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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

 

 : مدرسه علوم اجتماعیو چشم انداز غایت 

  پیشگیری و مقابله با  های اجتماعیپیشگیری و درمان ناهنجاریشناخت شرایط موجود جامعه و(

 های مکی و مدنی(ها و فتنهآسیب

  عملی تشکیل امت واحده توحیدیفراهم آوردن مقدمات و ساختارهای علمی و 

 بر افرازی پرچم والیت مداری و والیت پذیری در سراسر عالم 

 : مخاطبین مدرسه علوم اجتماعی

 نخبگان جامعه در سطوح عملکردی متفاوت 

 : سطوح عملکردی مدرسه علوم اجتماعی

ها فعالیت اصلی درمان ناهنجاری که به نحو موثری در ایجاد و یا پیشگیری و متخصصینیمجمع  -1

 دارند.

 ها و تغییرات اجتماعیاساتید تاثیر گذار بر فعالیت -2

 دانشجویان نخبه سیاسی و فرهنگی و اجتماعی در سطوح مختلف. -3

 کارگزاران فرهنگی در سطوح باال -4

 نحوه عملکرد مدرسه علوم اجتماعی

  نخبگان جامعه  قرآنی از میانتربیت نیروی 

 نوع عملکرد مدرسه علوم اجتماعی در سطوح مختلف اجتماع:
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ها تدوین شده توسط اعضای اصلی در گروهو کتب های تخصصی از موضوعات مقاالت ارائه گارگاه -

 های مختلفو مدارس مختلف مدرسه قرآن و عترت و بررسی بازخورد گروه

 های مختلف علوم اجتماعیدانشجویان رشتهبرگزاری جلسات مختلف با  -

 یا مؤسسات مرتبط یا افراد مؤثر  هاتدبر در دانشکدههای برگزاری روش -

 ارتباط با اساتید دست اندرکار در موضوعات اجتماعی -

 ربطهای ذیها و سازمانشناسایی و ورود به ارگان -

 مرتبط هایبرگزاری همایش تخصصی در دانشکده -

 ارتباط با موسسات تخصصی و خصوصی مرتبط با این حوزه -

- ..... 

 :یابی به اهدافعی در راستای دستعلوم اجتما مدرسه هایبرنامه

علوم اجتماعی دو نوع برنامه در قالب عمومی و تخصصی  مدرسه ،با توجه به غایت و گروه مخاطب ذکر شده

 نماید.ارائه می

 :برنامه تخصصی، مدیریتی و راهبردی

 جهت تدوین سیاستنامه و برنامه راهبردی مدرسه علوم اجتماعی

ت اصلی ها فعالیکه به نحو موثری در ایجاد و یا پیشگیری و درمان ناهنجاری هاییجموعهمشناسایی  -

 دارند.

 ها و تغییرات اجتماعیاساتید تاثیر گذار بر فعالیتشناسایی  -

 دانشجویان نخبه سیاسی و فرهنگی و اجتماعی در سطوح مختلف.شناسایی  -

 ربط های ذیمدیران و کارمندان ارشد سازمان ،کارگزارانشناسایی   -

 ین سیاست نامه مدرسه علوم اجتماعی های علوم اجتماعی جهت تدوزیر شاخهشناسایی  -
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باال بردن توان ارتباط با نخبگان و یافتن زبان مشترک علمی با این قشر از طریق ارائه مقاله در سطوح  -

 تخصصی و علمی پژوهشی

 های اجتماعیها و ناهنجاریشناسایی آسیب -

 های درمان مسائل اجتماعیشناسایی راه -

صاصی با حضور اعضای اصلی تشکیل شده و گزارش جلسات بنا به *برای نیل به این مقاصد جلسات اخت

 به طور ماهانه و یا فصلی ارائه خواهد شد.مدارس درخواست مسئول محترم 

 برنامه عمومی:

افراد آشنا به  ی ازتعداد الزم است ابتدادر راستای غایت در نظر گرفته شده جهت جذب نیرو و افراد کارامد 

از طریق اطالع رسانی نشریه کاشف و سنجش  (از قرآن پژوهان مدرسه قرآن و عترت )های تدبر قرآنیحوزه

در کنار این  .جذب شوندهای تدبر در حیطه اجتماعی توانایی و استعداد قرآن پژوهان سطوح مختلف روش

افراد جذب شده و فعال گروه با ارائه مقاالت در موضوعات مختلف و در قالب ها ضروری است فعالیت

 های تخصصی فعالیت خود را آغاز نمایند.رگاهکا

باشند لذا الزم به یادآوری است از آنجا که گروه مخاطب مدرسه علوم اجتماعی سطوح نخبگان جامعه می

پیوندند باید جذب هر نوع قرآن پژوه و بعضا جامعه شناس و محقق کاربردی نداشته و افرادی که به گروه می

بدیهی است ارزیابی شرایط  تعیین شده از طریق کادر آموزشی مدرسه علوم اجتماعی باشند. دارای شرایط

مخاطبین و نیروی متخصص در این حوزه براساس خروجی و نظام تعیین شده از جانب شخص یا اشخاصی 

منامه در هر بخش )مطابق نظا 5باشند و این تالش تا رسیدن به سطح دار والیت این نظام میاست که عهده

 مدارس( و سپس ارتقای آن تا زمان حیات فرد ادامه خواهد داشت.

 شرایط عضویت مدرسه علوم اجتماعی 

 متخصص فوق تعریف نیروی  -
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متخصص موجود فوق با توجه به وضع موجود و جهت نیل به اهداف نظامنامه مدارس، تعریفی از نیروی 

 دهیم: ارائه می

خواهد وارد عرصه شود و جهت جذب آید که میحساب میاز بعد اعتقادی نیرویی متخصص به  -

 نیروی متخصص عملیات انجام دهد. . لذا چنین فردی باید:

 قرآن را تبیان لکل شیء بداند. .1

 در تمامی شئونات زندگی خودش قائل به رجوع به قرآن باشد. .2

 این نظام است.ای بپذیرد که به عنوان ابالغ کننده و تفصیل دهنده رسول را به عنوان فرستاده .3

اعتقاد داشته باشد که رسول برای تفصیل این نظام در تمامی شئون زندگی نظام والیت را تبیین نموده  .4

 است.

لذا جهت دستیابی به اهداف این نظام، باید اوامر ولی را در مراتب والیت بپذیرد و شئونات ولی را  .5

اهی این والیت تنها در جنبه خاصی بشناسد. )تعیین مراتب والیت به عهده ولی باالدست است و گ

 شود که الزم االتباع است(که فرد دارای فضل است تعیین می

اندازی الزم است هر فرد متناسب با نیاز خود حقیقی )انسان( که برآمده از سور قرآن است، چشم .6

 1تعریف کرده و برای رسیدن به آن حتماً برنامه ریزی و محاسبه دقیق داشته باشد.

 انس 5طح س  -الف

 تفکر 5 سطح -ب

 تعقل 5سطح  -ج

 تدبر 5سطح  -د

                                                            
 19و  18 ص: این موارد سطوح تخصصی انس، تفکر، تعقل، تدبر و طهارت است که به تفصیل در نظام نامه مدارس شرح داده شده است. 1
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 طهارت 5سطح  -ه

چنین نیرویی قادر است تدبر را به صورت بنیادی بخواند و تخصص را براساس تدبر آموخته شده  .7

 به مهارت و کاربرد برای عموم نزدیک نماید.

ای که فرد باشد، منجر به خروج از ایجاد انفصال و یا اختالل در هریک از موارد فوق در هر مرتبه .8

شود و الزم است فرد با اتصال مجدد به مراتب نظام تعیین شده و با سعی تخصصی میفوق وضعیت 

 و خشیت مسیر طی نشده را با سرعت بپیماید.

 

 سطح تخصصتعریف نیروی متخصص و نیروی درحال رسیدن به 

 ز بعد اعتقادی نیرویی متخصص نیز باید موارد ذکر شده در حوزه فوق تخصص را احراز نماید.ا -

 باشد.همچنین احراز سطوح زیر در جریان تخصص ضروری می -

 انس 5سطح  -الف

 تفکر 5و  4سطح  -ب

 تعقل 4سطح  -ج

 تدبر 4سطح  -د

 طهارت 3سطح  -ه

سطح تخصص ، حتماً باید به عرصه های متناسب با تخصص نیروی تخصصی و نیروی درحال رسیدن به  

خود ورود مؤثر پیدا کند. در نتیجه برای سهولت در این امر، برخی از عرصه های مناسب برای عملیات 

 2گردد.چنین نیرویی به عنوان خروجی معرفی می

                                                            
 گرددهای معرفی شده ارائه میشرح تفصیلی خروجیدر قسمت عملیات  2
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به عرصه  ها جهت شناسایی و آماده سازی نیروهای متخصص دانشگاهی برای ورود. دانشگاه1-8

 تخصص قرآنی

 هاهای تخصصی دانشگاه. عملیات تخصصی پژوهش محور در رشته2-8

های تفصیلی برای نیروهای آماده ورود به دوره تخصص در . عملیات پژوهشی و تعریف خروجی3-8

 حوزه علوم اجتماعی

تخصص در  های تفصیلی برای نیروهای آماده ورود به دوره. عملیات پژوهشی، و تعریف خروجی4-8

 حوزه مدیریت

های تفصیلی برای نیروهای آماده ورود به دوره تخصص در عملیات پژوهشی، و تعریف خروجی .5-8

 حوزه اقتصاد

. مهارت سازی و کاربردی کردن کتب بنیادی تألیف شده در مدرسه قرآن متناسب با تخصص هر 6-8

 فرد

 های تخصصیآماده برای ورود به دوره. تدریس و برگزاری جلسات مباحثه برای نیروی 7-8

 های راهبردی و مهارتی در حوزه تخصصی مربوطه و متناسب با عرصه. استخراج و ثبت طرح درس9-8

 ها و مقاالت مرتبط با موضوعات علوم اجتماعی.نامهحمایت علمی پایان. 10-8

توانند با صالحدید مسئول مربوطه، در الزم به ذکر است افرادی که واجد شرایط فوق می باشند می 

 یر فعالیت کنند: قسمت های ز

 های مختلف اعم از آموزش و پژوهش و اجرا مدیریت بخش -

 انجام پژوهش   -

 آموزش -

 اجرا -
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 پروژه -

 های تخصصی تعریف نیروی آماده برای ورود به دوره 

های تخصصی را متناسب خواهد دورهآید که مینیرویی آماده برای ورود به دوره های تخصصی به حساب می 

داز اولیه خود طی نموده و در یکی از موضوعات قرآنی قادر به نظریه پردازی و تخصص انبا نیاز و چشم

 شود. 

 لذا چنین فردی باید ملتزم و معتقد به تمام ابعاد اعتقادی نیروی تخصصی )که در باال ذکر شد( باشد.  .1

اندازی چشمالزم است هر فرد متناسب با نیاز خود حقیقی )انسان( که برآمده از سور قرآن است،  .2

تعریف کرده و برای رسیدن به آن حتماً برنامه ریزی و محاسبه دقیق داشته باشد. لذا الزم است در 

 4باشد. اخذ کرده 3بندی مسئول مربوطهاین مسیر موارد زیر را متناسب با زمان

 انس 4سطح  -الف

 تفکر 4و 3سطح  -ب

 تدبر 3سطح  -ج

 تعقل 3سطح  -د

 طهارت 2سطح  -ه

 ارزیابینحوه  .3

ارزیابی تحقق سطوح فوق در قرآن پژوه که مطابق سطوح بیان شده در نظامنامه مجمع مدارس است  -الف

 به صورت عینی بوده و بر عهده مسئول معین شده مربوطه می باشد.

                                                            
 گیری شورای تدبر یا مسئول ذیربطهای تعیین شده براساس تصمیمسرشاخه 3
 19و  18 ص: این موارد سطوح تخصصی انس، تفکر، تعقل، تدبر و طهارت است که به تفصیل در نظام نامه مدارس شرح داده شده است. 4
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ای از جهت ارزیابی ضروری است قرآن پژوه قادر باشد برنامه ریزی شخصی متناسب با غرض سوره -ب

 باشد.ه نماید که مشخص کننده سطوح انس و تفکر و تعقل فرد میقرآن را ارائ

قرآن پژوه قادر به ارائه مکتوب عیوب و نواقص و گناهانی باشد که عموماً افراد جامعه از آن  الزم است -ج

 بی اطالع هستند با مطالعه قرآن این عیوب را شناخته و برنامه و سعی در برطرف کردن آنها داشته باشد.

نامه توسط رت عدم دستیابی و تحقق موارد فوق ارزیابی مجدد قرآن پژوه مطابق سطوح نظامدر صو .4

 مسئول مربوطه و پس از تحقق آموزش و سعی مجدد الزم است.

های ای مؤلفهجهت تحقق ارزیابی الزم است تا مربی و مسئول مربوطه و متخصصین تدبر طی جلسه .5

 کمی نحوه ارزیابی را استخراج نمایند.

 توانند با صالحدید مسئول مربوطه، در زم به ذکر است افرادی که واجد شرایط فوق می باشند میال

 قسمت های زیر فعالیت کنند: 

پوستر، پاور پوینت، کلیپ، گزارش )تخصصی، عمومی(، انجام پژوهش: در سطح تولید محتوا در  -

  خبرنامه

تواند وارد حیطه آموزش شود. تعیین  آموزش: متناسب با دوره گذرانده و تایید شورای تدبر می -

 باشد.عرصه آموزش به عهده مسئول آموزش می

 اجرا -

 کارگروه ها و فعالیت های مدرسه علوم اجتماعی

 

 و .. اقتصاد ،کارگروههای علوم اجتماعی، مدیریت
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 5افراد در این شعبه الزم است در یکی از گرایشات زیر فعالیتهای خود را سازماندهی نمایند.

 گرایش پژوهشهای علوم اجتماعی -

 گرایش جامعه شناسی فرهنگی با زیر شاخه های: -

 )6هنر )ادبیات و رسانه 

 )قومیت )شهری، روستایی، عشایر 

 سبک زندگی و مصرف 

 جنسیت 

 :گرایش جامعه شناسی ارتباطات با زیر شاخه های 

 ارتباطات چهره به چهره 

  :ارتباطات راه دور با زیر شاخه های 

 یجیتال و ماهواره ایرسانه های د 

 رسانه های تصویری 

 رسانه های شنیداری 

 رسانه های مکتوب 

 

 7گرایش جامعه شناسی خانواده با زیر شاخه های: -

 نقشهای اجتماعی 

 :آسیبها و مسائل خانواده در بعد اجتماع با زیر شاخه های 

                                                            
 افراد عالوه بر گذراندن دروس عمومی ملزم به گذراندن دروس اختصاصی به روشهای حضوری و غیر حضوری می باشند. بدیهی است 5
 نقطه اتصال با مدرسه هنر 6
 مرتبط و نقطه اتصال با مدرسه اهل بیت )خانواده( 7
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 تربیت و مسائل اجتماعی گروه های سنی مختلف 

 گروه همساالن 

 تحصیل 

 کار 

 ازدواج 

 فرزند آوری 

 گرایش آسیبهای اجتماعی با زیر شاخه های: -

 انحرافات اجتماعی 

 جرم شناسی 

 توان بخشی و مدد کاری اجتماعی 

 گرایش توسعه و رفاه اجتماعی )شهری، روستایی، عشایر( با زیر شاخه های: -

 اقتصاد 

 صنعت و تولید 

 جمعیت شناسی 

 راه و مسکن 

 کار و اشتغال 

 اوقات فراغت 

  گردشگریتوریست و 

 ورزش 

 


