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Abstract 

The present study with a qualitative approach and multimodal method, including 

the analysis of the qualitative content of upstream documents, including verses, 

hadiths and statements of Imam Khomeini and the Supreme Leader to develop a 

model. Then focus groups were formed to determine the basic measures and its 

executive programs. The population in the first part were documents and in the 

second part were officials and experts related to the religious education of students 

who were selected in a theoretical saturation and purposeful manner. The number of 

focus group meetings was 10 and the average number of members was 12. Finally, 

the validity of the model was confirmed by presenting it to 15 officials and experts. 

The model derived from this method was presented in four dimensions of ethics and 

behavior, revolutionary values, beliefs and cognitions and rulings. The components 

of ethics and behavior included ethics and individual behavior with 22 indicators, 
ethics and social behavior with 22 indicators, ethics and organizational behavior 

with 14 indicators and ethics and family behavior with 5 indicators. The dimension 

of belief and cognition with the component of understanding and reasoning and 5 

related indicators, rules with general and specialized rules and revolutionary values 

with three components of insight with 5 indicators, revolutionary behavior with 10 

indicators and Basij(mobilization) thinking with 5 indicators were introduced. 
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 ویاندانشج انقالبی دینی و الگوی تربیت

 سازی آن و اقدامات اساسی و اجرایی پیاده
 

 امین( انتظامی علوم )مورد مطالعه: دانشگاه
 

 ، دکتر فریبا شایگانلطفعلی بختیاریدکتر 
 

 50/51/2055تاریخ دریافت: 

 11/50/2055تاریخ پذیرش: 

 چکیده
کیفوی اسوناد باسدسوتی، ا      محتووای  به روش مولتی متد، شامل تحلیل و کیفی رویکرد با تحقیق حاضر
و روایات و بیانات حضرت امام)ره( و مقام معظوم رهروری بورای تودوین الگوو و سویل تشوکیل        جمله آیات 
های اجرایوی آن اناوام شودا جامعوه موورد م العوه در        های کانونی برای تعیین اقدامات اساسی و برنامه گروه

ند که در حد بخش اول، اسناد و در بخش دوم، مسئوسن و خررگان مرترط با امر تربیت دینی دانشاویان بود
جلسوه و میوانگین تعوداد     25های کوانونی   اشراع نظری و به روش هدفمند انتخاب شدندا تعداد جلسات گروه

شودا الگووی    تأییود نفور ا  مسوئوسن و خررگوان     20نفر بودا در نهایت، روایی الگو با عرضه آن بوه   21اعضا 
البی، باور و شوناخت و احکوام ارا وه شودا     های انق مستخرج ا  این روش در چهار بعد اخالق و رفتار، ار ش

 11شواخ،، اخوالق و رفتوار اجتمواعی بوا       11های بعد اخالق و رفتار، شامل اخالق و رفتار فوردی بوا    مؤلفه
شواخ، بودنودا بعود بواور و      0شاخ، و اخالق و رفتار خانوادگی با  20شاخ،، اخالق و رفتار سا مانی با 
های انقالبی  اخ، مرترط، احکام با احکام عمومی و تخصصی و ار شش 0شناخت با مؤلفه فهم و استدسل و 

 شاخ، معرفی شدندا 0شاخ، و تفکر بسیای با  25انقالبی با  شاخ،، رفتار 0با سه مؤلفه بصیرت با 
 

 الگو، تربیت دینی و انقالبی، دانشاو، دانشگاه علوم انتظامی امیناها:  کلیدواژه

 

  دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امینا abakhti51@yahoo.com 

  استاد دانشگاه علوم انتظامی امینا 
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 مقدمه
و  منؤمو  یا و پورورش جامعوه   تیو ترب ی، هموواره اسالم انقالب در یاساس و مهم ابعاد  ا یکی

 و هوا  ار ش بوه  عمول  و گفتوار  ،یقلر مانیا مقام در خود جامعه آحاد که ینحو به ؛استبوده  نیمتد

 بوه  را یاسوالم  انقوالب  توانسوت  خواهود  یا جامعوه  نیچنو  نیاا باشند عامل و منؤم اسالم هیعال میتعال

 هیو را بور اسواآ آ   یالهو  یایو انر ارسوال ا   هود   وسا د نا ل  شیو بزرگ خو سا  انسان یها آرمان

 «(10 :دیو )حدأَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْرَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُوومَ الناواآُ بِالْقِسْوطِ     لَقَدْ» فهیشر

شور  اقاموه قسوط را     ی،گور ید انیو سووره مرارکوه جمعوه در ب    فهیشور  هیآ در نهمچنیا تحقق بخشد

هُوَ الاذِی بَعَثَ فِی الْوأُمِّیِّینَ  » :دیفرما یم ،دانسته( یکل مفهوم معار  )در میو تعل ینفوآ انسان بیتهذ

إِنْ کَانُوا مِونْ قَرْولُ لَفِوی ضَولَال       َالْحِکْمَةَ وَ الْکِتَابَ وَیُعَلِّمُهُمُ  یُزَکِّیهِمْ و رَسُولًا مِنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَ

 «(1 :جمعه) مُرِین 

ها، اقامه قسط و  جمهوری اسالمی ایران که با هد  تربیت انسان ضروری است در ا  این رو،

سوا  رشود و تعوالی انسوان در راسوتای اهودا          مینوه  بسترسا ی برای ظهور منای نهایی بشوریت و 

جانرا  ایثارگر تأسیل  تقدیم صدها هزار شهید و انسان به دنرال انقالب شکوهمند اسالمی وخلقت 

 ا عمل مستمر قرار گیرد اجتماعی، مورد نظر و عملی برای تربیت فردی و شده است، برنامه نظری و

سوا ان، مودیران و فرمانودهان     با توجه به اینکه دانشاویان دانشگاه علووم انتظوامی اموین آینوده    

تواند نقشی شگر  در ایااد امنیت م لوب، حفو  و   شوند، تربیت آنان می آینده ناجا محسوب می

اشودا  تقویت نظم و انضرا  عمومی و اجرای قانون و نیز مقابله با مخلّان نظم و امنیت جامعه داشوته ب 

ا  طرفی، حضور پلیل در جامعه به عنوان نمادی ا  کارگزار نظام جمهووری اسوالمی، بایود دارای    

ی دینی و انقالبی مورد نظر نظام اسالمی باشودا اگرچوه تواکنون در  مینوه تربیوت دینوی و       ها ویژگی

ات های  یوادی صوورت گرفتوه، ولوی پاسوخگوی انتظوار       انقالبی دانشاویان در دانشگاه امین تالش

های متعدد خواهوان تربیوت اخالقوی دانشواویان      ویژه مقام معظم رهرری که در برنامه  نفعان و به ذی

بوا دانشواویان نیروهوای مسول       2911انود، نرووده اسوتا ایشوان در ارتروا  تصوویری مهور مواه          بوده

ی و اعتقواد  ،ایموانی  ،هوای دینوی   هوای موا ا  لحوار گورایش     کارهای خوبی در دانشگاه» فرمایند: می

هوای   تربیت اخالقی بیش ا  اینها اهتموام دارم؛ دانشوگاه    گیرد؛ لکن من روی مسئله اخالقی اناام می

ای معوین   ا  طرفی، دانشگاه امین برای این موضوع، طور  و برناموه   «داما بایستی ]بیشتر[ اهمّیّت بدهن
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دانشوگاه بوه    مرتنی بر چارچوب علمی و تحقیقاتی نداشته استا بر هموین اسواآ، ضورورت داشوت    

گیوری ا  آن و بور اسواآ رونودی      تدوین الگوی تربیت دینی و انقالبی دانشاویان بیردا د تا با بهره

 های تربیتی دانشاویان بگیردا  مشخ،، به این امر اقدام کند و نتیاه بهتری ا  فعالیت

علووم  انود ا : الگووی تربیوت دینوی و انقالبوی دانشواویان دانشوگاه         لذا سؤاست اصلی عرارت

انود؟ چوه نووع اقودامات      هوای ایون الگوو کودام     ها و شواخ،  انتظامی امین چگونه است؟ ابعاد، مؤلفه

سا ی ایون الگوو در    های اجرایی برای پیاده اساسی برای اجرای این الگو باید صورت پذیرد؟ برنامه

 اند؟ دانشگاه کدام

ی  یور در دانشواویان   هوا  یژگوی وسا ی این الگو در دانشگاه، به ایااد  رود که پیاده انتظار می

 بیناامد:

های توحید، عدل، نروت، امامت، وسیوت م لقوه    و قدرت فهم و استدسل دانشاویان در حو ه

 فقیه، معاد و ایمان به آن افزایش یابد و به باور آنان تردیل و مرانی معرفتی آنان تقویت شود؛

هوای ضود    هوا و کوانون   هناواری بواوری، در مقابول نا   و با تقویت بصیرت دینوی و روحیوه دیون   

 معنویت و اخالق واکسینه و مصون شوند و ا  تخلفات و جرایم پیشگیری شود؛

گری، تفکر بسویای و روحیوه جهوادی، پایرنودی و التوزام       و با تقویت روحیه انقالبی و انقالبی

بوی و  هوای انقوالب افوزایش یافتوه، در دفواع ابودی ا  نظوام انقال        عملی دانشاویان به اصول و ار ش

 فشانی کنند؛ وسیت م لقه فقیه جان

شوان، ا  وابسوتگی و عضوویت     افزایی و ارتقای فهم، بینش، درک و شعور سیاسوی  و با بصیرت

شوان اقودام    ی سیاسی جلوگیری و نسرت به افزایش قدرت تحلیل سیاسوی ها گروهها و  آنها در جنا 

 شود؛

و آبوروی موردم مصورو  دارنود،      و تمام هوم و موم خوود را در دفواع ا  جوان، موال، نواموآ       

 هایشان قرار گیرد و با مردم برخورد حکیمانه داشته باشند؛ رسانی به مردم در اولویت برنامه خدمت

 و در پایرندی به قانون و اجرای دقیق آن جسارت اقدام را داشته باشند؛

ی بووده، در  مؤدب به آداب اسالمی و متخلق به اخوالق اسوالم   ،کننده امنیت همه مردم و تأمین

 شکنان و مخلّان نظم و امنیت کشور ا  اقتدار س م برخوردار باشندا مقابل قانون

کودام   اند، اموا هوی    تاکنون تحقیقات  یادی اناام شده است که به نوعی با این موضوع مرترط
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که  انآن )چنسا ی  به تربیت دینی و انقالبی دانشاویان و ارا ه اقدامات اساسی و اجرایی برای پیاده

 اندا   در این مقاله آمده است( نیرداخته

های تربیت اخالقی و دینی دانشاویان  شناخت چالش( در 2911شااعی و حسینی دهشیری )

هوای   بودفهمی  و هوا  فهموی  برخوردهای تعصری و قشوری، کو    به این نتیاه رسیدند که دانشگاه امین

هوا هسوتندا    ترین آسیب اخالقی دینی مهمهای تربیت  دینی ا  سوی افراد و همچنین ناکارآمدی نظام

 را دوری جستن ا  تعصرات و تمایالت فردی و جمعوی  و بر این اساآ، تروی  رویکرد خردور ی

   .اند پیشنهاد دادهها  رفت ا  آسیب برون برای

بوه ایون نتیاوه    تریین وجووه تعمیوق تربیوت دینوی     ( در 2911نژاد ) احمدآبادی آرانی و سرحانی

رامتن به عنوان سا ه فرهنگی جدیود بوا کسوب تاوارب متنووع، امکوان تروادل نظور و         فاند که  رسیده

ای، پرورش رویکورد انتقوادی و نمایوان      رشته گو میان ادیان، ارترا  محتوایی و م العات میانو گفت

توانود نقوش تسوهیلی     موی  تربیت دینوی  های متنوع تدریل و روش حل مسئله در تعلیم و شدن روش

 ا داشته باشد

قوی دانشواویان   الالگوی رشود دینوی و اخ  ( هم در 2919)شااعی  و حسینی دهشیری، ریمح

، الگوسوا ی  ینو ید یگسوتر شره رار رشد دینی و اخالقی دمؤثر  یِشرایط علّ ،دانشگاه علوم انتظامی

 ؛ای، مسا ل اقتصادی و ترلیغات ضد دیون  تعارض رسانه راگر  عوامل مداخله ؛جوانان و هویت دینی

انودا   دانستهو اعترار منابع درسی  تادانتعامل دانشگاه و حو ه علمیه، تخص، اسرا ای  و عوامل  مینه

جانروه   سا ی، آمو ش هموه  فرهنگ :شامل ،راهرردهای این تحقیق برای رشد تربیت اخالقی و دینی

  شودا میاخالق دینی، تقویت مذهری و گسترش اید ولوژی دینی 

« در یو  دانشوگاه نظوامی    رتقای نقش تربیت دینی و اخالقوی مربیوان  ر اد مؤثرعوامل تعیین »

اناام شوده اسوت و بوه     2919، مولوی و سلمانی در سال قلیان قهفرخی شاه تحقیقی است که توسط

ر نقش تربیتوی مربیوان نظوامی، ایون افوراد      دگذار تأثیرهای  اساآ شاخصه براند که  این نتیاه رسیده

و آن ماموعوه نیوز بوا     نود صورت فردی همت بیشتری گمار  خالقی بهخودسا ی دینی و ا برایباید 

نیوا    هوای دقیوق و موورد    ریوزی  ارتقای مربیوان، برناموه   برایهای سا مانی  با نگری نسرت به اولویت

  باشدا داشته

با ارا وه  « ای مربیان تربیت دینی های حرفه صالحیت»( هم در تحقیق 2919شهریاری و نافی )
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 طیف علمیاند که  رسیدهدو طیف علمی و عملی به  ،الرالمه نه  201حکمت چارچوبی متناسب با 

هوای سولری    صوالحیت نیوز  طیوف عملوی    اسوت؛  هایی چون اخوذ، انتقوال و مراقروت    صالحیت شامل

معرفوت   ،اندو ی( و ثرووتی )خوداگرایی   گرایی، ثروت اندیشی، لذت  ژر   رار، عدم)استیکال، استک

  گیردادربر میاستقامت و شهامت( را  ،یقینی، صرر

تربیت دینی و اجتماعی نیوروی انتظوامی ا  دیودگاه    »راهررد ( هم در 2919شایگان و حسینی )

وجوود  چهار راهررد اساسی برای پلویل   در این  مینه،که اند  به این نتیاه رسیده« مقام معظم رهرری

 ا ای پیوستگی صفات اخالقی و حرفه ومداری  دین ،مندی قانون ،داری مردماند ا :  دارد که عرارت

ا  منظور   ،شناسی تربیت دینی در حی ه فوردی  یبآس»( در پژوهش 2919کاویانی و نورو ی )

نگوری،   گرایوی محو ، سو حی    عقول کوه در حی وه فوردی،    انود   بوه ایون نتیاوه رسویده    « هالرالم نه 

 ا دررسانند آسیب میانگاری به تربیت دینی  بدعت و سهل ،گرایی افراطی، ظاهرسا ی، خرافه کمال

شوده   نیوز راهکارهوای ارا وه    ایموان و عمول صوال     ،ور ی بواوری، عقول   گیری، حوق  راستا، سهل  این

   اتندهس  دایی ا  تربیت دینی آسیبراستای السالم( در  حضرت امیر)علیه

الگوی تربیت جهوادی دانشواویان دانشوگاه    »، به تدوین 2910سلمانی و سلمانیور هم در سال 

نقش نهادهای تربیتی و آمو شوی   »در « قرطاآ» پرداختندا« افسری و تربیت پاسداری امام حسین )ع(

سوت کوه   به این نتیاوه رسویده ا   2911در سال « های دینی و اسالمی در بستر توسعه با تأکید بر آمو ه

جانروه   توانند در سایه شریعت و دیانوت موجوب ترقوی و توسوعه هموه     نهادهای تربیتی و آمو شی می

هوای   مادی و معنوی شوندا دفاع ا  هویت انقالبی و دینی و دستاوردهای انقالب اسالمی در عرصوه 

 ا پذیر نیستگوناگون، بدون ارتقا و توسعه علمی جامعه با قید فرهنگ و تفکر بسیای امکان

است  دانسته الهی تربیت را معنوی تربیت( ع)علی حضرت دیدگاه (، ا 2912) ستوده حیدری

 در سویر  و تفکور  نیوز تعقول،   و معواد  مرودأ و  به توجه الهی، تقوای رعایت مستلزم آن، به که دستیابی

 حاصولش  کوه  اسوت  فضایل به آراستگی و رذایل ا  نفل تصفیه برای جهد و سعی و و انفل آفاق

  ااست الهی تقرب آن، مایت و رستگاری دل و صفای نورانیت،

دینوی   تربیوت  و معنووی  تربیوت  اخالقوی،  تربیوت  حدود و ثغور بررسی (، با2915سلحشوری )

 تربیوت  مایت که ای گونه به دارد؛ وجود تنگاتنگ ای راب ه مفهوم سه این بین است که گرفته نتیاه

 ااست «دینی تربیت» نوی،مع تربیت مایت و «معنوی تربیت» اخالقی،
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 های پژوهش سؤال
 چگونوه  اموین  انتظوامی  علوم دانشگاه دانشاویان انقالبی و دینی تربیت الگوی :یاصل الؤس

 است؟

 

 های فرعی سؤال

 اند؟ کدام الگو اینهای  شاخ، وها  مؤلفه، ا ابعاد2

 اند؟ کدام الگو این اجرای برای اساسی ا اقدامات1

 اند؟ کدام دانشگاه در الگو اینسا ی  پیاده برای اجراییهای  ا برنامه9

 

 تعریف مفاهیم و مبانی نظری
بور   پارچوه و مرتنوی   یو   ،جویانوه، تعواملی، تودریای    ی تعوالی جریوان : عرارت است ا  «تربیت»

آگاهانه و اختیاری  افراد جامعه به سوی آمادگی برای تحقق هدایت به منظور معیارهای اسالمی که

هویوت   تکوین و تعالی پیوسته مناسبهای   مینه گیرد و د صورت میابعا در همهمراتب حیات طیره 

آورد )سوند تحوول بنیوادین     می و پیشرفت مداوم آن فراهم ای سالم جامعهگیری  را در راستای شکل

 به تا مثرتهای  استعداد تقویت و پرورش به معنای «تربیت»(ا به بیان دیگر، 299آمو ش و پرورش، 

 توا  منفیهای  استعداد تضعیف با همراه آنها، بین در س م های هماهنگی ایااد و کمال ممکنه سرحد

 منفووی و مثرووتهووای  اسووتعداد توجیووه در اسووت ممکوونا اسووت وجووود ا  ممکنووه انهوودام سوورحد بووه

 منفوی  و مثروت های  استعداد که شویم می یادآور آن، ا  احترا  برای آید؛ وجود بههایی  نظر اختال 

  شوت  بود،  و نی  مضر، و مفید متضاد ق ب دو فاصل حد در را  نده موجودات یا انسان توانند می

 ا  و درآورنود  حرکوت  بوه  باطول  و حوق  بواسخره  و کمال و نق، فساد، و صال  شر، و خیر  یرا، و

 (ا 1: 2911شکوهی، )سا ند  خارج تفاوتی بی

خاصی ا  حیات )به تعریر عالمه جعفوری،   شکلیندی است که آدمی را برای افر تربیت دینی

(ا این نحوه  نودگی، بور مرنوای اصوول، قواعود و      291 :2911سا د )حسینی، حیات معقول( مهیا می

عقاید و شوریعت بوه آدموی عرضوه      ،گیرد که ا  طریق دینشده شکل می ی ا  پیش تعیینیراهرردها

 .شده است
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ه منظور ایااد شوناخت و بواور بوه معوار      تربیت دینی، هر گونه فعالیت هدفمندی است که ب

ها و هناارهای دینی و التوزام عملوی بوه احکوام و دسوتورهای       دینی و تقویت آن، گرایش به ار ش

داری در متربی  تکوین هویت دینی و رشد متعادل دینسا    مینه ،شود و در ماموع دینی م ر  می

تربیت دینی، رشد  «باقری خسرو»ا  نظر ا (122: 2990 ،قمصری  اده صادق) شود میها  در همه جنره

ت و عواطوف موذهری و تقیود بوه مناسو  و آداب دینوی بورای تحقوق         لو و تقویت عقایود دینوی، حا  

 ا( 19: 2992 ،باقری) دار است شخصیتی دین

معتقود اسوت کوه اگور تربیوت دینوی فقوط بوه برخوی           ،یکی ا  فیلسوفان تحلیلی معاصور  ،پیتر 

هوا پشوتوانه عقلوی داشوته و      ، بدون اینکوه ایون رفتارهوا و عوادت    کندهای فرد تکیه  و عادت ااعتقاده

ا تربیت دینی بایود در  نامیدتوان آن را تربیت دینی  ایااد شده باشد، نمیآنها اندا  شناختی در  مچش

 در نتیاوه، نگرش او را نسرت به خودش، هستی و اهدافش تغییر دهد و  ؛فرد تغییر نگرش ایااد کند

شود که شناخت دیون و   چنین استنرا  می ،ا با توجه به معیارهای پیتر پیدا کندجهت  فردرهای رفتا

شووند   میهای دینی سرب تغییر نگرش  دینی با تربیت دینی برابر نیست؛ بلکه وقتی آمو ههای  آمو ه

 ،در واقوع  ا(09: 2119 ،کیار)گیرند  کنند، تربیت دینی نام می میشناختی در فرد ایااد  اندا  و چشم

های معترور یو     به منظور آمو ش گزاره ،دار ماموعه اعمال عمدی و هد  تربیت دینی عرارت ا 

ودی، اد)بنود شووند    ها متعهد و پای به نحوی که افراد در نظر و عمل به آن آمو ه ؛دین به افراد است

 (ا 12: 2990

  نودگی  آیین عنوان به) اسالم دین آگاهانه و آ ادانه پذیرش»هد  ا  تربیت دینی و اخالقی 

خوود در راسوتای    هویوت  پیوسوته  تعوالی  و تکووین  ، بوا هود   آن بوه  تکیه برای( معیار نظام مرنای و

 وجوودی  معنووی  ابعواد  ارتقوای  بورای  پیوسوته  توالش و پیشورفت موداوم آن،    ای سوالم  تشکیل جامعه

و دعووت   (دینوی  احکوام  بوه  تقیود  و عروادت ) خداوند با ارترا  برقراری طریق ا  و دیگران خویش

 بوه  مسوئوسنه  گوویی پاسوخ  بورای  و دیگرشناسوی  خودشناسوی  مداری، داری و اخالق سایرین به دین

 اصوال   و درک طریوق  ا  و دیگوران،  خویش وجودی هایظرفیت پیشرفت و هامحدودیت نیا ها،

 مهوار  :طریق ا ، خودسا ی برای پیوسته تالشاسالمی،  معیار نظام اساآ بر و دیگران خود موقعیت

 عوزت  و کراموت  حفو   داری،خویشوتن  و اراده تقویوت  تموایالت،  و عواطف تعدیل طریعی، مرایز
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امور بوه    میراخالقوی و و صوفات   لیو رذا تکووین  ا  پیشگیری ،اخالقی فضایل و صفات کسب،نفل

ابعواد فوردی و اجتمواعی     تموام  در دیون و اخوالق   سوا نده  و موؤثر  حضورمعرو  و نهی ا  منکر و 

 رعایتنیز  و اسالمی هایار ش و احکام به عملی تقید)اسالمی  معیار نظام به عملی التزام با  ندگی

 (ا2911)کریمی، « است (رو مره  ندگی در اخالقی آداب و اصول

السوالم(،   های قرآن کریم، روایات وارده ا  جانب معصومین )علیهم این طر  بر اساآ آمو ه

و مقام معظم رهرری )مدظله العالی(، قوانون   )ره(ضرت امام راحلها، م الرات و انتظارات ح دیدگاه

اندا  دانشگاه علوم انتظامی تهیه شده است که برخی ا  این مرانی، به شور   یور    اساسی و سند چشم

 گیرندا مورد اشاره قرار می

 

 آیات و روایات پیرامون تربیت. 1

بخووان، و  (: »9وو 0: )علوق  بِوالْقَلَمِ  عَلَّومَ الْنِنسَوانَ مَوا لَومْ یَعْلَومْ      اقْرَأْ وَرَبُّ َ الْوأَکْرَمُ  الَّوذِی عَلَّومَ    

پروردگار تو ارجمندترین است  خدایی کوه بوه وسویله قلوم آموو ش داد  بوه آدموی آنچوه را کوه          

 «ادانست، بیاموخت نمی

َیُوزَکّیهِم   وا عَلَویهِم آیاتِوهِ و  َلقَد َمنا اللاوُه عَلَوا المُوؤمِنیَن إِذ بَعَوَث فویهِم َرسوولًا مِون أَنفُسِوهِم یَتلو         

 بور  خداونود » :(220 :)آل عموران  إِن کانوا مِن قَرولُ لَفوی ضَوالل  مُروین      وَ هالحِکمَ َیُعَلِّمُهُمُ الکِتابَ وَ و

 خوت؛ یبرانگ خودشوان  ا  یامرریپ آنها، انیم در که یهنگام[ دیبخش یبزرگ نعمت] نهاد منت مؤمنان

 آن، ا  شیپو  چند هر امو د؛یب حکمت و کتاب و کند پاک را آنها و بخواند، آنها بر را او اتیآ که

 ا«بودند یآشکار یگمراه در

 کسوانا  اى» :(250 :)ما وده  یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُمْ س یَضُرُّکُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَودَیْتُمْ 

 گموراه  کوه  یکسان یگمراه یابید، هدایت شما اگرا خودتان)حف (  باد شما بر! اید آورده ایمان که

 ا«رساند نما یانی  شما به اند، شده

بِأَسْومَاء هَووؤُسء إِن کُنوتُمْ     یفَقَوالَ أَنرِئُوونِ   هالْماَلَ ِکَو  یعَلامَ آدَمَ األَسْمَاء کُلاهَوا ثُومع عَرَضَوهُمْ عَلَو     وَ

د و کور ها را به آدم آموخت، سیل آنها را بر فرشتگان عرضه ]خدا[ همه نام و: »(92 :)بقره نَیصَادِقِ

 ا«دیبه من خرر ده نهایا یا  اسام ،دییگویفرمود: اگر راست م

س أطَّلِعُ علا قَلوبِ عَرودف فوأعْلَمُ مِنوهُ حُوبَّ اسخْوال ِ        (:سلم و آله و هیاهلل عل ی)صل اکرم امرریپ
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 دل هرگواه » :(292 :22)بحواراسنوار،   سیاسَوتَهُ  ولّیوتُ تَقویمَوهُ و  لِ اعَتا لِوَجْها وابْتِغاءَ مَرْضواتا الّوا تَ  

 اصوال   آورد، ما جا به را طاعتم من خشنودى براى و اخال  روى ا  که دریابم و بنگرم را ام بنده

 ا«گیرم ما عهده بر خود را او تیترب و

  کَالْوأَرْضِ   إِنامَوا قَلْوبُ الْحَودَ ِ   وَ السالم( فی وصیته لولوده الحسون )ع(:    هی)عل یعل نیمنؤرالمیام

الرالموه،   )نه  ءف قَرِلَتْهُ فَرَادَرْتُ َ بِالْأَدَبِ قَرْلَ أَنْ یَقْسُوَ قَلْرُ َ وَ یَشْتَغِلَ لُرّ َ مَا أُلْقِیَ فِیهَا مِنْ شَیْ هالْخَالِیَ

ا   اردیپذ یآن را م ،شود افکنده آن در هرچه که است یخال نی م مانند جوان، دل همانا» :(92نامه 

 ا «تو همت گماشتم تیبه ترب ،شود سرگرم خِرَدَت وا  آنکه دلت سخت  شیپ ،رو نیا

: موررالحکم ) عَاِرْتُ لِمَن یُنْشِدُ ضوالاتَهُ وَ قَدْ اَضَلا نَفْسَهُ فَوال یَ ْلُرُهوا  السالم(:  علا )علیه حضرت

را گوم  « خود»گردد، در حالا که  ویش ماشگفتم ا  کسا که در پا یافتن گمشده خ در» :(2122

 ا«نیست «خویش» یافتن پا در واست کرده 

طَرِیوب  دَوعار  بِ ِرِّوهِ قَودْ    و آلوه و سولم(:    هیو اهلل عل ی)صول  امرریو السالم( در وصف پ هی)عل یعل امام

إِلَیْهِ مِنْ قُلُووب  عُمْوی  وَ آذَان  صُومَ وَ أَلْسِونَة       هأَحْکَمَ مَرَاهِمَهُ وَ أَحْمَا مَوَاسِمَهُ یَضَعُ ذَلِ َ حَیْثُ الْحَاجَ

 طریروا  او» :(259خ روه   ،یترجمه دشوت  الرالمه، )نه  هوَ مَوَاطِنَ الْحَیْرَ هبُکْم  مُتَتَرِّع  بِدَوَا ِهِ مَوَاضِعَ الْغَفْلَ

 یحتو  ؛سواخته  آمواده  یخوب به را شیها مرهم پردا د، یم گردش به همواره شیخو طب با که است

 ا یو ن موورد  کوه  اوا ها ابزارش را گداخته اسوت توا در آن   مواقع اض رار و داغ کردن محل  خم یبرا

هواى سل، بوا داروى خوود در پوا      هواى ناشونوا و  بوان    و گوش نایهاى ناب قرار دهدا براى قلب ،است

 ا«است سرگردان و شده یافتن بیماران فراموش

 

 پیرامون تربیت ه()رخمینیحضرت امام های  . دیدگاه2

   ایوما عوالم شودند، تربیوت     ایوم، تربیوت نشوده    رفتارهای همه ما برای این است که تزکیه نشوده 

   انود، و آن خ وری   اند؛ تفکراتشان عمیق است، لکن تربیت نشده نشدند؛ دانشمند شدند، تربیت نشده  

   آن خ ور ا  خ ور مغوول    شوود،  که ا  عالمی که تربیت نشده و تزکیه نشده است، بر بشور وارد موی    

 :20ج  ،صوحیفه اموام  )   باستر استا مایت بعثت، این تزکیه استا مایت آمدن انریا، این تزکیه اسوت   

 (ا151 – 221

ای باشود و   هور ه      انسان موجودی است که چنانچه مهار نشود و سرخود بار بیاید و ی  علف»
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حسوب مقوام، آن        تر بشود به سال، و بلندپایهتر بشود به حسب  نشود، هرچه بزرگتحت تربیت واقع 

 (ا15و21: 22 ، جصحیفه امام)     «کند جهات روحی تنزل می

اهلل اسوتا هموه بوه او      الهی است، ف رت ،انسان به حسب ف رت ،اگر هواهای نفسانی بگذارد»
کند ا  آن  می جلوگیری     است یجاجولکن این توجه به دنیا که توجه ثانوی است و اع ؛توجه دارند

اند ا  طر  خدای تروارک و   انریا هم که آمده» (ا 15و21 :22 ، جصحیفه امام)     «مسا لی که باید باشد
سا ی استا تمام مکاتوب انریوا، خصوصواً کتواب مقودآ       انسان     تعالی برای همین تربیت بشر و برای
بورای اینکوه بوا تربیوت انسوان، عوالم       این انسوان را تربیوت کننودا         قرآن کریم کوشش دارند به اینکه

شده مضر است به جوامع، هی  شی انی و هی  حیووانی،   میر تربیت     قدر که انسان شودا آن اصال  می
شوده مفیود اسوت بورای جواموع، هوی         قودر کوه انسوان تربیوت     آن     قودر مضور نیسوت، و    موجودی آن

عالم بر تربیت انسان استا انسان عصاره هموه   اساآ   نیستا      قدر مفید ای و هی  موجودی آن مال که
اند برای اینکه این عصوارة بوالقوه را بالفعول، و انسوان      استا انریا آمده     موجودات و فشرده تمام عالم
گواه نوور    که این موجود الهی تموام صوفات حوق تعوالی در اوسوت و جلووه           ی  موجود الهی بشود
 (ا209: 21ج  ،امام ) صحیفه     «است     مقدآ حق تعالی

خودای       عالم مدرسه است و معلمین این مدرسوه، انریوا و اولیوا هسوتند، و مربوی ایون معلموین،       »
تربیوت       ترارک و تعالی استا خدای ترارک و تعالی تربیت کرده انریا را و ارسال کرده آنها را برای

دارنود       بشور، و سومت معلموی و مربوی    اند بر تموام   و تعلیم کافة ناآا انریای بزرگ اولوالعزم مرعو 
تعلیموات الهوی        نسرت به تمام بشر، و معلم آنها و مربی آنها حق تعالی استا آنها هم بعد ا  اینکه به

 ا(059: 29ج  ،)صحیفه امام« تعلیم شدند و تربیت پیدا کردند، مأمورند که بشر را تربیت کنند

 

 درباره تربیت (العالیمعظم رهبری )مدظله مقام . رهنمودهای 3

یکی ا  مسا ل ار شمند و کارسا  در  ندگی بشر، علم و آگاهی استا علم افزون بور اینکوه   »

ای است برای بهتر  یسوتن و بورای خووب ا  عهوده مسوئولیت برآمودن، بوه خوودی خوود نیوز            وسیله

اسوی س م  م لوب بشر استا برای ایااد ی  تمدن اسالمی و مانند هر تمودن دیگور و دو عنصور اس     

خواهود بوه معنوای واقعوی      است: یکی، تولید فکر؛ دیگوری، پورورش انسوانا یو  کشوور اگور موی       

)بیانوات  « با سا ی کند، باید بیشترین تکیه و بیشترین نگاه و توجّهش، به انسان و نیروی انسانی باشد

 (ا15/21/10رهرری در اجتماع  نان خو ستان، 
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 ایون  در کوه  آنچه ؛«ه: النّاآ معادن کمعادن الذّهب و الفضّهو من کالم له صلّی اللاه علیه و آل»

 انسوان  افراد ا  فردی هر در پنهان استعدادهای وجود است، نظر مورد پر مغز و کوتاه شریف،  جمله

 هسوت،  طوال  اینهوا  در که دارد وجود معادنی که همچنان بفرماید خواهد می حدیث این دراا اااست

 ظواهر  و وو  دارد وجوود  گوناگونی معادن اند؛ کرده ذکر مثال عنوان به را تا دو این حاس و هست نقره

 بشناسوید،  اگور  بکاوید، اگر اما نیست، محسوآ چیزی است،  مین است، خاک است، سنگ کار،

 کوه  خواهیود کورد   پیودا  بهوا  گران عنصر ی  معمولی، خاک و سنگ همین  یر در بدانید، قدر اگر

 طورنود؛  هموین  هوم  ها انسان نیست؛ مقایسه قابل شود، می دیده ظاهر در که آنچه ار ش با آن ار ش

 را اینهوا  آدم هوا،  انسوان  کوردار  و رفتوار  گفتوار،  سوکنات،  حرکوات،  در که دارد وجود ظاهری ی 

 خودای  کوه  متراکموی  اسوتعدادهای  ا  اسوت  عروارت  آن کوه  دارد وجود هم باطنی ی  اما بیند؛ می

 ا(19/22/12 فقه، خارج درآ جلسه در انقالب رهرر بیانات) است گذاشته انسان وجود در متعال

 کوه  جوانوان  بوه خصوو    و کودکوان  مربیوان  بشور،  مربیاناا انیستند یکسان استعدادها این الرته

 را اسوتعدادها  این باید کنند؛ استفاده هست، ها انسان در که خدادادی استعدادهای این ا  خواهند می

 گوناگونشوان،  اسوتعدادهای  بوا  هوا  انسوان  اااادنروالش  بروند بعد بدانند، را استعدادها این قدر بشناسند،

 بایود  اسوتعدادها  ایون   هموه  انود؛  الکموال   الوی  سویر  و اللاوه  الی  سیر برای بشری جوامع نیا   کننده تأمین

 کنود:  موی  سونگین  را ها حکومت  وظیفه کند؛ می سنگین را جوامع مربیان  وظیفه این،ا شود استخراج

 ا(19/22/12 فقه، خارج درآ جلسه در انقالب رهرر بیانات) «استعدادیابی

 باشوند؛  شده تیترب جامعه در افراد که شود یم نیمأت جامعه در یصورت در ،یاجتماع عدالت»

 ا(19/50/11 مردم، مختلف اقشار دارید در اناتیب) «نروند ظلم بار ری  و نکنند ظلم

 هوم  متولود  شواید  وقوت،  آن شوماها  ا  خیلی که جنگی و  مهم  حادثه ی  در ما بزرگوار امام»

 پیوام  یو   بوود،  آموده  ر منودگان  دسوت  بوه  ای پیورو ی  که عملیات ا  یکی  قضیه در و بودید نشده

ا «هاسوت  جوان این تربیت اسالمی، انقالب الفتو  فت  » که داشت وجود نکته این پیام آن درا دادند

 ا  اسوت؛  الفتو  فت   آوردید، دست به شما که ای پیرو ی این بگوید امام)ره( که داشتند توقع همه

 تربیوت  موا  انقالب الفتو  فت   گفتند اماا کردند تشکر ر مندگان ا  نه، اما کند؛ ستایش پیرو ی آن

  آمواده  سوال ِ  و دژم  چهوره  بوا  ما مقابل در دنیا  همه که دشواری شرایط آن در که هاست؛ جوان این
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 واقعی پیشرفتااا اآورند دست به را بزرگی پیرو ی چنین ی  توانستند اینها بودند، ایستاده شلی 

 خودشوان  بورای  کننود؛  مسوئولیت  احسواآ  آینوده  بوه  نسورت  موا  نخرگان ما، های جوان که است این

 ایون  و کننود  احسواآ  و کننود  ماسوم  کننود،  تصویر را ای آینده کشور، برای کنند؛ تعریف دیدگاه

 دیودار  در بیانوات ) «کننود  توالش  آینوده،  ایون  بوه  رسویدن  بورای  اند آماده که کنند؛ اظهار را احساآ

 ا(21/51/12 جوان، نخرگان ملی همایش ششمین در کنندگان شرکت

 اموام  حضورت  قووا  کول  معظوم  رهروری، فرمانوده   معظوم  مقوام  بیانوات  ماموعه دیگر، ا  سوی

 ادوار التحصویلی  فوارغ  مراسوم  نیوز  و ناجوا  و مودیران  فرماندهان با در دیدار( العالی مدظله) ای خامنه

 به آن کارکنان و ا  ناجا له معظم و انتظارات م الرات گویای امین، انتظامی علوم دانشگاه گوناگون

 طور   در ایون  کوه  است «ایاابی و سلری» وجه دو دارای م الرات اینا است ملی اقتدار مظهر عنوان

 ااند قرارگرفته توجه مورد

 

 و قانون تأسیس نیروی انتظامی اساسیقانون . 9

شده برای نیروهای مسل   مفاد قانون اساسی و قانون تأسیل نیروی انتظامی و وظایف مشخ،

دارند که نیروهای مسل  در جمهوری اسوالمی ایوران نیروهوایی مکتروی و      و نیروی انتظامی مقرر می

ن قوووانین بوور ضوورورت مودافع انقووالب اسووالمی و پاسوودار تمامیووت ارضووی و اسووتقالل کشووورندا ایوو 

کننودا ا  ایون رو، بور اسواآ      موی  تأکیود برخورداری این نیروها ا  اعضای مکتری، انقالبی و متودین  

 قوانین موضوعه، اجرای این طر  ی  ضرورت قانونی نیز هستا

 

 دانشگاه علوم انتظامی امین انداز چشم . سند9

توسوط  2991آبان ماه  29در تاریخ اندا  بیست ساله جمهوری اسالمی که  با الهام ا  سند چشم

دانشوگاه علووم    انودا   گانه ابالغ شد، سوند چشوم   مقام معظم رهرری )مدظله العالی( به سران قوای سه

دارد کوه دانشوگاه علووم انتظوامی اموین بوه عنووان         نیز مقرر می 2050اندا   انتظامی امین در افق چشم

بایود   انودهان و مودیران نیوروی انتظوامی موی     مرجع تربیت وآمو ش عوالی منوابع انسوانی، اعوم ا  فرم    

 مشخصات  یر را در خویش محقق گرداند:
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 معظوم  مقوام  و قوا کل معظم فرمانده توجهات و عنایات پرتو در الهی، سیزال قدرت بر اتکا با

 2050 افوق  در اموین  انتظامی علوم دانشگاه جمعی، تالش و خرد بر تکیه با و( العالی مدظله) رهرری

 :است دانشگاهی

 یادگیرنوده،  وسیوی،  و انقالبی اسالمی، هویتی با رو، پیش و توانمند پلیسی، علمی اقتدار مظهر

 و آموو ش  و تربیوت  علوم،  تولیود  در اسوالم  جهوان  و من قوه های  پلیل الگوی و اول جایگاه دارای

 پیشورفته  رفتواری  علووم  انسوانی و های  سرمایه ا  مند بهره مدیران، و فرماندهان افسران، افزایی مهارت

 اآمو شی

 

 روش تحقیق
اناوام شوده اسوتا منظوور ا  اصو ال       « مولتی متد»به روش  و کیفی رویکرد با تحقیق حاضر

ها ا  طریق اختال  دو یا چند روش کیفی یا استفاده ا  چند روش کموی   ترکیب روش 2چندروشی

تحقیوق ترکیروی ا  دو   ( کوه ایون   22: 2910در م العات پژوهشی منفرد اسوت ) دسور و کوشوکی،   

 بورای  روشوی  کیفی، محتوای های کانونی استا تحلیل روش تحلیل محتوای کیفی و تشکیل گروه

 و رمزبنوودی منوود، نظووام بنوودی طرقووه فراینوودهای طریووق ا  متنووی، هووای داده محتووواییِ ذهنووی تفسوویر

 اجوا ه  پژوهشوگر  بوه  کیفوی  محتووای  تحلیول ا اسوت  شده شناخته الگوهای طراحی یا سا ی مضمون

نوشوادی،  ) کنود   تفسویر  علمی روش با اما ذهنی، ای گونه به راها  داده حقیقت و اصالت که دهد می

محتووا، اسوناد باسدسوتی ا  جملوه: آیوات و روایوات و نیوز         (ا بر این اساآ، ابتدا با تحلیل19: 2915

های تربیت دینی و انقالبویِ دانشواویان    و مقام معظم رهرری و ابعاد و مؤلفه )ره(بیانات حضرت امام

در درون و بورون   شده اناامدر این بخش، جامعه آماری اسناد فوق و همچنین تحقیقات ا احصا شد

سا مان، ا  جمله سیاه پاسداران انقالب اسالمی بود که ا  آنها در حد اشراع نظری، برای یافتن ابعاد 

صصان امر تربیوت  با متخ 1های کانونی ها استفاده شدا سیل با برگزاری جلسات متعدد گروه هو مؤلف

متناسوب بوا شورایط    هوا   مؤلفهتخصصی، ابعاد و های  و به ویژه استادان دانشگاه علوم انتظامی و پلیل

یوی  احصا شدا در ادامه، اقدامات اساسی و اجرا آنهاهای  دانشاویان دانشگاه امین تکمیل و شاخ،

 

1. Multimethod 

2. Focus Group 
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جلسوه تقریرواً دو سواعته بوا      25ی کوانونی  هوا  گوروه الگو اناام شدا تعداد جلسوات  سا ی  برای پیاده

نفر ساعت(ا روایوی الگووی احصاشوده بوا      105نفر بود )در ماموع، حدود  21میانگین تعداد اعضا 

علووم   دانشوگاه نفر ا  مسئوسن و خررگان مرترط با امر تربیت دینوی دانشواویان در    20عرضه آن به 

طروق نظور    ،کیفوی  تحقیوق  صوحت  بررسوی  یبورا  نیقورار گرفوتا همچنو    تأییود مورد  ،نیام یانتظام

 خووب  تئووری  ماموعه ی  محتوای در تحقیق که است این مهم» ندیگو یم که «گوبا» و «لینکلن»

 قورار  ینو ید نظوری  چارچوب در قیتحق نیا(، 211: 2911 من، راآ و مارشال) «باشد شده گناانده

 اگرفت

 

 و تحلیلها  یافته
 بوا  بایود  نظر در این تحقیق، مورد اهدا  به نیل و دانشوواویان دینی تربیت امر در توفیق برای

 و مناسوووب هوای   شویوه  ا  اسوووتفاده  و دیون های  آمو ه در تأکید موردهای  شوواخ، گرفتن نظر در

طراحی شود کوه بور اسواآ     نوین، الگویی برای دانشگاه تدوین و شناختیِ روان اصول بر مرتنی مؤثرِ

 فراگیوران  دینی تربیت در عملکردها اصال  و بخشی کیفیت  مینة در جوودی و عملیهای  آن، گام

هایی کوه بایود در ایون الگوو      شده ابعاد و شاخ، برداشته شودا برای این کار، با روش تحقیق معرفی

هوای اجرایوی بورای     و برناموه  مورد نظر باشد، استخراج شد و اقدامات اساسی برای اجرای این الگوو 

 شوندا سا ی آن ارا ه شد که در جداول  یر نشان داده می پیاده

هوای کوانونی    یکی ا  ابعاد احصاشده ا  اسناد باسدستی، بعد باور و شناخت بود کوه در گوروه  

برای پاسوخ بوه    2های اجرایی آن احصا شدا جدول شماره  ها و نیز اقدامات اساسی و برنامه شاخ،

هوای   سؤاست است که اوسً، اقدامات اساسی برای اجورای بعود بواور و شوناخت، و ثانیواً، برناموه       این

 اندا سا ی این بعد در دانشگاه امین کدام اجرایی برای پیاده
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 های بعد باور و شناخت های اجرایی شاخص اساسی و برنامه . اقدامات1جدول 

 برنامه اقدامات اساسی شاخص

ت
رف

مع
 

اس
شن

ی
 

پاسخگویی به شرهات و ابهاموات دربواره   

توحیوود و عوودل الهووی و تریووین آیووات و  

 روایات و منابع اسالمی

 معرفی منابع مناسب با نیا  دانشاویان

 ارا ه مصادیق آثار ایمان به توحید، عدل و معاد  

کوتواه بورای نموایش آثوار     هوای   تهیه نماهنگ و فیلم

 ایمان 

اس
شن

دا
خ

ی
 

ا تریین جایگاه انسان در عالم هسوتی بوا   2

 اسووووووتفاده ا  آیووووووات و روایووووووات   

مختلوف  هوای   ا تریین نظرات و دیودگاه 1

 در مورد انسان و مقایسه آن با نظر اسالم

  معرفی منابع مناسب با توان دانشاویان

کوتوواه در مووورد  هووای  و فوویلمهووا  تهیووه نماهنووگ 

هووای موفووق بووه ویووژه   هووای انسووان و انسووان  توانووایی

 های نظامی موفق همچون شهدای شاخ،  نمونه

ن
سا

ان
 

اس
شن

ی
 

ا تریین ضرورت وجود پیامرران و ا مه با 2

 اا ااسوووووتفاده ا  آیوووووات و روایوووووات و

ا تریین کارکردهای نرووت و اماموت بوا    1

 استفاده ا  تاریخ اسالم و سیره ا مه )ع(

 معرفی منابع مورد نیا  دانشاویان

 شده و پاسخ مناسب احصای شرهات م ر 

کوتاه در مورد سیره عملوی  های  تهیه نماهنگ و فیلم

 پیامرر و ا مه )ع(

فه
لس

ف
 

ق
ال

اخ
 

ا تریین ضورورت وجوود ولوی فقیوه در     2

عصر میروت بوا اسوتفاده ا  ادلوه عقلوی و      

 نقلووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووی 

هوای   ا پاسخگویی به شرهات و پرسوش 1

 شده در مورد وسیت فقیه م ر 

های عینی ا  مدیریت و نقش ولی فقیه در  ارا ه نمونه

 طول تاریخ تشیع و به ویژه چهل سال انقالب اسالمی 

ها و مصادیق عینی ایمان به وسیت فقیه در  ارا ه نمونه

طول عمر انقوالب اسوالمی بوه ویوژه در دوران دفواع      

 مقدآ

فه
لس

ف
یس 

ت
اس

 

 در آن بوه  بواور  و ایمان معاد، نقش تریین

 ناجا کارکنان جرایم و تخلفات کاهش

احصووای شوورهات و ابهامووات دانشوواویان و پاسووخ    

 مناسب به آن

تولید فیلم و نماهنگ برای آشنا کردن دانشاویان بوا  

سا مانی  ،ات معاد در  ندگی شخصی، اجتماعیتأثیر

 و خانوادگی آنان
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بعود بواور و شوناخت در پون  شواخ،       هوای اجرایوی   برناموه اساسوی و   بوه طوور کلوی، اقودامات    

شناسوی و نیوز اقودامات     شناسوی، فلسوفه اخوالق و فلسوفه سیاسوت     شناسی، خداشناسی، انسان معرفت

تواند این اقدامات را در عمل، برای دانشاویان پیاده  می اجرایی کههای  اساسی هر شاخ، و برنامه

 ( آمده استا2کند، در جدول )

 
 های بعد اخالق و رفتار فردی های اجرایی شاخص اساسی و برنامه اقدامات. 2جدول 

 برنامه اقدامات اساسی شاخص

 نماز اقامه

تروی  فرهنگ نموا  و  

نمووا خوانی بووا تریووین   

فلسووووفه، را  و رمووووز، 

هوای   و  یروایی ها  درآ

 نما 

 برگزاری نما  جماعت در مصالهای مختلف س   دانشگاه

 نما ، ویژه دانشاویانآمو ش چهره به چهره 

 تقدیر ا  خادمان و فعّاسن عرصه نما  در جشنواره نما 

 طر  تشویق شرکت در نما  جماعت به صورت یگانی

 نما  یو را  و رمزها برکات آثار، نییتر تو یع کتاب

 دریافت و نمایش فیلم درباره اهمیت نما  اول وقت و جماعت

 الصالتین ابالمی ا  عقیدتی سیاسی بینهای  اجرای دقیق برنامه

اعزام دانشاویان و کارکنان به نما های جمعه )هفته ناجا، دهه فاور  

 اا(او

 تشکیل همیاران نما  در بین دانشاویان

 و دعا

 مناجات

تریوووین فلسوووفه دعوووا و  

ار ش و جایگووواه آن و 

توووروی  دعوووا و   نیوووز

 مناجات در دانشگاه

 آن ا  رسانه ملی در هفته ناجابرگزاری دعای کمیل و پخش 

کمیول و توسول در    ،برگزاری  یارت عاشورا و دعاهای عهد، ندبوه 

 طول سال

 برگزاری دعای عرفه در رو  عرفه

 « صحیفه ساادیه»ریزی و اجرای جلسات مستمر تفسیر  برنامه

 برگزاری مراسم اعتکا 

 انس با قرآن

توووووروی  و توسوووووعه  
فرهنوووگ قرآنوووی بوووا   
توووالوت قووورآن، فهوووم 

برگووزاری کووالآ قوورآن ویووژه دانشوواویان دانشووگاه در مصووالهای  
 دانشگاه

 های حف  قرآن کریم و برگزاری مسابقات برگزاری کالآ
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قورآن، انوول بووا قوورآن،  
تدبر در قورآن و حفو    

 قرآن

 های ترجمه و مفاهیم قرآن کریم برگزاری کالآ

جمعوی، قرول ا     تالوت قرآن توسوط دانشواویان بوه صوورت دسوته     
 خاموشی 

برگزاری جشنواره قرآنی و تالیول ا  فعواسن و برگزیودگان حوو ه     
 قرآنی

 تریین مفاهیم کاربردی قرآن کریم

 برگزاری جلسات انل با قرآن کریم با دعوت ا  قاریان برجسته ملی 

برگزاری نمایشگاه تخصصی قرآن کریم ا  آثار دانشاویان، استادان 
 وااا 

 درسی با تالوت آیاتی ا  قرآن کریمهای  شروع تمام کالآ

 اعزام دانشاویان به نمایشگاه قرآن

 تربیت مربی قرآن دانشاوییهای  برگزاری دوره

 تقوا

تریووین آثووار و برکووات  
تقوا و ورع در  نودگی  

 دینبزرگان 

 الرالمه تریین و تفسیر خ ره متقین نه 

 آنان در  ندگیهای  معرفی الگوهای با تقوا و بیان موفقیت

 ر مندگان در دفاع مقدآهای  تقوا و ورع در پیرو ی تأثیرتریین 

 اخالص

کسووب هووای  تریووین راه
اخال  و بیان  ندگی 
 افراد مخل، در تاریخ

تهیه و نمایش فیلم ا  اخال  امام)ره( و رهرری و موفقیت آنوان در  
 رهرری 

 ر مندگان های  اخال  در پیرو ی تأثیرتهیه و نمایش فیلم ا  

 تهیه کتاب ا  اخال  شهدا و برگزاری مسابقه ا  آن

 و هیتزک

 بیتهذ

راهکارهوووای تقویوووت  
فضایل اخالقوی، تریوین   
رذایووووول اخالقوووووی و 

مقابلوه بوا آن و   های  راه
بیووان ثموورات تزکیووه و  

 تهذیب

 معرفی علمای مهذب به دانشاویان

مهووذب نیروهووای مسوول ، بووه ویووژه   شناسووایی و معرفووی فرمانوودهان
 فرماندهان ناجا

 شناسایی و معرفی دانشاویان مهذب دانشگاه

 صدر شرح
ارا ووه مراحووث نظووری   
 درباره شر  صدر

 دانشاویانمعرفی منابع مناسب با موضوع به 

 صدر سعه ا  برخورداری در( السالم علیهم) معصومین سیره تریین

 ناجا های مأموریت در صدر شر گیری  به کار لزوم
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 نفس عزت

کسووب هووای  تریووین راه

عووزت نفوول و عواموول 

  وال عزت نفل

 افزایی دانشاوییهای معرفت برگزاری کارگاه

 مشاوره دانشاویان

 شعائر میتعظ

تریووین نقووش تعظوویم  ا 2

شووعا ر الهوووی )شوووعا ر  

مکانی،  مانی و عملی( 

 در  ندگی

ا آفندی عمل کوردن  1

در حووو ة فرهنگووی بووا  

تروی  و توسوعه تفکور   

عاشووورایی و فرهنووگ  

 انتظار و مهدویت

 های ملی و مذهری برگزاری مراسم در مناسرت

 های مختلف برگزاری مسابقات مناسرتی در مناسرت

مناسرتی، ا  جمله ماه مرارک رمضان، محرم و دهوه  های  نمایش فیلم

 فار 

 ملی و مذهریهای  فضاسا ی مسلمانی و انقالبی در مناسرت

مختلوف توسوط   هوای   برگزاری مراسوم موذهری و ملوی بوه مناسورت     

 دانشاویان

 گرفتن رو ه مستحری توسط دانشاویان در رو های دوشنره

 مختلف مذهریهای  برگزاری نمایشگاه در مناسرت

 مختلف مذهریهای  اجرای تئاتر در مناسرت

 و صبر

 استقامت

تریوووین نقوووش صووورر و 

اسووتقامت در موفقیووت  

کارکنووووووووووووووان در 

 ها مأموریت

 برگزاری اردوهای دانشاویی در مناطق صعب المعیشه

 قرار دادن دانشاویان در شرایط سخت  ندگی و کاری

 استقامت آنان بیان خاطرات جانرا ان ا  صرر و

 بیان خاطرات خانواده معز  شهدا ا  صرر و استقامت آنان

 و حلم

 یبردبار

 و حلوووم نقوووش تریوووین

دادن  اناام در بردباری

هووای  مأموریووت بهینووه

 ناجا

 بردباری و حلم حو ه در انریا سیره تریین

 مقدآ دفاع پیشررد در بردباری و حلم بیان

 انتظامی نیروی در بردباری و حلم کارگیریبه  های نامه شیوه ارا ه

 یخردورز

ا تریووین روش تعاموول  2

ا تقویوت  1خردمندانوه؛  

 روحیه استدسلی 

 ور ی در دانشگاهاندیشههای  تهیه دستور کار هیأت

مختلوف  هوای   ور ی در یگوان اندیشوه هوای   برگزاری جلسات هیأت

 دانشگاه

 «نظامیهای  آمو شفلسفه »سخنرانی برای دانشاویان با عنوان 

 دانشاوییهای  تشکیل جلسات کانون
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 یمایس

 نیصالح

تریین دستورات اسوالم  

دربوواره تزکیووه ظوواهر و 

 باطن

 برگزاری جلسات اخالق کاربردی

 شناسایی و تقدیر ا  افراد دارای سیمای صالحین

 ارشاد و راهنمایی کارکنان ضعیف در رعایت سیمای صالحین

 تولیدی ساعل ناجا درباره موضوع سیمای صالحیننمایش فیلم 

 از زیپره

 اسراف

ا تریوووووین آیوووووات و 2

 روایات درباره موضوع 

مربوو    ا تریین احکام1

 به موضوع

 برگزاری جلسات اخالق کاربردی

 معرفی اسرا  و ترذیر به عنوان یکی ا  مصادیق منکر 

 آن برای مخاطرانتعیین مصادیق اسرا  و ترذیر در دانشگاه و تریین 

های کوتواه تولیودی سواعل دربواره موضووع پرهیوز ا         نمایش فیلم

 اسرا  

 ادی و ذکر

 خدا

تریین آثوار ذکور و یواد    

 خدا 

 تشویق دانشاویان به حضور در نما  اول وقت و جماعت

 تشویق دانشاویان به ذکر دا می صلوات

 توکل
تریووین آثووار توکوول بووه  

 خدا در  ندگی

 مقدآ دفاع ر مندگان پیرو ی در توکل نقش تریین

 ناجا های مأموریت دادن بهینه اناام در توکل نقش تریین

 توبه

تریووین آثووار و مراحوول  

توبوه و توجووه بووه لووزوم  

 جرران گناهان 

بوه ویوژه فویلم توبوه      نمایش فیلم درباره توبوه و پشویمانی ا  گناهوان،   

 نصو 

 تشویق دانشاویان به خواندن نما  شب

 تشویق دانشاویان به شرکت در مراسم ادعیه و اعتکا 

 رتیغ
 آن لزوم و میرت تریین

  ندگی در

 یوادآور  را میورت  آثوار  کوه هوایی   فویلم  سواخت  و میورت  آثار تریین

 شوند می

 اغتنام

 فرصت

تریووووووووووووووین ار ش 

هووای  نوودگی   فرصووت

 معنوی 

 قدر دانستن دانشاویان ا  نعمت جوانی

  ندگی در نظام جمهوری اسالمیقدر دانستن دانشاویان ا  

 قدر دانستن دانشاویان ا  مسئولیت برقراری امنیت جامعه

 و اعتدال

 یرو انهیم

تریین لوزوم اجتنواب ا    

 افرا  و تفریط 

  ندگی در آن اثر و تفریط و افرا  ا  اجتناب

 تفریط و افرا  ا  پرهیز و اعتدال به دانشاویان تشویق

 تفوریط  و افورا   دچوار   نودگی  در کوه  مووفقی  دانشواویان  معرفی

 اند نشده
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 و محاسبه
 مراقبه

نفوول و  تریوین محاسووره 

  مراقره

 نفل حسابرسی رو انه اقدامات یادداشت طراحی

 دانشاویان برای معاتره و ـ مراقره و محاسره نقش بیان

 یریالگوپذ

تریین نقوش الگوهوا در   

روحیه انقالبوی   یارتقا

 و مدیریت جهادی

 جهادی و انقالبی الگوهای شناسایی

 الگوها خصوصیات و ها ویژگی تریین

 دانشاویی نشریه در الگوها معرفی

  دانشاویان برای الگوها ا  فیلم نمایش و تهیه

 

دهد کوه   می را نشان بعد اخالق و رفتار فردی های اجرایی اساسی و برنامه ( اقدامات1جدول )

، اخوال ، تزکیوه و تهوذیب،    تقووا ، انل با قورآن شاخ،، شامل: اقامه نما ، دعا و مناجات،  11در 

شر  صدر، عزت نفل، تعظویم شوعا ر اسوالمی، صورر و اسوتقامت، حلوم و بردبواری، خوردور ی،         

سیمای صالحین، پرهیز ا  اسرا ، ذکر و یاد خدا، توکل، توبوه، میورت، امتنوام فرصوت، اعتودال و      

روی، محاسووره و مراقرووه و الگوپوذیری شناسووایی شوودا بوورای هور شوواخ، اقوودامات اساسووی و    انوه می

 اجرایی متعدد نوشته شده استاهای  برنامه

 
 های بعد اخالق و رفتار اجتماعی های اجرایی شاخص اساسی و برنامه اقدامات .3جدول

 ها برنامه اقدامات اساسی ها شاخص

 و اخوت

 ینید یبرادر

تریووین ار ش تربیتووی  

اخوووت و چگووونگی  

 تروی  آن 

برگزاری جلسه اخوت در ابتدای هر سال برای تمامی کارکنان در 

 مصلی 

برگوزاری مراسووم عقود اخوووت در مصولی در عیوود مودیر و هفتووه     

 وحدت

پیگیری برگزاری اردوهای جهادی در راسوتای تقویوت اخووت و    

 برادری

 اسالمیهای  احصاء مصادیق حسن معاشرت بر اساآ آمو هتریووین ار ش تربیتووی   معاشرت حسن
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و  حسووون معاشووورت 

تحقووووووق آن بووووووین 

 دانشاویان

  مان با ادای احترام نظامیسالم کردن دانشاویان هم

 های نیکو آراسته هستند شناسایی و معرفی افرادی که به خصلت

  بلندهمت 

 و بلنووودهمتی  تریوووین

 و  ندگی در آن نقش

 آن مصادیق بیان

 هموت  و بزرگ کارهای تمرین برای دانشاویان کوشش و تالش

 بلند

 برگوزار  دانشوگاه  در کوه  جمعیهای  برنامه در دانشاویان شرکت

 شود می

 همت و گذشت به نیا  کههایی  برنامه در دانشاویان گرفتن پیشی

 دارد

 صداقت

 و آثووار ار ش، تریووین

 و القول صادق برکات

  بودن العمل صادق

و  ناجوا  کارکنوان  بودن العمل و صادق القول صادق ضرورت تریین

 ها مأموریت دادن بهینه در اناام آن تأثیر

در  آن تأثیرو  ناجا کارکنان بودن العمل و صادق القول صادق تریین

 آنان و جرایم ا  تخلفات پیشگیری

 و تواضع

 یفروتن

 و آثووار عال ووم، تریووین

 بوه  رسویدن  چگونگی

 فروتنی و تواضع

 خودهای  ای دوره هم با دانشاویان متواضعانه برخورد

 آن به کارگیری و تواضع مصادیق احصاء

 تواضع ا  حاکی که خیری کارهای کردن و سالم در گرفتن پیشی

 است

 یدار امانت

 و آثووار ار ش، تریووین

 و داری امانت برکات

 آن تروی  چگونگی

 آن، حفوو  و ضورورت  ناجوا  دردسوت هووای  امانوت  مصوادیق  بیوان 

 مردم و آبروی مال، ناموآ ،جان ا جمله:

 ا  پرهیوز  و ضرورت آن و مضرات در امانت خیانت مصادیق بیان

 آن

 یرازدار

 را داری ار ش تریین

 موفقیوووووووووووووت در

 وهووووووا  مأموریوووووت 

 اسرار حف  ضرورت

 دیگران

 و ضورورت  اهمیوت  دربواره  کواربردی  اخوالق  جلسوات  برگزاری

 را داری

 ویژه به آن، مضرات و نظام اسرار افشای درباره فیلم نمایش و تهیه

 مقودآ، افشوای   دفواع  هوای  عملیوات  برخوی  لو رفتن تلفنی، تخلیه

 اااو ای هسته و تأسیسات اماکن برخی

 دانشاویان  عهد توسط به وفای برکوات  و آثوار  تریین عهد به یوفا
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 پرهیوز  و عهد به وفای

 در وعوووده خلوووف ا 

 کار و  ندگی محیط

 عهد به وفای در بودن موقع به و دقیق در تمرین و ممارست

 آنها به عمل و احادیث و قرآن در عهد به وفای مصادیق احصاء

 یتبر و یتول

 چگووووونگی تریووووین

 و دوسوووت شوووناخت

 بوا  مر بنودی  و دشمن

 دشمنان و رقیران

 دوستهای  شاخ، احصاء و تریین

 دشمنهای  شاخ، احصاء و ترین

 نظام رقیران و دشمنان با دانشاویان دقیق مر بندی تریین

 از زیپره

 و یستمگر

 یریپذ ستم

هووای  شوواخ، تریووین

 و سوووووووووووووتمگری

 آن آثار و پذیری ستم

 مگور  ا  آن نگذرنود  گرفته است، صورت آنان حق در ظلمی اگر

 باشد خودشان شخ، به مربو  آنکه

 روایات و آیات در ستمگری و پذیری ظلم مصادیق احصاء

 ،یدار مردم

 و مدارا

 عطوفت

 ا راهکارهووووووووووای2

 بووا حکیمانووه برخووورد

  مردم

 احترام ا راهکارهای1

 ناجا و مردم متقابل

 مردم ناجا به رسانی درباره خدمت فیلم و نمایش تهیه

 اجتماعی ارتراطات برقراری برای آمو شی های کارگاه برگزاری

بوا   تعامول  حوو ه در  دانشاویان افزایی مهارت های دوره برگزاری

 مردم

 یدست پاک

تریوووووووووین ار ش ا 2

دسوتی در رشود    پواک 

 انسان

منفووی  تریووین آثووارا 1

 لقمه حرام

 بودند، برخوردار دستی پاک ا  که افرادی نامه  ندگی نصب و بیان

  خوابگاه در

 دست پاک افراد قرآنی مصادیق ارا ه

 یچشم پاک

تریووووووووووووین ار ش  

در  چشوووومی پوووواک

 تربیت 

 برخوردارند آن ا  که دانشاویانی در آن نقش و چشمی پاک

 گذشتگان چشمی پاک مثرت آثار و سرگذشت ارا ه

 یپاکدامن

 و عفوت  جایگاه تریین

رشووود  در پاکووودامنی

 منفووی انسووان و آثووار 

 اخالقی انحرافات

 قرآنووی هوای  نمونووه ماننود  دانشوواویان، بوه  پاکوودامن افوراد  معرفوی 

 اااو( آ) مریم حضرت ،(ع) موسی حضرت

 بورای  ناجوا  در( شهدا به خصو ) پاکدامن افراد نامه  ندگی ارا ه

 دانشاویان
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 معروف به امر
 منکر از ینه و

ا بررسی راهکارهای 2
احیای امر به معورو   

 و نهی ا  منکر
ا تریوووین مراحووول و  1

مصوووادیق امووور بووووه   
معووورو  و نهوووی ا   

 منکر در ناجا

 دانشاویانشناسایی آمران به معرو  و ناهیان ا  منکر ا  بین 

 نامه تقدیر ا  آمران به معرو  و ناهیان ا  منکر تهیه شیوه

 برگزاری کالآ و آمو ش آمران به معرو  و ناهیان ا  منکر

 برگزاری جلسات امر به معرو  و نهی ا  منکر و پیگیری آن 

برگزاری جلسات سخنرانی درباره موضوع امر به معرو  و نهی ا  
 منکر 

 نامه امر به معرو  و نهی ا  منکر  تدوین و ارا ه شیوه

 مشورت

 ار ش و جایگاه تریین
 دیوودگاه ا  مشووورت
 در و روایوات  و قرآن
 (ع)معصومین سیرة

 مراسم در برگزاری دانشاویان با مشورت

و  فرهنگی های ریزی در برنامه دانشاویان قرار دادن مشورت مورد
 تربیتی

 ور ی اندیشه های در هیأت شرکت برای ا  دانشاویان دعوت

 و تعاون

 یهمکار

تریین مصوادیق اناوام   
کار گروهوی در بوین   

 دانشاویان

 برگزاری مراسم مختلف و واگذاری مسئولیت آن به دانشاویان

گروهی و جمعی ا  قریل گروه سرود وااا توسط های  اجرای برنامه
 دانشاویان

اعووزام دانشوواویان بووه اردوهووای جهووادی و اناووام دادن کارهووای  
 ها گروهگروهی در 

 برگزاری مسابقات تیمی، ا  جمله والیرال، فوترال وااا

 یمحور عدالت

ا تریووووین ثموووورات   2
 ور ی عدالت
ا چگووونگی تحقووق 1 

 عدالت در جامعه

 بوورای محوووری مووورد عوودالت  در دینووی منووابع سفارشووات بیووان
 دانشاویان

 دانشاویان توسط دانشگاه در آن به کارگیری

 دانشاویان توسط تحصیل محیط و خانواده در عدالت رعایت

از  زیپره
 و تعصب

 ییگرا قوم

تروی  تقوا بوه عنووان   
ها  مالک برتری انسان
و ضوورورت پرهیووز ا  

 گرایی تعصب و قوم

 برگزاری جلسات آشنایی با فرق و مذاهب، ویژه دانشاویان

 بین دانشاویان فرق و قومیت و گری سلفیتو یع کتاب 
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 یرخواهیخ

 ار ش بوووووه توجوووووه

 ماهیت در خیرخواهی

 انسانیت و انسان

 ا  حوواد   دیوده  آسویب  موردم  به کم  برای دانشاویان تشویق

  طریعی

در امور خیور در   دانشاویان و شرکت جهادی اردوهای برگزاری

 محروم مناطق

 و سالمندان جانرا ان، معلوسن آسایشگاها   دانشاویان با دید

 و یآزادگ
 یشیآزاداند

 توروی  هوای   راه تریین

 بووا آ ادگووی روحیووه

 حادثووووه ا  اقتروووواآ

 کربال

  باوفایش و اصحاب(ع)الحسین اباعرداهلل وآ ادگی حریت تریین

هوای   آسویب  نقود  برای دانشاویان نقد و مناظره جلسات برگزاری

 اجتماعی

  دانشاویان شرهات و پاسخ به آ اداندیشیهای  کرسی برگزاری

 نفس به اعتماد

 اعتمواد هوای   راه تریین

 و دانشواویان  نفل به

 ناجا در آن ار ش

هوای   مسوئولیت  در نفل به اعتماد حصول برای دانشاویان تشویق

  واگذارشده

 دانشاویان برای اسالمی منابع ا  نفل به اعتماد مصادیق احصاء

 

دهود   می بعد اخالق و رفتار اجتماعی را نشان های اجرایی اساسی و برنامه اقدامات( 9جدول )

شامل: اخوت و برادری دینی، حسن معاشرت، همت بلنود، صوداقت، تواضوع و      شاخ،، 19 که در

پوذیری،   سوتم  و سوتمگری  ا  تروری، پرهیوز   و داری، را داری، وفای بوه عهود، توولی    فروتنی، امانت

چشمی، پاکدامنی، امر بوه معورو  و نهوی ا  منکور،      دستی، پاک ع وفت، پاک و مدارا داری، مردم

گرایی، خیرخواهی، آ ادگی و  محوری، پرهیز ا  تعصب و قوم همکاری، عدالت و مشورت، تعاون

اجرایوی  های  آ اداندیشی و اعتماد به نفل شناسایی شد و برای هر شاخ، اقدامات اساسی و برنامه

 متعدد نوشته شده استا
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 های بعد اخالق سازمانی های اجرایی شاخص اساسی و برنامه . اقدامات9 جدول

 ها برنامه اقدامات اساسی ها شاخص

 حسن

 شهرت

ا تریین حسن شهرت با اسوتفاده ا   2

 الرالموووه  آیوووات، روایوووات و نهووو  

ا تریووین نقووش حسوون شووهرت در   1

 جلب اعتماد عمومی 

 ترمیب دانشاویان برای تغییر اسامی نامتناسب 

تشویق دانشاویانی که بوه صوفات حسون شوهرت متخلوق      

هستند، مثل حسن شوهرت در عرودیوت و بنودگی و اناوام     

 دادن فرای  دینی، حسن شهرت در نظم و انضرا  وااا

 تعهد

 یسازمان

ا تریین و تشری  جایگواه تعهود در   2

و   ندگی اجتماعی ا  دیدگاه قرآن

 معصومین)ع(

ا تریین و تشوری  آثوار و برکوات    1 

 تعهد سا مانی

ا بیوووان مصوووادیق عینوووی تعهووود   9 

 سا مانی در کارکنان ناجا

هوای   نمایی نسورت بوه معایوب، نوواق، و چوالش      عدم سیاه

موجوود در ناجوا و دانشوگاه توسوط اسوتادان، سووخنرانان و      

 مربیان

 ها  سخنرانی رسانی تشکر مردم و نهادها ا  پلیل، در اطالع

لحوار کووردن شوأن و منزلووت پلویل و قداسووت جایگوواه و    

اهمیووت آن در متووون و محتواهووای آمو شووی، تابلوهووای    

 دانشگاه وااا

 پخش کامل مراسم ملی برگزارشده در دانشگاه 

 ها تدوین و ارا ه بیانیه توسط دانشاویان در مناسرت

 دانشاویانتهیه و نمایش فیلم و نماهنگ برای 

 مبتکر،

 و خالق

 نوآور

نقوش   خالقیوت و نووآوری و   تریوین 

 آن در ناجا 

  خالقانه راهکارهای ارا ه برای نفل به اعتماد حل ایااد

   نند می ابتکار و نوآوری به دست که افرادی تشویق

 و شجاع

 قاطع

 و آیوات  منظور  ا  شااعت تریین ا2

 روایات

 قاطعیت ا تریین1 

  دانشاویان توسطها  قاطعیت مأموریت با و شااعانه اناام

  شااعانه برخورد برای هایی تشویق گرفتن نظر در

 قانون

 یمدار

ا تریین و تشری  ضرورت و نیا  به 2

قانون در جامعه ا  نظر اسالم، عقول  

 و عر  جوامع بشری

ا تریووووین کارکردهووووا و فوایوووود  1

 مداری قانون

سوا ی قضوایی بوا حضوور قضوات       برگزاری جلسات آگواه 

 برجسته 

توجهی به  و مصادیق عینی عمل به قانون و بیها  ارا ه نمونه

 کوتاههای  قانون ا  طریق نماهنگ و فیلم

 ها نامه تدریل آیین
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تدریل قوانین استخدامی ناجا، ماا ات و جرایم نیروهای 

 کارگیری سال  بهمسل ، ماا ات اسالمی و قانون 

 و نظم

 انضباط

ا تریووین و تشووری  جایگوواه نظووم و 2

انضوورا  در سوویره ا مووه معصووومین، 

الرالموه   خاصه امام علی )ع( در نه 

ا تریین و تشری  ضورورت نظوم و   1

انضورا  در یو  سوا مان نظوامی و     

 انتظامی

ا بیوووان عینوووی الگوهوووای نظوووم و 9

 انضرا  در فرماندهان انقالبی 

نظمی و  تشری  مفاسد بیا تریین و 0

 انضراطی بی

فراهم کردن بسترهای س م برای اهتمام دانشاویان نسورت  

 به آراستگی ظاهری

 برخورد جدی با عدم اهتمام کافی برای رعایت انضرا 

 تر  خواهی کارکنان و دانشاویان ا  درجات پایین انضرا 

 خواهی برخورد جدی با رسی با خاطیان انضرا 

 رعایت آراستگی ظاهری و انضرا  توسط استادان

 جمعی دانشاویان در س   دانشگاه  بر تردد دسته تأکید

 مناسبهای  نصب مقررات انضراطی در مکان

 های ابالمی اجرای منظم برنامه

 خواهی استقرار انتظامات دانشاویی برای انضرا 

 تشکیل کمیسیون تربیت و انضرا  دانشاویی

 انضراطی مشورتی، بدوی و تادید نظرهای  تشکیل کمیته

 یانتظام یها یدانستنچاپ و در اختیار گذاشتن کتاب 

 برگزاری مراسم استقرال ا  دانشاویان

 برگزاری مراسم صرحگاه و شامگاه و کنترل نظم و انضرا 

 نامه انضراطی دانشاویان تدوین و اجرای شیوه

 انیدانشاو یانضراط منش و آدابچاپ و تو یع کتاب 

 وجدان

 یکار

تریین و تشری  مرانی وجدان کاری 

بوووا اسوووتفاده ا  آیوووات و روایوووات  

 اسالمی

کاری، خاصه در  ارا ه الگویی مشخ، در موضوع وجدان

 بین قشر نظامیان و شهدای شاخ، ناجا و دفاع مقدآ 

نمایانگر وجدان کواری  کوتاه که های  تهیه نماهنگ و فیلم

 افراد باشد
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 حفظ

 المال تیب

المال  ا تریین و تشری  جایگاه بیت2

در سوووویره پیووووامرر) ( و ا مووووه   

 معصومین)ع(

ا تریوووین مصوووادیق عینوووی حفووو  1

المال در بین ا مه)ع( و رهروران   بیت

 انقالب اسالمی

ا تریین اندیشه و اهتمام امام )ره( و 9

 الموال  رهرور انقوالب بوه حفو  بیوت     

الموال در   ا بیان مصادیق حف  بیت0

 ناجا

ابالغ فرامین مقوام معظوم رهروری )مدظّلوه العوالی( دربواره       

 المال و نظارت بر اجرای آن رعایت بیت

احصوواء مصووادیق انتظووارات سووا مانی نسوورت بووه رعایووت   

 المال بیت

المال و پیامدهای آن در شرع  یادآوری مستمر رعایت بیت

 فرماندهان، مدیران و استادانمقدآ ا  سوی 

 نگهداری مناسب اسلحه توسط دانشاویان

 گذاری تخت و کمد دانشاویان و واگذاری به آنان شماره

بوور  تأکیود هووای کوالآ بوه دانشوواویان و    تحویول صوندلی  

 ضرورت نگهداشت 

 تیمسئول

 یریپذ

تریووین و تشووری  آیووات و روایووات  

پذیری و تشری   مربو  به مسئولیت

ی امام خمینی)ره( و مقوام  ها اندیشه

معظووووووم رهرووووووری در مووووووورد 

 پذیری مسئولیت

سووا مانی متناسووب بووا توووان    هووای  واگووذاری مسووئولیت 

 پذیری دانشاویان، به منظور کسب مهارت در مسئولیت

فوراهم کووردن شورایط و میوودان عموول بورای بوورو  روحیووه    

 پذیری دانشاویان مسئولیت

 حفظ

 شئون

حفو  شوئون    تریین و تشوری  لوزوم  

شغلی و شخصیتی در آیات قرآن و 

 روایات اسالمی

 بیان مصادیق حف  شئون در سیره ا مه و رهرران انقالب

تریین مصادیق عدم رعایت شئون شغلی و مفاسد مترتب بر 

 آن

 تیرعا

 اصول

 یحفاظت

 یتیامن و

ا تریین و تشری  اهمیوت را داری  2

ا تریین رعایوت اصوول حفواظتی و    1

سوویره پیووامرر) (، ا مووه  امنیتووی در

 معصومین)ع( و رهرران انقالب

بلنود توسوط حفاظوت     کوتواه و نیموه  های  تهیه و پخش فیلم

 اطالعات دانشگاه

 آمو شیهای  برگزاری کارگاه

 از زیپره

 ازیامت

 یطلب

و هوا   ا تریین موضوع تساوی انسان2

برتووری در قوورآن و   هووای   مووالک 

 روایات

 دنرووال هرگووز کوه  اصوول ایون  بووه دانشواویان  کووردن عمول 

 نراشند امتیا طلری
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امتیا طلری در ا تریین مصادیق عدم 1

سیره پیامرر و ا مه معصومین خاصوه  

 امام علی )ع(

ا آثار و برکات همراهی بوا موردم   9 

 در کالم رهرر

 طلروی  برتوری  هرگوز  و دانسوتن  یکسوان  دیگوران  با را خود

 نداشتن دیگران به نسرت

 برای( ع)معصومین  در  ندگی امتیا طلری ا  پرهیز احصاء

 دانشاویان

 اقتصاد

 یمقاومت

 اقتصوواد کلوویهووای  سیاسووت تریووین

 کوردن  پیواده  چگوونگی  و مقاومتی

 ناجا در آن

  اسرا  درباره بزرگان سخنان و روایات آیات، تریین

 داخلی کاسی ا  حمایت ضرورت تریین

 آن رعایت چرایی و مصادیق بیان و مصر  الگوی تریین

 مقاومتی اقتصاد تحقق در پایدار امنیت نقش تریین

 موضوع تحقق در اقتصادی امنیت و پلیل ناجا نقش تریین

 سبک

 یزندگ

 ایرانی اسالمی و  ندگی سر  تریین

 اسالمی جمهوری ترا  در پلیلِ

 بوا  مقابلوه  چگونگی و مربی  ندگی سر  مصادیق احصاء

 آن

 چگونگی و ایرانی اسالمی و  ندگی سر  مصادیق احصاء

 ناجا در آن تروی 

 

، شامل:  شاخ، 20بعد اخالق سا مانی را در  های اجرایی اساسی و برنامه ( اقدامات0) جدول

مداری، نظوم و انضورا ،    قاطع، قانون و حسن شهرت، تعهد سا مانی، مرتکر، خالق و نوآور، شااع

پذیری، حفو  شوئون، رعایوت اصوول حفواظتی و امنیتوی،        مسئولیتالمال،  وجدان کاری، حف  بیت

دهد که برای هور شواخ،، اقودامات     می  ندگی نشان پرهیز ا  امتیا طلری، اقتصاد مقاومتی و سر 

 اجرایی متعدد نوشته شده استاهای  اساسی و برنامه
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 خانوادگیهای بعد اخالق  های اجرایی شاخص اساسی و برنامه . اقدامات9 جدول

 ها برنامه اقدامات اساسی ها شاخص

 لیتشک

 خانواده

ا بوووا نگری کتووواب  2

  خوووانواده و تیوووجمع

شناسی شغلی  ا آسیب1

کارکنووووووووووووووان و  

آنووان و هووای  خووانواده

راهکارهووای مقابلووه بووا 

 ها آسیب

 معرفی متقاضیان ا دواج به ماتمع  نان پلیل )کوثر(

تشویق دانشاویان مارد برای ا دواج آسان و ایاواد تسوهیالت ا    

 سال سوم  

 های ا دواج آسان با استفاده ا  استادان برجسته برگزاری کارگاه

آمو شووی و آمووو ش صووحی  در مووورد  هووای  برگووزاری کارگوواه

 همسریابی

 شناسی طالق )در بین دانشاویان( با حضور کارشناسان آسیب

 برگزاری جلسه پرسش و پاسخ در خصو  ا دواج دانشاویان 

 درج م الب مرترط با تشکیل خانواده در پی  خرری پلیل

افزارهوای آمو شوی دربواره سور   نودگی اسوالمی و        تو یع نورم 

 خانواده موفق

 یاسالم ی ورانیا لیپل ی ندگ سر تدوین و چاپ کتاب 

 دانشاویینامه ا دواج  تدوین شیوه

 حقوق

 خانواده

هوووای  ایاووواد کمیتوووه

تخصصوووی ثابوووت در 

حوووووو ه حقووووووقی،  

شناسوووووووووووی و  روان

 اقتصادی

افزارهوای آمو شوی سور   نودگی اسوالمی و خوانواده        تو یع نرم

 موفق

 شناسی سر   ندگی مربی آسیب

اعالم ساعات آ اد استادان برای مشاوره و ارا ه تاربیات خوود بوه   

 دانشاویان

آمووو ش حقوووق خووانواده توسووط کارشناسووان ماوورب در قالووب   

 سخنرانی 

 دادن مرخصی به دانشاویان متأهل

 رحم صله

تریووین آثووار و برکووات 

صله رحوم ا  دیودگاه   

 قرآن و روایات

 خانوادگی با موضوعات متنوع، ا  جمله صله رحمهای  پخش فیلم

 تشکیل گروه تئاتر دانشاویی با موضوع صله رحم

 دادن مرخصی به دانشاویان برای صله رحم

 برگزاری جلسات اخالق کاربردیآشنایی دانشاویان بوا   به یکین



 1311 بهار و تابستان، 21سال نهم، شمارة پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی،  -دوفصلنامة علمی

119 

 ها برنامه اقدامات اساسی ها شاخص

دسوووتورات دینوووی و    نیوالد

آیووووات و روایوووووات  

 درباره نیکی به والدین

آمووختگی   حضور والدین برخی ا  دانشواویان در مراسوم دانوش   

 دانشگاه 

آشنایی با سویره عملوی شوهدا بوه صوورت مصوداقی در احتورام بوه         

 والدین 

بیان خاطرات بزرگان دیون در موورد احتورام بوه والودین و آثوار و       

 برکات آن 

در بین الصالتین برای سخنرانی  دعوت ا  کارشناسان و روحانیون

 و ارا ه نکات اخالقی 

 به والدینمناسب درباره نیکی های  تهیه و نمایش فیلم

 اخالق

 خانواده

آشنایی دانشاویان بوا  

آیووووات و روایوووووات  

درباره اصول تربیتی و 

اخالقوووی خوووانواده و  

چگونگی همسرداری 

 و تربیت فر ند

های آمو شی ویژه همسران کارکنان )هر شش مواه   برگزاری دوره

 ی  بار(

 اااای و آشنایی با فضای ماا ی و افزار سواد رسانه تو یع نرم

 با موضوع اخالق ها  خوانی ویژه خانواده برگزاری مسابقه کتاب

 بندی به اصول تربیتی و اخالقی در خانواده پای

 پخش فیلم در این حو ه

 آشنایی دانشاویان با تعادل بین کار و  ندگی خانوادگی 

 آشنایی با روحیات همسر و وظایف همسرداری

 اخالق خانواده در دورة بصیرتآمو ش دانشاویان در حو ه 

 

تشکیل   شاخ، 0بعد اخالق خانوادگی را با  های اجرایی اساسی و برنامه ( اقدامات0) جدول

اخوالق خوانواده نشوان داد کوه بورای هور        و رحوم  صوله خانواده، حقوق خانواده، نیکی به والودین،  

دانشگاه علووم انتظوامی بوا در    اجرایی متعدد نوشته شده استا های  شاخ، اقدامات اساسی و برنامه

ی ها گروهاجرایی احصاشده ا  های  تواند برنامه می رو ی، اختیار داشتن دانشاویان به صورت شرانه

کانونی و که بر مرنای مرانی دینی و بیانات حضرت امام و مقام معظوم رهروری ) کوه ان هوم ملهوم ا        

جرا کند )کمااینکوه بخوش  یوادی ا  آنهوا     ار شهای دینی است( و سایر اسناد باس دستی است و را ا 

هم در حال حاضر در حال اجرا است ( و پلیسی با تربیت دینی و انقالبی تحویل جامعه دهد کوه در  
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های دینی و انقالبی را هم در  ار ش های محوله، برقراری نظم و امنیت و اجرای وظایف و مأموریت

 عمل، در جامعه اجرا کندا

توان بوه سوؤال اول تحقیوق پاسوخ داد      می اول فوق م ر  شدند، اکنونبا توجه به آنچه در جد

الگوی تربیت دینی و انقالبی دانشواویان دانشوگاه علووم انتظوامی اموین چگونوه اسوت و ابعواد،         »که 

 «ا اند های این الگو کدام ها و شاخ، مؤلفه

شامل چهوار بعود   الگوی فوق که  ،آمده ا  فرایند تحقیق و نظر نخرگان بر اساآ نتای  به دست

های انقالبی، احکام و باور و شناخت است، طراحی شدا بعد اخوالق و رفتوار    اخالق و رفتار، ار ش

فهم  مؤلفهخانوادگی، سا مانی، فردی و اجتماعی دارد؛ بعد باور و شناخت دارای ی   مؤلفهچهار 

بوی و تفکور بسویای    بصویرت، رفتوار انقال   مؤلفوه های انقالبی دارای سه  و استدسل است؛ بعد ار ش

گانوه فووق    است که هر کدام تعداد  یادی شاخ، دارند که هم در الگو آمده و هم در جداول پن 

  اندا به طور واض  بیان شده

رود کارگزاران و ماریان نظام جمهوری اسالمی ایران نمواد و سومرلی ا  کوارگزار نظوام      انتظار می

رض دید عموم مردم و حتی جهانیان قرار دارد، باید اسالمی باشند و پلیل به عنوان کسی که در مع

نمادی ا  ی  عامل اسالمی با مشخصات ظاهری و رفتاری اسالمی باشدا آنچه که این نظام ادعوای  

آن را دارد )اسالمی بودن( باید به نمایش گذاشته شود و در عمل، قدرت مدیریت صحی  اسوالمی  

جمهووری اسوالمی ایوران کوه تحوت فرمانودهی مقوام        در این  مان و مکان نمایش داده شودا پلیل 

آمووختگی و یوا    هوای دانوش   معظم رهرری است، در این  مینه مسئولیت بیشتری داردا لوذا در برناموه  

انودا   داشوته  تأکیددیدار فرماندهان ناجا با معظم له، ایشان مکرر بر تربیت دینی و اخالقی دانشاویان 

بر این اساآ، وظیفه ایون سوا مان اسوت کوه دانشواویانی بوا تربیوت اسوالمی و انقالبوی کوه مودافع            

هوای تربیتوی اسوت کوه      های انقالب باشند، تربیت کندا این الگوو شوامل بسویاری ا  شواخ،     ار ش

ایی هو  اند و متناسب با وظوایف و مأموریوت   حضرت امام خمینی)ره( و مقام معظم رهرری ذکر کرده

اسووت کووه در قووانون اساسووی و قووانون اسووتخدامی نیووروی انتظووامی آمووده اسووتا همچنووین اصووول و  

مداری،  اندا  دانشگاه علوم انتظامی امین، شامل: خدامحوری، وسیت های حاکم بر سند چشم ار ش

پوذیری و پاسوخگویی موورد     تفکر و عمل انقالبی، مدیریت جهادی، مسئولیتتقدم تزکیه بر تعلیم، 

 ه خا  قرار گرفته استاتوج
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 . الگوی تربیت دینی و انقالبی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین1نمودار 

 

 گیری نتیجه
را در  یانتظوام  یرویو س م اسوت ن فرماینود   موی  در راستای تحقق فرامین مقام معظم رهرری که

 ،میداشته باشو  یو اسالم یقرآن  جامعه  یدر ترا   ی ودر ترا  دولت اسالم ،یاسالم یترا  جمهور

شوناختی و   ی جسمانی، انضوراطی، روان ها ویژگیها، اخالق، رفتار و  دانشگاه باید در باورها، ار ش

و شرایط مورد انتظوار تربیوت    ها ویژگیشناختی دانشاویان تحول ایااد کرده، دانشاویانی با  جامعه
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شناختی،  ، روانی، جسمانیطاضرانو   نظامیدینی و انقالبی، )تربیت کندا بنابراین، تربیت دانشاویان 

دینوی و انقالبوی   تربیوت  در اولویت قرار گرفوتا در ایون مقالوه، الگووی      (ای حرفهو شناختی  جامعه

هوای انقالبوی، بواور و     در چهوار بعود اخوالق و رفتوار، ار ش    دانشاویان دانشگاه علوم انتظامی امین 

 و رفتوار، شوامل اخوالق و رفتوار فوردی بوا      هوای بعود اخوالق     شناخت و احکام طراحوی شودا مؤلفوه   

شاخ، و اخالق  20شاخ،، اخالق و رفتار سا مانی با  11شاخ،، اخالق و رفتار اجتماعی با  11

شواخ،   0شاخ، بودندا بعود بواور و شوناخت بوا مؤلفوه فهوم و اسوتدسل و         0و رفتار خانوادگی با 

 ی انقالبوی بوا سوه مؤلفوه بصویرت بوا      ها مرترط، بعد احکام با احکام عمومی و تخصصی و بعد ار ش

 شاخ، معرفی شدندا 0شاخ، و تفکر بسیای با  25شاخ،، رفتار انقالبی با  0

این الگوی تربیتی من رق با آیوات و روایوات متعوددی در خصوو  تربیوت دینوی و اخالقوی        

ی، هوای دینوی بوه خودسوا      است، که به برخی ا  آنها در این مقالوه اشواره شوده و بارهوا در توصویه     

شده اسوتا در ایون    تأکیدشناخت درست تکلیف و عمل به آن، رعایت اخالق اسالمی و امثال آن 

تحقیق، همه این موارد برای تربیت دینی دانشاویان پلیل که قرار است بعد ا  طی دوره آمو شوی  

ند و بوا  ای ا  پلیل مسلمان انقالبی در برقراری نظم و امنیت جامعه اسالمی دخیل باش به عنوان نمونه

رفتار خود، الگوی حکومت اسالمی را در ی  جنره آن به نموایش بگذارنود، در نظور گرفتوه شوده      

سا ی این الگوو، بوه طوور کوامالً مشوخ، و بوا        های اجرایی پیاده استا ا  آناا که اقدامات و برنامه

 ذکر مصادیق آن تعیین شده است، اجرایی کردن و کاربردی شدن آن بسیار محتمل استا
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 فهرست منابع
 قرآن کریم .1
 نهج البالغه .2

تریوین وجووه تعمیوق تربیوت دینوی       (ا2911نوژاد، مهودی )   احمدآبادی آرانی، نامه و سرحانی ا9

، 1ا دوره فصللنامه حیلات طیبله   ا بور نظریوه پساسواختارگرایی    تأکیدحسب رویکرد فرامتن با 

 ا12شماره 

فصللنامه عیللار   کیفویا (ا تحلیول محتووای   2915ایموان، محمودتقی و نوشوادی، محمودرضوا )     ا0

 ا2ا شماره پژوهش در علوم انسانی

، 2شماره ، میالدوفصلنامة تربیت اسمت در تربیت دینی، الآسیب و س(ا 2992)باقری، خسرو  ا0

 ا25-29ص، 

تهوران: پژوهشوگاه علووم انسوانی و      اتعلیم و تربیلت اسلالمی  (ا 2911) اکرور  حسینی، سید علی ا2

 ام العات فرهنگی

(ا تربیووت معنوووی ا  دیوودگاه امووام علووی)ع( بوور مرنووای 2912) عابوودینال سووتوده،  یوون حیودری  ا1

 دانشگاه خوار میا نامه کارشناسی ارشد پایانالرالمها  نه 

 ا قم: پژوهشگاه حو ه و دانشگاهاتربیت دینی(ا 2990داوودی، محمد ) ا9

 ا تهران: نشر ویرایشاروش تحقیق آمیخته(ا 2910دسور، علی و کوشکی، شیرین ) ا1

 تربیوت  و معنووی  تربیوت  اخالقوی،  تربیوت  حودود وثغوور   (ا بررسی2915احمد )سلحشوری،  ا25

 ا02-02، ص، 1ا شماره فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشیدینیا 

(ا تودوین الگووی تربیوت جهوادی     2910رضوا )  سلمانی، عراسعلی و سلمانیور سیاوشوی، موالم   ا22

فصللنامه پاسلداری فرهنگلی    دانشاویان دانشگاه افسری و تربیت پاسداری اموام حسوین)ع(ا   

 ا290-211، ص، 22، شماره 0ا دوره انقالب اسالمی

 ا299(ا  2991)  سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ا21

عیین (ا ت2919، رضا؛ مولوی، ابراهیم؛ سلمانی، عراسعلی و الوندی، محمد )شاهقلیان قهفرخی ا29

فصللنامه  انشوگاه نظوامیا   در یو  د  عوامل مؤثر بر ارتقای نقش تربیت دینی و اخالقی مربیان

 ا19-11، ص، 00ا شماره پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی



 نسازی آ مات اساسی و اجرایی پیادهدانشجویان و اقدا انقالبی دینی و الگوی تربیت

123 

(ا راهرورد تربیوت دینوی و اجتمواعی نیوروی انتظوامی ا        2919شایگان، فریرا و حسینی، ناهید ) ا20

 ا21-02، ص، 05ا شماره فصلنامه بصیرت و تربیت اسالمیدیدگاه مقام معظم رهرریا 

هوای تربیووت   شوناخت چوالش   (ا2911السوادات )  هشویری، افضول  شوااعی، مسولم و حسوینی د    ا20

 ا01، شماره فصلنامه بصیرت و تربیت اسالمیا اخالقی و دینی دانشاویان دانشگاه امین

 ا مشهد: نشر آستان قدآاتعلیم و تربیت و مراحل آن(ا 2911شکوهی، مالمحسین ) ا22

ای مربیوان تربیوت دینوی ارا وه چوارچوبی       ا حرفوه  (2919اهلل و نافی، حسوین )  شهریاری، رو  ا21

ا شماره پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمیفصلنامه ا الرالمه نه  201حکمت متناسب با 

 ا211-19ا ص، 00

 ا تهران: نشر تربیت اسالمیاتربیت اسالمی(ا 2990) اده قمصری، علیرضا  صادق ا29

شناسی تربیت دینی در حی ه فوردی ا    (ا آسیب2919، صدیقه و نورو ی، رضاعلی )کاویانی ا21

 ا12-0ا ص، 01ا شماره پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمیفصلنامه الرالمها  منظر نه 
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