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اِلَحاِت ُطوَب » ِذیَن َءاَمُنوْا َو َعِمُلوْا الصَّ ْم َو ُحْسُن َمأب الَّ  1«ََلُ
 برای ایشان است زندگی با سعادت( و بازگشتی نیکو)، درخت طوبیدهندکسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام 

 

 : صادققال 
 2و لیس أحد  من شیعِته إّلا و یف داِره غصن  من أغصاِِنا  یف الجنِة  یف داِر أمریاملؤمنِی  طوب شجرة  

است و هیچ یک از شیعیان وی نیست مگر آن که در منزلش  علیه السالم طوبی درختی در بهشت در منزل امیرالمونین

 های درخت طوبی استشاخه ای از شاخه

 

  

                                                           
 92، آیه رعدسوره کریم،  قرآن - 1

 633ص  1تفسیر القمی ج - 9
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 مقدمه
اجتماع تکمیل  در محیط آموزش و و ممات ملتهاست. بنای آن درخانواده آغاز حیات ومسئله  مسئله تربیت،

که امروزه دغدغه  امانتی از خدا در دست والدین است می گردد. کودک، این موجود فرشته گونه، موضوع تربیت و

 . دها نسبت به تربیت وی بیش از هر زمان دیگری احساس می گرد

محکم و استوار نگردد، نباید انتظار موفقیت و دوام را از   مجموعه و یا نظامی هر آنچه مسلم است تا زیربنای  

انسان همانند سایر موجودات معموال موسم مناسبی جهت     آن داشت.  تربیت هم از این امر مستثنی نیست. برای    

 رشد و تکامل وجود دارد که دوره کودکی، نوجوانی و عنفوان جوانی بهترین زمان آن می باشد.

ن نکته به ای)علیه السالم(  خود به امام حسن مجتبی  در منشور تربیتی  مربی بزرگ بشریت  )علیه السالم(  امام علی  

ست.     سنگی ارائه نموده ا ضرت فرموده اند:  مهم و ظریف توجه نموده و دیدگاه تربیتی گران ستی ... "آن ح  و به در

ست، هر چه در آن افکنند   که  شته ا بپذیرد، پس به ادب آموختنت پرداختم، پیش از  دل جوان همچون زمین ناک

  ."آنکه دلت سخت شود و خردت هوایى دیگر گیرد

 یما در درجه... "مقام معظم رهبری نیز در بیانات خود از لزوم تربیت صحیح در سنین کودکی فرموده اند:   

ستی     شکل روحی کودکانمان اهتمام بورزیم. اگر توان ساختن و پرداختن  سانی این کودک را اول باید به   م هویت ان

از آغاز کودکی شکل بدهیم و خلقیاتی را در آن به وجود بیاوریم، این برای همیشه به درد خواهد خورد. عوارضی    

وجود دارد، معمواًل این عوارض اخالقیات را تحت تأثیر قرار میدهد؛ اما اگر چنانچه شخخخخ خخخیت کودک از آغاز             

شکل گرفت، تأثیرات عوا      شد و  رض کمتر خواهد بود و عوامل کمک کننده هم در بین راه کمک خواهد ساخته 

   ."کرد

شور با خال       صاحب نظران، ک سالم و  سازی و اجرای  پیادهضعف جدی در   وبه رغم اهمیت تربیت از منظر ا

ستی در حوزه تربیت    سناد باالد ست که ناکارآمدی نظام آموزش و پرورش مو ا سوی     اجه ا ست. از  از این جمله ا

تربیت که امری ظریف و در برای دیگر والدین به عنوان مهم ترین مربیان فرزندان خود، همیشه فرصت و حوصله    

ه نیز دآموخته شخخود و خانوا تربیتی -فرهنگیباید در بسخختری همانند مراکز  پیچیده اسخخت را ندارند که عین حال

 د. کودک همراه و همگام گرد اد وجودیرشد تمام ابع گام به گام در

 ،پرورش ،جذب، شناسایی   سالله بر تربیتی و پرورش استعداد  های مرکز ها و فعالیتتمرکز برنامه به همین منظور

ستعدادهای برتر  ساماندهی  و حمایت شان بر پایه سادات  ا ستور کار قرار   ی تعظیم و تکریم ای به طور ویژه در د

 گرفت.

 امتمچنین نیاز به وجود طرحی کامل و فعالیت مسخخختمر و مطالعات گوناگون گذشخخخته و هماتکاء به تجارب این 
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ا را بر ماز سوی دیگر، عدی و قابل ارائه به مجامع علمی و تربیتی از سویی و نیاز به هماهنگی میان دفاتر استانی ب

 آن داشت تا طرحی در این خ وص تدوین گردد.

سی   س   نظام تربیتی الم طفی ادین آموزش و پرورش، سند تحول بنی این طرح پس از برر صلی اهلل علیه و آله و لم(،  )

شور    سناد تربیتی ک شور  مهممراکز برخی از های تربیتی طرح، 1مطالعه اهم ا  های، طرح خیمه9فرهنگی تربیتی ک

سالمی دانش آموزان،  شور،      معرفت انجمن ا شاهنگی ک شافه المهدی حز  سازمان پی  طرح ب اهلل لبنان وسازمان ک

 .به رشته تحریر درآمده است "شجره طوبی"تحت عنوان های صالحین بسیج حلقه

 لذا الزم است به صورت مبسوط ،عمده مرکز در دو حیطه تربیت و استعداد می باشد هایاز آنجاییکه فعالیت

ه طرح شجر" که در قالببه حیطه تربیت به شرح و تف یل هر کدام از آنها پرداخته شود. حال در این سند 

  . پرداخته می شودطرح ریزی گردیده  "طوبی

  

                                                           
 پناهیانو المسلمین حجت االسالم " تنها مسیر"طرح دکتر خسرو باقری،نظرات تربیتی مرحوم حجت االسالم علی صفایی، کتب  - 1
 ، میثم تمار قماصفهان اهواز، قدس و انشاء  السالم()علیه کریم آل اهلل تهران، مسجد امام موسی بن جعفر مراکز فرهنگی دانش پژوهان نخبه،  - 9
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 تعاریف و اصطالحات

اج، شکل دهی و جهت دهی استخرکه موجب کشف،  9و اختیارمحور 1اهانهزمینه سازی آگتربیت: 

 خواهد شد.  3)نقش آفرینی( در راستای حیات طیبه 5و حرکت متربی 2گردیده و منجر به رشد 6استعدادها

ستاد مرکز تربیتی و پرورش استعداد سالله می باشد که از این پس به اخت ار ستاد گفته   منظور ستاد: 

 می شود.

 منظور مرکز تربیتی و پرورش استعداد سالله می باشد که از ان پس به اخت ار مرکز گفته می شود. مرکز:

 ار شعبه گفته میمنظور هر یک از شعب استانی اصفهان و قم می باشد که از این پس به اخت  شعبه:

 شود. 

هدایت کننده و اسوه ای امین و ب یر در فرآیند تعلیم و تربیت و موثرترین عن ر در تحقق نظام  مربی:

 7تربیتی مرکز

منظور اعضا مرکز بوده که در یک پایه تح یلی عضویت داشته و فرآیند تربیتی وی زیر نظر مربی  متربی:

 انجام می پذیرد.

 به جلسات هفتگی تربیتی که مربی با متربیان خود برگزار می نماید گفته می شود. جلسات رویش:

  

                                                           
  مهیا نمودن شرایطی که منجر به شناخت مناسب متربی نسبت به انتخاب مسیر صحیح در راستای حیات طیبه بینجامد. - 1
    فراهم کردن زمینه ای که متربی از حق انتخاب و اختیار در مسیر حیات طیبه برخوردار باشد. - 2

 (27، ص 5که انسان می تواند به خودش آگاه شود. )صفایی، علی، روش نقد: ج  ترکیبی - 6

دهد و آنها هاى ت فیه شده شکل مىها و آهنکند و در یک مرحله به استخراج شدهکند و در یک مرحله این معدن را استخراج و ت فیه مىانسان در یک مرحله خودش را کشف مى

شود که پس از شکل گرفتن و به تکامل رسیدن، نوبت رهبرى کردن و جهت جا خالصه نمىرساند. ولى مسأله در همینآورد و به تکامل مىگوناگون در مى ها و ابزارهاىرا به صورت ماشین

 (91)صفائی، علی، رشد: ص  رسد.هاى تکامل یافته مىدادن به ماشین

را « مذهب»افتد و ضرورت رهاند و به دنبال روش حرکت و صراط و رهبرى مىبست مىدهد و آنها را از بناش جهت مىیافتهرشد، زیاد شدن انسانى است که به استعدادهاى تکامل  - 2

 (97و  93)رشد: ص  یابد.مى

 توانایی متربی جهت انتخاب نقش صحیح خود در جامعه. - 5

اى، على، سایه سار والیت )منشور مطالبات مقام معظم رهبرى از خامنهباشد. ) گوپاسخ را ( آدمیوحىچه علمى، چه عملى، چه ر) ای که نیازهای مادى، جسمانى و معنوىزندگى - 3

 )ش1611)با اندکی ویرایش(، قم، دفتر نشر معارف، چاپ اول،  95، ص 3دانشگاه و دانشگاهیان(، ج 
 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش - 7
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 نظام تربیتی
و  ساحت ها روش ها، ای )مبانی، اهداف، اصول،ها و عناصر درهم تنیدهای از مولفهمجموعه تربیتی نامهنظام 

 1...( است که قرار است عمل و فرآیند تربیت را هدایت و وضع موجود را به سوی وضع مطلوب جهت دهی کند.

 مبانی تربیت
ند توانبوده و می هاها و نیستهستاند که ناظر به بدیهی یا اثبات شدههای خبری از گزاره آن دستهمبانی 

   9ها و ...( قرار گیرند.ساحتهای دیگر )اهداف، اصول، روش ها، زیربنای بنیان

و  ، سند تحول بنیادین آموزش و پرورشصفائی حائری استاد برخی نظریات ازبرگرفته مبنای تربیتی مرکز 

ن نظریه ای .استبرگرفته شده برخی از مراکز مهم فرهنگی و تربیتی کشور از جمله قدس اصفهان و میثم تمار قم 

جایگاه انسان در هستی است. )ارجاع به نظریه تربیتی استاد( کلیه اصول و ، هستی و مبتنی بر شناخت انسان

 تربیتی مرکز بایستی منطبق با این مبانی باشد. هایروش

 تربیتاصول 
اصول تربیت، گزاره های تجویزی برآمده از مبانی و اهداف بوده که راهنمای فرآیند تربیت از مبدا تا هدف در 

 6ظر به بایدها و نبایدهای عملیات تربیت است.عرصه عمل است. این اصول نا

 این اصول عبارتند از:  موجود تعریف شده است. تربیتیاصول تربیتی مرکز بر طبق مبانی 

 اتفاق افتد.  تربیت ذیل ساحات وجودی انسان .1

 انجام پذیرد.تربیت با توجه به مرکز فرماندهی و انتخاب متربی )انتخاب محور(  .9

 اخت اصی منطبق با استعدادها و عالیق متربی هایعمومی در کنار برنامه هایبرنامهتربیت بر مبنای  .6

 انجام می پذیرد. 

تاکید بر مربی محوری در رابطه با مربی و متربی در عرصه تربیت و جلوگیری از اجرای هر سیاست و  .2

 برنامه نظری و عملی که این محوریت را مخدوش نماید. 

 می باشند.  ارکان تربیتی مرکزبه عنوان ، مربی و مشاور خانوادهتأکید بر  .5

 .تربیت در متن زندگی متربی رخ می دهد .3

 شکل می گیرد. تربیت بر مبنای شخ یت، حریت و تفکر .7

 انجام می پذیرد.  تربیت مبتنی بر تفاوت روحیات فردی .1

                                                           
 22، ص: )صلی اهلل علیه و آله و سلم(درآمدی بر نظام نامه تربیتی الم طفی  - 1

 همان - 2

 همان - 6
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 تربیتهدف غایی 
تا حد  است که استعدادهای بشری بلکه مراد اینمراد از تربیت، تربیت بدنی و تربیت قومی قبیله ای نیست، 

ه و انتخاب  زندگی فها باال آمده و در حد وظیانسانی رشد کند. و مراد از انسان موجودی است که از سطح غریزه

ند ابا دقت در تعابیری که علمای اسالم در تبیین مفهوم هدف خلقت و اهداف تربیتی اسالم  به کار برده 1کند.می

موردنظر دین )هدف غایی تربیت اسالم(، گام نهادن  9یابیم تنها راهبرد رسیدن به هدف و چشم انداز تربیتیدرمی

غایت  سالله، هدف وو پرورش استعداد رکز تربیتی در مسیر عبودیت خداوند متعال است. با توجه به این نکته، م

 تربیتی خود را به شرح زیر قرار داده است:

 فرد جهت گام نهادن در آن   9توانمند سازی و 0تبیین راه عبودیت .0

 1های موردنیاز با اولویت نظام جمهوری اسالمیمخاطبان در زمینه 2هایقابلیترسیدن  فعلیتسازی بهزمینه .5

 شودمی حاصل دنیا همین در و بوده ظاهری حیات ورای واقعیتی و حقیقی است و اصیل دستیابی به حیات طیبه که زندگی .0

 

  "طرح شجره طوبی"هدف کلی 
 به دنبال آن می باشیم عبارت است از: در راستای هدف غایی تربیت آنچه که ما در طرح شجره طوبی 

از برنامه های منسجم، پیوسته و متنوع با هدف  ای زمینه سازی جهت تربیت صحیح متربی در قالب مجموعه

  .ارتقای سطح توانمندی آنها در تمام ساحات وجودی انسان و رسیدن به انسانی کامل، سالم و متعالی

نقطه عطفی در مسیر عبودیت خداوند متعال می باشد، لذا الزم است تا به حال با توجه به اینکه مرحله بلوغ 

 ل و بعد از بلوغ پرداخته شود.تمایز اهداف در دوران قب

 قبل از بلوغتربیتی اهداف 

اهداف تربیتی قبل از بلوغ می بایست به گونه ای انجام پذیرد که زمینه محقق شدن اهداف بعد از بلوغ را فراهم 

 می شود عبارتند از: یادسازد. این اهداف که از آن به اهداف زمینه ساز 

  شخ یت 

  حریت 

 تفکر 

                                                           
 صفایی علی استاد مرحوم دوم، ف ل مقدمه سازندگی، و مسئولیت کتاب - 1

 از این چشم انداز در آثار علما به قرب الهی، انسان کامل، رضوان، کمال و ... تعبیر شده است. - 9

 که مخاطب مطلوبیت آن را حس نموده و برای گام نهادن در آن مشتاق گردد.این تبیین می بایست به گونه ای صورت گیرد  - 6

موردنیاز حرکت را نیز کسب کرده و برای ادامه راه، مهارت دستیابی به شناخت، صفات و  هایفرد توانمند فردی است که عالوه بر داشتن شناخت اولیه از راه، صفات و مهارت - 2

 تکمیلی در وجود او نهادینه شده است. هایمهارت

 شخ یتی، سنی، شغلی و خانوادگی او حاصل می شود. هایقابلیت هر فرد خ وصیتی ویژه آن فرد است که از ترکیب استعدادها و ویژگی - 5

 رددگبر اساس اسناد باالدستی نظام )مانند نقشه جامع علمی کشور (و رهنمودهای رهبر معظم انقالب تعیین می - 3
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لذا جهت محقق شدن این اهداف،  ،اهداف زمینه ساز )شخ یت، حریت و تفکر( کلی بودهاز آنجاییکه 

زمینه ساز می باشد. این اهداف در راستای محقق شدن اهداف  آنهااهداف جزئی تعریف می گردد که هر یک از 

 عبارتند از: 

  و علم جویی  رشد قدرت تفکر، خالقیت -1

 در برخورد با دیگران رشد مهارت های ارتباطی و اجتماعی -9

 علی الخ وص نماز و روزه رشد تقیدات مذهبی نسبت به واجبات دینی -6

ارتقا هوش عاطفی و افزایش مجموعه مهارت های هوش هیجانی شامل: خود آگاهی هیجانی، ابراز  -2

انی، ووجود، استقالل، عزت نفس، خالقیت، همدلی، مسئولیت پذیری اجتماعی، کنترل تکانه، تحمل فشار ر

 حل مسئله، واقع گرایی، انعطاف پذیری، شادمانی، خوش بینی.  

  زمان و استفاده بهینه از آن برنامه ریزی و مدیریتتوانایی  -5

 بعد از بلوغتربیتی اهداف 

باشد، جامعه که عموما برگرفته از نظرات مقام معظم رهبری میبعد از بلوغ بر اساس نیازهای  تربیتیاهداف 

 عبارتند از: در چهار دسته تقسیم گردیده که انتخاب گردیده است. این اهداف 

شناسایی، رشد و توسعه استعدادها در قالب مجموعه برنامه های منسجم، تربیت علمی و فکری )شامل  -3

-سالم، کامل و متعالی در جهت خدمت به اسالم و جامعه اسالمی  پیوسته و متنوع با هدف رسیدن به انسانی

 (خود در جامعه و مبارزه با راحت طلبی و تن پروری 1پرورش روحیه کار و استقالل  و آگاهی نسبت به نقش

برخورداری از عقاید متقن در  - ارتقا فضائل و مکارم اخالق اسالمیتربیت معنوی و اخالقی )شامل  -7

  (آگاهی نسبت به احکام و حدود الهی و به کارگیری آنها در زندگی روزمره - دین و فروعاصول 

 برخورداری از روحیه با نشاط و پویا( - تقویت روحیه انقالبی و ملیتربیت انقالبی جهادی )شامل  -1

 برخورداری از بینش مناسب جهت شناسایی دوستان و دشمنان نظام جمهوریتربیت ب یرتی )شامل  -2    

  (اسالمی ایران

  

                                                           
. )علی صفائی، هاستها و دارایىها هستند و ارزش در نسبت میان بازدهىى شغلکنندههاست که تعیینها، که ارزش در نقشهاست و نه در این مسئولیتها نه در این شغلارزش - 1

 (12و  11بررسی: ص 
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  سیاست
مجموعه گزاره های انشایی و تجویزی اند که ناظر به عمل تربیت، شرایط تربیت و نیازهای متربی و مشتمل 

 1بر بینش ها، نگرش ها و راهبردها هستند.

 :است بر این اساس طرح شجره طوبی با در نظر گرفتن دو سیاست ذیل تدوین گردیده

 برای ایفای نقش تربیتی در زندگی فرزندان  9خانواده صالحلزوم مشارکت و همراهی  -1

 های تربیتی و استعدادیتوانمندسازی مربیان جهت هدایت متربیان در زمینه -9

  

 ساله 3متربیان در پایان دوره  هایشاخص ها و ویژگی
 دین و فروع به اصولمعتقد  و مومن -1

 یگران و طبیعتمتعهد به مسئولیت ها و وظائف در برابر خدا، خود، د -9

 عدالت خواه، حقیقت جو، صلح جو و ظلم ستیز -6

 انقالب اسالمی ایران هایو معتقد به ارزش وطن دوستایثارگر، شجاع،  جهادگر، -2

 جمع گرا و جهانی اندیش -5

 با اراده و امیدوار -3

 باور و دارای عزت نفسخود -7

 امانتدار، دانا و توانا -1

 پاکدامن و باحیا -2

 انتخاب گر و آزادمنش -11

 به اخالق اسالمیمتخلق  -11

 )حداقل از یک مهارت مفید برای تامین معاش حالل برخوردار باشد(خالق، کارآفرین، مقت د و ماهر -19

 2و با نشاط 6سالم -16

                                                           
 56، ص: )صلی اهلل علیه و آله و سلم(درآمدی بر نظام نامه تربیتی م طفی  - 1

  باشد. خود خانواده ای که در جهت حیات طیبه همراه و یاور فرزند - 9
  ورزشی تدوین گردیده است. هایبدین منظور نظام نامه ای تحت عنوان نظام جامع برنامه - 6

)صفائی، علی، بررسی:  کردن استعدادها و نه در احتکار کردن آنهاو تأمین شدن تمام کمبودها و شکوفا شدن تمام استعدادهاى اوست، نه در هرز  نیاز شدننشاط این انسان، در بى - 2

 (23ص 
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 قانون مدار و نظم پذیر -12

 آماده ورود به زندگی شایسته فردی، خانوادگی و اجتماعی -15

  توانایی استفاده و بهره مندی از یک زبان خارجی  -13

 

 کزروش و شیوه مر
های اجرایی کردن و اصول، راههای دستوری هستند که پس از لحاظ مبانی، اهداف ها، آن دسته از گزارهروش 

 1اصول تربیت را با توجه به عملیات و مقتضیات تربیت ارائه می دهند.

خاطبین م متأثر از  ها می توانند بسته به شرایط تغییر نمایند که این موردها و شیوهآنچه که مسلم است روش

 ها می باشد. حال الزم است که در این قسمت به دو مورد مذکور )مخاطبین و محتوا( اشاره گردد:و محتوای برنامه

 )مخاطبین( تربیتی هایدوره -7

بل و ق دوره دوبه  متربیانتربیتی مرکز در بخش  های، دورهنظام فکری مرحوم علی صفائی حائری به با توجه 

ش و تحت نظام آموزبا توجه به اینکه مخاطبان مرکز )متربیان سید پسر( بعد از بلوغ تقسیم می گردد. البته 

مترین کمشغول به تح یل می باشند، لذا سعی گردیده تقسیم بندی به گونه ای انجام پذیرد که پرورش کشور 

 عبارتند از:  دوره هانظام تح یلی مخاطبان داشته باشد. این  انحراف را با

 قبل از بلوغ:دوران  -7-7

شته       سبت به گذ سران ن سن بلوغ در پ ست، لذا این دوران را از بدو تولد تا  پایینبا توجه به اینکه  تر آمده ا

تقسخخیم مجزا مرحله  2ریزی این دوران خود به سخخالگی در نظر می گیریم. جهت سخخهولت در برنامه 19پایان 

 می گردد:

 سالگی 6 – 1: )نوزادی( مرحله اول

 سالگی 3 – 2: )خردسالی( مرحله دوم

 سالگی 2  - 7: )کودکی اول( مرحله سوم

 چهارم، پنجم و ششم هایشامل پایه          سالگی 19 – 11: )کودکی دوم( مرحله چهارم

از بلوغ تنها  ، در حال حاضخخخر مخاطب مجموعه از دوران قبل       در منابع و امکانات مرکز    محدودیت  با توجه به    

 حال به شرح این دوره پرداخته می شود:سالگی( می گردد.  19 – 11شامل مرحله چهارم )کودکی دوم: 

، توانمند سازی عمومی 9در این دوره عالوه بر شکل دادن به زیربناهای شخ یت فرد دوره کودکی دوم:

اجمالی از راه عبودیت مدنظر مرکز است. در دوره  هایو گذراندن دوره عمومی شناخت استعداد و آموزش 6فرد

                                                           
 59، ص: )صلی اهلل علیه و آله و سلم(نظام نامه تربیتی م طفی  - 1

 اخالقیایجاد صفاتی چون استقالل، اتکا به نفس، سخت کوشی، حقیقت جویی و شهامت برخورد با مسایل به همراه نهادینه سازی اصول  - 9

 اجتماعی و  آگاهی از درون و برون هایی چون شناخت مسائل، حل مسئله، مهارتهایایجاد مهارت - 6



 

 متربیانچارچوب کلی نظام تربیتی 
 00091911-201155015-10مدرك: کد

 9شماره بازنگری: 

 00/11/0001: بازنگریاریخ ت

 

 

11 

 

که آینده شغلی هر فردی در یکی از این زمینه علوم مختلف  از اشباع محیطی مخاطبعمومی استعدادیابی 

وی توسط مربی و عالقه و  هایرصد انجام شده بر فعالیتدر پایان این دوره با  ها است را تجربه می کند.

 . شود می مشخص واده مسیر استعدادی ویخواسته خود مخاطب و خان

  :دوران بعد از بلوغ -7-2   

با توجه به اینکه متربیان مرکز تا پایان سال منتهی به کنکور در برنامه ها حضور خواهند داشت، لذا این 

 سالگی و در دو مرحله در نظر گرفته خواهد شد: 11الی  16دوران از 

 هفتم، هشتم و نهم هایشامل پایه          سالگی 15 – 16مرحله اول )نوجوانی اول(: 

 دهم، یازدهم و دوازدهم هایشامل پایه        سالگی  11 – 13مرحله دوم )نوجوانی دوم(: 

، توانمندسازی فرد جهت پیداکردن راه 1در این دوره تثبیت زیربناهای شخ یت فرد دوره نوجوانی اول:

و تعیین آن به عنوان راه زندگی خود و گذراندن دوره استعدادیابی اجمالی)دوره شکوفایی استعداد(  9عبودیت

 61مخاطبتخ  ی استعداد بالقوه،  زمینه دقیق شدن مشخص منظور به دوره، این مدت در .مدنظر مرکز است

خود را در همان زمینه استعدادی که طی دوره عمومی کشف خارج از گروه همراهان  هایوقت فعالیتدرصد 

به فعالیت خواهد پرداخت. رصد مربی فرد به همراه خانواده و خود فرد مشخص کننده مسیر استعدادی شده بود 

 .وی در دوره آینده می باشد

در دوره  ، فرد6در این دوره عالوه بر توانمندسازی فرد جهت پیمودن راه عبودیتدوره نوجوانی دوم: 

 هایدرصد وقت فعالیت 31استعدادیابی تف یلی )دوره تقویت و پرورش استعداد( شرکت می کند. در این دوره 

 خارج از گروه همراهان فرد در زمینه استعدادی مشخص شده در دوره گذشته طی خواهد شد.

 : مربی و متربی زمان ارتباط مناسب میان -7-9   

میان مربی و متربی می باشد چرا که اگر  ارتباط زمانتربیت آگاهی نسبت به امر ت های ییکی از ضرور

بال آسیب های فراوانی به دن از بازدهی مطلوبی برخوردار نبوده و یا اینکه ارتباط در زمان مطلوبی شکل نگیرد

ال فعالیت س 2خواهد داشت. به همین منظور الزم است تا زمان و میزان ارتباط میان مربی و متربی در مدت 

 .مرکز تعیین گردد

  

                                                           
 ایجاد صفاتی چون شهامت اقدام، دلسوزی، مسئولیت پذیری، امیدواری، خودآگاهی و ارزش مداری - 1

 نی، عبرت گیری و تجربه اندوزیدرو هایی چون ت میم گیری و مقابله با هیجانات و خواهشهایایجاد مهارت - 9

 مورد نیاز و انس با حق هایی چون رفع موانع درونی و بیرونی، کسب شناختهایایجاد مهارت - 6
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 مرحله اول: جذب، ارزیابی و شناسایی

ایست ربی می بتواضح است که ابتدا ماست.  متربی اولین مرحله در ارتباط میان مربی و متربی مرحله جذب

 جذبجذب مجموعه گردد و سپس توسط مربی مورد ارزیابی و شناسایی قرار گیرد. این مرحله در سال اول 

 ارم( انجام می گیرد. )پایه چه

 مرحله دوم: آشنایی و دوستی

اینکه متربی جذب مرحله دوم در ارتباط میان مربی و متربی مرحله آشنایی و دوستی می باشد. پس از 

مرکز گردید الزم است تا مربی اقدام به پایه ریزی زمینه دوستی با متربی خود نماید. واضح است که متربیان 

به همین جهت است که می بایست با ویژگی های گونی می باشند و سختی کار مربی دارای روحیه های گونا

            پنجم و ششم( انجام های )پایه جذب مختلف ارتباط برقرار نماید. این مرحله در سال های دوم و سوم 

 می گیرد. 

 مرحله سوم: صمیمیت

پس از آنکه مربی طرح دوستی با سومین مرحله در ارتباط میان مربی و متربی مرحله صمیمیت است. 

پی ریزی نمود الزم است تا این دوستی منجر به رفاقت و صمیمیت متربیان با مربی خود گردد. متربیان خود 

را با مربی خود مطرح به عبارتی در این مرحله متربی می بایست جرات پیدا کند تا حرف های خ وصی خود 

 )پایه های هفتم، هشتم و نهم( انجام می گیرد.   جذب نماید. این مرحله در سال های چهارم، پنجم و ششم 

 مرحله چهارم: زمینه سازی و آمادگی دادن

تا زمانیکه زمینه سازی و ایجاد چهارمین و آخرین مرحله، مرحله زمینه سازی و آمادگی دادن می باشد. 

ا الزم است تا مربی بمتربیان ایجاد نگردد ساماندهی متربیان کاری عبث و بیهوده خواهد بود. لذا  آمادگی در

ی پدر آنها ایجاد زمینه سازی و آمادگی دادن در متربیان آنها را برای آینده تربیت نموده و زمینه های الزم را 

ای دهم، یازدهم و دوازدهم( انجام می ریزی نماید. این مرحله در سال های هفتم، هشتم و نهم جذب )پایه ه

 گیرد. 

 

  

 



 

 متربیانچارچوب کلی نظام تربیتی 
 00091911-201155015-10مدرك: کد

 9شماره بازنگری: 

 00/11/0001: بازنگریاریخ ت

 

 

16 

 

 )ساحات( محتوای برنامه ها -2

 تأمل در مفهوم حیات نشان می دهد که اگر چه حیات مفهومی یک پارچه و کلی است اما در بردارنده

حقق می سازد. تقسیم تعامل با یکدیگر این مفهوم را م متعددی است که در ارتباط و هایشئون و جنبه

وجودی انسان به عمل آمده است که هیچ یک جامع و مانع نیستند زیرا این  هایمتعددی از ساحت هایبندی

گونه تقسیم بندی ها همه اعتباری و نسبی هستند و آن چه واقعیت دارد وجود یک پارچه آدمی است. 

ذیل به آنها اشاره می که در « آموزش و پرورش  سند تحول بنیادین در نظام»موجود در سند ملی  هایساحت

 که عبارتند از: است قرار گرفتهمرکز مالک عمل گردد، با اعمال تغییراتی در آنها 

 عبادی -اخالقی  –ساحت اعتقادی  .1

 اجتماعی –ساحت سیاسی  .9

 بدنی –ساحت زیستی  .6

 هنری –ساحت زیبا شناختی  .2

 حرفه ای –ساحت اقت ادی  .5

 فناوری –ساحت علمی  .3

 

 عبادی  -اخالقی  –ساحت اعتقادی  -2-7

بر  نآ اصول و بنیادی چهارچوب که تربیتی نخست: است قابل ت ور دینی تربیت گونه دو به طورکلی

 بعادا همه و دارد قرار سکوالر تربیت مقابل در دینی تربیت از شکل این. باشد دینی های آموزه و دین اساس

 تتربی با تعبیر مفهوم این از حاضر یمجموعه در. میشود شامل دینی معیارهای مبانی اساس بر را نظام یک

 .گیردبرمی در را تربیت ساحتهای همه و است شده یاد اسالمی

 ینا در. پذیردمی صورت متربیان ورزیدین و داریدین روند تقویت برای تربیت که از خاصی بخش دوم، 

 باور و ایمان به رسیدن برای متربی و میگیرد قرار موردتوجه خاصی دین و مناسک اعتقادات تربیت، از شکل

 ربیتت را اخیر نوع دینی، تربیت از شکل دو این تمایز برای و دلیل همین به(.  تربیت میشود آنها به عمل و

 اعتقادی، مجموع، در دین، و اخالق خویشاوندی و نزدیکی سبب به و ایمنهاده نام عبادی و ساحت اعتقادی

 .1شد نامگذاری اخالقی و عبادی

ی روحسالمت سالمت دینی و در حیطه تربیت، جهت عملیاتی شدن برنامه های مرکز، در ذیل این ساحت 

یک از سالمت ها تعریف گردیده هر  ،وجود دارد. در قسمت زیردینی  –و در حیطه استعدادی، ساحت معنوی 

 پرداخته خواهد شد.  "طراوت"دینی به طور مف ل در سند  –و پیرامون ساحت معنوی 

                                                           
 699-691، ص: 1621سند تحول بنیادین،  - 1
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 عبادی، هایدر حوزه های مستحکمبرخوردار بودن از ریشهمنظور از سالمت دینی یعنی سالمت دینی: 

 )فروع دین( می باشد.  و  احکام اعتقادی )اصول دین(

 شاخص عمده می باشد که عبارتند از:  7شامل  دینیسالمت 

 کریم قرآن انس با   

 اهللسالم) زهرا فاطمه حضرت و( ص) اکرم پیامبر تربیتی و هدایتی ای،اسوه معنوی، انس با نقش 

 تحقق برای هاساحت تمام در مداریوالیت و( عج) زمان امام ویژه به( السالمعلیهم) مع ومین ائمه و( علیها

 (مهدوی جامعه) جهانی عدل جامعه

 )قرآن، نهج البالغه، کتب ادعیه و...( دینی و مبانی منابع دارای ارتباطی مداوم با 

 توانایی اثبات اصول و شناخت عمیق در خ وص فروع دین  

 انسانی اکتسابی و ذاتی دارای کرامت 

 حیهرو خودباوری، صالح، تبری، عمل و تولی تقوا، ایمان،: جمله از اخالقی فضایل گر جهت کسبتالش 

فداکاری وفای به عهد، خیرخواه  و ایثار عدالت، صداقت، شجاعت، عفت، حکمت، علم، ستیزی، ظلم مجاهدت،

 دار.رو و خوش اخالق، امانتگشادهدیگران، 

 یکسان در قول و فعل 

 

کج احساس آرامش، امنیت و دور بودن از برخورداری از منظور از سالمت روحی یعنی سالمت روحی: 

 .و معضالت رفتاری طراباضخلقی، 

 شاخص عمده می باشد که عبارتند از:  16سالمت روحی شامل 

 دارای اعتماد به خود و دیگران 

 دارای عزت نفس 

 هدفمند 

 با نشاط و امیدوار 
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 خود کنترل  

 نگر و انعطاف پذیرگشاده  

 مسئولیت پذیر 

 توانایی اخذ ت میم  

 مشتاق توسعه فردی 

 احساس تعلق به یک گروه 

 آگاه از ضعف های خود 

 های خودهیجانمسلط بر  

 دغدغمند در مقابل محیط انسانی و مادی 

 اجتماعی -ساحت سیاسی  -2-2

هایی شایستگی کسب به ناظر عمومی و رسمی تربیت جریان از بخشی سیاسی و اجتماعی تربیت ساحت

 شارکتماجتماعی  و سیاسی فعالیتهای در و باشند آگاه و فعال شهروندانی تا سازدمی قادر را متربیان که است

 انواده،خ دیگران )اعضای با مناسب ارتباط: است زیر موارد شامل سیاسی اجتماعی تربیت ساحت قلمرو. کنند

) سیاسی و مدنی سایر نهادهای و دولت نهاد با شایسته تعامل (،..همکاران و همسایگان دوستان، خویشاوندان،

 و دانش کسب اجتماعی(، پاسداشت ارزشهای سیاسی، و اجتماعی مشارکت پذیری، مسؤولیت قانون، رعایت

 درک جویی، مسالمت اجتماعی، فهم و همدلی، درک و وفاق ) بردباری، ارتباطی مهارتهای و اجتماعی اخالق

 تفاهم، و وحدت حفظ المللی،بین تفاهم میان فرهنگی، تعامل و درک اجتماعی، عدالت سیاسی، فهم و

 نه و است صرف شناختگرایی نه ساحت . این1است )عربی، انگلیسی و..( جهانی محلی، ملی، زبان تواناییهای

 .دارد رفتارگرایی گرایش

در حیطه تربیت، سالمت سیاسی  ،ساله 2در روند  جهت عملیاتی شدن برنامه های مرکزدر ذیل این ساحت 

در قسمت زیر  وجود دارد.اجتماعی و ساحت مدیریتی  –ساحت سیاسی و در حیطه استعدادی، اجتماعی  –

اجتماعی و ساحت مدیریتی به طور  –اجتماعی تعریف گردیده و پیرامون ساحت سیاسی  -سالمت سیاسی 

  پرداخته خواهد شد.  "طراوت"مف ل در سند 

                                                           
 619-616، ص: 1621بنیادین،  تحول سند - 1
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ک ییعنی توانمند شدن متربی در اجتماعی  –منظور از سالمت سیاسی  اجتماعی: –سالمت سیاسی 

، والیت فقیه و آگاهی به اصول و مبانی نظام جمهوری اسالمی ایران شاملسطح عام از فعالیت های سیاسی )

 مهارت های اجتماعی، آداب معاشرت و ...( می باشد. ( و اجتماعی )شامل ...

 شاخص عمده می باشد که عبارتند از:  11سالمت سیاسی اجتماعی شامل 

 معتقد به حکومت اسالمی 

 ایرانی-اسالمی مشترک هویت محوریت با اجتماعی انسجام و ملی وحدت از صیانت 

 یمهدو برپایی جامعه به اهتمام و ایرانی  اسالمی ماندگار و اصیل های ارزش به افتخار و دوستی وطن  

 ملتزم به والیت فقیه 

 اجتماعی و حل معضالت اجتماعی مشارکت جانبه، همه پذیری روحیه مسئولیت داشتن 

 های سیاسیجریان شناخت 

 و دارای روحیه مبارزه با نظام سلطه ابزارهای آن شناخت نظام سلطه و 

 مردم به رسانی خدمت روحیه دارایو  اجتماعی هایفعالیت در فعال مشارکت 

 ها NGO و هاگروه در موثر عضویت 

 اجتماعی گروه تشکیل برای طرح و ایده دارای 

 

 بدنی - زیستیساحت  -2-9

 در یانمترب روانی و جسمی بهداشت رعایت و سالمتارتقای  و حفظ به ناظر بدنی و زیستی تربیت ساحت

 زیست محیط از حفاظت بیماری، و ضعف عوامل با روانی، مبارزه و جسمی قوای تقویت دیگران، و خود قبال

  .1است طبیعت به احترام و

ساله، در حیطه تربیت، سالمت  2جهت عملیاتی شدن برنامه های مرکز در روند در ذیل این ساحت 

این  در حیطه استعدادیاینکه با توجه به ولی  آورده شدهکه در قسمت زیر تعریف آن وجود دارد جسمانی 

در این رابطه تنها نظام جامع برنامه های ورزشی لذا صورت نمی پذیرد پرورش استعداد شناسایی و ، ساحت

 که می توان به آن مراجعه نمود.تدوین گردیده 

                                                           
 615، ص: 1621بنیادین،  تحول سند - 1
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جسمی سالم برخورداری متربی از تحرک، پویایی و منظور از سالمت جسمانی یعنی سالمت جسمانی: 

 در مقایسه با وضعیت پیشین خودش.

 عمده می باشد که عبارتند از:  شاخص 2سالمت جسمانی شامل 

 های جسمانیآمادگی برای فعالیت 

 تحرک و پویایی  

 دارای روحیه تالش برای پیروزی 

 تناسب اندام 

 هنری( –)فرهنگی  هنری – یی شناختیزیباساحت  -2-4

 یزیباییشناخت ذوق و احساسات عواطف، پرورش و خیال یرشد قوه به ناظر هنری و زیبایی شناختی ساحت

 و آثار از قدردانی و هنری آثار خلق توان معنوی یا مادی زیبایی افعال دارای و موضوعات درک متربیان ) توان

 . 1است هنری( ارزشهای

ساله، در حیطه استعدادی، ساحت  2در ذیل این ساحت جهت عملیاتی شدن برنامه های مرکز در روند 

 پرداخته خواهد شد.   "طراوت"هنر وجود دارد که پیرامون این ساحت به طور مف ل در سند  –فرهنگ 

 حرفه ای –ساحت اقتصادی  -2-5

. سانهاستان معیشتی و اقت ادی بُعد یعنی آدمی یزندگ ابعاد مهم از یکی به ناظر ایحرفه و اقت ادی ساحت

 است )اموری ایحرفه و اقت ادی تالش و معاش امر تدبیر متربیان در هایتوانایی رشد به ناظر ساحت این

 پرهیز کارآفرینی، توان ای،حرفه اخالق به التزام ای،حرفه و مهارت درک اقت ادی، مسائل فهم و درک نظیر

 اقت ادی، عدالت بسط به اهتمام ثروت، یتوسعه و حفظ جهت وری، تالشبهره رعایت بیکاری، و بطالت از

  9اقت ادی( روابط در هاارزش و اخالق به التزام و معامالت احکام و کسب وکار قوانین مراعات

فناوری نزدیک می باشد لذا  –نکه در زمینه اجرا، برنامه های این ساحت به ساحت علمی با توجه به ای

فناوری تلفیق گردیده است که پیرامون آن به طور مف ل در سند  –کلیه عناوین این ساحت با ساحت علمی 

 پرداخته خواهد شد.    "طراوت"

                                                           
 617، ص: 1621بنیادین،  تحول سند - 11

 61، ص: 1621بنیادین،  تحول سند - 1
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 فناوری –ساحت علمی  -2-6

کسب  به ناظر که است عمومی و رسمی تربیت جریان از بخشی فناوری و علمی تربیت ساحت

 نتایج یتوسعه و گیریبهره و شناخت در را متربیان که است ها(مهارت و هاتوانمندی و هایی) صفاتشایستگی

 هب با عنایت شوند، قادر متربیان آن براساس تا کند یاری فناوری و علم یعرصه در بشری متراکم تجارب

 رد ت رف مسئوالنه و استفاده و هستی( به ایآیه هستی )نگاه جهان به نسبت آینده، تحوالت و تغییرات

 گیریهرهب و به ت رف منجر ابزاری و ایآیه نگاه ترکیب. کنند کسب مدارارزش بینشی ابزاری( ، )نگاه طبیعت

 و ظحف و طبیعت انسان به نگاه در اساسی راهبرد یک به تواندمی که شد خواهد منجر طبیعت از مسئوالنه

 درک و فهم در راستای جامعه افراد توانمندی رشد به ناظر تربیت از ساحت این لذا. بینجامد آن از مراقبت

 کرتف توان منطقی، علمی و تفکر یشیوه به کارگیری افزایی،دانش مهارت کسب عمومی، و پایه هایدانش

 هبودب برای فناورانه تفکر و بینش دانش، کسب به ناظر نیز و نوآوری و خالقیت بروز جهت آمادگی انتقادی،

 .1است زندگی کیفیت

ساله، در حیطه استعدادی، ساحت  2در ذیل این ساحت جهت عملیاتی شدن برنامه های مرکز در روند 

 پرداخته خواهد شد.   "طراوت"فناوری وجود دارد که پیرامون این ساحت به طور مف ل در سند  –علمی 

در شکل زیر روند برنامه های مرکز در حیطه های تربیتی و استعدادی قابل مشاهده می باشد. با توجه به 

عبادی و  –اخالقی  –ساحت اعتقادی  9ه سند تربیتی مرکز می باشد لذا تنها به اینکه این نوشتار مربوط ب

  9اجتماعی اشاره می گردد و سایر ساحت ها در سندهای مختلف به طور مجزا پرداخته می شود.  –سیاسی 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  611، ص: 1621بنیادین،  تحول سند -1
  بدنی در نظام جامع برنامه های ورزشی اشاره می گردد. –هنری در طرح طراوت و ساحت زیستی  –فناوری و فرهنگی  –های علمی ساحت - 9

مرکز تربیتی و 

پرورش استعداد 

 سالله

سالمت سیاسی  سالمت جسمی سالمت روحی سالمت دینی

 اجتماعی

ساحت علمی 

 فناوری

ساحت 

 فرهنگ هنر

ساحت 

 مدیریتی

ساحت معنوی 

 دینی

ساحت سیاسی  

 اجتماعی

ناظر بر ساحت زیستی 

 بدنی

ناظر بر ساحت سیاسی 

 اجتماعی

ناظر بر ساحت اعتقادی 

 اخالقی عبادی

ناظر بر ساحت فرهنگی 

 هنری

اقتصادی ناظر بر ساحت 

حرفه ای و علمی 

ناظر بر ساحت اعتقادی 

 اخالقی عبادی

ناظر بر ساحت سیاسی 

 اجتماعی
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 عبادی -اخالقی  –ساحت اعتقادی ساختار 

 تربیتی مرکز هایبرنامه ها و شیوه -7

 زیر در یک شبکه به هم پیوسته هر یک برآورده نمودن بخشی از اهداف مرکز را به عهده دارند: هایبرنامه

 مربی هایالف( فعالیت

 در راستای سالمت دینی و سالمت روحیرویش  برگزاری جلسات 

 به تشخیص مربی و متربیان حضوری با خانواده هایتلفنی یا مالقات هایتماس 

  ی متربیانفرد هایفعالیترصد مداوم توانمندی ها و 

 حضور در جلسات شورای مربیان 

  حضور در اردوها، بازدیدها و برنامه های مناسبتی 

 ارتباط با مشاور مرکز جهت بررسی و رفع مشکل متربی 

 خانوادگی های( فعالیتب

ین ها از اساسی ترالعاده نقش خانواده در تربیت فرزندان، برنامه ریزی جهت تعالی آنبا توجه به اهمیت فوق

 این برنامه ها به شرح ذیل می باشد:اهداف مرکز می باشد. 

  آموزش خانواده هایکارگاهحضور در 

  اردویی، بازدیدی و ورزشی هایفعالیتحضور در 

  جلسات مشاوره در صورت درخواست خانوادهحضور در 

  جلسات انجمن اولیا و مربیانحضور در 

 نظیر اعیاد، هیئت خانوادگی و ...های مناسبتی حضور در برنامه 

  تربیتی الب هاق اهداف و -2

ر این دارد که دقالب محور  بیشختر حالت تربیتی هر ترم  هایدر برنامه ریزی و تربیتی رویه مراکز فرهنگی

سب با قالب    حالت  سب با هدف برنامه ریزی متنا شت که   وجود خواهدبه جای برنامه ریزی متنا این مدل دا

 برخی از این مشکالت عبارتند از:  راوانی در مجموعه ایجاد می نماید.ف هایآسیب

 روزمرگی در مخاطبیکنواختی در برنامه ها و در نتیجه ایجاد  -1

 دوری از خالقیت -9

 پایینی دارد س و آموزش مستقیم که بازدهسنتی همچون کال هایاستفاده از شیوه -6

 دوری از اهداف بدلیل محور شدن قالب -2

 یفیت نتیجه پایانی حتی درصورت استفاده مناسب از قالب هاپایین بودن ک -5

 عدم تناسب قالب با اهداف  -3
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 هایاهمیت دارد، دسخخت یابی به اهداف تربیتی با اسخختفاده از قالب برنامه ریزی تربیتی آن چه که در لذا 

مناسخخخب می باشخخخد. در این روش طی یک بارش فکری خالقانه که توسخخخط مربیان تربیتی اتفاق می افتد،            

 اجرا طراحی می گردد.  مناسب با هدف تعیین گردیده و سپس جهت  هایقالب

 مدل برنامه ریزی تربیتی: -2-7

 جهت برنامه ریزی مناسب این مدل مراحلی وجود دارد که به شرح ذیل می باشد:

 تعیین اهداف تربیتی (أ

 .کوتاه و جامع باشد 

 ترسیم گردد. متناسب با نیاز و ویژگی مخاطب 

 از جدول اهداف بلند مدت انتخاب گردد. 

 نزدیک به هم را می توان با هم برنامه ریزی کرد هایدوره. 

 محتوایابی (ب

  محتواهایی متناسب با اهداف تربیتی 

  ارزیابی نمودمحتوا هدف واقعی است که می توان نسبت به آن. 

 

 ی که بتواند اهداف و محتوا را تحقق بخشدهایتعیین قالب (ج

  این قالب در جلسه ای با حضور مربیان چیده شود 

 بارش فکری در تنوع و کیفیت قالب موثر خواهد بود 

  قالب 91تعداد قالب ها باید زیاد باشد بعنوان مثال 

 قالب ها در جدول ارزیابی ارزیابی (د

 یار صورت می گیرد:ارزیابی با سه مع 

 تناسب با مخاطب -

 تناسب با اهداف -

 تناسب با محتوا -

 .تعداد افراد مشارکت کننده در ارزیابی هرچه بیشتر باشد ارزیابی دقیق تر خواهد بود 

  .جهت امتیاز دهی کیفی برای هر گروه مخاطب ،هر هدف و هر محتوا یک امتیاز قرار می دهیم

 )رجوع به مثال(

 

 5درجه هایو قالب برتر هایتعیین قالب (ه

 هایدیگر )قالب هایو قالب یمحور هایقالبکه حداکثر امتیاز را آورده باشند بعنوان  یهایقالب

 ترم استفاده می گردد. های(  بر حسب الویت و ضرورت در سایر زمان9درجه



 

 متربیانچارچوب کلی نظام تربیتی 
 00091911-201155015-10مدرك: کد

 9شماره بازنگری: 

 00/11/0001: بازنگریاریخ ت

 

 

91 

 

 :(فرآیند نویسی)مرحله نهایی  (و

 محور و پایان برنامه ترمتعیین نقطه شروع ، 

  قالبها با یکدیگرارتباط 

 9درجه هایبرنامه ای با قالب هایپرکردن خال 

 تعیین جزئیات برنامه طبق بودجه زمانی، امکانات مکانی ، توانمندی مرکز و بودجه بندی مالی 

 

با توجه به اینکه هر محتوای تربیتی جهت پیاده سازی و اجرا نیاز به قالب یا قالب های مناسب تربیتی 

خود دارد لذا الزم است تا مربیان تربیتی بسته به شرایط )توانمندی مخاطب، نیاز مخاطب، زمان و مکان 

تفاده اس ا اشاره گردیده است،به آنهدر قسمت زیر در اختیار و ...( نسبت به انتخاب قالب های مناسب که 

    د:ننمای

 مسابقه 

  بازی 

 مطالعه 

 کاردستی 

 چیستان 

 نشریه 

 تولید کتاب 

 کالسداری 

 مناظره 

 تبلیغ 

 بازدید 

 نمایشگاه 

 پرسش و پاسخ 

 پژوهش 

 رادیو 

 تولید کلیپ 

 مسابقه 

 رساله خوانی 

 گفتگو 

 گروه تبلیغ 

 تحلیل فیلم 

 همایش 
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 7موضوعات و محتواهای جلسات رویش -2-2

طرح  گوناگونی نسبت بهمطالعات سال،  11الی  2متربیان در رده سنی نیازهای  اهداف مرکز و توجه بهبا 

 به شرح ذی می باشد: آن ساله 2طرح درس که  انجام پذیرفت مراکز فرهنگی و تربیتی کشور سایر درس

 هوش هیجانی و رشد تقیدات مذهبی : دوره تقویت دوره اول

هوش هیجانی و چهارم، پنجم و ششم ابتدایی بوده که هدف از آن تقویت  هایاین دوره شامل پایه

 می باشد. رشد تقیدات مذهبی

 تحکیم عقاید دوره دوم: دوره 

 5در  متربیانهفتم، هشتم و نهم بوده که هدف از آن تقویت بنیه اعتقادی  هایاین دوره شامل پایه

  اشد. ، امامت و معاد می بتوحید، نبوتانسان شناسی، حوزه 

 اجتماعی در کنار رشد اخالقی  های: دوره کسب مهارتدوره سوم

 هایدهم، یازدهم و دوازدهم بوده که هدف از آن دشمن شناسی، کسب مهارت هایاین دوره شامل پایه

اجتماعی و آشنایی با حکومت اسالمی می باشد که در کنار این موضوعات مباحث اخالقی نیز بیان می 

 گردد. 

 2انجمن نامه آسمانی هایضوعات و محتواهای کالسمو -2-9

 دوره اول : روخوانی و انس با قرآن کریم )آشنایی ره آموزان و ایجاد انگیزه برای کار با قرآن(

 باشند.های چهارم، پنجم و ششم( میسال )پایه 19الی  11آموزان سنین مخاطب سنی این دوره دانش

آموزان نسبت به قرآن کریم و نیز کسب مهارت در روخوانی و در ره هدف از این دوره ایجاد انس و عالقه

باشد. در ابتدای این دوره )و فقط در سال اول( قواعد روخوانی و روانخوانی قرآن کریم خوانی آن میروان

 آموزان آموزشهای پرکاربرد قرآن به رهب ورت عملی و تجربی و همراه با استماع، تکرار و تمرین آیات سوره

 ها و ق ص قرآنی.شود؛ درکنار داستانداده می

 

                                                           
   پیوست همین سند می باشد.ساله به تفکیک  2محتواهای جلسات رویش در دوره  - 1

  تدوین گردیده است. "طرح درس انجمن نامه آسمانی"ساله تحت عنوان  2های انجمن نامه آسمانی در قالب یک طرح محتواهای کالس - 9
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 مفاهیم قرآن  -خوانی دوره دوم: فصیح

هفتم، هشتم و نهم( می باشند. های سال )پایه 15الی  16مخاطب سنی این دوره دانش آموزان سنین 

واعد : یکی کسب مهارت اولیه الزم در ترجمه قرآن و دیگری رعایت قشوددر این دوره دو هدف دنبال می

 تجویدی در حد الزم )که برای قرائت صحیح نماز باید رعایت شود.(

 تخصصی قرآن )دوره فهم کاربردی قرآن( هایدوره سوم : شاخه

باشند. در سال )دهم، یازدهم و دوازدهم( می 11الی  13مخاطب سنی این دوره دانش آموزان سنین 

سال  6باشد. در واقع در پایان موجود انتخاب میهای این دوره یک رشته تخ  ی قرآن کریم از بین شاخه

 حفظ، هایدوم بر حسب استعدادسنجی قرآنی که از رهپویان صورت گرفته، هر یک از آنها یکی از رشته

شوند. و در پایان این دوره از قرائت، ترتیل و ... را انتخاب نموده و به صورت تخ  ی وارد آن رشته می

 توانمندی برسند.رشد وای از حد قابل قبول به درجه در رشته تخ  ی خودرود که در هریک انتظار می
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 اجتماعی –ساختار ساحت سیاسی 
و رتدوین برنامه و بودجه ترم پیش جهتروز قبل از برگزاری هر ترم  01بنا بر ابالغات ستاد که حدود 

برنامه  به درنظر گرفتن به شعب ارسال می گردد، شعب می بایست طبق دستورالعمل برگزاری ترم اقدام

 فعالیت زیر تعریف گردد: 1این برنامه ها می بایست در قالب  نماید. هایی در ذیل  این ساحت 

 های مربیفعالیتالف( 

 اجتماعی -در راستای سالمت سیاسی  برگزاری جلسات رویش  

 های حضوری با خانواده و متربیان به تشخیص مربیهای تلفنی یا مالقاتتماس 

  های فردی متربیانمداوم توانمندی ها و فعالیترصد 

 و نماز جمعه  قدس و ...( بهمن، 99راهپیمائی ) شهری و حضور در برنامه های 

 و انجمن اولیا و مربیان ، دوره های آموزشیحضور در کارگاه های آموزش خانواده 

  حضور در اردوها، بازدیدها و برنامه های مناسبتی 

 های خانوادگی( فعالیتب

ی ها از اساسالعاده نقش خانواده در تربیت فرزندان، برنامه ریزی جهت تعالی آنبا توجه به اهمیت فوق

 ترین اهداف مرکز می باشد. این برنامه ها به شرح ذیل می باشد:

  های آموزش خانوادهکارگاهحضور در 

  جلسات انجمن اولیا و مربیانحضور در 

  عیاد، هیئت خانوادگی و ...نظیر ا های مناسبتیبرنامهحضور در 

 های اردویی، بازدیدی و ورزشیحضور در فعالیت 

  بهمن، قدس و ...( و نماز جمعه  99راهپیمائی )شهری و حضور در برنامه های 
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 مربی وظائف
حائری  مرحوم علی صفائی تفکراتنظام فکری مرکز تربیتی و پرورش استعداد سالله بر مبنای  از آنجاییکه

خواهد داشت که بل و بعد از بلوغ قمتفاوتی در دو دوره  فیوظابر این اساس مربی دارای  گردیده، طرح ریزی

 توسط این عزیزان پیاده سازی گردد:الزم است 

 :مربی قبل از بلوغ وظائف -7

 مربى باید در کودک سه خ وصیت را بارور کند و این گونه او را واکسینه نماید:

 شخ یت و استقالل -1

 حرّیّت و آزاد منشى -9

 1تفکّر و تحلیل -6

ی متربدر نامبرده در واقع الزم است مربی در دوران قبل از بلوغ به بارور کردن و رشد سه خ وصیت 

س تا در دوران پمی بایست در این دوران در متربی پیاده سازی گردد این خ وصیات  به عبارتی بپردازد.

با توجه به اینکه سه خ وصیت مذکور زمینه ای خوبی ایفا نماید.  خود را به وظائف از بلوغ مربی بتواند

برای پیاده سازی خ وصیات دیگر در دوران بعد از بلوغ می باشد )خ وصیات بعد از بلوغ در ادامه ذکر 

به جهت حفظ رعایت امانت حال  گفته می شود. "اهداف زمینه ساز"می گردد(، لذا به این خ وصیات 

 :می گردد پرداختاز زبان مرحوم علی صفائی  خ وصیاتهر یک از این معرفی 

 شخصیت:  -7-7

سان »تو }مربی{ با   سیارى از مسائل     « هایىان آموزند، شان را از تو مى « زندگى»سر و کار دارى که ب

شخ یت   اعمال و حرکات تو را الگو قرار مى «  تو« »رفتار»و « هاحرف»شان را  دهند. بخش عظیمى از 

 9.اىها را اصالح کردهباشى، نسل اى و اگر صالحهایى را فاسد کردهسازد. اگر فاسد باشى، نسلىم

کند و تحت تأثیر هر حرفى و هر مکتبى و هر داشخخته باشخخد تقلید نمى شخخخ خخیت هنگامى که کودک

 کند.هضم نمىکشد و هر سنّتى او را در خود گیرد و هر راهى او را به خود نمىاى قرار نمىعقیده

 او در برابر هر مسأله، چرایى دارد و در برابر هر عقیده، سنگرى.

شسته، نمى   شغال کند و چیزى آن را پر کند و چیزى او را از خودش  او بر دریچه قلبش ن گذارد چیزى آن را ا

 6بگیرد.

 

                                                           
 23تربیت کودک، ص:  - 1

 11تربیت کودک، ص:  - 9

 23تربیت کودک، ص:  - 6
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 حریت:  -7-2

گیرى نکند و لجاجت نورزد و برد، پىسخخازد تا اگر روزى به اشخختباهى پى  و آزاد منشخخى کودک را مى حرّیّت

 هایىاى ترجیح ندهد مگر هنگامى که از رحجان و امتیازى برخوردار باشخخد. در نتیجه عقیدهاى را بر عقیدهعقیده

 1شود.شوند و کار آنها خنثى مىاند، این گونه دستگیر مىاند و سنگرش را اشغال کردهکه احیاناً داخل مغز او شده

 

 تفکر:  -7-9

 هضخخخم و مرتب  را ها آن و کند می تحلیل  را ذهن خام  مواد و اطالعات  تفکر. 9اسخخخت گیرینتیجه  نیروى فکر

 ردیگ ىتازه مواد براى را ذهن سرزمین  و ریزدمى بیرون حافظه از را فضوالتش  و مکدمى را هایششیره  و کندمى

سان به شناخت خویش و شناخت هستى و شناخت دنیا و شناخت اللَّه و شناخت روش           .کندمى آماده با تفکر، ان

سرمایه   زندگى و مرگ پى مى ستعدادها و  شخص مى   برد. و با تفکر، ا سان م ست که نقش  هاى ان گردد. و همین ا

 6تفکر در سازندگى و رشد انسان نقش اول است.

 مربی بعد از بلوغ: وظائف -2

ساس زمینه    راندر این دو ست تا مربی بر ا شده  هایالزم ا شخ یت، حریت و تفکر(،     ایجاد  در مرحله قبل )

 عبارتند از:  عهده دار سه وظیفه جدید گردد. این وظائف

 تزکیه و آزادى -1

 تعلیم و آموزش -9

  تذکر و یادآورى -6

در دوران قبل از بلوغ به خوبی پیاده نگردد، مربی  اهداف زمینه ساز یکهنکته قابل توجه این است که در صورت

نمی تواند در دوران پس از بلوغ وظائف خود را به خوبی ایفا نماید. حال به معرفی هر یک از این خ وصیات از 

 می گردد: پرداختزبان مرحوم علی صفائی 

 تزکیه و آزادی -2-7 

مادام که انسخخان در یک محیط تربیتى و همراه  اسخخت.آزادى دادن و به آزادى رسخخاندن، یکى از کارهاى مربى 

هاى تازه، همراه کند و او را در یک جبر اسخخت، ناچار محکوم خواهد بود. مسخخئولیت مربى این اسخخت که او را با راه

 .2ى تضادها بگذارد، تا او راه خودش را انتخاب بنمایدزمینه

ها و تقلیدها خود را خالص کند. ها، عادتسودها، هواها، تع ب  انسان قبل از شروع به حرکت باید آزاد بشود و از    

  تواند خود را از کشش این عوامل آزاد بنماید؟رسیم که انسان چگونه مىاکنون به این سؤال مى

 طلبى برخوردار است.جواب: انسان از دو نیروى کنجکاوى و حقیقت

 تواند جلوى نماید. و این نیروى کنترل مى  مى طلبى آن را کنترلدهد و حقیقت  کنجکاوى فکر را حرکت مى  

 ها را بگیرد.سودها و هواها و تع ب

                                                           
 23تربیت کودک، ص:  - 1

 115ص: مسئولیت و سازندگی،  -9

 113مسئولیت و سازندگی، ص:  - 6

 31مسئولیت و سازندگی، ص:  - 2
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سیله اما عادت شخ یت از بین مى         ها و تقلیدها، این دو به و شخ یت و ایجاد  شد  ى نبود روند. تقلید الزمهى ر

 .1روندکه در انسان شخ یتى راه یافت، تقلید و عادت کنار مىشخ یت است و هنگامى

 

 تعلیم و آموزش -2-2

ها را نشان دادن است. اوست که باید طرز    و راه رسیدن تا قله  9کار دیگر او )مربی( آموزش دادن و تعلیم دادن

سان بیاموزد و روش    شت و طرز تفکر را به ان ست بدهد بردا شروع کرده خیلى. 6ها را بد اند و به نتیجه ها تفکراتى را 

ر اند. پس باید مربى به ما روش تدباند و منحرف شدههاى غلط دست یافتهبه نتیجه اند و یااند و مأیوس شدهنرسیده

 . 2و مطالعه و طرز تفکر را بیاموزد

سر نمى هیچ سید و در راه نمى   گاه خود سید که باید طلب کرد و پر توان بدون امام، بدون راهنما، توان به راه ر

ربى شکل مخ وص و رنگ مخ وص ندارد. هر کسى که ما را به ها در کمین هستند. و مبدون مربى بود که شیطان

و این چنین مربى، از هر چیز به ما درس  او برسخخاند و او را یاد آورى کند عالم اسخخت و مربى اسخخت و راهنماسخخت.  

ستدالل  آموزد.دهد و تدبر و تفکر را به ما مىمى شروع مى براى به جریان انداختن فکر، گاهى از ا لیل دکنیم و با ها 

 .5ولى در حقیقت این به راه انداختن نیست اندازیم.و منطق، فکر را به راه مى

مربى آگاه آن نیست که به جاى افراد   هایى حساب شده است.   بهترین راه براى به کار انداختن فکر، طرح سؤال 

نار ها را ککند و پردهمىفکر بکند و اسخختدالل کند و بفهمد و ببیند. مربى آگاه کسخخى اسخخت که چشخخم افراد را باز  

گاهى طرح سؤال باید با آ ها را ببینند.ها را بیابند و بفهمند و زیبایىدهد تا افراد استدالل زند و فکر را حرکت مىمى

 .3و دقت همراه باشد نه با هجوم و حمله

 

 وظیفه عمده بر عهده دارد: 6مربی در زمینه تعلیم 

 تدبر 

رسخخخد و هایى مى ها به نتیجه   کند و با ترکیب آن   فکر در آن کار مى  ى مواد خامى اسخخخت که  تدبر تهیه  

اى است که پیش آمده و ارزیابى  تدبر، زیرو رو کردن مسأله و یا حادثه و صحنه   آورد.هایى بدست مى شناخت 

 .7اندپیش پا افتاده گرى دارند و حتىهایى است که جلوهکردن آیه

وچک و چه بزرگ، و تدبر به هر صخخخورتى چه در دفتر و چه در ذهن، اى، چه کتدبر در هر پدیده و هرحادثه     

 .1آورد که براى تفکر و ساختمان فکرى الزم استکند و مواد خامى بدست مىهایى فراهم مىمایه

                                                           
  75و  72مسئولیت و سازندگی، ص:  - 1

 .یَزَکّیهِمُ وَ یُعَلّمُهُمُ الُکِتابَ و الْحِکْمَةَ 9-

 31مسئولیت و سازندگی، ص:  - 6

 71مسئولیت و سازندگی، ص:  -2

 17مسئولیت و سازندگی، ص:  - 5

 12و  11سازندگی، ص: مسئولیت و  -3

 115مسئولیت و سازندگی، ص:  - 7

 117 مسئولیت و سازندگی، ص: - 1
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91 

 

 تفکر 

 مکدمى را هایششیره و کندمى هضم و مرتب را مواد این تفکر. کندمى تلنبار ما درون در را خام مواد تدبر

 نسانا تفکر، با. کندمى آماده دیگر ىتازه مواد براى را ذهن سرزمین و ریزدمى بیرون حافظه از را فضوالتش و

. ردبمى پى مرگ و زندگى روش شناخت و اللَّه شناخت و دنیا شناخت و هستى شناخت و خویش شناخت به

 رشد و سازندگى در تفکر نقش که است همین و. گرددمى مشخص انسان هاىسرمایه و استعدادها تفکر، با و

 .1است اول نقش انسان

 تعقل 

ورت گیرد، ضخخخرجا که فکر تحت تأثیر عوامل محیط، تربیت، وراثت، تلقین و تقلید و تاریخ قرار مى     از آن

ها و با کمک هایى را طرح کرده و از تجربهدرسخخت اسخخت که فکر راه گردد.نقد و سخخنجش و تعقل نمودار مى

 .5ها محتاج سنجش و نقد هستندرا بدست آورده، اما خود این راه حواس، مجهوالتش

 تعقّل توانیمبنامیم و این سخخنجش را مى عقل توانیمدار اسخخت مىنیرویى که این سخخنجش و نقادى را عهده

 . 0بخوانیم

 

 تذکر و یادآوری -2-9

سیان    سانى که گرفتار ن ست، ناچار نیازمند تذکرها و  ها و غفلتان سوم     یادآورىها سئولیت  ست. و این هم م ها

ور کند و حرکت و پیشخخخرفت را فراهم هاى آماده را شخخخعلههاى متراکم و زمینهمربى اسخخخت، که با تذکرها، قطره

  .2سازد

سرگرمى هنگامى که نفس با هوس شغول مى ها و  سرمایه  هایش م شد و  هاى عظیم خود چشم مى شود و از  پو

سودهاى  غفلت مى سان به تذکرها نیازمند مى عظیم دل مىورزد و از  مادامى که در  یک دنیا بنزین .5شود کند، ان

شود، بر فرض، جرقه زمینه ستارت ى خودش متراکم ن شعله   ها و ا شند  ست    ها زیاد با شد اما حرکتى بد ور خواهد 

شد  ها را به دوش مىقطره بنزین متراکم با یک جرقه کامیون 11نخواهد آمد. در حالى که  برد. مادامى و راه مىک

شق و تراکم و از زمینه    سان از ع سودى نخواهد داد، که:    که ان شد،   3«.تَنْفَعُ الْمُؤمْنینَ انَّ الذِّکْرى»اى برخوردار نبا

شود که با طلب و عشق همراه باشد و از مقدمات برخوردار. و    بیدارى و تذکر هنگامى به حرکت و عمل منتهى مى

  .7آوردنى که جهتى دارند و هدفى دارند و گرایشى دارند سودهایى مىاین تذکرها براى کسا

 

                                                           
 113 مسئولیت و سازندگی، ص: - 1

 191 مسئولیت و سازندگی، ص: - 9

 199 مسئولیت و سازندگی، ص: - 6

 31 مسئولیت و سازندگی، ص: -2

 22مسئولیت و سازندگی، ص:  -5

 55ذاریات،  - 3

 116سازندگی، ص: مسئولیت و  -7
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 : طرح درس جلسات رویشپیوست

پایه 

 تحصیلی
 سرفصل ها عنوان ترم

اهداف دنبال 

 شده
 منبع پیشنهادی

 چهارم

 تابستان
 –روخوانی کتاب 

 تولید نشریه

 انواع نشریه  -6اهداف فرعی            -9اهداف اصلی            -1

 قالب نشریه  -3محتوای نشریه       -5عوامل انتشار نشریه       -2
 1هدف 

های فکری برای داستان

درسنامه  - 9و1کودکان ایران

 مربی

 پاییز

 معلم  -2حدیث خوانی        -6سالمندان       -9دوست         -1 0حدیث خوانی 
 9هدف 

 6هدف 
 درسنامه خاتم االوصیا

 0مدیریت زمان 

 )تکنیک ها(
 5هدف  1های مدیریت زمانتکنیک

 درسنامه مدیریت زمان

 خاتم االوصیا، میثم تمار و

مدیریت زمان   جلد کتاب 6

 )نیلی پور(

-زمستان

 بهار

 آموزش تفکر و خالقیت تفکر و خالقیت
 1هدف 

 2هدف 
 درسنامه مرکز سالله،

در آداب اجتماعی 

 سیره اهل بیت
 درسنامه خاتم االوصیا 9هدف  آداب خوشرویی  -6آداب دست دادن      -9آداب سالم کردن      -1
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پایه 

 تحصیلی
 سرفصل ها عنوان ترم

اهداف دنبال 

 شده
 منبع پیشنهادی

 پنجم

 تابستان

 –روخوانی کتاب 

تولید نشریه سه 

 بعدی

 انواع نشریه  -6          اهداف فرعی   -9اهداف اصلی             -1

 قالب نشریه  -3محتوای نشریه       -5عوامل انتشار نشریه      -2
 1هدف 

های فکری برای داستان

، 2و6کودکان ایران 

 درسنامه مربی

 پاییز

 والدین  -2همسایه     -6رازداری و نقد پذیری    -9حدیث کسا    -1 5حدیث خوانی 
 9هدف 

 6هدف 
 االوصیادرسنامه خاتم 

 5مدیریت زمان 

 )تکنیک ها(
 5هدف  9های مدیریت زمانتکنیک

درسنامه مدیریت زمان 

 6خاتم االوصیا و میثم تمار،

مدیریت زمان  جلد کتاب

 )نیلی پور(

-زمستان

 بهار

 0تحلیل فیلم 
 1رویکرد نظام مدار-6  1رویکرد قدرت مدار-9 1رویکرد ت میم مدار-1

 1رویکرد رزق مدار-3   5رویکرد عرصه مدار-5 1رویکرد وخامت مدار-2

 1هدف 

 2هدف 

درسنامه مرکز 

های دکترین )فیلمسالله

 (1212ملی زندگی در افق 

 درسنامه راه تربیت 6هدف  روزه نماز و   فروع دین

 

  



 

 متربیانچارچوب کلی نظام تربیتی 
 00091911-201155015-10مدرك: کد

 0شماره بازنگری: 

 00/11/0001: بازنگریاریخ ت

 

 

 
 

پایه 

 تحصیلی
 سرفصل ها عنوان ترم

اهداف دنبال 

 شده
 منبع پیشنهادی

 ششم

 تابستان
روخوانی کتاب 

 تولید کتاب –

 انواع نشریه  -6اهداف فرعی         -9اهداف اصلی             -1

 قالب نشریه  -3محتوای نشریه       -5عوامل انتشار نشریه       -2
 1هدف 

داستان راستان، 

های فکری برای داستان

  3و  5کودکان ایران 

 درسنامه مربی

 پاییز

 درسنامه راه تربیت 1هدف  ارزش علم  -9            شیوه مطالعه و یادگیری    -1 ارزش علم

 0مدیریت زمان

 )برنامه ریزی(
 5هدف  6نحوه برنامه ریزی مدیریت زمان

درسنامه مدیریت زمان 

خاتم االوصیا و میثم تمار، 

مدیریت زمان  جلد کتاب 6

 )نیلی پور(

-زمستان

 بهار

 خاطره نویسی
 فرآیند خاطره نویسی  -9های ساختاری خاطره      ویژگی  -1

 نوع راوی خاطره  -2زبان خاطره                           -6
 درسنامه مرکز سالله 1هدف 

امر به معروف 

 در سیره پیامبر
 شیوه امر به معروف کردن در سیره پیامبر

 9هدف 

 6هدف 
 درسنامه راه تربیت
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پایه 

 تحصیلی
 سرفصل ها عنوان ترم

اهداف دنبال 

 شده
 منبع پیشنهادی

 هفتم

 تابستان
ی هایشگفت

 ( 0آفرینش)توحید

 گیاهان -1دریا                          -2حیوانات                  -1

 نوزاد -3آسمان                  -5زمین                    -2

 اعضا خارجی بدن -1قلب                      -7 

7هدف   

ی هایشگفتنامه درس

آفرینش درس نامه میثم 

 تمار

 کتاب توحید مفضل

ی آفرینش هایشگفت

 انتشارات مدرسه

 پاییز
رمز موفقیت 

 نخبگان

 1ی الگوهاارائه -2روش تحقیق الگو                         -1

 6ی الگوهاارائه  -2                             9ی الگوهاارائه -6

 9ارائه زندگی ایده آل خود -3            1ارائه زندگی ایده آل خود -5

 6ارائه زندگی ایده آل خود -7

 3هدف 

 1هدف 

نامه رمز موفقیت درس

 نخبگان میثم تمار

-زمستان

 بهار
 نظم/تقلید

 ما و قانون -2ما و محدودیت ها                                   -1

 لزوم قانون گذاری  -2های خدا                               قانون -6 

 تقلید -3احترام به قانون                                -5 

 7هدف 

نامه رسم بندگی میثم درس

 تمار

آموزش فقه فالح زاده 

 توضیح المسائل مراجع
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پایه 

 تحصیلی
 سرفصل ها عنوان ترم

اهداف دنبال 

 شده
 منبع پیشنهادی

 هشتم

 احکام تابستان

 وضو -1طهارت                     -2بلوغ                                  -1

 2نماز -2                     1نماز -2غسل و تیمم                        -0

 2نماز -1                     0نماز -8                                1نماز -7

 نگاه -19موسیقی             -11روزه                         -11

 مسائل متفرقه )پرسش و پاسخ( -11

 

 

7هدف   

 

 

نامه رسم بندگی درس

 میثم تمار

 آموزش فقه فالح زاده

 توضیح المسائل مراجع

 پاییز

 خودشناسی

)انسان 

 شناسی(

 ابعاد انسان -9چیستی معرفت نفس                 -1

 1هدف انسان در زندگی -0حقیقت انسان                          روح  -1

 9هدف انسان در زندگی -5     

 7هدف 

نکته معرفت نفس استاد 11

طاهرزاده، تفسیر انسان به 

 انسان آیةاهلل جوادی آملی

-زمستان

 بهار
 خداشناسی

 برهان فطرت -2دین شناسی                                   -1

 برهان نظم -2برهان علی                              -6 

 9برهان وجودی -3                        1برهان وجودی -5

 های شناخت صفات خداراه -1شناخت صفات خدا                     -7

 عدل الهی -11انواع صفات خدا                        -2

 توحید و شرک -19ی شر                           مسئله -11   

 

7هدف   

 

 

آموزش عقائد آیةاهلل 

م باح یزدی ، توحید 

شهید مطهری ، اندیشه 

نهاد رهبری ،  1اسالمی

براهین اثبات خدا آیه اهلل 

 جوادی آملی
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پایه 

 تحصیلی
 سرفصل ها عنوان ترم

اهداف دنبال 

 شده
 منبع پیشنهادی

 نهم

 تابستان
راهنما 

 شناسی

 انواع وحی -2کلیات وحی                                -1

 ع مت پیامبران -2براهین ضرورت وحی                -6     

 اعجاز قرآن -2معجزه                                         -2

 خاتمیت -1م ونیت قرآن از تحریف             -7     

7هدف   

طهری ، نبوت شهید م

وحی و نبوت آیةاهلل 

 جوادی آملی

 پاییز
اخالق 

 0باطنی

 زبان -1شهوت جنسی                   -2شهوت شکم            -1

 حسد -2کینه                                 -2غضب                       -0

 تکبر  -1   عجب                            -8ریا                             -7

 غرور -12مال و فقر                        -11حب جاه                  -11

7هدف   

اخالق شبر، چهل حدیث 

امام خمینی)ره(، جنود 

عقل و جهل، معراج 

 السعاده

-زمستان

 بهار

 امام شناسی

 امام از دیدگاه عقل -2حقیقت امامت                                     -1

 ع مت ائمه -2امامت از دیدگاه نقل                       -6 

 مهدی موعود -3سیره ائمه                                    -5 

 1والیت فقیه -1غیبت امام مهدی                           -7 

 

7هدف   

1هدف   

 

امامت و رهبری شهید 

 مطهری

ساله مقام 951انسان 

 معظم رهبری

 شناسی معاد

 های مشابه معادنمونه -2کلیات معاد                                  -1

 9براهین عقلی معاد  -2                1براهین عقلی معاد  -6 

 مرگ -3انواع معاد                              -5 

 1رستاخیز -1قبر و برزخ                             -7 

 بهشت و جهنم -11                           9رستاخیز -2 

 

7هدف   

 

معاد شهید مطهری، 

 معاد استاد طاهرزاده
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پایه 

 تحصیلی
 سرفصل ها عنوان ترم

اهداف دنبال 

 شده
 منبع پیشنهادی

 دهم

 تابستان

دشمن 

 شناسی

 )علیه السالم(های دوران امام علی عبرت -2های صدر اسالم         عبرت -1

 1های عاشوراعبرت -2)علیه السالم(             های دوران امام حسن عبرت -6 

 های غیبتعبرت -3های دوران دیگر ائمه                     عبرت -5 

 یهود شناسی -1های انقالب اسالمی                       عبرت -7 

 (استعمار–های کنونی)امریکا تولی و تبری در قرآن ومسیره اهل بیت م داق -2 

 

2هدف   

 

 تائب

منافق 

 شناسی

 1های شناخت منافقراه -2تعریف منافق                                    -1

 1ی منافقینسوره -2                9های شناخت منافقراه -6

 6ی منافقینسوره -3                         9ی منافقینسوره -5

 9منافقین در نهج البالغه -1                1منافقین در نهج البالغه -7

 منافقین صدر اسالم -11               6منافقین در نهج البالغه -2

 منافقین دوران انقالب اسالمی -19منافقین دوران ائمه                    -11

 

2هدف   

 

منافقین، ی تفسیر سوره

خطبه منافقین نهج 

 البالغه

 7هدف  11نامه  -2خطبه متقین                              -1 نهج البالغه پاییز

فرزندم اینچنین باید بود 

استاد طاهرزاده ، خطبه 

 متقین شجاعی

-زمستان

 بهار

اخالق 

 5باطنی

)صحیفه 

 سجادیه(

 رضا               -1صبر                            -2توبه                                        -1

 زهد   -3خوف و رجا             -5شکر                                 -2     

  توکل            -2یقین                     -1انس و محبت خدا                -7      

 تفکر و تدبر -19محاسبه              -11راستگویی و امانت داری      -11  

 7هدف 

اخالق شبر  ، چهل 

حدیث امام خمینی)ره(، 

جنود عقل و جهل ، 

 معراج السعاده
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پایه 

 تحصیلی
 سرفصل ها عنوان ترم

اهداف دنبال 

 شده
 منبع پیشنهادی

 یازدهم

 تابستان
حکومت 

 اسالمی

 1دین و سیاست  -6               9آزادی و قانون  -9        1قانونآزادی و    -1

 9اهداف حکومت اسالمی  -3    1اهداف حکومت اسالمی  -5       9دین و سیاست   -2

 دالیل نقلی والیت فقیه  -2دالیل عقلی والیت فقیه       -1معنای والیت ، فقیه     - 7

 9جمهوری اسالمی ایران -19   1جمهوری اسالمی ایران  -11والیت یا وکالت          -11

 خ وصیات جامعه اسالمی و جامعه ایرانی و تفاوت این دو با یکدیگر -16

 

 

1هدف   
 

والیت فقیه جوادی آملی 

، والیت فقیه امام خمینی 

، والیت فقیه آیةاهلل 

 م باح

 پاییز

آشنایی با 

های نظام

حکومتی 

جهان و نقد 

 آن

 نظام لیبرالیسم   -6بررسی آزادی                     -9استقالل               بررسی    -1

سوسیالیسم               -3دیکتاتوری                         -5دموکراسی                       -2 

       1های حاکمبررسی وضعیت کشورها از لحاظ نظام   -1جمهوری اسالمی               -7

 9های حاکمبررسی وضعیت کشورها از لحاظ نظام   -2

1هدف   

2هدف   
 

 

-زمستان

 بهار

اقتصاد و 

 تجارت

 1کار تعاونی   -1تورم                             -2اقتصاد خرد و کالن                      -1

 9احکام بانک    -3          1احکام بانک   -5                          9کار تعاونی   -2 

 1حسابداری   -2                9بورس   -1                               1بورس   -7      

 اخالق اقت ادی  -11                         9حسابداری  -11     

3هدف   ای بورسانمیشین الفب 

 امر به معروف و

 نهی از منکر

 امر به معروف و نهی از منکر در روایات   -2امر به معروف و نهی از منکر در قرآن    -1

 9روشها  -5           1روشها   -2مراتب امر به معروف و نهی از منکر         -6

9هدف   

2هدف   
کتاب امر به معروف و نهی از 

 منکر آیه اهلل امینی 
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پایه 

 تحصیلی
 سرفصل ها عنوان ترم

اهداف دنبال 

 شده
 منبع پیشنهادی

 دوازدهم

 تابستان

 مدیریت منزل

 ساختار تشکیالتی مدیریت خانواده از منظر اسالم   -2تعریف خانواده                 -1

 9ارتباط فرزند و والدین  -2    1ارتباط فرزند و والدین   -6 

 آداب مهمانی    -5      

9هدف   

7هدف   

خانواده مهدوی )مرتضی 

 آقا تهرانی(

مدیریت خرد 

 اجتماعی

 2ساختار تشکیالت   -1         1ساختار تشکیالت  -2تعریف تشکیالت           -1

 1آفات تشکیالت   -3         9اخالق تشکیالتی   -5       1اخالق تشکیالتی   -2

 پذیری در تشکیالت والیت   -1         9آفات تشکیالت   -7      

 ارتباط بین تشکالت   -11استقالل و خالقیت درتشکیالت       -2      

9هدف   شهید بهشتی 

 پاییز
مدیریت کالن 

 اجتماعی

 تشکیالت کالن سیاسی   -1نهادهای سیاسی        -2تعریف سیاست        -1

 1قانون اساسی جمهوری اسالمی   -5      قانون اساسی      -2

 1اخالق در سیاست   -7                 9قانون اساسی جمهوری اسالمی   -3      

 9اخالق در سیاست   -1

1هدف   

2هدف   

نظام سیاسی و دولت در 

اسالم فیرحی ، آشنایی با 

 قانون اساسی

-زمستان

 بهار

 علم و دین

مشاور 

 تحصیلی

 2چیستی علم   -1                  1چیستی علم   -2        تعریف فلسفه علم  -1

 1ی علم و دینرابطه   -3      9مبانی علوم جدید   -5      1مبانی علوم جدید   -2

 9علم اسالمی   1علم اسالمی   -1       9رابطه علم و دین    -7      

 

1هدف   

3هدف   

 

 علم و دانش دکتر مهدوی

 گلشنیعلم و دین دکتر 

 


