

 الن:کراهبرد 

دُیساات به اسااتناد لالعلم ین نیآفرتحول ییبه تنها یمحورییه داناک ییاز آنجا تواند ی، آنچه م1ه«یالغا کبلُغُ بیو العمل  ک رشااِ

 قرار گرفته است. ینیآفرتحول یصر اصله عنک است  یمحورمهارتت دهد ک ت مطلوب حریوضع یسو ت موجود را بهیوضع

صِارف،  یو دانشا  ی، از محور نگرشا یفرهنگ ،یقاتی، تحقید اهداف آموزشا یت مطلوب بایت به سامت وضاعک حر یبرا یعنی

افته و به ساط  فهم یارتقاء  یا، اهداف از ساط  فهم حافظهیو دانشا  یبرساند و در محور نگرشا  یافته به محور مهارتیارتقاء 

 2به سط  مهارت در اجراء برسند. یی، اهداف از سط  توانایو رفتار ینند و در محور مهارتک دا یپ یتعال یاربردک 

در عمل اسات. طالب  یریارگ ک  ید اطالعات الز  برایتول ید و شااگردان برایاسات و تالش اساات محورمهارت، یان حوزهیچن

بحث مشااهده توساط هم ین ساخنرانیرار اکدن تیو ساسس شان السک اساتاد در  یدن ساخنرانیرا فقط در حال شان یان حوزهیچن

ن یافت. اید یو نوشااتن خواه یعلم یو گفتگوها  یرکن و همفیر و حل تمرکشااتر در حال تفیه طالب را بکردو بلک د ینخواه

  در لنظر اسااالتوانند به سااوالِ ی، میو تجرب یعلم یهان رشااتهیسااواد گرفته تا متخصااصاا یطالب در مواجهه با مرد ، از ب

ن ینند و نسابت به نقد و شابهات وارده به اک ، اساتدالل ین نظریند و در برابر درخواسات منطقِ چنیپاسا  بگو   سات««یمورد.....چ

مخااطاب  یمتن را برا یتوانناد محتوایشاااود میالبالغاه بااز ما نهجیا از قرآن  ییجاا ین طالب وقتیا 3ناد.ینماا ینظر، دفااع علم

 در ینیعالم د کیاخالقِ  وندک یا االن مورد خطاب خداوند اساات و مقصااود و منظور او را حسّ میو ه گ ک نند ک ان یب یاگونهبه

 عالقه وافر دارند. 5یعلم یو به زندگ  4نه شده است ین طالب نهادیا

 

 یف یک یهاجاد مهارتی ا

  + 

 «یعلم یج فرهنگ »زندگی ترو

 

 
 45م، صکغررالح 1

جاد یف شده را ایراز آن عمل، انجا  شود و ارر تع یو مستقال در زمان انتظار ییتنهاه عمل مورد نظر بهکن است یلم  لبتواند« در اهداف، اکمقصود از  2

 ند.ک

 نند.کینند، استدالل دارند و دفاع مکین مییفهمند، تبین اسال  و فرهنگ اسال  را میقوان اسال ، یهانگرش یعنی 3

 االخره عمله یم فکرغبی م منطقه،کعلم ید فیزیته، یم اهلل روکرکری 4

 ییاجرا یو زندگ یمال یدر برابر زندگ 5
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توان با ده شاخص  یفل هستند مکه علو  و معارف اسال  متک  ییو محورها یزندگ  یازهای« را براسااس نیفیک  یهالمهارت

 رد:ک ف یتوص

 انتقال حسِّ موجود در عبارات به مخاطب( ییتوانا یعنین )ید یهاگزاره یمهارت ترجمه بالغ .1

 یعلم یروزمره و در گفتارها یشف مغالطات در گفتارهاک مهارت  .2

 هیپا یمنطق یهاها به صورت قالب مهارت ارائه استدالل .3

 یملموس در زندگ  یهاستمینِ نگرش، قانون و فرهنگ اسال  به صورت سییهارت تبم .4

 یو قانون ین شرعیاز مرد  براساس موازیمورد ن یم قراردادهایمهارت تنظ .5

 یج حقوقیوفصل اختالفات راحل یمهارت مشاوره برا .6

 ینید یهاستمیس یارآمدک ت و یمهارت اربات انسجا  و معقول .7

 مشابه یهاستمینسبت به س ینید یهاستمیس یمهارت اربات برتر .8

 یالت زندگ کحل مش یبرا یو رفتار یمهارت مشاوره فرهنگ .9

 ت یمهارت عبود .10

 المللنیان و بیاالدنیب المراهب،نی، بیتوب و در چهار حوزه داخلکو م یمهارت در دو سط  شفاه

 

 خاص: یراهبردها

ت مطلوب را ارائه یت موجود به وضاعیت از وضاعک حر یاهبردهار قیمصاادر یحوزه، جدول ز یهات یدر جوانب مختلف فعال

 رده است.ک 

 خاص: یمحورها یراهبردها

 ت مطلوبیوضع یاستراتژ ة وضع موجودینما محورها فیرد

 عمل یبرا یسازیاربردک یت به سوکحر حفظ یبرا یسازساده یت به سوکحر یدرس یهاتابک  .1

 آموزانتاب توسط علمکد مطالب یتول وزانآمتاب به علمکانتقال مطالب  سیو  تدریش  .2

 هر علم یدر انتها ییارآکو  یارآمدک یاب یارز هر سال یحافظه در انتها یاب یارز هایاب یو  امتحانات و ارزیش  .3

 یقات علمیان تحقیراهنما یسخنرانان علم دیاسات  .4

 یت علمیفیکارِ یمع ار پرداخت در استخدا یمع یو مدارج علم کمدار  .5

 قات علو  و معارف اسال یز مطالعات و تحقکمر یو خوابگاه یمحل خدمات آموزش هیعلم مدارس  .6

 ستمید مدل و سیتول یمحورعلم قاتیتحق  .7

 یو جهان یفرد یالت زندگکحالل مش کابزار اخر مدر هانامهانیپا  .8

 رکتف یسازفعال یاخالق یسخنران غیتبل  .9

 یمستند به مبان ییاجرا یهاد مدلیتول یات و مبانیلکارائه  فیتال  .10

 یلیو تحل یفیک یارهایانتخاب براساس مع یاو حافظه یمّک یارهایانتخاب با مع نخبگان  .11

 محورساز و شاخصندهیآ محورروزمره و مساله تیریمد  .12

 کا خدمات متحری یعلم یهاکشهر یامراجعه خدمات  .13

 سانکیچهره و بهپرداخت چهره هیو شهر یامور مال  .14
و  یدات علمیبه حساب و متفاوت براساس تول زیوار

 مرتبط یهاتیفعال

 یاسالم یزندگ یهاد مدلیتول یتالش برا غ و اصال  مرد یتبل یتالش برا طالب یفرهنگ عموم  .15

جاد تحول یا ی« برایمحورالنِ لمهارتک است، براساس راهبرد  یآموزش یهات یز و محور عمده در حوزه فعالک ه مرک ییاز آنجا

 گردد.یق، در قسمت بعد ارائه میق بر مصادیحوزه با تطب یدر نظا  آموزش تحول یه، راهبردهایعلم یهاحوزه در
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 میبسم اهلل الرحمن الرح

 

 حوزه یتحول در نظام آموزش یبرنامه راهبرد

 

 هاشاخصبراساس  التیتحص یعلم یبندبخش مقطع 

 یو اهداف مقطع عموم

 

به  ، ساطو  عمل و مهارتشیگرا، ساطو  احسااس و ک گان  ساطو  فهم و ادراساه یهاصشااخالت براسااس یتحصا  یبندمقطع

 گردد:یشنهاد میر پیشر  ز

ه مخااطاب از کا   دهاد یتوضااا  یاگوناهناد و باهک ن ییناد، بتواناد تبک را ابراز  یعلم ی: باداناد، عالقاه باه زنادگ یمقطع عموم •

ها اساتدالل ند، بتواند در برابر چراک رد مشاابه احسااس موا را برمطالب مورد نظر  یبرتر د.یایعهده تصاور مطلب برب

 ند.ک ند و در برابر نقدها از منطق خود دفاع ک ارائه  یمنطق

گر ین دیبرنامه بدهد، در برابر متخصاصا   نظر کیشادن  یاتیعمل یبرامدل بدهد، بتواند ند، ک ل ی: تحلیمقطع تخصصصص  •

 د.یآنان را نقد نما یند و ادعاک خود دفاع  یاز ادعا

ند، بتواند دساتگاه  ک ت خود احسااس یر فعالیت را در مسا یخالق ه بدهد،ی: نظریپردازهی نظرا ی  یفوق تخصصصص طع مق  •

 نقد و نظر به اربات برساند. یهایرسک را در  یمنسجم یرکف

 

  یبندر عنوانیصاورت زگردد عنوان مقاطع بهیشانهاد میپ اسات، یشاناسا اساال ، رشاته یت حوزه از جهت علمیه هو ک ییاز آنجا

 شود:

 مرد  روبروست( 6)با عمو  یشناس عموم= اسال  یعموم یشناساسالممقطع 

 زانیرران و برنامهیگ می، تصمیعلو  انساندر    7)با نخبگان و اهل تخصص  یشناس تخصص= اسال یتخصص  یشناساسالممقطع  

 روبروست(

 روبروست( شناسنِ اسال یمتخصص)با  دازپرهیشناس نظر( = اسال یپردازهی)نظر یتخصصفوق یشناساسالممقطع 

 

 
گر و ساهیخود اسات، مقا اتیتجرب گر براسااس لیتحل گر اسات،ثر حالت، نسابت به موضاوع اطالعات دارد، پرساشکر حداه دکاسات  یسا ک یفرد عام 6

 دهنده موارد نقض است.ارائه

 را دارد. ی، استدالل و نقادروشمندل ین، تحلییه قدرت تبکاست  یسکنخبه و متخصص،  7
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 ه:یدر حوزه علم یعموم یشناساسالمف مقطع یتعر

به علو   موجود ازیند یز ابتدا باین یف مقطع عمومیرد در تعریگ یازها و اهداف صاورت میها براسااس نیزیره برنامهک ییاز آنجا

 شود. یبررس یو معارف اسال  در سط  عموم

  از موجود:ین

منتقل  یاگونهند و بهک ه نگرش، قانون و فرهنگ اساال  را بداند و بتواند به آن عمل ک دارد  یسا ک از به ین ندهیمعاصار و آ جامعه

از عمو   یعنی 8نند.ک به آن عمل گر و نقاد هساتند، ساهیگر و مقاه ساط  اطالعات گساترده دارند و پرساشک عمو  مرد   هک ند ک 

رد، امروزه و فردا یند تا مخاطب بشانود و بسریوانند صِارفا انتقال دانش داشاته باشاند و بگو رفت بتیروز انتظار میه در دک طالب  

به اسال  عمل با عالقه ه ک نند ک رفتار  یطور  یو نقاد یگرسهیو مقا یگرپرساشات یبا خصاوصا  یرود بتوانند با مخاطبیانتظار م

 :پسند ک 

 9:ر است یز یهاشاخص یه داراک است  یسک  یشناس عموماسال 

 

)هم  دهد ارائه یاگونهتواند دانش خود را بهیداند و میم یدر امور مختلف زندگ را اساااال    فرهنگو  قانون، نگرش .1

 :هک  توب(کو هم م یشفاه

 ندک م و مطالب را تصور یمخاطب بتواند مفاه  .أ

 ندک بودن آن را احساس یمنطق .ب

 دیآن بر موارد مشابه را لمس نما یبرتر .ج

 ندک ارائه مطلب را  ییچرابتواند ر( ی)فراگ  .د

 گو باشددر برابر نقدها پاس بتواند  .ه

با اسااتناد به منابع    ««دیهدیاسااال  نساابت من مطلب را به یا یک ل و مدریبراساااس چه دللبتواند به سااوالِ  .و

 د.ی، پاس  بگو ندک آنها را اربات  یعموم یت نسبیمقبولد یه باک دو  دست 

 یند در فضااک ه مخاطب احسااس ک ند ک ترجمه  یاگونهعصار خود، به مخاطب  یبرااول اساال  را بتواند متون دسات  .2

   دهد.یتوض ینده را با استناد به منابع تخصصیو بتواند مقصود و مراد گو متن قرار گرفته است 

 ند.ک یت میشناسد و رعایرا م ینیمربوط به عالم د یااخالق حرفه .3

 .رده است ک را احراز  یخصصورود به مقطع ت یالز  برا یو مهارت یعلم یازهاینشیپ .4

 

 

 10شود:یشنهاد میر پیبه شر  ز یفوق اهداف مقطع عموم یهااز و شاخصیبراساس ن

 
 دانش در مخاطب وجود دارد. یاز به بازسازیشود و نیر رفتار نمییرش و تغیدانش موجب پره صِرف انتقال کاست  یاگونهبه یت عمومیوضع یعنی 8

 گرا را نشان خواهد داد.و عمل یمنطق ینیآفرتحول ،یت موجود در حوزه و در سند قبلیها با وضعن شاخصیسه ایمقا 9

مورد لحاا  قرار گرفتاه  مخااطب   کیا در  یجاد ارریا ییاغلاب اهداف، توانا  دره عالوه بر تفقاه بر عهاد  طالب اسااات، کا  یفه انرار و ابالغیل وظیا به دل 10

 گروه است. کیا یگر یا فرد دین مخاطب اعم از خودِ فرد یا است.
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 هیعلم یهادر حوزه یعموم یشناساسالم  یلیاهداف مقطع تحص

 

 11شوند:یع میتوز یواحد آموزش گونه سهن اهداف در یا

 یدانزبان یآموزش یاهداف واحدها .1

 یشناسروش یآموزش یاهداف واحدها .2

 یشناسنید یآموزش یاهداف واحدها .3

 نیت و منابع دیلک به  یابیدست  یآموزش یاهداف واحدها .أ

 نیبه نگرش و عقائد د یابیدست  یآموزش یاهداف واحدها .ب

 نیبه قانون د یابیدست  یآموزش یاهداف واحدها .ج

 12نیبه فرهنگ د یابیدست  یآموزش یاهداف واحدها .د

 
  

 
ها،  تیو اصاول موضاوعه، مساائل، منابع و شاخصا  یخچه و تحوالت، سااختار، مبانیت آن علم، تاریبا هو ییمانند آشانا ین واحدها، اهدافیه ایلکدر  11

پس در تما    گردد.ینظر مر آنها مگر در موارد خاص صارفکه از ذکاسات  یو عموم کارتقاء به ساط  باالتر...اهداف مشاتر یبرا یطالحات، آمادگاصا 

 :دنر اضافه شویزف اهداد یموارد با

  یریگیمشاااتااق پناد و ک خود را حسّ یرابطاه آن باا زنادگه مخااطاب کا ناد کف یتوصااا  یا گفتگو طوریا مقاالاه  کیا بتواناد علم مورد نظر را در  •

   دهد.یاز علو  مشابه توضرا ز آن یتمابتواند  ند وکطلب  یاطالعات مربوط به آن شود و منابع مطالعات

  ند.که یعلم مورد نظر ته یبرا نامهاصطال بتواند  •

ز آنها از یت و تمایه خصاوصا کند ک یفمعر یاگونهن علم را بهیمطر  در ا یهاتیو شاخصا  (یکیترونک، الیچاپ ،ی)اعم از شافاه بتواند منابع •

 از مخاطب مشخص گردد.یگر بسته به نیدکی

 ند.کمرتبط با آن علم استفاده  یافزارهابتواند از نر  •

ت، اخالق  ین هویگردد و ایشنهاد میف موجود، پیتعار یاز فرهنگ پس از بررس یشناستیف و هوین تعریاست. ا یطرز زندگ مقصاود از لفرهنگ«، 12

 شوند.یم ین عنوان بحث و بررسین در تحت ایات دیرد لرا اخالقیگیز دربر میرا ن



 10 

 یدانزبان یزشآمو یواحدهااهداف 

 (یات فارسیات عرب و ادبیادب)

 

 :و حداقل الز  یزک هدف مر

 ا  خداوند به مخاطب امروزیجاد مهارت انتقال پیا

 د.یلم را احساس نماکم، غرض متیه مفاهیه مخاطب بتواند عالوه بر تصور اولک  یاگونهبه

 ث(ی قرآن و حد  ی)مهارت ترجمه بالغ

 :یریگ شاخص اندازه

ماا  یا مساااتقیا ناد گو ک ابراز  ،ه خوانناده پس از خوانادنکا  یطورباهد یا سااا یاز قرآن بنو  یانموناه ترجماهبتواناد  دیا ر باایفراگ  •

 رده است.ک ات را حسّ یآ یمخاطب خداوند بوده است و معان
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 :یات فارسیات عرب و ادبیادب یدرواحد آموزش یلیمکاهداف ت

ند و در صااورت نقد شاادن، از ترجمه خود  ک ترجمه غت تب لک  یبا همراهد را یم و جدیقد یعرب یبتواند متون علم .1

 د.ینما یدفاع علم

اورد و تفاوت آنها را در ترجمه یاساتدالل ب مشاابه یهااقیها و سا ب یک ها و ترها و وزنشاهیص ریتشاخ یبتواند برا .2

 ند.ک ار کآش

 ند.ک ه یه تهیلمات قرآن و ادعک  یهاشهیاز تما  ر 13قیدق یمعنجدول لغت  .3

ل و یتحل یج را براسااس معادالت ادبی  رایالبالغه و ادعقرآن و نهج یهاهیناک ها و ها و اساتعارههیها و تشاببتواند مَثَل .4

 د.یآنها عرضه نما یملموس برا یرده، معادل فارسک ر یتفس

 ند.ک  یابی، ارزیرا با مراجعه به منابع ادب یو مباحث فقه 14ریدر تفاس یادب یهالیبتواند تحل .5

در موضاوعات مشاابه، انجا  دهد و  یبشار یقرآن و گفتارها ییو محتوا یگفتار کان سابیم یقیبتط یبتواند بررسا  .6

 د.یسه و قضاوت نمایمخاطب را قادر به مقا

و  ی، فقهیری، تفساا یخیات و نصااوص تاریات و روایآ یه حاوک را  ینیدر موضااوعات علو  د یعلم یابتواند مقاله .7

به جمالت  یمعان باو با لحن متناساب بدون غلط  یمجمع علم کیدر  اسات و اشاعار تب ک  ،نک اشاخاص و اما یاساام

رد خود را ک، عملیاو، بتواند با اساتناد به قواعد ادب یخواننقد به درسات  رادِیند و در صاورت اک قرائت  یو فارسا  یعرب

 ند.ک اربات 

 یشاود بفهمد و به ساواالتیئت مقرا ین مجامعیه در چنک موارد فوق را  یحاو یعرب ای یبه زبان فارسا  یابتواند مقاله .8

 د.یبگو  شود پاس یه درباره آن مقاله مک 

ه درباره آنها ک  یند و به ساواالتک اساتفاده  یو عرب یفارسا  یاطالعات یهاگاهیو پاها المعارفتب اشاعار، دائرهک بتواند  .9

 د.یشود پاس  بگو یم

را  یکیترونکال یهانامه و گفتگو  یهار اطاقد ینوشااتار یهاات وبالگ، تبادلی، محتو یدرساا  یهاادداشاات یبتواند  .10

 سد.یبنو  یو عرب یبه فارسبدون غلط در دستور زبان و در امالء 

و ع ی، نگرش، قانون و فرهنگ تشا با افراد یررسامیمحاورات غگفتگو و در  یهادر اطاق ییگفتگو  یهابتواند در تبادل .11

 ند. ک ف یتوص یو عرب یبه فارسرا  یرانیان ایعیش

ه ک ند ک اسااتفاده  یلماتک هنگا  ترجمه، از  یگرارتابت و معادلک ا یهنگا  صااحبت  یلمات فارساا ک اده از در اسااتف .12

ر یلمات و تعابک از تناسااب با انس مخاطب و تناسااب با  یندی)برآ ن دارد.یات دین انس را با مخاطب و با ادبیشااتریب

 (یعرب ینیار رفته در منابع دک به

 ند.ک ال  و نوشتار خود استفاده ک در  یو عرب یفارس یهاالمثلاز اشعار و ضربو  اشعار را بخواند و بفهمدبتواند  .13

 د:یسیر بنو یاز موارد ز کیدر هر  یعلم یابتواند مقاله .14

 اتیت زبان و ادبیهو  .أ

 یشناسعلم زبان .ب

 یزبان یها و ساختارهاکسب .ج

 آنها یو اعتبارسنج یشناسمعجم .د

 
 ش  مشابهیزه از ریت ممیر خصوصکبا ذ 13

 ند.ک یرا اعتبارسنج یر ادب یتفاس 14
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 دستور زبان .ه

 داللت  .و

 یشناسنشانه .ز

 یشناسیمعن . 

 ینقد ادب .ط

 ت بالغت یهو  .ی

 بالغت و اعجاز قرآن .ک 

 یزبان عرب یزهایها و تمایژگ یو .ل

 ترجمه یهایت ترجمه و تئوریهو  . 

 ینینقد ترجمه متون د .ن

 یادب یتابشناسک  .س

 یادب یشناست یشخص .ع

خطِ نامه احساااس    نندک ت یه روک  یاگونهبه ساادیبنو  یریبا خط تحر ی، نامه خطیو رساام یمحافل علم یبتواند برا .15

 رده و منضبط مواجه است.ک لیتحص یا فردند بک 

 

 



 13 

 یشناسروش یآموزش یاهداف واحدها

 (یشناسو معرفت ، منطقیدر علوم انسان قیروش تحق  ،در حوزه لیتحص روش)

 

 فوق( یبِ واحدهایترت)به و حداقل الز : یزک هدف مر

 د.نک ه بتواند از اطالعات در عمل استفاده ک یاگونهبه یریادگ یجاد مهارت یا

 مساله و ارائه آنهاحل یشف اطالعات الز  براک به مهارت  یابیدست 

 و اجزاء آن یرکدستگاه ف  کی جاد مهارت استدالل و نقدیا

 :یریگ شاخص اندازه

 .اوردیب یخود استدالل آموزش یلیتحص یمات و رفتارهایتصم ید بتواند برایر بایفراگ  •

 د.یند و اجرا نماک ه یحل تهشود، نقشه و برنامه راهیاو داده م ه بهک  ید بتواند در برابر هر مجهولیر بایفراگ  •

ب را یا رق ید و مغاالطاات موجود در ادعاایا ارباات نماا یمنطق یهااخود را باا اساااتفااده از قاالاب  ید بتواناد ادعاایا ر باایفراگ  •

 نشان دهد.
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 :«ی  انسانق در علو یلروش تحق یواحد آموزشو  در حوزه لیتحص روش یواحد آموزشدر یلیمکاهداف ت

ه ضارورت و ک  ندک ن ییتب یاگونه( بهیصاورت شافاهتوب و هم بهکصاورت مرا )هم به یت حوزه و طلبگیبتواند هو  .1

   15.غلط دارد ملموس شود یهات یذهنشیه پک  یمخاطب یمعاصر برا یایآن در دن یارآمدک 

 د.یشدن دفاع معقول نمااز انتخاب خود نسبت به طلبهبتواند د یبار یفراگ  .2

  کیاز او  یبرا ،یعلم یزندگ  کیو انتخاب   ت طالب علو  و معارف اسال یل در حوزه و قرار گرفتن در موقعیصا تح .3

 شود. لیفرهنگ برتر تبد کیه به یانتخاب اول

  یعلم  یزندگ  یبرا یزیبرنامه ر اقدا  بهه ک  یطورند بهک را لمس   لیتحصا  یآگاهانه و قد  به قد  برا ت ک ت حریاهم .4

 و درازمدت داشته باشد. یاربردک  بتواند برنامه یلیتحص یزیردر برنامهو  دینماخود  یو عمل

مخاطب ه ک  یطورند بهک  ارباترا  قیتحق یبرا، یبراساااس نقشااه علمآگاهانه و قد  به قد   ت ک حر بتواند ضاارورت .5

 16ند.ک  یه دارد اعتبارسنجک  یمطالعات یبتواند نسبت به محتوا

 ند.ک علم  17دیبازتولنه علو  و معارف اسال  یموجّه در زم یق علمیتحق کیانجا   ند و روشیفرآبتواند براساس  .6

ند ک ن ییتب یو رشات  علم یرکدساتگاه ف کیصاورت وساته علو  و معارف اساال  را بهیپه بهمکبتواند هندساه و شاب .7

و باا گر یدکا ی  باا علو  یارتبااط یت هر علم و محورهاایا ه راجع باه موقعکا  یه مخااطاب بتواناد باه ساااواالتکا  یاگوناهباه

 د. یشود پاس  بگو یممعاصر  یزندگ 

 ببرد: ارک به ند و ک سب ک ج یتدربهرا  ریز یهال، مهارتیر تحصید در مسیبتوان .8

 یازشناسیو ن یپردازمهارت سوال .1

 ه اطالعات )بدون مراجعه به منابع و اطالعات موجود(ید اولیر و نفوذ به مساله و تولکمهارت تف .2

 یان در هر علم و مسالهیادیبنمعادالت و شف ذرات ک مهارت  .3

 (یاهکموضوعات )مهارت نگرش شب یرونیو ب یدرون یرهایارتباطات و متغ یمهارت جستجو  .4

 اطالعاتِ موجود در مورد موضوع و مساله منابع و یمهارت جستجو  .5

 مهارت مطالعه .6

 یارآمدک ه اطالعات براساس یمهارت انتخاب و تصف .7

 اطالعات یابیو باز یسازهری، ذخیبند، طبقهربت مهارت  .8

 یقیمهارت مطالعات تطب .9

 یسازاطالعات و مدل  یاتیعمل یسازهیمهارت شب .10

 
ته  یمکه در ک ه خراساانیحوزه علم یها از ساند جامع نظا  آموزشا ن سارفصالی)ا باشاد:یر میز یهااز به سارفصالین امر نیدر ا ییساب تواناک یبرا 15

 ده است(یمطر  شده است نقل گرد یزیربرنامه یعال یآموزش شورا

 خچه آنهایه و تاریعلم یهابا فلسفه حوزه ییآشنا

 عیجهان اسال  و تش یایبا جغراف ییآشنا

 عیهان تشو ج اسال  ، جهاندر جهان سازانیجر یرکو ف یاعتقاد ز و موسساتک، مراهاها و فرقهنحلهها، تیشخصبا  ییآشنا

 رانیر ایصدساله اخکی یو فرهنگ ی، اجتماعیاسی  سیبا تار ییآشنا

 در آن نیعلماء دو نقش  یانقالب اسالم یهاشهیبا ر ییآشنا

 شورکدر مقاطع مختلف در داخل و خارج  یو انسان یدر علو  اسالم یلیتحص یهابا مجموعه رشته ییآشنا

 ند.ک یسازمرد  فرهنگ  یدر قشر عموم یقیو تحق ید علمیجاد دیا یتواند براد ب یبا یت علمکطلبه عالوه بر حر کی یعنی 16

 پردازان علم است.هید مجدد محصوالت متخصصان و نظرید«، تولیمقصود از لبازتول 17
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 یسازمیو تصم ینگرندهیمهارت آ .11

 یعلم یو گفتگو  مباحثهمهارت  .12

 افت علمیمهارت جرب و در .13

 یتوبات علمکن میمهارت تدو .14

 یعلم یهامهارت توسعه افق .15

 یزیرت زمان و برنامهیریمهارت مد .16

 بهبود مستمر مهارت .17

 (یت عُنوان بصریور در رواک مر یهاشاخصبا ) تی مهارت عبود .18

 

 :یقطع یحداقل

 ارتقاء بخشد. یاربردکه به فهم یخود را از فهم اول یریادگیسطح  بتواند 

 د.یسی ار بنویق معیتحق  کیبراساس ضوابط  یعلم یاو بتواند مقاله
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 :یشناسمعرفت و  منطق یواحد آموزشدر  یلیمکاهداف ت

 ند.ک قد  را احساس بهر خودآگاه و قد کضرورت تفار را بشناسد و کثّر افکد و تیت تولیفیک ر و کذهن و ف .1

منشااء  خارج شاده و  یلک و  یاز تصاور اجماله ک ند ک  یبازسااز یاگونهگران را بهیم و تصاورات خود و دیبتواند مفاه .2

 18.شوندم و رفتار یتصم

وس به ذرات کمع یرا بداند و بتواند با مهندسا  یرکدساتگاه ف کید آمدن  یت پدیفیک را بشاناساد و  «یرکدساتگاه فل .3

 د.ینما یو دستگاه را دوباره بازساز 19ن آن برسدیادیبن

مورد نظر خود را مسااتدل  یرکند و صاادق دسااتگاه فک ان ذهن و خارج از ذهن را رابت یبتواند وجود پل و رابط  م .4

 د.ینما

را داشاااتاه باشاااد و  یمنطق یهابه قالب  اتیا ات و روایا و بالخصاااوص آ رهروزم یب گفتاارهایا ک ه و تریا تجز ییتوانا .5

 د.ینما یار سازد و بررسکور در آنها را آشک رمریو غ یمقدمات مخف

 گفتارها و ادعاها را داشته باشد. یص و ارائه لواز  منطقیتشخ ییتوانا .6

 ات را در ضمن دستورزبان نشان دهد.یبتواند رابط  منطق و ادب .7

د یت تولیفیک روزانه نشااان دهد و  یها و خوب و بدهایرا در ضاامن امر و نه یاعتبار یایمنطق و قضااا بتواند رابط  .8

 ند.ک ارائه  یمنطق یهااسیق را در قالب قیات از حقایاعتبار

 د.ید نمایموضوع تول کی یبرا یمتفاوت یهاند و استداللک ر، استدالل ین مسیتروتاهک بتواند در  .9

ه نساابت به اشااتباه موجود در کند بلک ت ک غلط، نَه فقط مخاطب را سااا یر و ادعاکتف کیبا بتواند در هنگا  مواجه  .10

 د.یرش اقناع نماکتف

و قلمرو اعتبار منطق    دهدیم را توضا یز آن با منطق قدیش و وجوه تمایداید را بشاناساد و بتواند علت پیمنطق جد .11

 ند.ک د مشخص یمنطق جد یرا در برابر نقدها ییارسطو 

 ند.  ک روزمره استفاده  یایها و قضال گزارهیدر تحل یمنطق احتماالت و منطق فاز بتواند از .12

 

 :یقطع یحداقل

 د.یا مغالطه را استخراج نمای ند و برهان کل ی تبد  یمنطق  یهاگفتارها را به قالب بتواند 

 
  یبرا یانهگوف بهیت تعریت و مانعیه جامعکن اسات یت ای« هساتندو مقصاود از شافافیاربردک یلتصاورسااز یت و انساجا  دو شااخص اصالیشافاف 18

ه کن اسات یو مقصاود از انساجا  ا د.ی، مفهو  مورد نظر را با وجه اختالفش تصاور نماکان موارد مشاتریساه میه بتواند در مقاکمخاطب ملموس شاود 

 ه در تعارض نباشند.یم پایه مفاهکف با شبیار رفته در تعرکجنس و فصل به

 قد  نشان دهد.بهقد  یرد ذهنکات را در عملیهیا از بدهد گزارهیت تولیفیکند و که یات را تهیهیفهرست بد 19
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 یشناسنی د یآموزش یاهداف واحدها

 (نی فرهنگ و اخالق د، نی قانون د، ن ی نگرش و عقائد د ، 20ن ی ت و منابع دیلک)

 

 فوق( یبِ واحدهایترت)بهو حداقل الز :  یزک هدف مر

  یاگونهبه 21اخص را با ارائه شاواهد و مساتندات  یع به معنیخاص و تشا  ین اساال  به معنیعا  و د یمعنن بهیدبتواند  .1

 24عه شادنی، شا 23ان شادنمسالم 22ندار شادن،یها، عالقه به دها و برنامهشاهیرقابت اند یه مخاطب در فضااک ند ک  یمعرف

 در دست داشته باشد.را ن عالقه ی ردن اک یاتیعمل یقد  برابهبرنامه قد ند و ک را ابراز 

 ِتیاربات عقالنبا و  25یبا اسااتدالل عقلو اجزاء آن را  ین نساابت به هسااتین و نگرش دید یرکبتواند دسااتگاه ف .2

  یسانجت ین موقعیت ایت خود در آن و اهمیوقعو م یل هساتک ه مخاطب بتواند ک ند ک  یمعرف یطور 26ینقل مساتندات

 27ند.ک را احساس 

 30نیو فرهنگ د 29نیقانون دن، ید یو فرهنگ یقانون 28در درون دساتگاه،  یدر زندگ  یهر موضاوع یبرابتواند  .  4 و  .3

قد  بهت قد صاوربه آن را یوه اجرایو با اساتفاده از فتاوا مساتند ساازد و شا  31ندک ن یین تبید یهارا با اساتفاده از گزاره

 د.یارائه نما

 

 :یریگ شاخص اندازه

 ،منصفهئت یاز ه کینصف بعالو    و حداقلِ  ندک دفاع  یجمع عموم کیدر  گر  ید دید  خود در برابر عقایاز عقد بتواند یر بایفراگ 

 نند.ک ت او را اذعان یحقان

باه   یئات داوران رایه هکا ساااد یبنو عاا   مخااطاِب یبرا« هاادفتر اول: نگرش 32د«یا گو یاساااال  چاه مباا عنوانِ ل یتاابک د یا ر باایفراگ 

 یبرتراحسااس و  بودن یی، احسااس اجراوانساجا  ت یاحسااس عقالنلجاد یت ایبه قابل یصاحت اساتناد مطالب به اساال  و را

 بدهند. «ب یاسال  بر موارد رق

 سازد. یاتیز عملین ن« و لدفتر سو : فرهنگ«ید شاخص فوق را به صورت لدفتر دو : قوانیر بایفراگ 

 
 رهی  و سیث، تاریر، علو  حدیو تفس ی، علو  قرآنیشناسنید یآموزش یواحدها 20

 را داشته باشد.  یو تارات یات و روایآو استناد به ن یاز منابع د یاربردکاستفاده  یید توانایپس با 21

 «یشناسنیلد یواحد آموزش 22

 انیاالدنیال  ب ک 23

 المراهبنیال  ب ک 24

 «فلسفهل یواحد آموزش 25

 «ال کل یواحد آموزش 26

ها و زهیانگ کیه باعث تحرکبرسااند  یاربردکبه ساط  فهم ند و ک کآن را در ت و انساجا یعقالنه، یعالوه بر تصاور، بفهمد و عالوه بر فهم اول یعنی 27

 شود.یالعمل مسکبروز ع یفرد برا یهااحساس

 واره داشته باشد.الن و نظا کنگرش د یبا یعنی 28

 ت آنها موجب مجازات خواهد بود.«یه عد  رعاک ییدهایدها و نبایبا شاخصِ لمجموع  با 29

 خواهد شد.« یورو بهره یسازنهیت آنها موجب بهیه رعاک ییهابا شاخصِ لمجموع  خوب و بد 30

)ساط  اساتدالل و  یاز به اساتناد به فتوین اسات و نیین، ساط  تبید یها  اساتفاده از گزارهاسات، ساط یالت عمومین مقطع، مقطع تحصا یه اکییاز آنجا 31

 ( داردیپردازهیسط  نظر

 از اسال  هیعشریع  ارنیبا قرائت ش 32
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 :«دیال  جدک و  یشناسنیلد یدرواحد آموزش یلیمکاهداف ت

ه  کا ( یتبک و هم  ی)هم شااافااهناد ک ف یتوصااا  یاگوناهن را باهیرد دک ارکا ن، ین، قلمرو دین، اهاداف دیت دیا بتواناد هو  .1

 د.یبنما ین در جوانب مختلف زندگ یو مراجعه به د یدارنیق به ضرورت دیمخاطب با تصورِ آن، تصد

ه مخاطب بتواند ک ند ک عرضاه  ی  و حق را طورین صاحید کی یهاشااخصند و ک ن ییان را تبیثّر ادکت بتواند علت  .2

 ار ببرد.ک نمون  مورد نظرش به یو نادرست یص درستیتشخ یبرا

  یگفتار یهاکبا سب یقیتطب یبررس کین را در ید یات زبانیو خصوص یگفتار کها، سبر شواهد و مثالک بتواند با ذ .3

آنها را ارائه  یلیفهم تحل ین و شارائط الز  براید یها  گزارهیفهم اول یبرا ییند و دساتورالعمل اجراک ه سا یگر مقاید

 دهد.

و در  ندک ه ی  بشاار تهیساااز در تارانیجرو مراهِب  انیاد ردک ارک و  فرهنگ ،نانو ، قاز نگرش یقیتطب یبتواند جدول .4

د و با اسااتناد به نظر یدا  را ارائه نماک و قوت هر ، نقاط ضااعف انیدانشااجو در سااط  طالب و  یجلسااه عموم کی

 د.یرا عرضه نمانده یدر زمان حال و آع یو تشب اسال  یرق یهان و فرهنگیها، قوانن، نگرشیمتخصص

ه ک ند ک ان یب یاگونهها را بهگفتگو و وبالگ یها، اطاقییدر سااط  دانشااجو  یفراوان یبتواند پاساا  شاابهات دارا .5

 رد.یاو صورت پر یبرا ی  نگرشیو تصح ه قانع شودکت بلک مخاطب نَه فقط سا

 ،33ی، شااافااهی)اعم از چااپ یناد، مناابع اطالعااتک یعرضاااه م یشااانااسااا نیه در مبااحاث دکا  یبتواناد راجع باه مطاالب .6

 د.ینما یند و اعتبارسنجک  ی( معرف35یعلم یهات یشخصو  34یکیترونکال

 

 

 :یقطع یحداقل

 .آن شود یه مخاطب عالقمند به بررسکند ک یمعرف یاگونهن را بهی دبتواند 

 
 یو محافل علم یآموزش یهانارها و دورهیها و سمنفرانسکمانند  33

 هاگفتگو و وبالگ یهاها، اطاقتیاعم از سا 34

 به آنها یاب یو راه دست یبا نشان 35
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 (یشناختمنبع ی)از واحدها«: ریو تفس یعلو  قرآنل یواحد آموزش در یلیمکاهداف ت

ه حداقل پاسا   ک  یطورند بهک  یها را معرفساوره کتکل قرآن و تک ، (یتبک و  ی)شافاه یفید  توصا یکچ کیبتواند در  .1

 باشد:  ریبه سواالت ز

 است« یتن سوره پاس  به چه سواالیا .أ

 ست«ین سوره چیا یهدف اصل .ب

 شده است« یط یآغاز شده است« و چه مراحل یافوق از چه نقطه دن به هدفِیرس یبرا .ج

 ل قرآن چگونه است«ک ن سوره در یت ایموقع .د

 ست«یمشابه چ یهان سوره با سورهیز ایتما .ه

 م«ینک استفاده  یرشد در زندگ  ین سوره برایچگونه از ا .و

 کیروان هر یه پک  یریه مخاطب تصاو ک  یطورند بهک ساه یگر مقایان دیاد یهاتابک ش را با اتیبتواند قرآن و خصاوصا  .2

 رد.یجه بگیقرآن را خود نت یند و بتواند برترک تب در ذهن دارند را حسّ ک ن یاز ا

 امبر اسال  است.یبه پ یاله یف ندارد و همان وحیه در دست دارد، تحرک  یند قرآنک بتواند اربات  .3

م و یمند به مراجعه مستقعالقه ییه مخاطب از سو ک ند ک   یتشر یاگونهقرآن را به یو زبان یگفتار اتیبتواند خصاوصا  .4

 37ند.یر و متخصص ببیازمند مراجعه به تفسیگر خود را نید یو از سو  36ات بشودیتدبر در آ

ند«« با ک ت یریردا را مدد  امروز و فیچیپ یتواند زندگ ین قرن گرشاته چگونه میلمطالب چند یبتواند به ساوالِ انتقاد .5

 د.یر شواهد و مستندات پاس  بگو ک ذ

دسات مختلف به یایات را از زوایآ یروشامند و معتبر، معن مختلفِ یهاکبا ساب  یریبتواند با اساتفاده از منابع تفسا  .6

 ند.ک انسجا  ارائه  یدارا یبندجمع کیصورت آورد و به

  یبرداروه بهرهیند و شا ک  یمطالعه معرف یمناساب برا یریع تفسا مختلفِ مرد  مناب یهاشیساطو  و گرا یبتواند برا .7

   دهد.یر را توضینه از آن تفسیبه

ر متفاوت در ذهن خود  یه مخاطب دو تصو ک  یاگونه  دهد بهیموضوع را توض کیات مشابه در  یان آیبتواند تفاوت م .8

 د.یم نمایترس

ه ک ند ک ان یب یاگونهها را بهگفتگو و وبالگ یها، اطاقییدر سااط  دانشااجو  یفراوان یبتواند پاساا  شاابهات دارا .9

 38د.ریاو صورت پر یبرا ی  نگرشیه قانع شود و تصحکت بلک مخاطب نَه فقط سا

 ند.ک ن یات قرآن تدویجاد تمدن اسال  را براساس آیا یمنشور راهبرد .10

 ه را از حفظ بخواند.یآ کیقل ، حدایاز موضوعاتِ مبتالبه در زندگ  یفهرست یبتواند برا .11

 ند.ک  یابیات را از قرآن بازیاز آ یموضوع یهاسرعت مجموعهبهبتواند  .12

 د.یر استفاده نمایان تفاسیات و میان آیم یقیمطالعات تطب یبرا یقرآن یافزارهابتواند از نر  .13

 ید و واساط زبانیاحسااس نما یال  الهک ج خود را مخاطب یتدربهن بخواند و ی  و حزیصاح ،در قرائت روزان  قرآن .14

 ابد.یات در خود بینسبت به آ یشتریب ییافت معنایو در ید و در هر سال نسبت به سال قبل، تلقنکنحسّ  را

 
 تحقق آنها یبرا ییاست و ارائه برنامه اجرا یعمو  قابل دسترس یه براکه یضوابط فهم اول 36

را  ریضارورت تفسا  رده،کرا ارائه  یلیضاوابط فهم تحلند و کن ییر را تبیت تفسا یآنها و هو ییمعنا یهاتیات و ظرفیات آید بتواند خصاوصا یپس با 37

 د.ینما اربات

 ند.ک یل و بازسازیات نقد و تحلیمرتبط با قصص قرآن را براساس آ یهانامهلمیمله، بتواند فاز ج 38
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 اق داشته باشد.یه اشتیومی یقرائت سور مختلف در نمازها یرده است ، براک دا یات پیه از آک  یبا حسّ .15

 

 

 :یقطع یحداقل

 و  ند ک یابی سرعت بازبها راجع به آن موضوع ر اتی آشود، یمطرح م یموضوع یوقتبتواند 

 . ار ببردکبه یبتواند در زندگه مخاطب کح دهد یتوض یاگونهات را بهی ام خداوند در آن آیپ
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 (یشناختمنبع ی)از واحدها 40«:ث یحدعلو  ل یدر واحد آموزش 39یلیمکاهداف ت

 هک  یطورند بهک  یا معرفر عه و عامّهیشاا  یثیتب حدک از  یفهرساات(، یتبک و  ی)شاافاه یفید  توصاا یکچ کیبتواند در  .1

 ر باشد:یحداقل پاس  به سواالت ز

 ث پرداخته است«یبه احاد یازهیتاب به چه انگک  .أ

 تاب چگونه است«ک ث در یاحاد یبندو دسته یبندساختار طبقه .ب

 تاب(ک ب اعتبار یتاب چگونه است« )ضرک ث در یاحاد یت نقل و مستندسازیفیک  .ج

 «ست یتب مشابه چک تاب از ک ز  یت ممیخصوص .د

 را انجا  داد« یبردارن بهرهیشتریتاب بک توان از یچگونه م .ه

ن یبتواند به ساوالِ لساندِ ا یعنی 41دینما یاعتبارسانجن  یند و براسااس نظر متخصاصا ک دا یت را پیروا کیساند بتواند  .2

ه اعتبار  نندک ه سوالک  یاگونهبه  بدهد یجا معلو  اعتبار داشته باشد«« پاس  روشمند و مصداقک جاست« و از ک ث یحد

 ند.ک ث را لمس یحد

شاناساانه از ت یات شاخصا کث به مخاطب، نیانتقال حسّ اعتبارِ حد یِث معتبر، برایحد کیبتواند هنگا  اساتفاده از  .3

 ند.ک ر ک ث ذیدر سند احاد یفراوان یانِ دارایراو یات برخیخصوص

قرائن الز  بر عد  اعتبار   یث را حدس بزند و سااواالت حاویحد یرمعتبر، نادرسااتیث غیبتواند هنگا  عرضاا  حد .4

 ند.ک ث عرضه یند  حدیث را بر گو یحد

ات عامه هساتند را بشاناساد و بتواند عد  اعتبار آنها یا جعلیات یلین، از اسارائیاجماع متخصاصا ه بهک  یثیاز احاد یفهرسات .5

 ند.ک ر منبع به مخاطب منتقل ک را با ذ

 ث را از حفظ بخواند.یحد کیقل ، حدایاز موضوعاتِ مبتالبه در زندگ  یفهرست یبتواند برا .6

 ند.ک ن یات تدویجاد تمدن اسال  را براساس روایا یمنشور راهبرد .7

 ند.ک  یابیباز منابعرا از  ث یاحاداز  یموضوع یهاسرعت مجموعهبتواند به .8

  .ندک ه مخاطب اذعان به انسجا  ک  یاگونهبهارائه دهد ظاهر متخالف را ث بهیاز احاد 42یبتواند وجه جمع فهرست .9

 44.ند ارائه دهدک بودن آن را احساس  یه مخاطب انسجا  و منطقک  یرا طور 43ث یالحدب یر غریل و تفسیبتواند تحل .10

ن یجا معلو  مطلب اک لاز  یر در رفتار مخاطب، به ساااوال انتقادییجاد تغیا یث برایحد کیبتواند هنگا  اساااتناد به  .11

همراه شاواهد پاسا  روشامند و بهر آن نداشاته باشاد« « ث مربوط به زمان ما هم باشاد و اختصااص به زمان صادویحد

 یبراور ک مر یار بردن ساوال انتقادک د و در بهیث بنمایبودن حد یت و عمومیلک ه مخاطب اذعان به ک  یاگونهبدهد به

 ند.ک  دیترد یموارد بعد

 
 برخودار خواهند بود. یت خاصین اهداف از اهمیغ و گفتگوها و رسانه، تما  ایث در تبلیاستفاده از حد یبا توجه به گستردگ 39

 ثیالحدث و رجالیالحدث، فقهیالحدهیاعم از درا 40

ص دهد( و مقصاود یها، مصاداق مورد نظر را تشاخکان مشاتریابد )در میمورد نظر را ب  یند و راوکمشاهور مراجعه  یتب رجالکد بتواند به ین بایبنابرا 41

   دهد.ین مشهور را توضیین اقوال رجالیرفع تعارض ب  یعمده برا یارهایو مع بفهمد ین از اصطالحات وارده در اعتبار راویمولف

   رند.یگیاد مورد سوال قرار میو مشابه آن، ز ییه در سط  دانشجوکث یداز احا یفهرست 42

 ش شود.یرایو یتاب درسک یروز شوند و براساس آنها محتواه و بهید تهیبا یآمار یهابار با روشکها هر چند وقت ب گونه فهرستنیته: اکن

 همان 43

ث معتبر و مواجه با نقد یحد کید بتواند هنگا  استناد به یبا یعنیز قرار داردو ی « نست ین مطلب با عقل سازگار نیپاس  به نقدِ لا ،ن عدادیدر هم 44

 ست.یات نیمورد نظر ناقد قطع یند معادالت عقلکا اربات یرا نشان دهد  یعقالن یت با معادالت قطعیروا یفوق، انسجا  محتوا
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 د.یند و به آنها استناد نماک استفاده  یخط یهابتواند از نسخه .12

ه بتواند ک یطورات را در موضاوعات مختلف بشاناساد بهیار رفته در رواک به یهاب یک مات و ترلک  نوعو  یگفتار کساب .13

 د.یق و مطالعه، عرضه نماینند  تحقک جستجو را به درخواست  ی  برایصح یهادواژهیلک از  یفهرست

 45ند.ک معاصر ترجمه  یات را به زبان زندگ یبتواند روا .14

ن اطالعات یشترین زمان، بیتروتاهک ه در ک  یاگونهند بهک خاصه و عامه استفاده  یو رجال یثیحد یافزارهابتواند از نر  .15

 46شوند. یابین اطالعات ناخواسته بازیمترک مرتبط و 

 

 :یقطع یحداقل

 ندکن به مخاطب ارائه ی انتقال نظر د یث معتبر برای احادبتواند 

 .ند کفعال  یر در زندگییجاد تغیا یه مخاطب را براک یاگونهبه

 
ار را کند. )روش کترجمه  یکات مربوط به طب و بهداشات را به زبان پزشا یمثال رواند. کات را به زبان علمِ مرتبط با خود ترجمه یو هر دساته از روا 45

  یخوبنجا خود را بهیطالب در ا ی« برایشاناسا لموضاوع یت واحد آموزشا یاهم ار ببرد.که موارد بهیبق یند تا بتواند براکن  یبشاناساد، در چند مورد تمر

 (دهدینشان م

 د و جالب خواهد بود.یار مفینه بسین زمیمسابقات در ا یبرگزار 46
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 (یشناختمنبع ی)از واحدها«: رهی  و سیتارل یدر واحد آموزش یلیمکداف تاه

  را یر آنها بر نگرش به تاری  داده و تاریم را توضا ین مفاهیه اک د یسا یبنو  یعلم ر مقالهیبتواند راجع به موضاوعات ز .1

 رده باشد:ک ارائه 

 یشهر یشناسانسان .أ

 آن یلک و معادالت  یشناسجامعه .ب

 فرهنگ و تمدن .ج

 یدارومت کت و معادالت حاسیس .د

 رد آنکعمل یهاوهیاستعمار و ش .ه

 ینگار یتار یهاروش .و

 ایفلسف  جغراف .ز

 یخیتار یهاسکاء و عیر اسناد، اشیل و تفسیتحل یهاوهیش . 

ار ببرد تاا بتواناد کا باه یخیرا در مواد تاارل محتوا یا را انجاا  دهاد و ابزار تحل یخیتاار یمحتواهاا 47ب یا ک ه و تریا بتواناد تجز .2

  یینها یریگ جهین تفاوت را در نتیر ایص داده و تارین را تشاخیانجا  شاده توساط متخصاصا  یخیتار یهالیتحلتفاوت 

 48نشان دهد.

 یاربرد چندانک  یخیامروزه، مطالعات تار یار گسااترده زندگ یلبا توجه به تحوالت بساا  یبتواند در برابر سااوالِ انتقاد .3

به اساباب و علل و روند حوادِِ گرشاته،  یابیق دسات یر عمیشاواهد، تار رک نده پرداخت  « با ذید به آیشاتر بایندارد و ب

 49نده را نشان دهد.یامروز و آ یهادر برنامه

ها و مستندات شگرشته هستند، گزار یهاو تمدن اقوا  و ملل ،امبرانیه مربوط به پک  یاتیات و روایر آیبتواند در تفس .4

ق و یدق یریتصاو ه ک  یاگونهبهد یزات آنها عرضاه نمایات و تمایاز خصاوصا   یقیجدول تطب کیند و ک ارائه  یخیتار

 50ات مربوطه حاصل شود.یات و روایشفاف از آ

 یمعرف یمقاله علم کیدر را  52نیاز معصاوم کیور در قرآن و هر ک اء مریاز انب کیهر  51و فرهنگت یبتواند شاخصا  .5

ه مخاطب پس از ک  یاگونه، بهندک   آنها را ارائه ارنامک و  دیآنها ساخن بگو از  کیهر قه در مورد یده دقند و حداقل ک 

 د.یدر خود احساس نما یریگ میتصم یتازه برا ید و معادالتیجد یاستماع، نگرش

ه در ساراسار جهان  ک الساال « و ...هیعل یالساال «، لاما  علهیعل یلم لمحمد رساول اهلل«، لموسا یمانند ف ییهالمیبتواند ف .6

 ند.ک ان ساخته شده است را با ارائه شواهد و مستندات نقد اء و امامی  انبیراجع به تار

 
، یخیتار یب در محتواهایکل در تحقق واقع  مورد نظر اسات و مقصاود از تریدخ یرهایشاف اجزاء و متغک،  یخیتار یه در محتواهایمقصاود از تجز 47

 ، شرط و مانع، مراتب و مراحل تحقق در مورد واقع  مربوطه است.یو معلول یشف روابط علّک

 شود.ید« عرضه میاز حادره ارائه نما یند و مدلک یسازهی، شبمجددِ واقعه یبتواند با مهندسصورت لبه یصتخصن شاخص در سط  یا 48

 مطر  شوند. یبیکصورت تربه یپژوهندهی  و آی، فلسفه تاریخیمباحث تار 49

مرتبط با  یدر فضاا یلمیو از فیسانار کیشاوند، فعال قابل حصاول اسات. مثال در درس، منابع مربوطه عرضاه  ین متون آموزشا یگونه اهداف با تدونیا 50

 یخیواقعه تار یبرا یمشاابه یویارگراشاته شاده، ساناریدر اخت یخیو، از منابع تاریه با توجه به قالب سانارکران خواساته شاود یدرس عرضاه شاود و در فراگ

 سند.یمورد نظر بنو

 یو رفتار ی، گفتاریو اجتماع یاعم از فرد 51

 نیهم اجمعیعلاهللقه طاهره سال یت صددوازده اما  و حضر 52
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  یارائه دهد و چگونگ یقیتطب ی  اسااال  را در جدولیساااز در طول تارانیجر یهاشیها و گراار و نگرشکاف بتواند .7

 ند.ک   یجاد حوادِ را تشریر آنها بر ایتار

شاده در آن، حسّ معتبر بودنِ صاحنه  یعتبارسانجا یهاف شااخصیواقعه و حادر  معتبر، با توصا  کیبتواند هنگا  نقل  .8

 ن(یاز معصوم کیربال و شهادت هر ک )بالخصوص در واقعه  ند.ک را به مخاطب منتقل 

 یقرائن الز  بر واقع یت حاورا حدس بزند و ساااواال نقل یرمعتبر، نادرساااتیغ یخیواقعه تار کینقل بتواند هنگا   .9

 ند.ک عرضه نده ینبودن مطلب را بر گو 

ه مخاطب ک  یاگونهند بهک هم را با مساتندات عرضاه یعلاهللن ساال یمعصاوم یدر مرار یقطعرمعتبر یغ یهاند نقلبتوا .10

 د.یرار در نقل آنها انصراف حاصل نماکنسبت به ت

ند و ک بودن آن را احساااس   یه منطقک   دهد یمخاطب توضاا  یبرا یاگونهرا به یخیتار یهابتواند علت اختالف نقل .11

 اورد.یدست بز بهی  را نیاز تار یقطع یهابه حداقل یابیحل دست راه

و  یخیتب تارک ، در تاب، عامه در گرشااته و حالک فار، اهل ک   توسااط یتار یهافیبتواند حداقل پنج نمونه از تحر .12

 53ند.ک را با مستندات ارائه  هاالمعارفدائره

را از حفظ  اء و ائمهیانب  یاز زندگ  یخیتار صاحن  کی، حداقل یاز موضاوعاتِ مبتالبه در زندگ  یفهرسات یبتواند برا .13

 .ندک نقل 

 ند.ک  یابیرا از منابع باز یخیا و حوادِ تاریقضاسرعت بتواند به .14

 54ان و اساال ی  ادیمطر  تار یهات یشاخصا  یالساال  و برخهمین علیات و شاهادت معصاومید و وفیم موالیبتواند تقو  .15

 به آنها انجا  شود. انهید تا بزرگداشت و توجه سالیم نمایرا تنظ

رد  کت عملیفیک ن و یت مساالمید تا موقعیم نمایرون جهان اسااال  را تنظیدرون جهان اسااال  با ب یقیم تطبیبتواند تقو  .16

م یتر قابل تصاور و ترسا قیتر و دقشافاف یالن جهانک ت یساه با موقعیالساال  با مقاهمین علیرساول خدا و معصاوم

 55باشد.

 

 

 :یقطع یحداقل

 شود. یبردارنده بهرهی ر در آییجاد تغی ا یه براکند ک شفک یاگونها بهر یخی تار قی حقابتواند 

 
 ت است.یار حائز اهمین علم بسینگاران در ا یات تاریاطالع از احوال و روح 53

 نب، نائب خاص حضرت و ...ی، حضرت زکامبر و ائمه مانند سلمان، مالیاء اولوالعز ، اصحاب خاص پیمانند انب ییهاتیشخص 54

ع یبا وقا یر تحوالت جهانین و سیت موجود مسلمیف وضعیه توصکشوند  یطراح یاگونهنات بهیتمر و یآموزش ین اهداف، محتوایه ایلکدر  55

دادن نشان یو برا ین واحد درسیب در ضمن این ترتیار گردد. بدکر آنها بر مابعد آشیتحوالت مرتبط شوند و تار یها  صدر اول و سرمنشاء یتار

 شود.یم یز بررسیجهان ن  ی  معاصر و تاریع مهم تاریاربرد آن، وقاک
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 (یشناختنید ی)از واحدها: 56«نینگرش و عقائد دل یدر واحد آموزش یلیمکاهداف ت
 

 ال  و سسس عرفانکفلسفه، سسس  یابتدا اهداف واحد آموزش

 توهم ما( ال ویهستند. )خارج از خ ییهات یند واقعک بتواند اربات  .1

و از  یاند و تصاادفل دادهیکرا تشا  یوجودسارچه کیو ه و دساتگاه منساجم کشاب کی ها،ت ین واقعیند اک بتواند اربات  .2

 ستند.ینگسسته هم

 اورد.یات خود استدالل بیمدع یند و براک م یرا ترس یالن هستک ن موجودات و ساختار یب 57بتواند روابط .3

م« با چه یجا هسااتک م« در یرویجا مک به م«  یاچگونه آمدهم«  یاجا آمدهک م« از یچه هساات گان هفت سااواالت بتواند به .4

 58بدهد. یعقالنم« پاس  ینک یت مک م« چگونه حریهست یموجودات

 59ند.ک اربات  یاو را با برهان عقل یات وجودیبتواند وجود خدا و خصوص .5

 اورد.یاستدالل بخود  یمدعا ی  دهد و برایت ربط موجودات با خداوند را توضیفیک بتواند  .6

 ند.ک سه ید مقایجد کیزیات فیاورد و با فرضیند و استدالل بک ف یت خلقت جهان را توصیفیک بتواند  .7

د یجد کیزیات فیارائه دهد و با فرضا   ی، نور، انرژزمان ،فضااماده،  ،یاز جهان مادبا اساتدالل  یر فلسافیبتواند تصاو  .8

 ند.ک سه یمقا

اذب(  ک )صاادق و  یعرفان یهافیاورد و با توصا یاده ارائه دهد و بر آن اساتدالل بماوراء م یهااز جهان یفیبتواند توصا  .9

 د.ینما یند و اعتبارسنجک سه یمقا

ات  یا ناد و باا فرضااا ک ف یگر و باا بادن را باا اساااتادالل توصااا یدکا یقات نفس و رو  و ذهن و رابطا  آنهاا باا یبتواناد حق .10

 ند.ک سه یمقا یعرفان یهافیو توص یشناسروان

و  یها به هساتر انواع نگرشیتارو  ندک عرضاه  یقیجدول تطب کیرا در  یمطر  در فلسافه اساالم یاهبتواند نگرش .11

  و جامع از یصح یبه نگرش یابیت دست یه مخاطب اهمک  یاگونهشد بهکر بیرا به تصو  یه موجودات، در زندگ کشب

 ند.ک درست( را لمس  ی)داشتن اطالعات فلسف یهست

، با یزندگ  یمعن و یریگ می، تصامیشاناسا نیت، دیریو مد یزیرت، برنامهیم و تربیرا در تعل یفلساف یر مبانیبتواند تار .12

 شواهد و مستندات نشان دهد.

 ند.ک نقد نسبت به آنها ارائه  کیرا بشناسد و بتواند حداقل  یو غرب یشرق یهاو فلسفه یالحاد یهافلسفه یمدعا .13

 
عرفان  یواحد آموزشا  یمختلف، طراح یعرفان یهات در جهان و ظهور و بروز نحلهیته: با توجه به گساترش توجه به معنوکنو ال ، عرفانکفلسافه،  56

 است. ی( ضروریفقاهت یعی)عرفان ش یاسالم

 هکن شبیاز موجودات در ا کیهر  ت و رتب یو موقع گریدکیبر  یریو اررپر یت و جهت اررگراریمکت، یفیک 57

را با  یبتواند سرمنشاء هست ند.کشود ارائه ی....« آغاز میاز جهت وجوده کم ینکیم یزندگ یه با جمل  لما در جهانکرا  یایا سخنرانیبتواند مقاله  58

 ند.کف یت خلقت را با استدالل توصیفیکبتواند  استدالل نشان دهد.

 ق به وجود آن باشد.یمستلز  تصد یین خدایه تصور چنکند کف یوجود و خداوند را توصعالم  یاگونهبتواند به 59
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بتواند ات را در دسات داشاته باشاد و یار رفته در قرآن و رواک به یفلساف  یهاو اساتدالل یعقل یهااز برهان یفهرسات .14

زان یتاب المک موجود در   یهاانی)مثالً ب 60ند.ک   یل و تشریات را تحلیات و رواین آین از ایمتخصص یفلسف یهانییتب

 61تاب بحاراالنوار(ک و 

شاود  یده میآنها پرسا  یه در مورد محتواک  یند و به ساواالتک  ک را در یفلساف  یها و مقاالت تخصاصا یخنرانبتواند سا  .15

 پاس  بدهد.

 :یقطع یحداقل

 ند.کارائه  یرا با استدالل عقل بی ن نگرش بر موارد رقی ا یو برتر ین نسبت به هستی بتواند نگرش د

 
 :یال  اسالمکدر  یلیمکاهداف ت

اساااتنااد   د: باهیا اورد. )مثال بگو یا ب یاساااتادالل نقل ،یبرهاان عقل یجااور در فلسااافاه، باهک اف ماره اهادیا لک  یبتواناد برا .1

 ه....(ک گونه است نیت خلقت ایفیک ن نسبت به ی ...نگرش دیآ

 ند.ک ه یها تهگر نگرشیات دین و فرضید یهان گزارهیب یقیجداول تطب  .2

 ند.ک ت محتوا را رابت ین، عقالنیگزار  د یمحتوا ا نقد نسبت به معقول نبودنِیراد سوال یبتواند در صورت ا .3

 کیه منساجم در کشاب کیصاورت ات( بهیات و روایها )آاز گزاره یاصاورت مجموعهن را بهید یرکبتواند دساتگاه ف .4

 ست«(یچ ی، انسان و زندگ یند. )نگرش اسال  به هستک با شواهد و مستندات ارائه  یعلم یا سخنرانیمقاله 

ر ک ، براسااس نگرش اساال  را با ذی ، فلسافه زندگ یفلسافه تار ،یشاناسا ، فلسافه جامعهیشاناسا انساان ،نیفلساف  دبتواند  .5

 مستندات ارائه دهد.

ند و ک اربات  ینبوت، امامت و معاد را براسااس برهان عقل، رواب و عقاب،یانساان و عدل اله ارِیبتواند ضارورت اخت .6

ر رفتار در ییم و تغیر تصامییه منجر به تغک  یاگونهند بهک ن ییت را تبن موضاوعایسااز نسابت به انگرش ینید یهاگزاره

 مخاطب شود.

نده را در موضاوعات فوق بشاناساد و بتواند آنها را حداقل  یدر زمان حال و آ 62ب یرق یرکف یهاو دساتگاه هانگرش .7

 ند.ک مورد نقد  کیدر 

 کیدر بتواند ند و ک ه یرا تههساتند جامعه و جهان در  یفراوان یداراه ک ها مرتبط با نگرش ینیاز شابهات د یفهرسات .8

 بدهد. یپاس  اقناع ییدانشجو مناظر  

ه ی ر  قطعی ، سا یات صاحیات، رواین )آید یهات موجود در تما  گزارهیعقالن  ،یبتواند با اساتفاده از منابع تخصاصا  .9

 د.بودن آن ملموس شو  یه منطقک به مخاطب ارائه دهد  یرده و طورک  ( را استخراج معصو 

ند ک  یبه مخاطب معرف یاگونهرا به امبر و اما یپ کی یصاحت ادعا یاعتبارسانج یز برایقابل تما یهابتواند شااخص .10

  ه را انجا  دهد.یاول یعمل ی، اعتبارسنجیمدع کیه او بتواند در صورت برخورد با ک 

 

 :یقطع یحداقل

 
 یعلم یگفتگو کیا در ی یسخنران کیا در ی یمقاله علم کیدر  60

السال  هیعلحضرت رضا  یبتواند بر گفتگوند مثال کدا یصورت روشمند پاز آنها به یاهیافت نشود بتواند فهم اولی یتخصص یلیه تحلک یو در موارد 61

 .دینماجاد یرا در مخاطب ا یاهید صدوق، فهم اولیتاب توحکث یاحاد یا بتواند نسبت به محتوایند کارائه  یحیتوض یبا عمران صاب 

 ب(المراهنیال  ب ک) یاسالم یهاان(، و مراهب و فرقهین االدیال  ب ک) یان آسمانیفر(، و ادکمان و الین االیال  ب ک) یرات بشرکاعم از تف 62
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 .د ی مات آن را اثبات نیند و عقالنکم ین را ترسی د یرکدستگاه ف بتواند 

 :یاسالم عرفاندر  یلیمکاهداف ت

 64دارد. یمنسجم یک قلب مانند ذهن از منابع شناخت است و دستگاه ادرا 63ندک بتواند اربات  .1

 .ندک ر و اربات یرا تصو  یاز انسان به شهود قلبیات و نیت ذهنیفاک بتواند عد   .2

ن و اربات  ییرا تب 65یخداوند در هسات ردکو عملت حضاور یفیک ت ربط مخلوقاتِ محدود با خالق نامحدود یفیک بتواند  .3

 66د.ینما

 د.ین و اربات نماییت ربط نفس انسان با خداوند را تبیفیک بتواند  .4

 اورد.یخود استدالل ب یمدعا یند و براک ف یرا توص 67ن نفس انسان و خداوندیما بیمراحل و عوالم ف .5

 68ند.ک ق یستدل و تطبف، میصادق را در هر مرحله توصواردات و خواطر  ،ات شهودیبتواند خصوص .6

 د.یق نمایف، مستدل و تطبیت عبور از هر مرحله و ارتقاء به عالم برتر را توصیفیک بتواند  .7

 د.یارها، عد  اعتبار آن را اربات نمایاذب و خالف را حدس بزند و با ارائه شواهد و معک  یبتواند شهودها .8

با نگرش   یقیجدول تطب کیناساااد و بتواند در ب را بشااا یج و رقیرا یهانگرش یاز موارد فوق، مدعا کیهر  یبرا .9

 عرفان اسال ، به قضاوت مخاطب بگرارد.

 ند.ک  ی، را بفهمد و اعتبارسنج69ات مرتبط با موضوعات عرفانیات و روایر آیدر تفس یعرفان یهالیتحل .10

ند و ک  اسااتفاده غ، وعظ و خطابه یانرار و تبل یبرا یو عرب یات فارساا یدر ادب ین عرفانیمضاااماز اشااعار با بتواند  .11

   دهد.یمخاطب توض ین اشعار را برایا یمحتوا

 یند با بشارک ه مخاطب احسااس ک  یاگونهند بهک ف یرا براسااس نگرش اساال ، توصا اهلل« یو لولامل« ک بتواند لانساان  .12

اربات  بتواند ند و ک از او حاصال  ارتباط« یبرقرارقابل ل یدارد روبروسات و تصاور یوتکمل یات قلبیه محتو ک  ینیزم

نقش  یت هساتیریامل چگونه در مدک ه انساان ک   دهد یاسات و توضا  یضارور یهسات یامل براک انساان  وجودند ک 

 دارد«

 70ند.ک ق یف، مستدل و تطبیمال را توصک ن یا یسو ت بهک حر یبتواند راهبردها .13

به قضااااوت   یقیجدول تطب کیا را بشااانااساااد و بتواند در  71طرفداران قابل توجه یدارا اذب و ناقصِکا  یهاعرفان .14

 نقد بر آنها وارد سازد. کیمخاطب بگرارد و بتواند حداقل 

 :یقطع یحداقل

 ند. ک ن یین شهود و مراحل آن را تبی ت ایف یکدن به شهود خداوند، یان رسکام بتواند 

 
اربات صادق و  ین و اساتفاده از برهان براییتب یاسات. )اساتفاده از شاهود برا یند« در علم عرفان، منظور اربات با برهان عقلکتما  مواردِ لاربات در  63

 اعتبارِ شهود(

 و تحوالت آنش یدایت پیفیک ،یات علم حضوریخصوص 64

 یات اسماء و صفات الهیو تجلض خداوندیفعل و ف 65

 ست««یه موجودات چیت بقیرده است پس موقعکجا را پُر ت است و همهینهایه لاگر خداوند ب کن سوال پاس  دهد یه ابتواند ب 66

 ض اقدس و مقدسیت، وجود منبسط، فیواحد ت،ی، احدقوس صعود و نزول، حضرات خمس ، الهوت،جبروت ،وتکمل ،الیخ ،عالم مثالمانند:  67

 د.یوت استفاده نماکو مل کت ربط ملیفیکار کن و ترییتب یند و از آنها براکه یصادق ته یاهایروو  یقطع یاز شهودها یبتواند فهرست 68

 ت ...یاهلل، مقا  واللقاء و ظهور،  یات تجلیاهلل، روات انتشاء اسماء یفیکات یرواالبالغه، خطب نهج یبرخه، یدیات توحیات و روایمانند آ 69

 ند.کرضه مخاطب ع یبرا کنمونه و مصداق قابل در 70

 استاندا، ذن، و ...کار، اشو، کنکمانند ا یو خارج یاعم از داخل 71
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 (فقهو اصول قواعد فقه ،فقه)«: نیقانون دل یدر واحد آموزش یلیمکاهداف ت

براسااس   72یدساتگاه و نظا  حقوق کیبتواند فقه اساال  را در ه ک بشاناساد  یاگونهفلساف  فقه و فلساف  حقوق را به .1

 .دیسه نمایگر مقاید یحقوق یهابا دستگاه یقیجدول تطب کیند و در ک ن ییتب یمعادالت عقالن

 اساال  یرا در دساتگاه حقوق کیت هر یند و موقعک ه یاساال  ته یدساتگاه حقوق ییه و مبنایاز قواعد پا یبتواند فهرسات .2

 مخاطب ملموس شود. یبرا یحقوق یمات و رفتارهایاربرد قاعده در تصمک ه ک  یاگونه  دهد بهیتوض

رد و کارائه دهد و تفاوت عمل  یقیجدول تطب کیمتفاوت در ساااختار فقه را در  یهایبندو دسااته یبندبتواند طبقه .3

 ند.ک را با شواهد و مستندات عرضه  کیر هر یتار

هر قسامت به  یهایازمندیشاد و نکر بیآن را به تصاو  یهاساتمیرسا یزو  ومت ک، حتمدن ،یالن زندگ ک ه کبتواند شاب .4

 دست آورد.را به یبشر یازهایشده از نیبندطبقه یه مخاطب فهرستک  یاگونه  دهد بهین و مقررات را توضیقوان

از  کیمناساب از هر  رده، ترجم ک مرتبط  یالت امروز زندگ کرا با مساائل و مشا  ین و موضاوعات فقهیبتواند عناو .5

 73د.یارائه نما ین فقهیعناو

ند و اجزاء، روابط، هدف، نقطه شاروع و ک ل یساتم( را تحلیسا  کیدار )وسات  هدفیپمجموع  بهم کیرد کبتواند عمل .6

ل ین تحلیند و بتواند اک ف یر روابط را توصا ییروابط و تغ یت برقراریفیک ، یحداقل، نقاط بحران، نقطه تعادل، خروج

 د.یق نمایتطب یوضوعات فقهرا بر م

ن ی ه متخصصک  یاگونهبه 74ندک ف یبا مراجعه به منابع مربوطه توص یشناسرا از جهت موضوع  یبتواند موضوعات فقه .7

 ف را معتبر بدانند.ین توصیهر موضوع ا

ِت مقصاود ظهور و قابل برداشا  ی، دارایدار اسات و براسااس قواعد تفاهم عرفین معنید یهاند گزارهک بتواند اربات  .8

 است.

 .ست یقابل استناد ن ییتنهاشود و بهیدار میمعن 75نید یها  گزارهکدر شب ینیند ظهور هر گزار  دک بتواند اربات  .9

 یقیتطب یبررسا  کیو در  76ار ببردک به یقانون متون را در( ر متنیتفسا گرار )شاف مقصاود قانونک بتواند قواعد و روش  .10

 ند.ک  یسازل خود را بازیرد متخصص، تحلکبا عمل

  کیمطلع باشد و بتواند حداقل در   77شوندیب محسوب میه رقک ر متن یتفس یهاات مطر  در قواعد و روشیاز نظر .11

 ند.ک مورد آن را نقد 

 
 رد.یگیط را در بر میف در رابطه با خدا، خود، همنوع و محیلکحق و ت یهااست و تما  حوزه یج در عرف دانشگاهین عبارت، اعم از عبارت رایا 72

الملل، فقه  نیومت، فقه زن، فقه ب کقه بهداشات، فقه فرهنگ، فقه رساانه، فقه خانواده، فقه حا فی اساال  یساتم بهداشاتیتاب الطهاره به سا کترجم  مثال:  73

 مجازات، فقه آموزش و ...

م به  کا در حیمربوطه اساتخراج شاود.   یتب علمکآن از  یهار و تبدلییل و اقساا  آن و تغکت الیل، هوکا نجاسات الیبحث در طهارت  یمثال: برا 74

 و سود در اقتصاد استخراج شود. ت بهرهیحرمت ربا، هو

ند  یصااورت برآد بهیبا ییجه نهایها نقش خاص خود را دارد و نته گزارهکدا  در شاابکهر  هکاساات  یارکو راه ی، راهبردینگرشاا  یهااعم از گزاره 75

 ها اخر شود.گزاره

 ت(ی)مباحث داللت و حج یفهماصول قانون 76

ه هنگا  ارائه مقصاود شاارع از متن قانون، مخاطب براسااس  کن اسات ی)شااخص، ا یلیفلسافه تحل و کیوته قبض و بساط، هرمنیاز نظر یمانند مساائل 77

 رسوال ببرد.(یگر، روش استنباط را زید یاهینظر
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ت استفاده از نص، یه در موارد عد  قابلک  یاگونهرا بشناسد به 78یگرارقانون و قواعد قانون کید  یت تولیفیک روند و  .12

اسااال   یت و انسااجا  دسااتگاه قانونیند تا معقولک   یمخاطب تشاار ید را برایدن قانون جدد آمیبتواند مراحل پد

 ملموس شود.

ند و قواعد و روش ک ه ین در موضاوعات مختلف تهید یهاگزاره یان برخیم هااز لاحسااس تعارض« یبتواند فهرسات .13

هاا را در هاا و تفااوت رتباهت یا ه مخااطاب تفااوت موقعکا  یاگوناهار ببرد باهکا ن لاحسااااس تعاارض«هاا را باهیحال ا

 ند. ک قانون لمس  ی، ابالغ و اجرایگرارقانون

بر هر  یشرح ،یو فقه یریند و با مراجعه به منابع تفسک ا  راجع به هر موضوع را از قرآن استخراج کاالحاتیبتواند آ .14

 د.یف نمایق آن در زمان حاضر را مستندا به منابع توصیسد و مصادیات بنو ین آیاز ا کی

 د.یدا  ارائه نماک هر  یبرا یند و شرحک ه یه حامل قواعد هر باب هستند را تهک  ییث مبنایاز احاد یامجموعه .15

به  یو جهان یو اجتماع یفرد یابیا ند و برنامه دسااات ک ه یا در هر باب را ته یقانون یقطع 79یهااز حداقل یامجموعه .16

 د.یقد  عرضه نمابهصورت قد ها را بهن حداقلیا

ت  یفیک ند و ک ه ید تهیآید میپد یقانون یهار تحقق حداقلیه در مسااا ک  80یالتکمشااا  یها را براحلاز راه یامجموعه .17

 د.یقد  ارائه نمابهصورت قد به ،موضوع یا بازسازیر ی  مسیتصح یاستفاده از آنها را برا

د. ید فهرساات نماید آیموضااوع مشااخص پد کیافراد در ارتباط با  ین اساات براکه ممک را  یبتواند حاالت مختلف .18

ه مخاطب بتواند ک   دهد  یتوضاا  یاگونهم هر حالت را با مراجعه به نظر متخصااص بهک)حدس زدن فروعات( و ح

 81ند.ک قد  اجرا بهقد 

قد  چه بهه او بداند قد ک  یاگونهبه ندک ساواد تا متخصاص( ترجمه یها را به زبان مخاطب )از بد بتواند متن رساالهیبا .19

 82ه شود.یتوج یها، از جهت عقالنابهامات و استغراب ینسبت به برخ ند وکد بیبا

جاد حسّ مخاطب یند و اک ات اسااتناد یات و روایبه آ الن در هر باب،ک و  یمحور ی  مسااائل شاارعیبتواند در توضاا  .20

 د.یت نمایرا تقو  یجا  دستورات شرعز  آنها در انی، انگم بودن فتاواکو حسّ مستح افراد یم برایقرار گرفتنِ مستق

نندگانِ مختلف ک به ساوال  یف قطعیلکند و تک مطر  در جامعه را اساتخراج  یهاقن از رساالهیو مت ک بتواند قدر مشاتر .21

   دهد. یمخاطب توض یرا برا ید و علت اختالف فتاویه نمابا مراجع مختلف، عرض

در صاورت مواجه شادن با و  اساتدالل اسات بفهمد یه حاوک را  یفقه  یتخصاصا  یمقاالت و گفتگوها متون،بتواند  .22

 یند و براک مورد نظر را با مراجعه به منابع مربوطه اساتخراج  یفتوا، مساتندات و اساتداللِ فتوا کیدرخواسات مساتند 

   دهد.یمخاطب توض

 
 هیعملقسمت اصول 78

 شوند.(یه منجر به جر  و مجازات مک ی)موارد واجب و حرا ، بطالن و صحت 79

ننده  که در نظر ساوالکا ، جوانب محتمل آن را کظاهر سااده از احساوالِ به کید بتواند در مواجه با یبا شاوند.یا حرمت میه منجر به بطالن ک یطیشارا 80

مهارت  یاب یرد، ارزید در درس فقه انجا  بگیه حتما باک ییهایاب یاز ارز  یکی ننده را بدهد.کدسات آورد و ساسس پاسا  ساوالاشاف، بهکسات با ساواالتِ ین

ا پس از حداقل پانزده سااواِل  یند کیر فقط سااوال از مهر میعقد ازدواج دارند، فراگ ینند و تقاضاااکیدو نفر مراجعه م یمثال وقته کاساات  ییگومساااله

 د.ینمایغه عقد میص یه و ...اقدا  به اجرای، علم به مهری، ازدواج قبلیمختلف از سن دختر، اذن ول

 لف در اغلب موارد راهگشا نبوده است.کها به مصیو تشخ ق یردن تطبکو واگرار  یشرط یهاات و فرضیلکان یب  81

 ا کع و فلسفه احیالشرامهارت استفاده از علل 82
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  از اجتهاد در ذهن یصاح یریند تا تصاو ک  یساازهیمخاطب شاب یاساتنباط و اجتهاد را برا کیقد ِ  بهبتواند روش قد  .23

 ند.ک ها و اجتهادها را مشاهده و منشاء تفاوت استنباط 83جاد شودیغلط، ا یهافرضشیبا پمخاطِب 

 د.یسه نمایمقا یا  شرعکبا اح یقیجدول تطب کیند و در ک استفاده  یبتواند از متون حقوق .24

خمس و د، محاساااب  یند، حل اختالف نمااک م یرداد تنظمشااااوره بدهد، قرا(یو مال ی)خانوادگ یبتواند در امور حقوق .25

خُرد خااص )ماانناد بورس( و  یو باازارهاا یج در باازار خُرد عمومیرا انجاا  دهاد، معاامالت راه یا ات، ارِ و دکا ز

 ند.ک  یرا اعتبارسنج 84النک  یبازارها

با قانون    یقیجدول تطب کیر دست آورد و درا به یگرِ اسالمین مراهب دیو قوان گرید یهاان و ملت ین ادیبتواند قوان .26

 ند.ک سه یمقا یعیاسال ِ ش

 ر با ارائه مستندات و شواهد پاس  بدهد:یزمانند موارد  ییبتواند به سواالت و نقدها .27

 .ردیقرار گ  یحقوق یهانظا  ک د مالیباحقوق بشر  .أ

 د  امروز را دارند«یچیم امور پین مربوط به دهها قرن قبل قدرت تنظیقوانا یآ .ب

 ند.ک ر یید تغیم باکن حیان منطبق شوند و اکط زمان و مید با شرایا  باکاح .ج

 است. یمربوط به امور شخص یت فقهیریند و مدک تواند جامعه را اداره یم یت علمیریمد .د

 ست.یه زن معقول و عادالنه نیت مرد، حجاب، ارِ و دیمومیمانند ارتداد، قصاص، ق یامکاح .ه

 توسعه دارد« یبرا یا اسال  مدلیآ .و

 ب تمدن غرب ساخت«یرق یتمدن توانیاسال  م یو فرهنگ یا با دستگاه قانونیآ .ز

 

 :یقطع یحداقل

 ند و کن ییاسالم را تب یدستگاه قانون بتواند 

 د ویاستخراج نما ییرا از منابع فتوا ین خاص در هر موضوعیقوان

 ند.کب، عقال اثبات ین رقین را بر قوانین قوانی ا یارآمد کو  یبرتر

 
 هااطید احتیت تولیفیکبالخصوص  83

 ، معامالت انحصارآوریومتک، معامالت حیالمللنیمانند معامالت ب  84



 31 

 (یاسالم اخالقو فرهنگ )«: نیفرهنگِ دل یدر واحد آموزش یلیمکاهداف ت

براساااس   یدسااتگاه و نظا  رفتار کیه بتواند فرهنگ و اخالق اسااال  را در  ک بشااناسااد  یاگونهفلسااف  اخالق را به .1

 د.یسه نمایگر مقاید یو اخالق یفرهنگ یهابا نظا  یقیجدول تطب کیند و در ک ن ییتب یمعادالت عقالن

   یدساتگاه توضا ن یارا در  کیت هر یند و موقعک ه یتهرا اساال    یالقاخدساتگاه  ییه و مبنایاز قواعد پا یبتواند فهرسات .2

 مخاطب ملموس شود. یبرامات و رفتارها یبرد قاعده در تصمارک ه ک  یاگونهدهد به

هر قسامت به  یهایازمندیشاد و نکر بیآن را به تصاو  یهاساتمیرسا یو ز ومت ک، حتمدن ،یالن زندگ ک ه کبتواند شاب .3

و  یفرهنگ یازهایشااده از نیبندطبقه یه مخاطب فهرسااتک  یاگونه  دهد بهیرا توضاا  خود فرهنگ و اخالق خاصِ

 دست آورد.را به یبشر یاخالق

رده، ترجم  مناساب از ک مرتبط  یالت امروز زندگ کرا با مساائل و مشا  یو اخالق یفرهنگن و موضاوعات یبتواند عناو .4

 85د.یارائه نما یاخالقن یاز عناو کیهر 

  یاگونهبه 86ندک ف یبا مراجعه به منابع مربوطه توصا  یشاناسا را از جهت موضاوع یو اخالق یهنگبتواند موضاوعات فر .5

 ف را معتبر بدانند.ین توصین هر موضوع ایه متخصصک 

ه ک به مخاطب نشاان دهد  یاگونهبهآن را بتواند دها«، لخوب و بد« را بشاناساد و یدها و نبایش لبایداید و پیت تولیفیک  .6

 د.یرفتار برآو  87نگرشر در ییار شده، به دنبال تغکش آشیاو برا یمات و رفتارهایتصم یهاصحنهپشت 

  یاگونهند بهک ارائه  یقیجدول تطب کیرا در  مان«ی«، لعدالت« و لامالک ل  «،سااعادتلات مختلف در مورد یبتواند نظر .7

 .ل شودیتبد یریگ اندازهشاخص قابل یدارا یمیمفاهمخاطب به  یبرا یاجمال یاز مفهوم مین مفاهیاه ک 

 90با نظرات اساال   یقیجدول تطب کیو بتواند در  89را بشاناساد 88یتیترب یشاناسا رشاد و روان یشاناسا ات روانیمدع .8

 ند.ک سه یمقا

 ند.ک سه یبا نظرات اسال  مقا یقیجدول تطب کیرا بشناسد و بتواند در  91یشناسات جامعهیمدع .9

م کح یند و مخاطب را براک ساه یاساال  مقا یتب اخالقکبا م  یقیجدول تطب کیرا در  یاتب مختلف اخالقکبتواند م .10

 شاند.کآن به قضاوت ب یبه برتر

 ند.ک ارائه  یعلم یامقالهن مورد یدر ا یمثبت و منف 92فعال یو ابزارها یفرهنگ یبتواند راجع به فرهنگ و مهندس .11

ها  شید و نقش ذهن، خواطر، گراینما ارائه یورت معادالت راهبردصا ها را بهن و فرهنگیها، قوانبتواند رابط  نگرش .12

 د.یآنها عرضه نما یسازنهیبه یبرا یاتیند و برنامه عملک ن ییر رفتارها را تبییدر تغ یقلب یهاافت یالت و دریو تما

 
،  یاخالق نقد، اخالق جنسا  الملل،نی، اخالق ب یکخالق پزشا الق آموزش، اومت، اخالق رساانه، اخکت، اخالق خانواده، اخالق حیریاخالق مدمثال:  85

 ، و ...یستیاخالق ز

 ستم بهداشت و درمان استخراج شود.یم بر سکحا ی، فضایکبحث در اخالق پزش یمثال: برا 86

 شوند.یارائه م یاخالقو  یحقوقاتب کات در بحث از مید اعتباریتول ینگرش یمبان 87

ت احساس، هوش یریمد، یرفتار یهایناهنجار منشاء  ،یتیترب  یهات، مدلیمراحل رشد، ترب ، یتیشخص یهاهیالت، رفتار، یهوت و یدر بحث شخص 88

 زش، و ...ی، انگیجانیه

 شناسانهموضوع یدر فضا 89

آن،  ی  و اربات برترل به اساتخراج نظر اساالیتبد ین هدف در ساط  تخصاصا ی)ا اسات. ین رشاته اخالق و فرهنگ اساالمیه متخر از متخصاصا ک 90

 شود.(یم

  یهاای، هنجاارهاا و نااهنجااریاقشاااار اجتمااع ،یریپارجاامعاه ، فرهناگ،یاجتمااع یهاا، ارزشیاجتمااع یهاا، گروهیاجتمااع یاز، رفتاارهاایا در بحاث ن 91

 ... ، وی، توسعه انسانیاجتماع

 ند.ک یشناسرا موضوع ا و ...ها و مدهی، بازیروان یهاغات و جنگ ی، تبلیارسانه یسازرسانه و فرهنگ  92
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جامعه«  یفرهنگ ی« به لمعادالت مهندسااا یفرد یر رفتارهاییتغ یبرا یبتواند نگرش خود به اخالق را از لدساااتورات .13

اساال  را با زبان  یا  اخالقکها، احها و ساازمانمجموعه یبرا یه در جلساات مشااور  فرهنگک  یاگونهارتقاء بخشاد به

 د.یتحقق آن ارائه نما یبرا یو برنام  راهبرد یفرهنگ یمهندس

ب ه مخاطک  یاگونهد بهیحل آنها را ارائه نماند و راهک ه یته یمسااائل اخالق ارض و تزاحمنقاط تعاز  یبتواند فهرساات .14

 رد و رفتار درست را بروز دهد.ی  بگیم صحین موارد، بتواند تصمیهنگا  مواجه با ا

  یهاع و داساتانیو وقان، علماء و بزرگان( یمرجع و الگو )اعم از معصاوم یهات یمات شاخصا یبتواند رفتارها و تصام .15

د یبه مخاطب ارائه نما یت طورند و با شاواهد و مساتنداک ل یم و رفتار، تحلیتصام ک مالبه  یابیدسات  یبرارا  یاخالق

 ر در رفتار شود.ییجاد تغیا یاو برا یسازه موجب فعالک 

  یریگ ص دهد و اندازهیدر عمل بتواند تشااخه مخاطب ک ند ک ن ییتب یاگونهرا به یمثبت و منف یبتواند صاافات اخالق .16

 ا اصال  آن در دست داشته باشد.یت یتقو  یقد  برابهند و برنام  قد ک 

جدول  کیوگا، و ... را بشاناساد و بتواند در یز ذهن،  ک ، آرامش و تمری.ال.پت، انیموفق یهاالسک ها و دورهات یمدع .17

مدل اسال  به  یاجرا یبرا یاتیمدل اسال  را به قضاوت مخاطب بگرارد و برنامه عمل یبا نظرات اسال ، برتر  یقیتطب

 ند.ک مخاطب عرضه 

ن  یتحقق ا یقد  برابهقد  یهابراسااس اخالق و فرهنگ اسال ، دستورالعملرا بشاناساد و بتواند  93یزندگ  یهامهارت .18

 د.یها ارائه نمامهارت

 ند.ک ت ارائه یا روایه یآ کی، حداقل یو فرهنگ یهر موضوع اخالق یبرابتواند  .19

و  یشاا  عرفان با یتیو  تربیارائه دهد و تفاوت شاا  یقیجدول تطب کیمختلف را در  یاخالق یتیترب یهاوهیبتواند شاا  .20

 اخالق را با شواهد و مستندات نشان دهد. یتیترب

 رده باشد.ک ن ی، تمریفرهنگ ت یریارگاه مدک و  94ینیتمر یارگاه عملک را در  یردن دستورات اخالقک  یاتیت عملیفیک  .21

 رده باشد.ک ل به عادت یدر خود تبد نظم« را و یزیلتواضع، تم گان سه یرفتار یهاشاخصحداقل  .22

   

 :یقطع یحداقل

 ند.کسه ی ب مقایرق یهابا فرهنگ یفرهنگ اسالم را در موضوعات و جوانب مختلف زندگ بتواند 

 
را  یزندگ یالز  برا یهات و ...)بتواند مهارتکمسااله، مهارت نقد، مهارت ارتباط مورر، مهارت مشاارر و حلک، مهارت تفیریگمیمانند: مهارت تصام 93

 ند.(کن یف و تدویبراساس نگرش اسال  تعر

ان غضاب روبرو شاود و یشاد  طغ یساازهیشاب یهاتیند و با موقعکت کشار ت احسااسیریارگاه مدکنترل غضاب در کو  ییخوخوش یمثال برا 94

اورد  یدسات ب آنها را به حلالت و موانع مواجه شاود و راهکار ببندد و با مشا کارائه شاده توساط اساتاد را به یارهاکند و راهکت یریالعمل خود را مدسکع

 ند و ...کت کارگاه حضور قلب در نماز شرکا در یار ببرد. کو دوباره به
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 گونه است:نیاند اافتهیها را ن مهارتیا یعموم یشناسمقطع اسال  یه در انتهاک  یرانیفراگ انداز چشم

 رد(:ک ف خواهد یگونه توصنیطالب، آنها را ا یت عمومیبه وضع یرونی)ناظر ب

تاب،  ک اول، منابع مرجع اعم از بودند، منابع دساات  یعلم یول کوچک  یاتابخانهک  یدا  داراک ه هر ک م یروبرو شااد یفرادما با ا

ن  یص بود قرار داشاتند، در هر زمیننده قابل تشاخیب یسارعت براه بهک منظم   یبندطبقه کیدر   یفشارده، نوار صاوتمقاله، لو 

 قابل توجه وجود داشت. ی، منبعیشناسمرتبط با رشته اسال  یعلم

ه ک گر بود ید یکیترونکها و اطالعات الادداشت ی یحاو لم،یس و فک، عیقیموس یجاه بهک داشتند  یاانهین افراد رایدا  از اک هر 

ه در ک را  یدواژ  مرتبط با علو  و معارف اسااال  و علو  انسااانیلک شااده بودند. هر  یدهق آدرسیشااده و دق یگرارق اساامیدق

 یه براکنشاده بودند بل یشاد. اطالعات صِارفا به خاطر جالب بودن گردآوریم یابیباز یاجهید، نتیردک یتجو وارد مقسامت جسا 

 مالحظه شده بود. یاربردک  کیهر 

به دسات گرفته و  یاغرک ه کرود بلیها نمتابک ، بالفاصاله به ساراغ منابع و یااز طالب، هنگا  مواجه با ساوال و مسااله کیهر 

 یند. ساسس براک د یمطلب تول یه را برایاول یند تا پاساخک یم ید و ساعینمایمسااله محل یمرحله برابهمرحله  یرکتفشاروع به 

  یهادواژیلک ف یه با تعرکور و بدون برنامه، بلک صاورت نه به یرود، ولید شاده، به ساراغ منابع میپاسا  تول یابیو ارز یبررسا 

، منابع  یکیترونکها هم مقاالت و هم منابع التابک ان یج مرتبط را هم در مین نتایترشا ین زمان بیمترک جساتجو، در  یبرا یبیک تر

  یهالیها و فاادداشات یها و تابک ان یمرتبط، و در م یز علمک مرتبط، مرا یعلم یهات ی، شاخصا ی، منابع خطیداریو شان یدارید

 کیصاورت به  یفیو تال یعلم یسااختار منطق کیند و در ک یم یبندرده، دساتهک  یند، اعتبارسانجک یم یابیخودش باز  یشاخصا 

 د.ینمایارائه م یا سخنرانینوشته 

شادند و یحوصاله نمیتاب خساته و بک  کیاق مطالعه داشاتند و با خواندن چند صافحه از یه حوصاله و اشاتک م یدیرا د یما طالب

توانساتند  یردند و سارانجا  مک یساه میرا با هم مقاها تابک داشاتند، یبرم ادداشات یردند، ک یر مکردند، فک یها مطالعه مگاه سااعت 

   دهند.یجه مطالعات خود را به دقت توضینت

، چه ارر و یا سااخنرانین درس یه اک دانسااتند یقا میردند، دقک یت مک شاار یعلم یا سااخنرانیدرس  کیه طالب در ک  یهنگام

درس را  یت اصالیه فعالکها فقط شانونده نبودند بلسرد. طالب در درک اساتفاده   ید از آن در زندگ یدارد و چگونه با یاربردک 

 عهده داشتند.ت استاد بهیبود با هدا یلکافتن پاس  مساله و حل مشیه ک 

زه یمرحله نشااط و انگبهخود داشاتند و مرحله یسااله برا 50و  30، 20 یهادرازمدت بودند و افق یزیربرنامه یتما  طالب دارا

 شد.یه مدیشتر دیادامه راه در آنها ب

آوردند یدر م  یمنطق یهادادند، سسس به زبان قالب یج بود، مطالب تو را به دقت گوش مین طالب واقعا مهیبا ا یعلم یگفتگو 

ردند برهان و ک یه خود اساتدالل مک  یدادند. و هنگامیملموس نشاان م یهارت را با قاعده و مثالکال و حفر  موجود در تفکاشا 

 ماند.ینم یباق یگرید یچ گفتگو یه یه جاک ردند ک یان میشفاف ب یاگونهقد  بهبهل را قد یدل

ردند و بر اسااس برنامه ک یم میرا تنظ یایاربردک منساجم و   یقینامه تحقشاد، طر یق میه درخواسات تحقک  یدر هر موضاوع

 نمودند.یج را ارائه میهمان طر ، نتا

از  یاهیم، بالفاصااله آیدیپرساا یمد یا جدی یمیقد یال  را راجع به موضااوعنظر اساا  یوقت ،ییه در هر گفتگو ک واقعا جالب بود 

ق آن بر موضاوع را با اساتناد  یه و تطبیدادند و مقصاود آیب داشاتند نشاان میه در جک   یقرآن یخواندند و آن را از رویقرآن را م

ا  یه گو ک ردند ک یث را ترجمه میات و احادیآ چناندادند و یز انجا  میث نیرا با احادار ک ن یهم  دادند.ی  میر توضااا یبه تفاسااا 

 .م.یامبر هستیما مخاطب خداوند و پین امروز نازل شده است و ما مستقیات همیات و روایآ
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رمان از یه خودِ ما تصاو ک  یاگونهردند بهک یف میه موضاوعات و مساائل توصا کگاه موضاوع را در شابیه ابتدا جاکنیتر اجالب 

و  یشاورک  ،یشاهر یزندگ  یفضااردند. ک یساسس نظر اساال  راجع به موضاوع را ارائه م شاد،یم ر و ارتقاءییموضاوع دچار تغ

شاادند را خوب  یب نظر اسااال  محسااوب میرواج داشااتند و رق یو اجتماع یعلم یه در فضاااک  یگریو نظرات د یجهان

نظر اساال  برتر و بهتر  ه ک نند ک ان ادعا ه خودشا کنیردند و بدون اک یاز آنها را رسام م یقیتطب یهاساهیو جداول مقاشاناختند یم

  ینک نظر اسال  اعتراف  یبه برتر ی، مجبور بودیقیدن جداول تطبیاست با د

ها و عقائد نگرش ، در دفتر اول،اسات ف خودشاان یه تالک   دارندد«« یگو یبا عنوانِ لاساال  چه م یساه جلد یتابک دا  از آنها ک هر 

 .ن اسال  و در دفتر سو  فرهنگ و اخالق اسال یاناسال  ارائه شده ، در دفتر دو ، قو 

ت موجود در آنها با برهان ارائه شاده و در یمساتند شاده و ساسس عقالن ات،یات و رواین دفترها، نظر اساال  با ارائه آیدر تما  ا

ت  یوضااع ت موجود بهیر از وضااعییتغ یبرا ییاجرا یارهاکاساات و در هر قساامت راهسااه شااده یب مقایت با نظرات رقینها

ردن معارف ک  یاربردک  ین افراد برایا ییتواناسااز و از زمان جلوتر هساتند و ندهین افراد واقعا آیا مطلوب عرضاه شاده اسات.

 است.   اریبس ین در زندگ ید

ل  کا حال مشااا  یقاد  براباهقاد  یآمادناد و باا دساااتورالعملیم یاباا خواساااتاه کیا ه هر کا م یدیا دیرا م یننادگاان مختلفک مراجعاه

  یحل بحران رفتار یگریرد، دک یرا طلب م یام قرارداد اجارهیگر تنظیداشات، نفر د یلینفر مشااوره تحصا  کیگشاتند، یبازم

ت در ک به دنبال حر یقتیحقرد، طالب ک یسازمان خود مطالبه م یبرا یبرنام  فرهنگ یفردبود،  یاش را متقاضا موجود در خانواده

 رد و ...ک یرا درخواست م هیاول یهاییبود و راهنما یر شهود الهیمس

 کیدر شد و یشان مشاهده میهاگفته یدر اجرا یم، مهارت خوبیردک یز توجه میخودشان ن یو رفتار  یت زندگ یبه وضع یوقت

 توان گفت:یجمله م

و  ی، روحیعلم ی، قوت و اساااتواریردک یدا  از آنهاا گفتگو مکا ه هر گااه باا هر کا و موجاه بودناد  یمنطق ین طالب، افرادیا

شااان یو با نظر به زندگ  یافتادیاد خدا میدنشااان به ی. با دینمودیقت و علم را در آنها لمس میحق یو جسااتجوگر یرفتار

 .یردک یت را مشاهده میابد

 ن یو الحمدهلل رب العالم

 1429غره شعبان المعظم 

 یمشهد مقدس رضو 
 ید واسطی  عبدالحمیش
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 میبسم اهلل الرحمن الرح

 

 د یکچ

 هیعلم یهاحوزه یزشاهداف آمو 

 یمقطع عمومدر 

 
 (یقطع یهاحداقل)

 :یلک انداز چشم

 

ارائه دهد )هم  یاگونهتواند دانش خود را بهیداند و میم یاساااال  را در امور مختلف زندگ  فرهنگو  قانون، نگرش .1

 ه:ک توب( کو هم م یشفاه

 ندک م و مطالب را تصور یمخاطب بتواند مفاه  .أ

 ندک اس بودن آن را احسیمنطق .ب

 دیآن بر موارد مشابه را لمس نما یبرتر .ج

 ندک مطلب را ارائه  ییر( بتواند چرای)فراگ  .د

 گو باشدبتواند در برابر نقدها پاس  .ه

دو   د«« با اساتناد به منابع دسات یدهین مطلب را به اساال  نسابت میا یک ل و مدریبتواند به ساوالِ لبراسااس چه دل .و

 د.یند، پاس  بگو ک اربات  آنها را یعموم یت نسبید مقبولیه باک 

 یند در فضااک ه مخاطب احسااس ک ند ک ترجمه  یاگونهمخاطب عصار خود، به یاول اساال  را برابتواند متون دسات  .2

   دهد.یتوض ینده را با استناد به منابع تخصصیمتن قرار گرفته است و بتواند مقصود و مراد گو 

 ند.ک یت میعاشناسد و ریرا م ینیمربوط به عالم د یااخالق حرفه .3

 ند.ک را احراز  یورود به مقطع تخصص یالز  برا یو مهارت یعلم یازهاینشیپ .4
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 ل:یحداقل الز  در روش تحص

 .دهد ارتقاء یاربردکه به فهم یو فهم اول یاخود را از سط  فهم حافظه یریادگیبتواند 

 حداقل الز  در منطق:

 د.یا مغالطه را استخراج نمایو برهان  ندک ل یتبد یمنطق یهابتواند گفتارها را به قالب 

 ق:یحداقل الز  در روش تحق

 د.یسیار بنو یق معیتحق کیبراساس ضوابط  یعلم یابتواند مقاله

 اتیحداقل الز  در ادب

 ند.ک، حسّ موجود در عبارات را لمس یه مخاطب عالوه بر تصور معانک یا گونهند بهکال  خداوند را ترجمه کبتواند 

 :یشناسنیدر د حداقل الز 

 شود. نیبراساس نظرات د یزندگ ه مخاطب عالقمند به ک ند ک  یمعرف یاگونهن را بهیبتواند د

 ر:یحداقل الز  در تفس

 و  ندک  یابیسرعت بازبهراجع به آن موضوع را ات یآشود، یمطر  م یموضوع یبتواند وقت

 .ار ببردک به یتواند در زندگ به مخاطب ک   دهد یتوض یاگونهات را بهیا  خداوند در آن آیپ

 ث:یحداقل الز  در حد

 ندک ن به مخاطب ارائه یانتقال نظر د یث معتبر برایبتواند احاد

 .ار ببردک به یبتواند در زندگ ه مخاطب ک  یاگونهبه

  :یحداقل الز  در تار

 شود. یاربردنده بهرهیر در آییجاد تغیا یه براک ند ک شف ک  یاگونهرا به یخیق تاریبتواند حقا

 حداقل الز  در فقه:

 د ویاستخراج نما ییرا از منابع فتوا ین خاص در هر موضوعیقوانبتواند 

 ند.ک اربات  ب، عقالًین رقین را بر قوانین قوانیا یارآمدک و  یبرتر

 حداقل الز  در فلسفه:

 ند.ک م یترسبا استناد به برهان  را ین به هستیو نگرش د یه هستکشببتواند 

 ال :ک   در حداقل الز

 و ند ک م ین ترسید یهارا با استناد به گزاره ین نسبت به هستیبتواند نگرش د

 .دینماارائه  یب را با استدالل عقلین نگرش بر موارد رقیا یبرتر

 حداقل الز  در عرفان:

 ند.ک ن یین شهود و مراحل آن را تبیت ایفیک دن به شهود خداوند، یان رسکبتواند ام

 القحداقل الز  در اخ

 ند.ک سه یب مقایرق یهابا فرهنگ یبتواند فرهنگ اسال  را در موضوعات و جوانب مختلف زندگ 
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 گانه:چهارده ید  اهداف حداقلیکچ

 .دهد ارتقاء یاربردک ه به فهم یو فهم اول یاخود را از سط  فهم حافظه یریادگ یبتواند  .1

 د.یا مغالطه را استخراج نمایند و برهان ک ل یتبد یمنطق یهابتواند گفتارها را به قالب  .2

 د.یسیار بنو یق معیتحق کیبراساس ضوابط  یعلم یابتواند مقاله .3

 ند.ک ، حسّ موجود در عبارات را لمس یه مخاطب عالوه بر تصور معانکیطورند ک را ترجمه  قرآنبتواند  .4

 ود.ش نیبراساس نظرات د یزندگ ه مخاطب عالقمند به ک ند ک  یمعرف یاگونهن را بهیبتواند د .5

ات یا  خداوند در آن آیو پ ندک  یابیسارعت بازبهراجع به آن موضاوع را ات یآشاود، یمطر  م یموضاوع یبتواند وقت .6

 .ار ببردک به یبتواند در زندگ ه مخاطب ک   دهد یتوض یاگونهرا به

 .ار ببردک به یزندگ  بتواند دره مخاطب ک  یاگونهبه ندک ن به مخاطب ارائه یانتقال نظر د یث معتبر برایبتواند احاد .7

 شود. یبردارنده بهرهیر در آییجاد تغیا یه براک ند ک شف ک  یاگونهرا به یخیق تاریبتواند حقا .8

ن  ین را بر قوانین قوانیا یارآمدک و  یبرتر د ویاساتخراج نما ییرا از منابع فتوا ین خاص در هر موضاوعیقوانبتواند  .9

 ند.ک اربات  ب، عقالًیرق

 ند.ک م یترسبا استناد به برهان  را ین به هستینگرش دو  یه هستکشببتواند  .10

ب را با ین نگرش بر موارد رقیا یو برترند ک م ین ترسا ید یهارا با اساتناد به گزاره ین نسابت به هساتیبتواند نگرش د .11

 .دینماارائه  یاستدالل عقل

 ند.ک ن یین شهود و مراحل آن را تبیت ایفیک دن به شهود خداوند، یان رسکبتواند ام .12

 ند.ک سه یب مقایرق یهابا فرهنگ یبتواند فرهنگ اسال  را در موضوعات و جوانب مختلف زندگ  .13

 ند.ک داند عمل یبتواند به آنچه م .14
 


