
 

 

 

 خدانامبه

 

 ("هاضدفرهنگ شناسیجریان" افزاییدانش نام و  شرکت در دورهثبتراهنمای )

 

 

 عنوان برنامه:  .1
 "هاشناسی ضدفرهنگجریان"افزایی دوره دانش

 

 هدف و ضرورت برگزاری برنامه:  .2
ضدفرهنگ از طریق ابزار هنر، فرهنگ امروزه با توجه به تغییرات نسلی، گسترش چرخش اطالعات آزاد و ترویج الگوهای ضدارزش و 

هایی که بر مبنای آن از طریق روش  اجتماعی و شناسایی ابزار نفوذ فرهنگی در کشور_های فرهنگی، لزوم پرداخت به آسیب.و..

کند. از میکنند، اهمیت پیدا می های ضدفرهنگی را ایجاددشمنان به فرهنگ و جامعه ایرانی مستقیم و غیرمستقیم نفوذ و جریان

های فرهنگی سازی و ضعفهای نفوذ، خنثیهای ضد فرهنگی در ایران بپردازیم تا روشترین جریاناین رو باید به تبیین و تحلیل مهم

 های فرهنگی درستی تدوین گردد.اصالح شود و بر این اساس سیاست

است که نیاز به فرهنگی کشور بدیهی تر از آن شناسی فرهنگی برای مدیریت فکری و مهندسی همچنین چرایی و ضرورت جریان

و در واقع یک ضرورت اساسی روزگار معاصر ایران و کشورهای اسالمی است. مسئوالن فرهنگی و فکری کشور  توضیح داشته باشد

 توانند وضعیت فکری و فرهنگی کشور را مدیریت کنند.های گوناگون نمیبدون شناخت و آسیب شناسی جریان

های تهاجم فرهنگی تاکید کردند و همواره ب اسالمی بارها در بیانات خود به اهمیت آسیب شناسی فرهنگی و شناخت روشرهبر انقال

تهاجم فرهنگى با استفاده از ابزارها  ترین شاکله نظام اسالمی نام بردند. به اعتقاد مقام معظم رهبری،از اهمیت فرهنگ به عنوان اصلی

خیلى جدى است؛ صدها وسیله و راهرو اطالعات به سمت فکر جوان و نوجوان ما وجود دارد؛ از انواع  هاى جدید ارتباطىو فناوری

تهاجم  ریزند. باید در مقابل اینمى هاهاى گوناگون را در آنطور به صورت انبوه، افکار و شبههکنند و همیندارند استفاده مى هاشیوه

 ایستاد. 

 منبع و مدرس دوره:  .3
است که توسط ایشان نیز تدریس  منبع مباحث دوره نوشته استاد عبدالحسین خسروپناه  "هاشناسی ضدفرهنگجریان"کتاب 

 شود. می

 

 مخاطبان:  .4
 دانشگاهی سراسر کشور  علمی واحدهای جهاداعضای هیئت معاونان فرهنگی و

 است.  اختیاریعلمی جهاددانشگاهی و برای اعضای هیئت الزامی این کارگاه برای معاونان فرهنگی



 

 

 

 : و شرکت در دورهثبت نام نحوه  .5
 نام از تاریختوجه به محدودیت ظرفیت، مهلت ثبتبا  .شودانجام می ir.roytab.wwwدرگاه رویتاب به آدرس طریق از  نامثبت

  است.آبان  30 آبان  تا دوشنبه 21شنبه 

  .توانند کتاب را تهیه و پیش مطالعه کننداز یک هفته پیش از آغاز دوره می توانندمی کنندگانهمچنین شرکت

 .شودساعت( به شکل مجازی برگزار می 8ساعته)معادل 2جلسه  4در  افزاییاین دوره دانش

 

 : نحوه دسترسی به نسخه الکترونیکی کتاب .6

فایل الکترونیکی انتخاب  سپس و mobi/book.https://patoghبا ورود به آدرس  نام،پس از ثبت توانندمی کنندگانرکتش

فایل را دانلود  "پاتوق کتاب"نصب برنامه  و بعد از آن با دکننویژه تهیه ارائه کد تخفیف  با را کتاب، هاضدفرهنگ شناسیجریانکتاب 

 و مطالعه کنند. 

  است. ها با ارائه کد تخفیف قابل دریافتو تنبوده رایگان کنندگان در نشست است و دانلود برای شرکتپرداخت شده هزینه کتاب

توانند از همان روز کتاب را کنندگان میریافت کتاب ارسال خواهدشد و شرکتو د نام و کد تخفیفنام، پیامک تایید ثبتروز ثبتاز 

 جهت مطالعه در اختیار داشته باشند. 

 

 جدول موضوعات و محورهای نشست .7

 تاریخ برگزاری  موضوع  محور نشست

های فکری ایران ترین جریانمروری بر مهم شناسی ضدفرهنگ هاضرورت جریان اول

 معاصر

به مفهوم فرهنگ، تهاجم فرهنگی، پرداخت 

 .ضدفرهنگ خرده فرهنگ و

چهارشنبه 

از ساعت  2/09/1401

 21تا  19

های ضدفرهنگی های جریاننگاهی به نمونه دوم

 معاصر ایران اسالمی
 پرداخت به فراماسونری و ابتذال فرهنگی

 های سکوالرگرایی و معنویتموسیقی

 

چهارشنبه 

از ساعت  9/09/1401

 21تا  19

های ضدفرهنگی های جریاننگاهی به نمونه سوم

 معاصر ایران اسالمی
های فمنیسم، تکثرگرایی دینی و فرقه

بهاییت و شیطان  .وهابیت .ضددینی )تصوف

 پرستی(

 گرایی افراطیناسیونالیسم

 

چهارشنبه 

از  16/09/1401

 21تا  19ساعت 

چهارشنبه  مباحثنتیجه گیری و جمع بندی  چهارم 

از  23/09/1401

 21تا  19ساعت 

 

http://www.roytab.ir/
https://patogh.mobi/book


 

  ارزشیابی: آزمون  .8
  .پس از پایان دوره، تمامی افراد ملزم به شرکت در آزمون هستند

 . شودهمچنین آزمون در دهه آخر آذر ماه برگزار می .انجام خواهدشد زمون از طریق سایت رویتاببرگزاری آ

 

 : دریافت گواهینامه .9
  .کرددریافت خواهند "افزاییگواهینامه دانش" شوند،قبولی افرادی که موفق به کسب نمره  

  است. علمیهیئته منزله یک امتیاز در آیین نامه ارتقای اعضای گواهینامه شرکت در این برنامه ب

 

 هزینه ثبت نام:  .10

هزارتومان( ریال)معادل صد 000.000.1علمی مبلغ در دوره برای معاونان فرهنگی رایگان و برای اعضای هیئت هزینه ثبت نام و شرکت

 واریز شود.( به نام سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی 186بانک تجارت کد 135851248به شماره حساب ) الزم است که  است

 نام در سایت رویتاب بارگذاری شود. الزم است تصویر فیش پرداختی در هنگام ثبت

 

 نژاد( تماس حاصل بفرمایید. )سرکار خانم علی02166978000جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

 

 

 

 

 

 موفق و موید باشید.                                                                                             


