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 بر تجربه یمبتن یدانش عمل دیهاى جهادى و تولفعاليت ینگار : تجربه1دهیا

  :اتیعمل طرح

هاى ظايف حوزهاز و یدوران به جامعه اسالم نیدر ا یجهاد اسالم یو چگونگ یستیچ تیو روا نییتب
 اجیاحت ،یتگر یروا نیبودن ا دیدر جهت کارآ و مف ینید ینهادها نیاست.  ا یحوزو یعلميه و نهادها

 یکه نهادها یقداماتاز ا یکی یز یر برنامه نیا یعرصه دارند. در راستا نیمستمر در ا یهایز یر به برنامه
عرصه سالمت  نیکنشگران و مجاهد تیفعال ینگار داشته باشند؛ "تجربه ژهیبه آن توجه و دیمربوطه با

 .باشدیتجربه" م نیبر ا یمبتن یدانش عمل دیو تول

 یمتفاوت وارد عمل شدند؛ در ط یهایز یمجاهدت، طالب و امامان جامعه با برنامه ر  نیا ریمس در
 حل آن یروبرو شد و برا یمتفاوت یهاها و بحرانبا چالش یمجاهدت هر امام و فعال جهاد ریمس

و  یمار یب نبحران کرونا با توجه به ناشناخته بود یرا صورت داد؛ به طور نمونه در ابتدا یچالش اقدام
 نیبا ا دادند،یرا نم یرسانخدمت یاجازه حضور طالب برا هامارستانیب نیعدم تخصص طالب مسئول

  .فعال شدند یرسانخدمت یبرا یبانیوجود طالب از همان ابتدا در بحث پشت

 وعیمختلف همچون ش یهادر قالب یار یـ با توجه به آن که در کشور ما حوادث بس1وجود  نیا با
 ط،یشرا ط،یاز مح یو شناخت کاف یعدم آمادگ نیـ همچن2و  دهدیرخ م رهیزلزله و غ ل،یس ،یمار یب

ر تکرا نیـ همچن3ها و بحران نیو عدم آموزش از قبل در مواجهه با ا یاجتماع یهارفتارها، بحرآن
است  یها؛ ضرور چالش نیطالب جهادگر و زمان بر بودن رفع ا یبرا تیفعال یهاباره چالش نیچند

 گر،ید یهامهم رخ دهد در بحران نی. اگر اردیعرصه صورت پذ نیبر تجربه در ا یدانش مبتن دیکه تول
 .داشت هندخوا یتر شیسرعت و دقت ب ینیدر نقش آفر  طیاز مح یو شناخت کاف یطالب با آمادگ

 : هاستهیبا

 :باشدیم یضرور  ریجهاد تا اتمام آن توجه به موارد ز  اتیشروع عمل یاز ابتدا ینگار ثبت تجربه یبرا

 بر تجربه یدانش مبتن دیو تول ینگار پژوهشگران در عرصه تجربه تیآموزش و ترب .1
 قیدق تیروا یمناسب برا یهاسواالت و پرسشنامه یطراح .2
 مختلف یها در شهرهادر نقاط مختلف با توجه به تفاوت چالش نیهداحصا کامل مجا .3
 مرتبط یو نهاد ماریکادر درمان، ب لیمرتبط با جهاد از قب یهاتوجه به سوژه .4
 یو عموم یو انتشار در قالب کتاب و مستند در سطح نخبگان دیتول .5

 



 :هاو خروجى محصوالت

هاى ارائه محصول در قالب نی. اباشدیم ینگار هاى تجربهمحصول خروجى از لوازم و بايسته ارائه
 : ها عبارتند ازباشد كه برخى از آنمختلفى قابل عرضه مي

 ها به عنوان تاريخ شفاهىانتشار مصاحبه 
 رهیهاى هنرى همچون رمان، داستان نويسى، مستند و غقالب 
 ینگار با عنوان تجربه ییهاو انتشار کتاب دیتول 
 یعلوم اجتماع یهاها به عنوان بانک اطالعات جهت استفاده در پژوهشگاهانتشار داده 


