بسم الله الرحمن الرحیم
شماها واقعا باید دوره نوجوانی وجوانی را قدر بدانید .هرچه امروز مطالعه می کنید ،برایتان می ماند و هرگز از ذهنتان
زدوده نمی شود .این دوره نوجوانی ،برای مطالعه کردن و یادگرفتن ،دوره خیلی خوبی است؛ واقعا یک دوره طلایی
است و با هیچ دوران دیگری قابل مقایسه نیست.

امام خامنه ای مد ظله العالی

در فضای فعلی یکی از بهترین پیشننهادها بنه دانشنیویان بنرای اینکنه فضنای یهدیند مبنور بنه فررنت مبنور ی ندیل شنود پیشننهاد
مطالعه کتب مفید است که از این یعطیلات دانشنگاه هنا کنه ااتمالنا ینا بعند از یعطیلنات عیند ننوروز ادامنه پیندا خواهند کنرد بهتنرین
بهره برده شود.
در همنین راسنتا معاوننت فرهنگننی و دانشنیویی دانشنگاه لزاد اسنلامی در نمننر دارد مسنابقه بنزر
بننا مبوریننت کتننا " طاافکمی اادمشه ی اا مشساا نعدم رمآااف

و سراسننری «رهپویان معرفتا »

" از بیانننات مقننام معمننی ره ننری از انتشننارات رننه ا را بننرای

دانشیویان واادهای دانشگاه لزاد اسلامی سراسر کشور برگزار نماید.
جهننت ت ننت نننام در مسننابقه رهرویننان معرفننت فقننک کننافی اسننت بننه کاننناو معرفننت راننوی در ش ن که اجتمنناعی «بلننه» بننه لدر
 ) https://ble.ir/marefatrazaviمراجعه نموده و اطلاعات ذیل را برای ادمین کاناو بفرستید.
{هنممومهنممخنهوش گد،مهنممپا ر،ممارنردم شه ایوید،میا مع اد،ممارنردمهرافشد،مهانممشساحن مع اام اادا،مهانمموش ا م
شه گنهد} م
مآنبام وج مشس می مزعن مثب مهنممشز01م نم01مشسفن معندمسنلمجنریمعدمبنم .
جهنننت شنننرکت مسنننابقه یورنننیه لن اسنننت کنننه اتنننی الامکنننان کسنننانی کنننه کتنننا را ندارنننند ،یهینننه بفرماینننند از کتنننا
فروشی های معت ر شهر خود یا سایت های اینترنتی خرید کتا

و )...که هیچ چیز مثل خود کتا نمی شود .

امننا اگننر کسننی بالنناخره بننه هننر نبننوی نشنند کتننا را یهیننه نماینند ،میموعننه معاونننت فرهنگننی و دانشننیویی بننا یمننا
هننایی کننه بننا انتشننارات رننه ا جهننت دریافننت فایننل پننی دی ا کتننا گرفتننه اننند ،انتشننارات بیننان داشننت امکننان دادن
فایننل پننی دی ا وجننود ننندارد امننا بننا یشننریب شننرایک و ببننی مطالعننه سراسننری اجننازه سنناخت پننی دی ا کتننا گرفتننه
شنند کننه یننا زمننانی کننه دانشننیویان گرامننی کتننا نیریننده باشننند ان شنناالله سننعی بننر یهیننه فایننل جلسننه بننه جلسننه لن
اسنننت و نکتنننه قابنننل یوجنننه اینننن اسنننت کنننه ط ننن گفتنننه هنننای فنننو انتشنننارات کتنننا

متننن کر شننندند؛ پنننی دی ا را بنننا

شننرایطی بننه افننراد داده شننود کننه فقننک اعضننای کاننناو صاافتنمج اا معهن راا مباافشیمخو ماان اسننتفاده کنننند و اافوی م
ه ااو مومغداافممشزمشیاا مبنماا ،مع اا امماافودمخوشهاا م شماا ؛م اا شمشزمهراا م شه اایوین مگفشعاادم رخوشساا م
رونی مومهرفشهدمشی مشعفمرشم شریم .م
م
ایننن نکتننه نیننز یوجننه شننود؛ افننرادی کننه بننا پننی دی ا ببننی را دن نناو مننی کننند یورننیه ایننن اسننت کننه لن را چننا و از
روی کاغ مطالعه نمایند .م

کتا من کور از  82جلسنه سنینرانی مقنام معمنی ره نری یشنکیل شنده اسنت کنه رمما

مهفحا معحاوش دمطباومجا ولمزیافم

عسنبقنتم مشهینممخوشها مما بندین رنورت کنه هنر هفتنه بنه انندازه بودجنه بنندی لن هفتنه مطالعنه منی شنود و بعند در روز
جمعنننه دانشننننیویان جهنننت شننننرکت در مسننننابقه خلارنننه از هننننر جلسنننه را بننننرای ادمننننین کانننناو معرفننننت راننننوی
 ) https://ble.ir/marefatrazaviمیفرستند.
نکته اائز اهمیت این است زمان فرستادن خلاره از لغاز یا پایان روز جمعه یعنی ساعت  82روز جمعه هر هفته می باشد.
خ نص مهوسدم حرنمبنی م س مهویسم بنم مومج ا ممافی م رمعسانبق مو اسمخ نصا مهویسادممبا مش عاد مینهانلمتاو م
تفسحن مممو (.ممبفشیمشین

مشزمیسدم قدمضنیعمه و م هفنمخ نص مهانمبانمخهادمخوشهانمهوماح مماوه مومهریناد مو اسم

هنمهدزمبنموضوکممخوبدمگفتح مب و ( .م وج ممو مع ممشیا مشسا میا مخاو م شه ایومخ نصا مرشمهوماح مبنما مومبرا مشز م
عح مخ نص مع ممشس  ).م
ان شننالله بننرای هننر هفتننه ،نگارنننده  01خلارننه بریننر کننه یوسننک کارشناسننان برگزیننده خواهننند شنند معرفننی مننی شننوند و جننوایزی
نفیسی به لنها اهدا خواهد شد.
جوشیزمشی مس س معسانبقنتم مافی م رم وردمهانیمزیانر د،م عوزمادمومتفهنگادمبا مما فهنیمعوح اکمی اور،میحا م
هفدسمشزممنوفش م،مشسحفن دمرشیگن مشزمشعنی مومع رنهسفشهنیم شه گندمب مهرفشدمخنهوش دمو...معدمبنم .
آنبامذیفمشس م رنعدمبفگزی گن مهفمم

مهفح م رم خفی مهفح مشو نممخوشهن مم  .م

م
ش بح م ر

ی ش دمبفشیمت ممبد حفمعهن

مشی میحنبمشرزمارن م یا دمما دمشسا میا مشزمجر ا مشین ا ممارنمتفهدوحگان م

وزیزمعدم وشهد مچننهی مساوش ن دمبفشیحان مپاد

م عا مومپنسارم مرشپدا شمه ف یا م رمهافمجررا مهرافشدمخ نصا مخاو م

سوش نتم ن مرشمهدزم بفشیمعنمبففسحد م نمشزمینرمننسن مشعافمپنسارمهانمرشم رینتا میاف دمومبافشیممارنم رمینهانلمبنرگا شریم
هرنیدم،مهریند م رمین نرمشی مشآ شممعاوشر یم یگافمشزمجر ا می دایمهانیمصاو دموم ااویفی،مشینفوگفشتدا
رمعور معهن

م،پوساحفمو...م

میحنبم رمینهنلمگ شمح مخوشه مم  .م

فقک اینن نکتنه یوجنه شنود کنه مطالعنه امنری مفیند قنرار اسنت باشند لن ا مفیند بنودن؛ اوو اینن اسنت کنه مبتنوا خنو باشند کنه
البمداللننننه کتننننا در سننننطب مبتننننوایی بالننننایی بننننه زعننننی کارشناسننننان میت نننن

ایننننن اننننوزه مننننی باشنننند.

دوم ایننن اسننت کننه مبتننوای خننو را خننو فهننی کنننیی کننه بننرای خننو فهننی کننردن مبتننوا نینناز دارد اگننر نیننواهیی خیلننی ریننز و
یی

ی وارد شویی ) که اداقل اولا بنا دقنت و اورنله مطالعنه کننیی تانینا پینام ر خندا رنلي اللنه علینه و للنه م فرمودنند علنی را ،بنا

نوشتن در بند کشید .در این جهنت نکنات مهنی منتن را برجسنته کننیی و نهایتنا هنر رنفبه ینا چنند رنفبه کنه میینوانیی ااشنیه در
کنار کتا بزنیی هی خلاره مطلب و هنی سنوالات منان منی یوانند باشند ) کنه اینهنا هنی باعنی ینادگیری بهتنر مطلنب خواهند شند و
هی در مراجعات بعدی کمنک شنایانی هنی از جهنت رنر وقنت کمتنر و هنی دریافنت مبتنوای بهتنر خواهند شند و هنی اینینا عنر
کنی کسانی کنه عنادت دارنند در کتنا خنک نکشنند و منی گوینند کتنا منان کثین .منی شنود و ...عنادیی غیرکارشناسنانه در منورد
کتابیوانی را پیش گرفتند که ان شا الله اگر کسی هی دارد کنار بگ ارد .م
جدوو زمان بندی و بودجه بندی مطالعه کتا در زیر لمده استم

مسابقه بزرگ «رهپویان معرفت» با محوریت کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن
معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی
بازه زمانی برای مطالعه

عناوین بودجه بندی مورد مطالعه

زمان فرستادن خلاصه نویسی ها

 01یا  82اسفند ماه ساو 0232

ایمان )0
ایمان )8
ایمان از روی لگاهی
ایمان زایننده و همراه با یعهدات عملی
ایمان و پای ندی به یعهدات

 82اسفند ماه ساو 0232

نویدها )0
 82اسفند ماه ساو  0232یا 0
فروردین ماه ساو 0233

نویدها )8
یواید در جهان بینی اسلام
یواید در ایدئولوژی اسلام
ع ادت و اطاعت انب اری خدا

 8یا  2فروردین ماه ساو 0233

روح یوایدم نفی ع ودیت غیر خدا
یواید و نفی ط قات اجتماعی
یاتیرات روانی یواید

 0فروردین ماه ساو 0233

 2فروردین ماه ساو 0233

فلسفه ن وت
بعثت در ن وت
 3یا  01فروردین ماه ساو 0233

رستاخیز اجتماعی ن وت
هد های ن وت
نیستین نغمه های دعوت

 01فروردین ماه ساو 0233

 01یا  88فروردین ماه ساو 0233

گرو ه های معار
فرجام ن وت )0
فرجام ن وت )8
یهعد ایمان به ن وت
ولایت

 88فروردین ماه ساو 0233

 82یا  83فروردین ماه ساو 0233

پیوندهای امت اسلامی
بهشت ولایت
در پیرامون ولایت )0
در پیرامون ولایت )8
در پیرامون ولایت  )2هیرت)

 83فروردین ماه ساو 0233

