
 تسن اهلل الشحوي الشحین

 جدول اصالح شده طرح جامع منظومه فکری استاد شهید مطهری ره

 عٌَاى کتاب ردیف

تعذاد 

کل 

 صفحات

 ی رٍزاًههطالعه

اتوام 

کتاب در 

 چٌذ رٍز

تاریخ 

 شرٍع

تاریخ 

 اتوام

تاریخ 

ارائه 

 تلخیص

تاریخ 

 آزهَى

 نذارد 00/4/98 01/4/98 یک روز صفحه 55 55 آى یار فریوانی 1

10/4/98 

 الی

0/5/98 

  04/4/98 00/4/98 سه روز صفحه 11روزی  91 احیای تفکر اسالهی 2

 نذارد 06/4/98 04/4/98 دو روز صفحه 051روزی  595 0داستاى راستاى ج 3

 نذارد 08/4/98 06/4/98 دو روز صفحه 051روزی  578 5داستاى راستاى ج 4

  51/4/98 08/4/98 روزدو  صفحه 51روزی  014 پنج هقاله 5

  55/4/98 51/4/98 دو روز صفحه 15روزی  70 0آشنایی با قرآى ج 6

    روز05  896 هجوَع 

  7/5/98 0/5/98 شش روز صفحه 41روزی  579 0ها و انذرزها جحکوت 7

59/5/98 

الی 

10/5/98 

  05/5/98 7/5/98 پنج روز صفحه 41روزی  511 5ها و انذرزها جحکوت 8

9 
 9)هقاالت  بیست گفتار

 (51تا
  06/5/98 05/5/98 چهار روز صفحه 11روزی  055

  56/5/98 06/5/98 ده روز صفحه 11روزی  114 ده گفتار 11

11 
گفتارهایی در اخالق 

 اسالهی
  59/5/98 56/5/98 سه روز صفحه 51روزی  050

    روز58  0156 هجوَع 

  01/6/98 0/6/98 نه روز صفحه 11روزی  585 ی نبویسیری در سیره 12

0/7/98 

 الی

1/7/98 

13 
جاربه و دافعه علی 

 السالم علیه
  04/6/98 01/6/98 سه روز صفحه51روزی  058

14 
ی ائوه سیری در سیره

 اطهار
  09/6/98 04/6/98 پنج روز صفحه 51روزی  547

  11/6/98 09/6/98 یازده روز صفحه 15روزی  190 0حواسه حسینی ج 15

16 
ی  ی نقش حادثه هقاله

تاریخی  کربال در تحول

 5و0اسالم 

  0/7/98 11/6/98 یک روز صفحه 16 16

17 
ی اهام  بیست گفتار )هقاله

صادق و اهام کاظن 

 السالم(علیهوا

  0/7/98 10/6/98 یک روز صفحه56 56

 -   روز 10  1141 هجوَع 

     روز70  1195  

 



 

 الرحوي الرحینبسن اهلل 

 (علیه اهلل ةاهلل مرتضی مطهری)رحم آیتمنظومه فکری استاد شهیدمطالعاتی طرح جامع 

 نکات کلی طرح:

   اتی دس سِ هشحلِ طشاحی شذُ است :هطالؼطشح 

 ی پظٍّشی  . هشحل3ِتخصصی  ی  . هشحل2ِ ی ػوَهی .هشحل1ِ

 دٍ تشم تاتستاًِ ٍ دٍ تشم تحصیلی( تاشذدٍسُ ػوَهی یک سال هی(. 

  .گزساًذى دٍسُ ػوَهی تشای ٍسٍد تِ دٍسُ تخصصی ٍ پظٍّشی الضاهی است 

  اخالق ٍتفسیش قشآى، فلسفِ اسالهی، فقِ ٍ اصَل،کالم اسالهی) تاشذ ّش سشتِ( یک سال تحصیلی هی دٍسُ تخصصی )دس ، 

 .(تثلیغی ٍ... هذیشیت فشٌّگی ٍ تاسیخ ٍجشیاى شٌاسی، ،تشتیت

   اسائِ خَاّذ شذ. دسایي دٍسُ ًتیجِ کاس دس قالة هقالِ، کتاب ٍ ... .تاشذهیتحصیلی یک سال دٍسُ پظٍّشی 

 ُّا دس ّش سِ دٍسُ الضاهی است.حضَس دس جلسات ٍ کاسگا 

 گشدد.آصهَى پایاى دٍسُ تشگضاس هییاى ّش دٍسُ دس پا 

 :89ترم تابستانه  تذکرات

 دقت کٌیذ. ّاّا ٍ صهاى آصهَىتِ جذٍل کتاب                      

 اًجام دّیذ.اسائِ شذُ سیضی  تشًاهِتَجِ تِ ًَیسی سا تا  ّا ٍ چکیذُهطالؼِ کتاب                                 

 ت( صَستِ صهاى تحَیل چکیذُ ّش کتابPDF   تادس یک )ِّوضهاى تا آصهَى است. دٍ صفح              

 شح دس کاًال اًذیشِ هطْش دسّا ٍ ّشگًَِ اطالػات ضشٍسی اص طصهاى آصهَىّا،  صهاى تشگضاسی جلسات، جذٍل کتاب  

تاسگزاسی @ jz_m.f.tش هؼاًٍت فشٌّگی تثلیغی تِ آدسع یا کاًال سشٍ (گشدد هتؼاقثا اػالم هی سساى ایتا )آدسع پیام

 خَاّذ شذ.

 

  



 تسن اهلل الشحوي الشحین

 الضاهی است:ی خَب، داًستي هطالة صیش تشای ًَشتي یک چکیذُ

 تؼشیف چکیذُ: -1

 لغَی: خالصِ کشدى 

 ِػولی یک ًَشتِ دس چٌذ سطش، تا خَاًٌذُ تتَاًذ دس یک ًگاُ آى سا هطالؼِ ٍ  -ّای ػلویّا ٍ فایذُاصطالحی: آٍسدى ًتیج

 هشٍس کٌذ.

 ی ًگاسش چکیذُ:شیَُ -2

 ٍ تؼذ کتاب سا تثٌذیذ ٍ تِ قلن خَد هحتَای کل کتاب ساکشدُ ی کاهل کتاب، دس چٌذ دقیقِ تِ فْشست هطالة هشاجؼِ تؼذ اص هطالؼِ

 .خالصِ کٌیذ

 ّذف اص چکیذُ ًَیسی: -3

 ِجَیی دس ٍقت صشف 

 ّای اصلی ًَشتِدسک پیام 

  هطالة کتاب دس رّيتثثیت 

  ًگاسش: اٍلیِ اصَل  -4

 ثیش تسضایی داسد.ساختي اثش شوا تا َد ٍ دس اسصشوٌذشسػایت ًکات ٍیشایشی ٍ ًگاسشی هَجة آساستگی ًَشتاس شوا هی     

 سػایت قَاػذ دسست ًَیسی : 

 گزاس، سؤالهاًٌذ: خَاستي ٍ خاستي، غلتیذى، تذػت                اهالی صحیح ٍاطُ  -

 هاًٌذ: ًوایین تِ جای ًوائین، آییي، هٌا تِ جای هٌی، ػلوا تِ جای ػلواء         سسن الخط صتاى فاسسی  -

 هاًٌذ: تِ ّشحال )ػلی ای حال(، لزا )تذیي تشتیة، تش ایي اساع(                     ٍاطگاى فاسسی  -

  ّواٌّگی هیاى افؼال اص لحاظ صهاى ٍ دیگش هختصات )هفشد ٍ جوغ ٍ...(سػایت  

  صتاى ػلوی دس توام چکیذُ:سػایت 

 .ًشَد ایجادی ّای هْن ٍ هحتَای هتي اصلی، تحشیف یا تصشفدس ًگاسش چکیذُ، تایذ دقت شَد کِ دس پیام -

ش هحتَا ٍ صیثا ٍ یا جاهغ ًظشات ًَیسٌذُ دس آى ای پ استفادُ ًشَد هگش آًکِ جولِ دس چکیذُ ػیي ػثاسات کتاب -

 .هَضَع تاشذ ٍ یا ّش چیضی کِ تاػث شَد آى جولِ تِ طَس خاص اّویت یاتذ

 .دس چکیذُ حفع جَّش ٍ سخي اصلی کتاب الضاهی است -



  ِهطالةتَاصى )حجن یکساى( دس اسائ    : 

 دٍ صفحِ تاشذ. تیي یک تاچکیذُ شوا اص ًظش حجن،  -

  ًکات کلی :– 5

 گیشد.هی قشاس   ًقطِ                           دس پایاى جوالت کاهل خثشی ٍ اًشایی -

 .گیشدقشاس هی گیَهِ                                    دس دٍ طشف ًقل قَل هستقین،  -

 .گیشدگیَهِ قشاس هی                 ّای کلیذی ٍ اصطالحات، دس دٍ طشف ٍاطُ -

 .گیشدػالهت سَال قشاس هی                                 دس پایاى جوالت پشسشی،  -

 گیشد.هی  قشاس   دٍ ًقطِ                             قثل اص ششٍع ًقل قَل هستقین،  -

 ص دساصًَیسیتِ کاس تشدى جوالت کَتاُ ٍ پشّیض ا -

 تِ کاستشدى اسکاى جولِ دس جایگاُ خَدشاى -

 ّاتٌظین پاساگشاف -

 

 

 هشاجؼِ   (طسفا سیذ اتَالقاسن حسیٌی) ی ًَشتِ  تشای یادگیشی تیشتش ًکات ٍیشایشی پیشٌْاد هی شَد کِ تِ کتاب   تش تال قلن

 یذ. یتفشها

 ُیذیی ّشکتاب اسسال ًوا سَاالت ٍشثْات خَد سا تا پیَست تِ چکیذ . 


