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 تسن اهلل الرحوي الرحین

  !، سالماًذیطِ جَی گراهی

 تا ّوفکری ٍ تؼاهل دٍستاى خَد  در گرٍُ ّای هثاحثِ، ٍ هغاتق تا گام ّای ریل تِ ایي سَاالت پاسخ دّیذ.

 

 

 

 

 

اًساى ّا  تربیت و رشدتیاى کٌیذ.  «خود دانی»و « خود عالی»اًَاع ترتیت را تا تَجِ تِ   .1

 چِ تفاٍتی تا رضذ حیَاًات دارد؟

 «سیره نبوی و سیره هعصوهین )علیهن السالم(»ٍ  هثاحث  «رشد اسالهی»تا استٌاد تِ هثاحث  .2

جاهغ قلوذاد   «رشد»تحلیل کٌیذ کِ چرا هؼصَهیي )ع( را هی تَاى تِ ػٌَاى اًساى کاهل ٍ دارای 

 ًوَد.

 رشد یافتهآیا جاهؼِ  کًٌَی ها، ًسثت تِ اهکاًات، سرهایِ ٍ استؼذادّای ػظین دیي اسالم، جاهؼِ ای  .3

 قلوذاد هی ضَد؟ رشیدر آیا جاهؼِ ها یک جاهؼِ اسالهی است؟ تِ تؼثیر دیگ

تا تَجِ تِ جٌثِ ّا ٍ اقسام سِ گاًِ ترتیت )جسوی، ػقالًی ٍ اخالقی(، تٌظر ضوا آیا ٍزارت ٍرزش ٍ  .4

جَاًاى فؼلی خَاّذ تَاًست ریل ػٌَاًی کِ ترای آى اًتخاب ضذُ است، توام اهَر هرتَط تِ جَاًاى را 

هذیرت ٍ »هذیریت ٍ رّثری کٌذ؟ ػٌَاى اًتخاتی ضوا ترای ٍزارتی کِ هتصذی  تِ ًحَ تْیٌِ ٍ کارآهذ

 است ، چِ هی تاضذ؟«  رّثری ًسل جَاى

، یک هحیظ هؼیي را کِ تواهی اػضای گرٍُ، ًسثت شاخص های رشد و بی رشدیتر هثٌی ػالین ٍ  .5

ا ٍ ...( را اًتخاب تِ آى آضٌایی دارًذ ) تِ عَر ًوًَِ یک هذرسِ، یک هَسسِ فرٌّگی، صذا ٍ سیو

 ًوَدُ ٍ هَرد ارزیاتی قرار دّیذ.

 :عرح سَال، ّن تِ صَرت هغالؼِ فردی ّر یک از اػضا ٍ ّن تِ صَرت عرح جوؼی آى در گرٍُ گام اول 

:چٌذ دقیقِ تفکر ٍ تاهل ترای رسیذى تِ ًظن فکری ٍ چیٌص هغالة هرتثظ در رّي ّر یک از اًذیطِ  گام دوم

 جَیاى

:هرتیاىارائِ ٍ عرح دیذگاُ ّا تَسظ ّر یک از اػضا در زهاى تٌذی هقرر تَسظ  گام سوم 

:ًقذ ٍ تحلیل دیذگاُ ّای هغرح از سَی دیگر اػضای گرٍُ در زهاى هقرر  گام چهارم 

:جوغ تٌذی گام پنجن 


