ویژهنامه مرکز آموزشهای آزاد
حجت االسالم والمسلمین دکتر الهی راد:

رسالت دورههای آموزشهای آزاد ،تعمیق باورهای دینی میباشد.
تدوین شده بود ،مورد بازنگری قرار گرفت و ان شاءاهلل تا پایان سال
تحصیلی نسخه نهایی این کتاب ها رونمایی می گردد.
ارائه مباحث شش گانه اندیشه اسالمی برای سطوح پایین تر ،از جمله
فعالیت های جدید و بدیعی است که مرکز آموزش های آزاد آن را به
طور جدی دنبال می کند و در حال حاضر برای سه سطح متوسطه
دوم (دبیرستان) ،متوسطه اول (راهنمایی) و سطح ابتدایی تصمیماتی
گرفته شده است و کتب آموزشی نیز در مرحله تدوین قرار دارد.
از دیگر فعالیت های این مرکز تبدیل محتوای آموزشی در قالب نرم
افزاری و رسانه ای می باشد تا برای کسانی که توان شرکت در دوره
ها را ندارند نیز مورد استفاده قرار گیرد.
به گزارش روابط عمومی مؤسسه امام خمینی (ره) ،حجت االسالم
والمسلمین دکتر الهی راد؛ مدیر مرکز آموزش های آزاد در مصاحبهای
به سواالت مطرح شده در مورد این مرکز پاسخ گفتند که مشروح این
مصاحبه ارائه می گردد.
* با توجه به فعالیت گسترده مرکز آموزش های آزاد مؤسسه،
توضیح مختصری در مورد حوزه فعالیت این مرکز ارائه بفرمایید.

مرکز آموزش های آزاد مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی
(ره) ،مرکزی است که در جهت آموزش معارف اسالمی به صورت
غیررسمی(بدون اعطای مدرک) در سطح ملی و بین المللی تأسیس
شده است .دوره های این مرکز هر گونه معارف اسالمی را تحت
پوشش قرار می دهد اما با توجه به لزوم تعمیق باورهای دینی،
این مرکز تمرکز خود را در زمینه تدریس مبانی اندیشه اسالمی در
قالب طرح والیت ،قرار داده است که در این دوره ها مباحث معرفت
شناسی ،خداشناسی ،انسان شناسی ،فلسفه اخالق ،فلسفه حقوق و
فلسفه سیاست ،توسط اساتید برجسته و صاحب نظران عرصه علوم
انسانی در مؤسسه آموزشی پژوهشی تدوین شده و ارائه می گردد.
در راستای تحقق اهداف آموزشی و پاسخ گویی به حجم عظیم
درخواست های نهادهای مختلف ،با تصویب هیئت رئیسه محترم،
آموزش های آزاد از یک مدیریت زیر مجموعه معاونت آموزش ارتقا
یافته و به عنوان مرکز آموزش های آزاد زیر نظر ریاست محترم
مؤسسه فعالیت های خود را توسعه داده است.
در حال حاضر این مرکز ،در کنار برگزاری دوره های مبانی اندیشه
اسالمی ،با تقویت زیرساخت های اصلی فعالیت های آمورشی خود
در زمینه تألیف و تدوین متون آموزشی و همچنین تربیت اساتید
متخصص معارف اسالمی هم فعالیت می نماید که در همین راستا
کتاب های درسی که در طول  22سال سابقه فعالیت های آموزشی

.2طرح والیت سال  96چه تفاوتی با سال گذشته داشته است؟

از لحاظ محتوایی تغییری صورت نگرفته اما از لحاظ ساختاری
تغییراتی انجام شده و دوره های مردمی به مجموعه اضافه شده است.
در تابستان  ،96بیست و دومین دوره طرح والیت بسیج دانشجویی با
حضور  830نفر از دانشجویان خواهر و برادر برگزار شد.
برگزاری دومین دوره طرح والیت مردمی طالب و دانشجویان و طرح
والیت طالب خواهر و برادر از دیگر برنامه های این مرکز به شمار
می رود.
 .3نحوه همکاری شما با گروه های خودجوش مردمی چطور می
باشد؟

با توجه به سیاست گذاری های صورت گرفته ،تأمین محتوایی دوره
ها بر عهده مرکز آموزش های آزاد می باشد و امور اجرایی توسط سایر
سازمان ها و نهادها انجام می گیرد .تشکیل ستاد مردمی برگزاری
دوره های آموزشی را تسهیل کرده و استقبال خوبی صورت گرفته
است .در سال  96دوره  40روزه طرح والیت مردمی انجام شد و
حدود  2000نفر در این دوره ها شرکت کردند که درصد رضایتمندی
شرکت کنندگان ،نشان دهنده موفیقت این دوره می باشد .البته در
کنار برگزاری دورهها ،آسیب شناسی منظم انجام می شود و نقاط
قوت و ضعف مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.
 .4برای ارتقاء کمی و کیفی دوره های طرح والیت چه تمهیداتی
اندیشیده اید؟

در کنار آسیب شناسی های مداوم و تشکیل جلسات بررسی و رفع
نواقص ،این مرکز؛ دوره تربیت مربی طرح والیت را در جهت افزایش
توان برگزاری دوره های بیشتر در دستور کار قرار داده است و در کنار
آن دوره ها ،کارگاه های دانش افزایی را برای اساتید فعلی برگزار می
کند.

گزارش فعالیتهای مرکز آموزش های آزاد
به گزارش روابط عمومی ،مدیریت آموزش های آزاد مؤسسه
آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) در گزارشی به فعالیت های
این مدیریت پرداخت .گزیدهای از این گزارش به شرح زیر می باشد.
مدیریت آموزش های آزاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
(ره) به منظور ترویج و تقویت مبانی فکری و اشاعه معارف ناب
اسالمی در میان اقشار فرهیخته جامعه تاسیس گردیده است.
مهم¬ترین برنامه این مرکز ،برگزاری دورههای طرح والیت است
که مورد تاکید مقام معظم رهبری (دام ظله) و عالمه مصباح یزدی
(دامت برکاته) قرار گرفته است.
این دوره ها به صورت دوره های متمرکز  40روزه و غیر متمرکز
بلند مدت برگزار می گردد .برای اجرای دوره های طرح والیت،
نهادهای رسمی و مردمی با تامین سخت افزارهای مورد نیاز،
زمینه را برای انتقال مبانی اندیشه اسالمی به جامعه هدف خود
فراهم می کنند.
نظام محتوایی در طرح والیت شامل مباحثی مانند :معرفت شناسی،
خداشناسی ،انسان شناسی ،فلسفه اخالق ،فلسفه حقوق و فلسفه
سیاست می باشد که دانشجویان برادر و خواهر در طول دوره از آن
بهره مند می شوند.
در سال  1396طرح والیت اقدام به برگزاری دوره های متفاوت
و مفیدی نمود که در ادامه به شرح مختصری از این دوره ها
میپردازیم.
بیست و دومین دوره طرح والیت سازمان بسیچ دانشجویی با
شرکت  370نفر از برادران بسیجی دانشجو در اردوگاه سیدالشهدا

آبعلی و  453نفر از خواهران بسیجی دانشجو در اردوگاه امام رضا
(ع) مشهد مقدس ،از تاریخ  96/4/28الی  96/6/2در  14کالس و
با حضور  42استاد برگزار گردید.
همچنین مرکز آموزش های آزاد در سال  1396دومین دوره طرح
والیت مردمی دانشجویان را در تاریخ  96/5/10الی 96/6/16
برگزار نمود که طی آن  374نفر از دانشجویان برادر در  18کالس
و زیرنظر  56استاد در اردوگاه الجواد (ع) و مدرسه معارف اسالمی
مشهد مقدس و  334نفر از دانشجویان خواهر در  16کالس و
زیرنظر  46استاد در اردوگاه شهید کاوه مشهد مقدس با معارف
اسالمی آشنا شدند.
از دیگر دوره های برگزار شده ،دومین دوره طرح والیت مردمی
طالب برادر می باشد که از تاریخ  96/5/10تا  96/6/16با حضور
 610نفر از طالب برادر و  70استاد در  26کالس در اردوگاه امام
رضا (ع) مشهد مقدس برگزار شد.
دومین دوره طرح والیت مردمی طالب خواهران نیز با حضور 560
نفر از خواهران طلبه و  54استاد در  18کالس از تاریخ 96/04/28
الی 96/06/04در اردوگاه شهید کاوه مشهد مقدس برگزار شد.
همچنین در سال  1396دوره طرح والیت دانشجویان و طالب
برادر و خواهر کمیته امداد خمینی(ره) برای اولین بار برگزار شد که
در این دوره  331نفر از برادران در زائرسرای کرامت مشهد مقدس
از تاریخ  96/04/28الی  96/06/02در  12کالس و زیر نظر 36
استاد و  334نفر از خواهران در اردوگاه ثامن االئمه (ع) مشهد
مقدس از تاریخ 96/05/10الی  96/06/16در  10کالس و زیرنظر
 30استاد ،شرکت کردند.
با توجه به موفقیتهای دروس مبانی اندیشهی اسالمی،
درخواستهای مکرری برای انتقال این معارف به سطوح
پایینتر از دانشجویان و طالب ،از این مرکز شده است .در
همین راستا مرکز آموزش های آزاد ،مبانی اندیشه اسالمی را
در سه سطح تدوین کرده است.
سطح یک شامل چهار مقطع .۱ :گروه سنی الف (پیش
دبستانی)؛  .۲گروه سنی ب (اول و دوم و سوم ابتدایی) و گروه
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را کسب کنند که در حال حاضر نیز مشغول گذراندن آموزش های
دوره هستند.
دومین دوره جامع نیز از مهرماه  1396آغاز شد .برای این دوره نیز
 138نفر در آزمون ورودی شرکت کردند که از این تعداد  71نفر
توانستند در ارزیابی های اولیه حائز امتیاز الزم شوند و مجوز شرکت
در دوره را کسب نمایند.
واحد امور اساتید در پی برگزاری دومین دوره تربیت مدرس است
و به حول و قوه الهی برای تأمین نیازهای مرکز در هر نیمسال
تحصیلی دوره جدیدی آغاز خواهد شد.
یکی دیگر از برنامه های این واحد ،شناسایی اساتید توانمندی
است که در زمینه تدریس دروس شش گانه طرح والیت تسلط
بالفعل دارند .این واحد قصد دارد به تدریج توانایی اساتید فعلی را با
برگزاری دوره های مختلف در دروس شش گانه افزایش دهد ،به
نحوی که در حد امکان هر استادی قابلیت تدریس در شش درس
را داشته باشد.
برگزاری میزگردها و نشست های تخصصی در موضوعاتی است که
در مبانی اندیشه اسالمی نیاز به بررسی و واکاوی بیشتری دارد از
دیگر برنامه های این واحدمی باشد .هدف از این برنامه ،اوال هم
اندیشی و استفاده از تجربیات دیگر اساتید و ثانیا تعمیق مباحث
و بررسی ابعاد مختلف آن به منظور تحکیم یا تجدید نظر در آن
مباحث می باشد.
تشکیل گروه های اجتماعی برای اساتید هر درس نیز از دیگر
برنامه های این واحد است .در این گروه ها ،اساتید با انتقال
تجربیات و استفاده از تجربیات دیگر اساتید در جهت هم افزایی
تالش خواهند کرد.
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سنی ج (چهارم و پنجم و ششم ابتدایی)؛  .۳متوسطهی اول
(سالهای هفتم و هشتم و نهم)؛  .۴متوسطهی دوم (سالهای
دهم و یازدهم و دوازدهم) می باشد که تدوین متون این سطح
در این چهار مقطع از سال  ۱۳۹۵آغاز شده است و در حال
گذراندن مراحل آخر برای رسیدن به مرحلهی چاپ میباشد.
دانشجویان و طالب ،مخاطبان اصلی سطح دو محسوب
میشوند و فع ً
ال عمده فعالیت این حوزه ،طرح والیت است.
کتابهای مربوط به این سطح هر سال بعد از هر دوره تدریس،
مورد بازبینی و نقد و ارزیابی قرار میگیرند و با اعمال نکات
اصالحی ارتقا مییابند .در سال  ۱۳۹۵نیز یک مرحله اصالح و
ارتقا درباره هر شش کتاب انجام شد و در سال جاری نیز جلسات
نقد و ارزیابی و بازبینی به عنوان آخرین مرحله در حال اجرا است.
سطح سوم ،تخصصیترین سطح آموزش مبانی اندیش ه اسالمی
است که تألیف کتابها در این سطح بعد از مرحله تعیین سرفصلها
و سیاستهای تألیف آغاز خواهد شد.
با توجه به افزایش درخواست ها برای برگزاری دوره های طرح
والیت ،مرکز آموزش های آزاد ،تربیت مدرس اساتید مورد نیاز این
دوره ها را ضروری دانست و به این منظور با برگزاری متعدد دوره
های تربیت مدرس در تالش است تا زمینه ساز گسترش آموزش
مبانی اندیشه اسالمی باشد.
با توجه به ضرورت جامعیت اساتید در مجموع اندیشه های بنیادین
از سال  1395براساس مصوبه شورای سیاست گزاری آموزش های
آزاد ،دوره های تربیت مدرس به صورت جامع یعنی شش درس
برگزار می شود.
اولین دوره تربیت مدرس جامع که برای شش درس طرح والیت
برنامه ریزی شده در مهرماه سال  1395آغاز شد .در طول سه ترم
و هر ترم دو درس ،و هر درس  4واحد شامل  2واحد آموزشی و 2
واحد کارگاهی است ،برگزار گردید.
با توجه به حساسیت و اهمیت تدریس مبانی اندیشه اسالمی از تعداد
 278نفر ثبت نام کننده ،پس از مصاحبه علمی 117 ،نفر توانستند
مجوز شرکت در دوره را کسب نمایند.
برای اولین بار نیز دوره تربیت مدرس خواهران از بهار  1396آغاز
شده است که از تعداد  41متقاضی طالب خواهر ،تعداد  27نفر
توانستند در ارزیابی های اولیه موفق شوند و مجوز شرکت در دوره

