
 

 

 باسمه تؼالی
 

 ُنمى پایگاه بصیرتیبخش  از استفاده راهنمای
 

از مسائلی است که ػقل سللیم و دنله اسل  ، ضرورِت بصیرت داضته و دارای چطم بیىا بىدن در مسائل اجتماػی، 
 ضرر ویس بسوذ.دهذ و ممکه است  بذون بصیرت، اوسان، کارائی خىد را از دست می کىذ. دکم میبه آن 

تلا  گىن، ویاز بیطتری به بصیرت هست. آوچه مهم است روش کسب قىۀ فرقلان و بصلیرت اسلت های فتىه در صذىه
 هىگا  را اوجا  دهذ. ضخص بتىاوذ به طىر صذیخ، دق را از باطل تطخیص داده و اقذا  به

با ارائۀ نک روش مىظم و مىطقی، مبادج را در اختیار افراد قلرار دهلذ خىد سؼی دارد  بصیرتیدر بخص « مىو  »پانگاه 
 و به طىر تذرنجی، زمیىه را برای کسب بصیرت افراد، آماده کىذ. و گا  به گا 

 به ضرح زنر است: بصیرتیدرختىارۀ بخص 

 مباحث آموزشی 

o گام اول 

o گام دوم 

o گام سوم 

o گام چهارم 

o  پنجنگام 
 رصد 

o اخبار 

o آهوزش رصد 

 تحلیل 

o ها تحلیل 

o آهوزش تحلیل 

 اقدام 

o هباحث آهوزشی 

o هباحث عولیاتی 



 

 

 توضیح:

 قسمت ػمذه تطکیل نافته است: چهاردو بخص و پانگاه، از  بصیرتیبخص 

 بخش اول -1
 مباحث آموزشی 

 بخش دوم -2
 رصذ 
 تحلیل 
 اقذام 

 

 مباحث آمىزشی: اول بخش

در واقغ،  ػملیاتی هستىذ.-دهذ که برخی تئىری، برخی تئىری ، در پىج گا  و مردله، مبادخی را آمىزش میبخصانه 
تىضلیخ  بلیه مبادلج برقلرار اسلت.مىطقلی و ترتیلب نک وظلم افسانی پانگاه، انه بخص است.  طرح آمىزش بصیرت
 ضىد. به مرور، مىتطر میتفصیلی انه بخص، 

 

 :  دوم بخش

وکته مهم انه است که مبادج انه بخص، در دقیقت، تمارنىی هستىذ برای ضىد.  ه بخص، در سه قسمت ارائه میان
 ضىد. های ػملیاتی آن آضىا می است، در بخص دو ، با ومىوه  بخص اول؛ نؼىی فرد هرآوچه در بخص اول آمىخته

 

 رصذ: اولقسمت 

للاا گیلرد.  مهم ویس در اختیار ػمى  قلرار میاخبار  ضىد و  فرد با رصذکردن اخبار و اط ػات، آضىا می، انه قسمتدر 
مى، اخبار را  انىگىوه ویست  .کىذ روزاوه مىتطر میبه طىر که پانگاه و 

 تحلیل: ومدقسمت 

و  مذظلله الؼلالیای  بیاوات املا  خامىلهتذلیل و همچىیه  ضىد تذلیل آضىا میروش اصىل  ذ وقىاػفرد با در انه قسمت، 
   ضىد. می مهم ویس ارائهدىادث و اتفاقات 



 

 

 اقذام: چهارمقسمت 

وىبت به اقذا  مىاسب است. انله اقلذا ،  -های مطمئه طبق مباوی و اصىل و روش -پس از رصذ اخبار و تذلیل آوها
اجتماػی خىد را در دىادث، تطخیص دهیم و ػملل کىلیم. البتله  -بانذ وظیفۀ سیاسینک گا  ػملیاتی است. نؼىی 

 باضذ. انه اقذا  بانذ متىاسب با آوچه ولی امر، مطالبه دارد،

ضىد از قبیل مىاظره، کرسی، بیاویه و ... و هلم پیطلىهادهای ػمللی  ها آمىزش داده می در انه قسمت هم اوىاع اقذا 
های مؤحری که اوجلا  ضلذه اسلت  گردد. همچىیه ومىوه ػملیات رائه میبرای اقذا  مىاسب در دىادث و پیطامذها، ا

 ضىد. ویس بیان می

 

 وکته:

 ها فؼال وباضذ و به تذرنج اضافه  ضىد. در ضروع فؼالیت سانت، ممکه است برخی از بخص

 


