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كتــاب، دروازه اي بــه ســوي گســتره ي دانــش و معرفــت 
اســت و كتــاب خــوب، يكــي از بهتريــن ابزارهــاي كمــال 
بشــري اســت.... بــا ايــن ديــدگاه، بــه روشــني مي تــوان 
ارزش و مفهــوم رمــزي عميــق ايــن حقيقــت تاريخــي را 
دريافــت كــه اوليــن خطــاب خداونــد متعــال بــه پيامبــر 
گرامــي اســام)ص( ايــن اســت كــه: "بخــوان!" و در اولين 
ــد  ــر آن فرســتاده ي عظيم الشــأن خداون ســوره اي كــه ب

فــرود آمــده، نــام قلــم بــه تجليــل يــاد شــده اســت:
»اقرأ و ربّك األكرم، الذي علّم بالقلم«.



مــقــدمــــــه 
دانشــگاه بــه عنــوان ســنگر رقــم زننــده تحــوالت جامعــه، ســنگری كــه بــه تعبيــر امــام راحــل اصــاح جامعــه 
در پرتــو اصــاح آن اســت، همــواره در پيشــبرد نيــاز هــای روز جامعــه نقشــی غيرقابــل انــكار دارد و بــه تبــع 
آن دانشــگاه آزاد اســامی در پرتــو برخــورداری از نعمــت گســتردگی در سراســر كشــور، حضــور فعــال و فراگيــر 
ــن كنشــگری مثبــت اجتماعــی فراهــم آورده  ــرای اي ــه را ب ــران اســامی زمين ــا اســتعداد اي ــه و ب ــان نخب جوان

اســت.
ــه و  ــای زمان ــخيص نيازه ــرلوحه تش ــگاهی، س ــجو و دانش ــر دانش ــه قش ــری ب ــم رهب ــام معظ ــای مق رهنموده
اولويــت هــای جامعــه اســامی اســت كــه دانشــگاه را بــرای اجــرای مأموريــت هــای تاريخــی اش، يعنــی توجــه 
ــش  ــه جــاری ســازی اســام در دانشــگاه ها، افزاي ــات ايشــان از دانشــجويان و دانشــگاهيان، توجــه ب ــه مطالب ب
معرفــت دينــی دانشــجويان، پيشــرفت هــای علمــی و جنبــش نــرم افــزاری، ارتبــاط مؤثــر حــوزه و دانشــگاه و 

تقويــت معنــوی و مبانــی فكــری اســامی هدايــت مــی كنــد.
در ايــن بيــن، عمــق بخشــيدن بــه انديشــه اســامی و مســتحكم نمــودن زيربنــای معرفتــی از نكاتــی اســت كــه 
مقــام معظــم رهبــری بــه صــورت مكــرر بــه جوانــان و دانشــجويان توصيــه و از آنهــا مطالبــه كــرده انــد. ايشــان 

يــادآور مــی شــوند: 
ــر  ــه معرفــت دينــی در بيــن دانشــجويان اســت. ب »يــك نكتــه ديگــر هــم وجــود دارد و آن عمــق بخشــيدن ب
روی ايــن هــم مــن  اصــرار دارم  و بارهــا هــم ايــن گفتــه شــده؛ منتهــا بدنــه دانشــجويی، بدنــه  ی متبّدلــی اســت 
و بــه شــما هــم بايــد عــرض بكنيــم. كافــی نيســت كــه مــا از لحــاظ عاطفــی و احساســی، بــه ديــن و مظاهــر 
ــق  ــد كار معرفتــی عمي ــی نيســت. باي ــن كاف ــم. اي ــه  ای نشــان بدهي ــا عاق ــه  ای داشــته باشــيم ي دينــی عاق

انجــام بگيــرد.«
ــد.  ــدر بداني ــی را ق ــی وجوان ــد دوره نوجوان ــا باي ــد: » شــماها واقع ــی فرماين ــه م ــت مطالع ــاره اهمي ايشــان درب
هرچــه امــروز مطالعــه مــی كنيــد، برايتــان مــی مانــد و هرگــز از ذهنتــان زدوده نمــی شــود. ايــن دوره نوجوانــی، 
بــرای مطالعــه كــردن و يادگرفتــن، دوره خيلــی خوبــی اســت؛ واقعــا يــك دوره طايــی اســت و بــا هيــچ دوران 

ديگــری قابــل مقايســه نيســت.«
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همانگونه كه در مقدمه كتاب ارزشمند طرح كلی انديشه اسامی در قرآن آمده است:
»مســائل فكــری اســام، مــی بايســت بــه صــورت پيوســته و بــه عنــوان اجــزاء يــك واحــد مــورد مطالعــه قــرار گيــرد و 
هــر يــك بــه لحــاظ آنكــه جزئــی از مجموعــه ديــن و عنصــری از ايــن مركــب و اســتوانه ای در ايــن بنــای اســتوار اســت 
و بــا ديگــر اجــزاء و عناصــر، هماهنــگ و مرتبــط هســت و نــه جــدا و بــی ارتبــاط بــا ديگــر اجــزا بررســی مــی شــود تــا 
مجموعــا از شــناخت ايــن اصــول، طــرح كلــی و همــه جانبــه ای از ديــن بــه صــورت يــك ايدئولــوژی كامــل و بــی ابهــام 

و دارای ابعــادی متناســب بــا زندگــی چنــد بعــدی، اســتنتاج شــود.«1
معظم له پيرامون نقش تمدن ساز معرفت افزايی می فرمايند:

»هيــچ ملتــی كــه داعيــه ی تمــدن ســازی دارد، بــدون ايدئولــوژی نمــی توانــد حركــت كنــد و تــا امــروز حركــت نكــرده 
اســت. هيــچ ملتــی بــدون دارا بــودن يــك فكــر و يــك ايدئولــوژی و يــك مكتــب نمــی توانــد تمــدن ســازی كنــد. هميــن 
ــا ايدئولــوژی وارد  هايــی كــه امــروز شــما ماحظــه مــی كنيــد در دنيــا تمــدن مــادی را بــه وجــود آورده انــد، اينهــا ب
ــه اقتصــاد ســرمايه داری اعتقــاد  شــدند؛ صريــح هــم گفتنــد مــا كمونيســتيم، گفتنــد مــا كاپيتاليســتيم، گفتنــد مــا ب
داريــم؛ مطــرح كردنــد، بــه آن اعتقــاد ورزيدنــد، دنبالــش كار كردنــد؛ البتــه زحماتــی هــم متحمــل شــدند، هزينــه ای هــم 
بــر دوش آنهــا گذاشــته شــد. بــدون داشــتن يــك مكتــب، بــدون داشــتن يــك فكــر و يــك ايمــان، و بــدون تــاش بــرای 

آن و پرداختــن هزينــه هــای آن، تمــدن ســازی امــكان نــدارد.«2
»ايــن معرفــت هــا، ايــن آگاهــی هــا - آشــنايی بــا مبانــی ديــن و مبانــی فرهنــگ محكــم و اســتوار دينــی - چيــز خيلــی 
عظيمــی اســت. تفكــر فلســفی اســام و فهــم درســت از مبانــی اســامی، كاری مــی كنــد كــه انســان در هــر لحظــه ای از 
لحظــات ، احســاس مــی كنــد در كجــای راه و بــه ســمت كــدام هــدف حركــت مــی كنــد؛ قــدرت تحليــل بــرای حــوادث 

مــی بايــد و وظيفــه ی خــودش را در هــر شــرايطی تشــخيص مــی دهــد.«3
معظم له تاكيد فراوانی بر افزايش آگاهی و معرفت دينی در محيط دانشگاهی دارند از اينرو می فرمايند:

»عزيــزان مــن امــروز توجــه دشــمن از همــه جــا بيشــتر بــه دانشگاههاســت. در محيــط دانشــگاه ســعی بــر اثــر گــذاری 
ــان ايــن باشــد كــه آن را منعكــس و منتقــل كنيــد. در محيــط  ــه آنچــه فــرا گرفتيــد، اكتفــا نكنيــد؛ ســعی ت كنيــد. ب
دانشــگاه، دل هــا و فكرهــای زيــادی هســتند كــه مــی تــوان آنهــا را بــا شــعاع ايــن معــارف، منــور كــرد. ســعی دشــمن 
ايــن اســت كــه جــوان هــا از ايــن معــارف دور بماننــد. همچنــان كــه در قــرآن ماحظــه مــی كنــد}و هــم ينهــون عنــه 
و ينــأون عنــه{. دربــاره پيــام پيغمبــران نيــز هميــن طــور بــوده اســت. دربــاره ی پيــام پيغمبــر اســام نيــز هميــن طــور 
بــود. دشــمنان، هــم ديگــران را از قــرار گرفتــن در شــعاع ايــن افــكار نورانــی نهــی مــی كننــد، و هــم، خودشــان را عقــب 
مــی كشــند كــه ايــن شــعاع بــه آنهــا نتابــد. راه مقابلــه اش هميــن اســت كــه شــما ســعی كنيــد ايــن افــكار را در ميــان 

محافــل جــوان، محافــل دانشــجويی و دلهــای پــاک، نورانــی و پذيرنــده ببريــد.«4
»برادرهــا و خواهرهــا! تقويــت مبانــی معرفتــی را جــدی بگيريــد ... مجموعــه ی تشــكلها تقويــت مبانــی معرفتــی را جــدی 
بگيرنــد تــا بعــد، از تشــكلها ســرريز بشــود روی مجموعــه ی دانشــجوها. تقويــت مبانــی معرفتــی خيلــی الزم اســت. ضعــف 

ايــن مبانــی، ضررهــای بزرگــی بــه مجموعــه ی دانشــجوئی كشــور و مجموعــه ی تشــكلها خواهــد زد.«5

ضرورت طرح های مـعـرفـت افـزایـی در دیدگاه مقام معظم رهبریضرورت طرح های مـعـرفـت افـزایـی در دیدگاه مقام معظم رهبری)مدظله العالی()مدظله العالی(

 ---------------------------------------------------------------------
1.مقدمه کتاب طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن از مقام معظم رهبری-3 آبان 1353

2.بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در23 مهر1391
3.بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی13 شهریور ماه 1378
4.بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی10 شهریور ماه 1379

5.بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی31مرداد ماه1389
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ــی مراكــز آموزشــی و محافــل علمــی رســمی  ــا در سراســر كشــور و تعطيل ــروس منحــوس كرون باگســترش وي
كشــور يكــی از بهتريــن اقدامــات بــرای جايگزينــی خــا بوجــود آمــده آموزشــی بــرای تبديــل فضــای تهديــد 

ــه مطالعــه كتــاب هــای مفيــد اســت. ــه فرصــت محــور تشــويق دانشــجويان ب محــور ب
در هميــن راســتا معاونــت فرهنگــی و دانشــجويی دانشــگاه آزاد اســامی، اوليــن دوره طــرح »رهپويــان معرفــت«  
بــا محوريــت كتــاب " طــرح كلــی انديشــه اســامی در قــرآن " از بيانــات مقــام معظــم رهبــری از انتشــارات صهبــا 
ــا اســتفاده از ابزارهــای فضــای مجــازی در دو ســطح  ــرای دانشــجويان واحدهــای دانشــگاه آزاد اســامی ب را ب

عمومــی و تخصصــی برگــزار نمــود.
ــه  ــا آســيب شناســی هــای الزم ــرآن شــديم ب ــن طــرح ب ــن دوره اي ــز اولي ــزاری موفقيــت آمي ــه برگ باتوجــه ب
طــرح ادامــه دار شــود و ايــن شــد كــه دوميــن دوره ايــن طــرح بــا محوريــت كتــاب »بــه تــوان تشــكيات« بــه 
قلــم آقايــان جــواد جلوانــی و ســلمان هاشــميان  از نشــر حديــث راه عشــق بــا اســتقبال دانشــجويان عزيــز در 

ارديبهشــت مــاه ســال جــاری برگــزار گرديــد.
ــت  ــای حج ــاب آق ــم جن ــه قل ــی" ب ــرب شناس ــاب " غ ــت كت ــا محوري ــز ب ــت ني ــان معرف ــومين دوره رهپوي س
االســام و المســلمين دكتــر احمــد رهنمايــی در پاييــز ســال 1399 بــا عنايــت پــروردگار متعــال برگــزار گرديــد 

كــه  در ادامــه گزارشــی از ايــن دوره بــه تفصيــل خواهــد آمــد.
ــا  ــی فرجــه الشــريف( و ب ــان معرفــت « ، اميــد دارد ذيــل توجهــات امــام عصــر )عجــل اهلل تعال طــرح » رهپوي
سرمشــق گيــری از منويــات امــام خامنــه ای)مــد ظلــه العالــی(، نقطــه عطفــی بــرای فعــاالن فرهنگــی دانشــگاه 

آزاد اســامی در تحقــق اهــداف فرهنگــی دانشــگاه باشــد.
ــا اســتعداد و عاقــه  ايــن طــرح ســعی دارد بــا گردهــم آوری نخبــگان دانشــگاهی و تشــكياتی و دانشــجوياِن ب
ــت و عمــق  ــرای تقوي ــه ای در درجــه اول ب ــای سراســر  كشــور، زمين ــد دانشــگاه آزاد اســامی از واحــد ه من
بخشــيدن فهــم معــارف ديــن مبيــن اســام  و در درجــه بعــد شــبكه ســازی و همگرايــی نيــرو هــای انقــاب 

اســامی در دانشــگاه فراهــم آورد.

اهـــداف طـــرح
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سومین دوره رهـپــویــان مـعــرفــت در یک نگاه
ســومين دوره طــرح رهپويــان معرفــت در ســطح تخصصــی از 12 مهرمــاه شــروع بــكار كــرد؛ بديــن صــورت بــرای 
دبيــران و مســئولين كانــون هــای معرفــت رضــوی واحدهــای ايــن دانشــگاه بــه گونــه »اعتــكاف علمــی« برگــزار 
گرديــده اســت؛ بديــن شــكل كــه يــك روز، يــك جلســه از كتــاب را مطالعــه كــرده و روز بعــد در گــروه هــای 
مجــازی مختــص بــه خودشــان آن را جــزء بــه جــزء مباحثــه مــی كردنــد و بعــد از هــر چهــار جلســه مطالعــه و 

 مباحثــه يــك جلســه زنده)اليــو( بــه پرســش وپاســخ بــا نويســنده كتــاب مــی پرداختنــد.

 سومین دوره رهپویان معرفت
 کانون های معرفت رضوی سراسر کشور مسئولینو  دبیران مخاطب 

 کانون معرفت رضوی در سراسر کشور تاسیس شده است. 90در حال حاضر 

 غرب شناسیکتاب  محتوا

 
 نحوه تهیه محتوا

شجویان معرفی  سی ها برای خرید کتاب به دان ستر با توجه اینکه پی دی اف کتاب نیز گردید ابتدا تمام د
درصااادی  20با تخفیف انجام گرفت  که با انتشاااارات کتاب مذاکراتیدر بازار موجو نبود با تماس ها و 

 دانشجویان می توانستند از خود انتشارات کتاب را به صورت اینترنتی تهیه نمایند.

 
 
 
 
 

 نحوه اجرا

ضای مجازی شبکه اجتماعی دو گروه جداگانه برای خواهران و برادران در شد  ف ایجاد گردید و قرار بر این 
مباحثه گردد یعنی یک روز مطالعه و یک  جلسااه همان و روز بعد یک روز مطالعه یک جلسااه از کتاب در
 روز مباحثه انجام شود.

 د.یساعت مفید طول می کش سهالی  دو که بین  شد برگزار می به صورت شبانه مباحثه ها  
به صورت گروه های پند نفری تقسیم بندی شده اند اعضا  ،است جهت پویاتر شدن مباحثه هادرخور توجه 

 سرحلقه باشد و بحث را مدیریت کند. گروهیک  ،به ترتیب برای هر جلسه مباحثه بودندموظف و 
ستا شد که از جمله این موارد گروه وظایفی برای  در همین را ضورو غیاب ،عبارتند ازسرحلقه تعیین   : ح

، تهیه و  مدیریت و جمع بندی بحث ، ارائه خالصااه ای از جلسااه جهت تهیه جزوه خالصااه کتاب  طرح و
و همچنین سواالتی که در گروه ارائه نموادر و عکس نوشته و پادکست و کلیپ و... جهت فهم بهتر مطالب، 

آنها را در جلسات زنده با نویسنده کتاب مطرح  سرگروه هاارجاع داده و  سرگروهبه  بودجواب گرفته نشده 
 می کردند که شبهات و سواالت باقی مانده نیز رفع گردد.

نظر )کامنت( از دانشااجویان در گروه ارائه  900تا  700الزم به ذکر اساات که در هر جلسااه مباحثه بین 
 شد. که حاکی از مطالعه دقیق کتاب می باشد.می

 کتاب با کیفیتی که بیان شااادکه کل  بود 1399ساااال  آبان ماه 20تا  مهرماه 12شاااروع طرح مذکور از  وضعیت کنونی
 .مطالعه و مباحثه شده است 
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جدول  تفصیلی سومین دوره »رهـپــویــان مـعــرفــت«

 «غرب شناسی»بودجه بندی جهت مطالعه روزانه کتاب  ردیف
 24تا 13مطالعه: گفتار آغازین از صفحه  1
 24تا 13مباحثه : گفتار آغازین از صفحه  2
 استراحت 3
 47در صفحه « ارسطو در اندیشه سعادت انسانی»تا سر بحث  27مطالعه: فصل اول از صفحه  4
 47در صفحه « ارسطو در اندیشه سعادت انسانی»تا سر بحث  27مباحثه : فصل اول از صفحه  5
 استراحت 6
 64تا آخر فصل یک  در صفحه  47در صفحه « اندیشه سعادت انسانیارسطو در »مطالعه: از بحث  7
 64تا آخر فصل یک  در صفحه  47در صفحه « ارسطو در اندیشه سعادت انسانی»مباحثه : از بحث  8
 استراحت 9
 88تا  67مطالعه : فصل دوم از صفحه  10
 88تا  67مباحثه : فصل دوم از صفحه  11
 استراحت 12
 88تا  13زنده جهت بسط مفاهیم و پرسش وپاسخ در مورد مطالب از صفحه برنامه  13
 108در صفحه « نیکولو ماکیاول»تا سر بحث 91مطالعه : فصل سوم ازصفحه  14
 108در صفحه « نیکولو ماکیاول»تا سر بحث 91مباحثه : صل سوم ازصفحه  15
 استراحت 16
 128تا آخر فصل سوم در صفحه  108  در صفحه« نیکولو ماکیاول»مطالعه : ازبحث  17
 128تا آخر فصل سوم در صفحه  108در صفحه  « نیکولو ماکیاول»مباحثه : ازبحث  18
 استراحت 19
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 150در صفحه « اخالقی جلوه ناگوار مدرنیسم–بحران تربیتی »تا سر بحث  131مطالعه : فصل چهارم از صفحه  20
 150در صفحه« قی جلوه ناگوار مدرنیسماخال–بحران تربیتی »تا سر بحث  131مباحثه : فصل چهارم از صفحه  21
 استراحت 22
سده نوزدهم، »تا سر بحث  150در صفحه « اخالقی جلوه ناگوار مدرنیسم–بحران تربیتی »مطالعه : از بحث  23

 164در صفحه « عصر تحوالت فلسفی غرب
سده نوزدهم، »تا سر بحث  150در صفحه « اخالقی جلوه ناگوار مدرنیسم–بحران تربیتی »مباحثه : از بحث  24

 164در صفحه « عصر تحوالت فلسفی غرب
 استراحت 25
 164تا  91برنامه زنده جهت بسط مفاهیم و پرسش وپاسخ در مورد مطالب از صفحه  26
پیرس؛ بنیان گذار »تا بحث 164در صفحه « عصرتحوالت فلسفی غربسده نوزدهم، »مطالعه : ازبحث  27

 180در صفحه « تردید در اعتبار آموزه های دینی -پراگماتیسم آمریکا
پیرس؛ بنیان گذار »تا بحث 164در صفحه « سده نوزدهم، عصرتحوالت فلسفی غرب»مباحثه : ازبحث  28

 180در صفحه « نیتردید در اعتبار آموزه های دی -پراگماتیسم آمریکا
 استراحت 29
تا  180در صفحه « تردید در اعتبار آموزه های دینی -پیرس؛ بنیان گذار پراگماتیسم آمریکا»مطالعه : از بحث 30

 192آخر فصل چهارم در صفحه 
تا  180در صفحه « تردید در اعتبار آموزه های دینی -پیرس؛ بنیان گذار پراگماتیسم آمریکا»مباحثه : از بحث 31

 192آخر فصل چهارم در صفحه 
 استراحت 32
 216تا 195مطالعه: فصل پنجم از صفحه  33
 216تا 195مباحثه: فصل پنجم از صفحه  34
 استراحت 35
 241تا  217مطالعه : جمع بندی و نتیجه گیری از صفحه  36
 241تا  217مباحثه : مطالعه : جمع بندی و نتیجه گیری از صفحه  37
 استراحت 38
 241تا  164برنامه زنده جهت بسط مفاهیم و پرسش وپاسخ در مورد مطالب از صفحه  39
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روند اجـرایـی  جدول تفصیلی
*مباحثه:

- تشكيل گروه های چند نفری به عنوان گروه ارائه دهنده مباحثه. 
- فرســتادن ســوال و مصاديــق مرتبــط بــه بخــش مطالعــه شــده توســط همــه اعضــای مطالعــه كننــده )همــه 
افــراد موظــف هســتند حداقــل يــك ســوال يــا مصــداق يــا هــر دو يــا اگــر هيــچ كــدام نبــود حداقــل در چنــد 
خــط نكاتــی را يــاد گرفتــه اســت را بنويســد و بفرســتند )در ادامــه گفتــه مــی شــود بــرای چــه كســی فرســتاده 

) د شو

- گروه ارائه دهنده هر بحث وظايفی دارد:

1- مســئوليت هــر عضــو گــروه بايــد مشــخص شــود و دو روز قبــل از بحــث )يعنــی پــس از پايــان هــر مباحثــه 
گــروه بعــدی اعضــا و مســئوليت شــان را در گــروه بگــذارد(

} مسئوليت های پيشنهادی جهت واگذاری به اعضا :
- مســئول گــروه: كــه وظيفــه هماهنگــی اعضــا و نظــم كارهــا و پاســخگو بــودن در برابــر مســئولين معرفــت 

ــی را دارد. افزاي
- مسئول جمع آوری سواالت و مصاديق: توضيح داده می شود.

- سخنگوی گروه: در گروه هنگام مباحثه فردی توضيحات الزم را خواهد داد.
ــراد تمــام ســواالت )منظــور ســواالت در مــورد  ــا اف ــردی را مشــخص كنــد ت 2- گــروه موظــف اســت يــك ف
قســمتی كــه مطالعــه شــده اســت( و همچنيــن مصاديــق )منظــور مصاديــق كارهــای سياســی و تمدنــی يــا در 

زندگــی و... در رابطــه بــا متــن مطالعــه شــده اســت( خــود را بــه آن فــرد بفرســتند.
3- فــردی از گــروه موظــف تمــام اســت ســواالت را ابتــدا تفكيــك كــرده و ســواالت مشــابه هــا را ادغــام كنــد 
ــه هميــن شــكل مرتــب و منظــم نمايــد و  ــه ترتيــب اولويــت مرتــب و همچنيــن مصاديــق را ب و در نهايــت ب
قبــل بحــث بــرای مســئول معرفــت افزايــی بفرســتد، در نهايــت پــس از تاييــد و احيانــا برطــرف كــردن ايــرادات 

ســواالت آمــاده شــده جهــت مباحثــه آمــاده مــی گــردد.
ــه آن مــی دهــد مــی بايســت  ــا هــر اصطاحــی كــه گــروه ب ــه عنــوان ســخنران ي 4- فــردی كــه در گــروه ب
بحــث را طــوری مديريــت نمايــد كــه هــم ســواالت و هــم مصاديــق كــه تاييــد شــده انــد در گــروه آورده شــود 
.)مثــا مــی توانــد يــك ســوال را بگــذارد و دوســتان جــواب بدهنــد و در نهايــت مصداقــی هــم اگــر در آن رابطــه 
هســت گذاشــته شــود.( و از طرفــی وظيفــه دارد طــی رونــد بحــث تمامــی اعضــای گروهــش را در مباحثــه بــا 

دادن فعاليتــی فعــال و موثــر قــرار بدهــد.
5-گــروه موظــف اســت در پايــان بحــث جمــع بنــدی كلــی از بحــث كتــاب كــه قبــا آمــاده كــرده اســت را 

بگــذارد.
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ــرای مســئول  ــان بحــث اســامی حاضــر در بحــث را در گــروه بگــذارد و ب ــد از پاي 6- گــروه موظــف اســت بع
ــز بازارســال كنــد. ــی ني معرفــت افزاي

7- گــروه همچنيــن موظــف هســت ليســت افــرادی كــه هيــچ ســوال يــا مصــداق يــا حتــی خاصــه ای )بــه 
ــز  ــی ني ــرای مســئول معرفــت افزاي ــد و ب صــورت دســت نويــس( چنــد خطــی نفرســتادند را در گــروه بگذارن
ــردن (  ــه ك ــری مطالع ــه و ديگ ــاب ) حضــور در مباحث ــد.) توجــه شــود دو ليســت حضــور و غي بازارســال كن
موجــود هســت و ايــن افــراد حتــی اگــر در مباحثــه هــم شــركت كننــد بــرای آنهــا غيبــت مطالعاتــی لحــاظ 

خواهــد شــد.(
8-هرگــروه ، داوری عملكــرد گــروه بعــدی خــود را نيــز برعهــده دارد. بديــن ترتيــب كــه بــا پايــان مباحثــه ، 
كار گــروه تمــام نمــی شــود و در مباحثــه ی بعــدی، بــه عنــوان داور، بايــد بــه عملكــرد مباحثــه ،ارائه،مطالعــه 
و ســاير نــكات گــروه مســئول مباحثــه ، امتيــاز بدهــد و انتقــادات و پيشــنهادات خــود را اعــام نمايــد.الزم بــه 

ذكــر اســت گــروه آخــر، داور گــروه اول مــی باشــد.
 

*جمع بندی و پاسخ به شبهات به صورت زنده )الیو(:
در ايــن بخــش طبــق جــدول فــوق بعــد از هــر چهــار جلســه مباحثــه و مطالعــه يــك جلســه زنــده بــرای جمــع 
ــد توســط  ــی شــود. ســواالت و شــبهات باي ــده شــده اســت گذاشــته م ــا آن روز خوان ــه ت ــی ك ــدی مباحث بن
مســئول كل رهپويــان معرفــت يــك روز قبــل جلســه بــه مســئولين معرفــت افزايــی برســد و طــی جلســه بخــش 

نظــرات بســته خواهــد بــود.
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نمونه های مـسـتـنـد از طرح
*پــوســتـرها
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*نمونه پیام های مــبــاحــثــه در گروه های مجازی

12



13



14




