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 مقدمه

نقش « کارگزار تربیتی»، در شجره طوبی، اجمالی طرح شجره طوبی بیان شده استکه در شرح طور همان

با توجه محور است. لذا مربی را بر عهده دارد. به عبارت دیگر شجره طوبی،  مدیریت فرآیند تربیت مخاطب

مقام  به اهمیت، جایگاه و نقش کاربردي کارگزاران تربیتی در پیش برد اهداف مرکز و با عنایت به تأکیدات

معظم رهبري بر تشکیل شبکه نخبگان، مدیریت تربیت و پژوهش مرکز فرهنگی تربیتی سالله، نظام 

 شناسایی و جذب کارگزاران تربیتی مرکز را به شرح ذیل ابالغ می نماید:

 هدف

 برنامه ریزی منسجم جهت جذب نیروهای مستعد و وحدت رویه در انتخاب کارگزار تربیتیان نخبه -1

 جهت ارتباط مستمر با افراد توانمند  ایجاد زمینه -2

 ایجاد زمینه جهت کارآموزی و مشارکت نخبگان در فعالیت های کاری -3

 دامنه کاربرد

 .مرکز فرهنگی تربیتی سالله است دامنه کاربرد این مدرك در بخش دانش آموزي کلیه شعب 

 تعاریف و اصطالحات

مرکز مدیریت فرآیند تربیت مخاطبان را در یکی فردي است که به نمایندگی از منظور  کارگزار تربیتی:

 به عهده دارد. ، ره نما و ره یار در یکی از شعب دانش آموزي مرکز از جایگاه هاي رهنمون

 منظور گروه هم آموزان و گروه همراهان است گروه:

 منظور جلسات هفتگی هم نشینی رویش و محفل یار مهربان است جلسه:

هاي خالی مرکز. متقاضیان بالقوه براي جایگاه به معنی حدس، گمان، برداشت و شناخت اولیه :شناسایی

کلیه فعالیت ها و تصمیمات مرکز است که به نحوي بر نوع، تعداد )یا ...(  این فرآیند در واقع دربرگیرنده

 گذارد.افرادي که خواستار شرکت در فرآیند تربیتی مرکز به عنوان کارگزار هستند، تاثیر می

به معنی تبدیل حدس و گمان به یقین یا به عبارتی، اطمینان از برداشت و شناخت اولیه  :کشف

برایجایگاه مورد نظر از میان افراد شناسایی  ترین گزینهف عبارتست از انتخاب مناسبفرآیند کش. باشد می

 پذیرد.شده. این انتخاب به روشهاي متفاوتی نظیر فرم سوابق، آزمون، مصاحبه و ... انجام می

اطالعات عمومی و فردي، سوابق تحصیلی، تجربیات کاري، مهارتها و  فرم دربرگیرنده فرم سوابق:

 باشد و بایستی توسط متقاضیان تکمیل گردد.هاي )عمومی و تخصصی( و ... مینمنديتوا
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شورایی است متشکل از مدیر فرهنگی تربیتی شعبه، کارشناس مسئول دانش آموزي و  شورای انتخاب:

کارشناس شوراي مربیان که وظیفه انتخاب کارگزاران تربیتی را بر عهده دارد. در شعبی که مدیر فرهنگی 

 ربیتی در ساختار وجود ندارد مدیر شعبه در این شورا حضور دارد.ت

 ها تیمسئول

کارشناس مسئوالن دانش آموزي شعب و مسئوالن ساایر بخاش هااي     ولیت اجراي این آیین نامه بائمس

و نظارت براجراي آن به عهده مدیریت تربیت و پژوهش  مرتبط با موضوع جذب و شناسایی کارگزاران تربیتی

 .مرکز می باشدستاد 

باا مادیریت    ،شعب واحدهاي دانش آموزي یا مدیرانتغییر و اصالح این دستورالعمل،  بنا به درخواست  

 انجام می پذیرد. و تصویب مدیر مرکز تربیت و پژوهش مرکز

 شرح روش اجرایی

 کارگزاران تربیتی هاي شرایط و ویژگی :فصل اول

توان طبقه بندي نمود. آل شجره طوبی را در پنج دسته می ایدههاي یك کارگزار تربیتی  ترین ویژگیمهم

گیرد. در  تربیتی، مورد استفاده قرار می انبندي کارگزار ها در شناسایی، گزینش، آموزش و سطح این ویژگی

 ها اشاره می شود:اینجا به مهم ترین آن

 الف( علمی معرفتی:

 ی، اعتقادي، فقهی، اخالقی و معرفتی(از سطح مناسب معارف دینی )مفاهیم قرآن يبرخوردار -5

 اعتقاد کامل به اصول و مبانی اصلی دین، مذهب و نظام جمهوري اسالمی و اصل والیت فقیه -2

 از بصیرت سیاسی، آگاه و مسلط به مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی روز يبرخوردار -3

 برخورداري از سطح تحصیلی و علمی مناسب )دانشجو، طلبه یا مدرس( -6

 هاي شخصیتی قشر نوجوان و جوان و مسائل مبتالبه آنان ی با نیازها، ابعاد و ویژگیآشنای -1

 اهل تحقیق، مطالعه و دائماً در حال رشد و ارتقاء شناخت خود در چهار حیطه: -4

 هايروش شناخت( د    محتوا شناخت( ج    مخاطب شناخت( ب    کاري ي حوزه وظایف شناخت( الف 

 تربیتی و آموزشی نوین

 اخالقی:-شخصیتیب( 

 هاي اخالقی و پایبندي کامل به احکام و فرائض دینی متخلق به اصول و شایستگی -7

 داراي شخصیت مستقل و اهل تفکر و تعقل -8
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برخورداري از روحیه شاد و بانشاط و رفتاري جذاب، به منظور برقراري ارتباط عاطفی و قلبی با  -9

 نامخاطب

 ج( تشکیالتی:

، رسالت و اهداف آن و دارا بودن روحیه و فهم فرهنگی تربیتی ساللهمرکز آشنایی کامل با  -50

 تشکیالتی

 یاجرایی شجره طوب هاي و شیوه نامهطرح آشنایی، فهم و تسلط کامل به  -55

 تعهد و عالقمندي به کار و مرکز -52

 برنامه هاي مرکزو  جلساتجهت برگزاري  وقت مناسب اختصاصآمادگی براي  -53

 د( مهارتی:

 توانا در برقراري ارتباط با مخاطب و آگاه به اصول تربیتی و مهارت مشاورهمخاطب شناس و  -56

کارگیري منطق درگفتار، توانایی شناسایی آشنایی با اصول و فنون مباحثه و گفتگو )اصول به -51

 سفسطه، مغالطه و...(

 م(دارا بودن توانایی و مهارت گفتار )قدرت و فن بیان( و مهارت تشبیه و تمثیل )مهارت تفهی -54

 «رهبري گروه»و « مدیریت جلسه»برخوردار از مهارت  -57

 و اجراي طوفان فکري« پرورش خالقیت»هاي  خالق و آگاه به تکنیك -58

 هاي فکري، آموزشی و اجتماعی با جوانان و نوجوانان داراي تجربه و حسن سابقه در فعالیت -59

 ه( جسمانی و خانوادگی:

 یداراي شرافت خانوادگ -20

 گروهسمی مناسب جهت اداره جاذب و داراي توانایی ج -25

  ن خود )ترجیحاً طلبه یا دانشجوي جوان(بااختالف کم سنی با مخاط -22

 های فرعی :ویژگی-و

هاي زیر  توان به ویژگی تربیتی شجره طوبی با امتیازهاي اصلی یکسان، می اندر تعیین و انتخاب کارگزار

 هاي فرعی کارگزار تربیتی شجره طوبی توجه نمود : ها و ویژگی به عنوان اولویت

 حسن ظاهر -23

 تأهل -26

 هاي آموزشی خاص گذراندن دوره -21

 قابلیت وقت گذاري بیشتر -24

 سیادت -27

 مدرك دانشگاهی یا حوزوي باالتر  -28

 یا حوزوي مرتبط با حوزه تربیت مدرك دانشگاهی -29
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 تربیتی انچگونگی تأمین/تربیت کارگزارفصل دوم: 

تربیتی شجره طوبی نیز همچون سیستم نیرویی اعضا، داراي سه  انفرآیند تأمین یا تربیت کارگزار

 باشد: ي کلی زیر می مرحله

 الف( شناسایی و کشف   ب( جذب    ج( نگهداري)ارتقا و تعالی(

 کشف : ( شناسایی و0

جا مجال هاي کشف، بحث مفصلی است که در این ها و بسترهاي شناسایی و نیز روش روش بدیهی است

 به –تربیتی شجره طوبی ان جا تنها به چهار بستر مهم شناسایی کارگزاربحث آن وجود ندارد، لیکن در این

 : شود می اشاره – اولویت ترتیب

 التحصیالن فعال و برتر( )فارغ زي دانش آموهاي سیستم  الف( از طریق خروجی

 مندنفکر و توا ب( طلبه هاي جوان، خوش 

 فکر و توانمند  ج( دانشجویان خوش 

 هاي واجد شرایط موجود د( فرهنگیان، اساتید و سایر شخصیت

 دفاتر استانی می توانند از روش هاي زیر براي شناسایی افراد مستعد استفاده نمایند:

 هاي بخش طالببرنامهطالب شرکت کننده در  -

 ها و مدارس علمیهتعامل با دانشگاه -

 هاي تعامالت انسانیاستفاده از شبکه -

نیازهاي اولیه از  هاي حداقلی و پیش تربیتی، با استخراج ویژگی انهاي شناسایی اولیه کارگزار تذکر: مالك

تربیتی گزینش شده با  انتعیین خواهد شد. فاصله بین وضعیت کنونی کارگزار فصل اولموارد ذکر شده در 

بعد   هاي تکمیلی مرحلهها و آموزش، با دوره«جذب»ي  ، پس از طی مرحلهآلایدهتربیتی  انکارگزار

  شود. )نگهداري(، مرتفع می

 ( جذب :3

شده براي فعالیت در بستر پس از شناسایی و کشف، بایستی آمادگی و موافقت داوطلبان گزینش 

کارگیري، بایستی افراد قبول شده در مراحل تشکیالت جلب شود. به عبارت دیگر، قبل از شروع آموزش یا به

شجره طوبی  تربیتی يگزینشی، به تشکیالت جذب شده و رغبت و آمادگی خود را براي امر مهم کارگزار

کارگیري این کارگزار تربیتی، قبل از آموزش و به مرکزیستی که حتماً بااعالم و تثبیت نمایند. نکته مهم این

صورت )هرچند اولیه و مقدماتی( اطمینان حاصل نماید؛ زیرا در غیر این« جذب»ي  از طی شدن کامل مرحله

منصرف شده و سرمایه  مرکزچه بسا پس از مدتی اندك، کارگزار تربیتی مذکور از ادامه همکاري با 

محتوایی و حتی مالی )که براي آموزش وي هزینه شده است( به هدر خواهد رفت. از هاي انسانی،  گذاري

 کارگیري است.رو در این سیستم، جذب، مقدم بر آموزش یا بهاین
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 انجام شود. این توجیه و ایجاد« انگیزشی -توجیهی»   مرحله جذب قاعدتاً بایستی با یك برنامه: 5کرتذ

  کتبی جهت مطالعه  حضوري و یا تحویل یك جزوه  برگزاري یك یا چند جلسه تواند با )یا تقویت( انگیزه، می

 باشد. و یا توصیه به شنیدن و یا دین یك فیلم یا سخنرانی غیرحضوري

-به ،(پروري تحقق وظیفه نخبه)شعب مرکز در نیرویی چرخه و سیستم صحیح اجراي صورت در :2تذکر

 دوران آغاز و التحصیلی فارغ از ، پس شجره طوبی و تشکیالت بدنه در اعضاي رشدیافته بایستی طبیعی طور

ی، به یك کارگزار تربیتی مطلوب تبدیل شوند. بدیهی است از آنجاکه این اعضا از بدنه تکمیل تحصیالت

و نیازي به   و با آن آشنایی کامل دارند، مرحله مهم جذب به تشکیالت را طی نموده  تشکیالت انتخاب شده

دوباره یا جذب ندارند. از این جهت، پیگیري این حالت، به عنوان یك اولویت مهم در تأمین شناسایی 

 شود.شجره طوبی، اکیداً توصیه می یتربیت انکارگزار

سوابق ، فرم تربیتی يپس از انجام این مرحله و اعالم آمادگی کامل داوطلب جهت تقبل نقش کارگزار

 شود. محقق می مرکزبه عبارتی جذب اولیه ایشان به توسط وي تکمیل شده و ( 5)فرم شماره 

داري نماید. هاي سوابق افراد را در نزد خود نگه: کارشناس مسئول دانش آموزي موظف است فرم3تذکر

 اي باشد که مشخصات ایشان محرمانه باقی بماند.داري می بایست به گونهاین نگه

جلسه تشکیل داده و مصاحبه اي نیمه ساختاریافته از فرد پس از این مرحله، ابتدا شوراي انتخاب کارگزار 

(. در صورتی که نظر شورا در خصوص فرد مثبت بود، آزمون هاي الزم 1به عمل می آورد )مطابق پیوست 

( از مربی اخذ و جهت استخراج نتایج و اعالم نظر  به همراه فرم جمع بندي نظرات 8و  7، 4)پیوست 

 به مدیریت تربیت و پژوهش ارسال می گردد. ( 6مصاحبه کنندگان)پیوست 

 ها فوق محرمانه بوده و شعب مجاز به بررسی و استخراج نتایج آنها نیستند. : نتایج آزمون6تذکر
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 : روند نماي جذب و شناسایی کارگزاران تربیتی4پیوست 

 
 

  

1 
 شناسایی نیروها در بخش دانش آموزی•

2 
 انتخاب شورای اعضای از یکی و معرف فرد توسط اولیه مذاکرات•

3 
 توسط افراد( 1فرم شماره )پر کردن فرم سوابق•

4 
 برگزاری جلسه مصاحبه با حضور کلیه اعضای شورای انتخاب •

5 
 اخذ آزمون ها و ارسال به مدیریت تربیت و پژوهش•

6 
 تصمیم گیری و گزینش نهایی افراد•
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 : فرم اطالعات فردي کارگزاران آموزشی و تربیتی2پیوست

ی
رد

ت ف
صا

شخ
م

 

 

                دین و مذهب :                                                        شغل پدر :                                                   شغل مادر :                 نام پدر:                              نام و نام خانوادگی:                                   

 تلفن همراه :                           شماره شناسنامه :                              کد ملی :                                                 محل تولد :                                       05    /    /        تاریخ تولد  :   

 تلفن محل سکونت :                                 آدرس پست الکترونیکی :                                                                                       آدرس محل سکونت :                                           
       

 

 

ل
اه

ت ت
عی

ض
و

 

               مجرد                

 شغل همسر :                              تعداد فرزند ) دختر :     پسر :     (            نام و نام خانوادگی همسر :                               تحصیالت همسر :                      05     /      /       متاهل    تاریخ ازدواج :        

 علت جدایی :           05     /      متارکه کرده ام      تاریخ  جدایی :        /         
 

 

 

فه
ظی

م و
ظا

ت  ن
عی

ض
و

 

 

 :                               نوع فعالیت : دارای کارت پایان خدمت     تاریخ شروع :            تاریخ خاتمه :               یگان خدمت :                       شهر محل خدمت         

 تاریخ اخذ معافیت :                                 بند :                           ماده :                                دارای کارت معافیت              نوع معافیت :                                                                                          

 موارد دیگر                           شرح :          
 

 

 

ی
یل

ص
تح

ق 
واب

س
 

 مقطع تحصیلی
 سال 

 شروع

سال 

 خاتمه

در حال 

 تحصیل
 گرایش رشته تحصیلی

 موسسه آموزشی و 

 شهر محل تحصیل
 معدل عنوان پایان نامه

         دیپلم

         کاردانی

         کارشناسی

         کارشناسی ارشد

         دکتری

         تخصص

         فوق دکتری/ فوق تخصص

         حوزوی

 

ی
ار

ق ک
واب

 س
ن

ری
م ت

مه
 

 سمت و نوع فعالیت نام سازمان
تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 خاتمه

آخرین حقوق 

 دریافتی
 تلفن آدرس علت خاتمه همکاری

        

        

        

 

ی 
ها 

ت 
الی

فع
ق 

واب
س

...
و  

ی 
نگ

ره
ف

 

 سمت و نوع فعالیت نام موسسه
تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 خاتمه
 تلفن آدرس علت خاتمه فعالیت
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تر
یو

مپ
کا

با 
ار 

ه ک
ط ب

سل
ن ت

زا
می

 

 نام نرم افزار

 گواهینامه میزان تسلط  

 نام نرم افزار

 گواهینامه میزان تسلط 

ف
عی

ض
ط 

وس
مت

 

ب
خو

 

ی
عال

رد 
دا

ن
 

رد
دا

ف 
عی

ض
ط 

وس
مت

 

ب 
خو

 

ی
عال

رد 
دا

ن
 

رد
دا

 

              

              

  

ی
رج

خا
ن 

زبا
ه 

ط ب
سل

ن ت
زا

می
 

 نام زبان

 انشاء مکالمه ترجمه درك مطلب

 نام موسسه آموزشی

 گواهینامه

ف
عی

ض
ط 

وس
مت

 

ب
خو

 

ی
عال

ف 
عی

ض
ط 

وس
مت

 

ب
خو

 

ی
عال

ف 
عی

ض
ط 

وس
مت

 

ب
خو

 

ی
عال

ف 
عی

ض
ط 

وس
مت

 

ب
خو

 

ی
عال

رد 
دا

ن
 

رد
دا

 

                    

                    

 

 

ی
رت

ها
و م

ی 
زش

مو
ی آ

ها
ره 

دو
ق 

واب
س

 

 برگزار کننده عنوان دوره
 تاریخ

 پایان 

تعداد 

 ساعت

 گواهینامه
 آدرس یا تلفن برگزار کننده

 دارد ندارد

       

       

       

       

 

ها
ی 

ند
نم

وا
ت

 

0-  3-  

5-  0-  

 

ی
ار

ق ک
الی

ع
 

0-  3-  

5-  0-  

 

ها
رد

او
ست

د
 

0-  3-  

5-  0-  

 

ف 
عر

م
(3 

ل(
می

 فا
یر

 غ
فر

ن
 

 نسبت :                                 تلفن :                                                                  نام و نام خانوادگی :                                         تحصیالت :                                      سمت و محل کار :   -0

 نسبت :                                 تلفن :                                                                  نام و نام خانوادگی :                                         تحصیالت :                                      سمت و محل کار :   -3

 نسبت :                                 تلفن :                                                                  نام و نام خانوادگی :                                         تحصیالت :                                      سمت و محل کار :   -5

 

ی 
ذار

ت گ
وق

ه، 
یم

ب
و 

وق
حق

 

 تعداد سال سابقه :                              بیمه مسوولیت :               ندارم                  دارم       سابقه پرداخت بیمه :          ندارم                  دارم          نام سازمان بیمه گر :                                       

 میزان و برنامه وقت گذاری در هفته یا ماه :  

 

 ساعتی :                           موردی :                            موارد دیگر :                    آخرین حقوق دریافتی :                                           حقوق مورد انتظار/ ماهیانه :                                   

 

ید
تای

 

 

را تایید نموده و مسئولیت مندرجات آن را متعهد می گردم . شایان ذکر است  بدینوسیله اینجانب                                                         صحت اطالعات فرم و مستند بودن آن به مدارك قابل ارائه

 رات خود رفتار نماید .                                       تاریخ تکمیل فرم :                                     امضاء : موسسه مجاز است در صورت مشاهده هر گونه اظهار خالف واقع طبق مقر
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 : فرم ارزیابی صالحیت عمومی و اختصاصی کارگزاران9پیوست

 : شعبه نام و نام خانوادگی مصاحبه شونده: 

 امتیاز 0و  1امتیاز  3و  5امتیاز 0 - 6امتیاز  7و 8امتیاز  ضریب شاخص ردیف

   ضعیف  متوسط  مسلط  بسیار مسلط 5 به اصول تربیتی و مهارت مشاوره یآگاه 5

   5کمتر از   سال 5-3  سال 3– 1  1بیش از 0771 تجربه مفید تربیتی و حسن سابقه 2

   کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد 0771 وقت  اختصاصآمادگی براي میزان  3

   ضعیف  متوسط  خوب  عالی 0721 روحیه و فهم تشکیالتی 6

   ضعیف  متوسط  خوب  عالی 071 گیري و حل مسألهمهارتهاي تصمیم 1

   ضعیف  متوسط  خوب  عالی 071 توانا در برقراري ارتباط با مخاطب 4

   ضعیف  متوسط  خوب  عالی 0721 ، رسالت و اهداف آنمرکزآشنایی کامل با  7

   ضعیف  متوسط  خوب  عالی 0771 تعهد و عالقمندي به کار و مرکز 8

   کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد 5 سازگاري با ارزشهاي مرکز 9

   ضعیف  متوسط  خوب  عالی 0721 تمرکز، نظم ذهنی، نظم رفتاري و عملی 50

   ضعیف  متوسط  خوب  عالی 0771 از سطح مناسب معارف دینی يبرخوردار 55

   ضعیف  متوسط  خوب  عالی 5 اعتقاد به اصول و مبانی اصلی دین، مذهب و نظام جمهوري اسالمی 52

   ضعیف  متوسط  خوب  عالی 0771 سلط به مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی روزتو  یبصیرت سیاسی، آگاه 53

   بدون مناسبت  مناسبت کم  مناسب  کامال مناسب 071 سطح تحصیلی و علمی  56

   ضعیف  متوسط  مسلط  بسیار مسلط 0721 هاي شخصیتی قشر نوجوان و جوان و مسائل مبتالبه آنان نیازها، ابعاد و ویژگی آگاهی از 51

   ضعیف  متوسط  خوب  عالی 071 بودن در زمینه هاي مرتبط مطالعهو تحقیق روحیه  54

   کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد 0721 آشنایی با اصول و فنون مباحثه و گفتگومیزان  57

   کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد 071 «رهبري گروه»و « مدیریت جلسه»مهارت  58

   کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد 0721 یشجره طوبطرح آشنایی، فهم و تسلط کامل به میزان   59

   کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد 0721 توانایی و مهارت گفتار و مهارت تشبیه و تمثیل 20

   کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد 071 برخورداري از روحیه شاد و بانشاط و رفتاري جذابمیزان  25

   خیلی زیاد  زیاد  متوسط  کم 071 ن خودبااختالف سنی با مخاط 22

   کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد 0721 توانایی جسمی جهت اداره گروه 23

   کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد 0721 تکنیك هاي پرورش خالقیتخالقیت و آگاهی از  26

  (500امتیاز کل )حداکثر 

 امتیازات تشویقی

   کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد 071 حسن ظاهر 5

   کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد 0721 گذراندن دوره هاي خاص 2

   دیپلم و کمتر  لیسانس  فوق لیسانس  دکتري و باالتر 0721 مقطع تحصیلی 3

   بدون اعتبار  اعتبار کم  معتبر  کامال معتبر 0721 اعتبار دانشگاه/حوزه محل تحصیل 6

   غیرمرتبط  ارتباط کم  ارتباط متوسط  کامال منطبق 0721 انطباق مدرك تحصیلی با تربیت کودك و نوجوان 1

   8  071 سیادت 4

   8  071 تأهل 7

  مجموع امتیازات تشویقی

  مجموع کل امتیازات

 نام و نام خانوادگی و امضای مصاحبه کننده:
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 : فرم جمع بندي نظرات مصاحبه کارگزاران1پیوست
 شعبه نام و نام خانوادگی مصاحبه شونده: 

 شاخص ردیف
امتیاز مدیر شعبه/ 

 مدیرفرهنگی تربیتی

امتیاز کارشناس 

 مسئول دانش آموزی
 امتیاز کارشناس شورای مربیان

    به اصول تربیتی و مهارت مشاوره یآگاه 5

    تجربه مفید تربیتی و حسن سابقه 2

    وقت  اختصاصآمادگی براي میزان  3

    روحیه و فهم تشکیالتی 6

    گیري و حل مسألهمهارتهاي تصمیم 1

    توانا در برقراري ارتباط با مخاطب 4

    آن، رسالت و اهداف مرکزآشنایی کامل با  7

    تعهد و عالقمندي به کار و مرکز 8

    سازگاري با ارزشهاي مرکز 9

    تمرکز، نظم ذهنی، نظم رفتاري و عملی 50

    از سطح مناسب معارف دینی يبرخوردار 55

    اعتقاد به اصول و مبانی اصلی دین، مذهب و نظام جمهوري اسالمی 52

    مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی روزسلط به تو  یبصیرت سیاسی، آگاه 53

    سطح تحصیلی و علمی  56

51 
هاي شخصیتی قشر نوجوان و جوان و مسائل  نیازها، ابعاد و ویژگی آگاهی از

 مبتالبه آنان
   

    بودن در زمینه هاي مرتبط مطالعهو تحقیق روحیه  54

    آشنایی با اصول و فنون مباحثه و گفتگومیزان  57

    «رهبري گروه»و « مدیریت جلسه»مهارت  58

    یشجره طوبطرح آشنایی، فهم و تسلط کامل به میزان   59

    توانایی و مهارت گفتار و مهارت تشبیه و تمثیل 20

    برخورداري از روحیه شاد و بانشاط و رفتاري جذابمیزان  25

    ن خودبااختالف سنی با مخاط 22

    جهت اداره گروهتوانایی جسمی  23

    خالقیت و آگاهی از تکنیك هاي پرورش خالقیت 26

  (011امتیاز کل )حداکثر 

 امتیازات تشویقی

    حسن ظاهر 5

    گذراندن دوره هاي خاص 2

    مقطع تحصیلی 3

    اعتبار دانشگاه/حوزه محل تحصیل 6

    انطباق مدرك تحصیلی با تربیت کودك و نوجوان 1

    سیادت 

    تأهل 

  مجموع امتیازات تشویقی

  مجموع کل امتیازات
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 : سواالت پیشنهادي براي مصاحبه5پیوست 
بیان کننده وضعیت 

 شاخص شماره ....
 شرح سوال پیشنهادی برای مصاحبه

 به صورت مختصر خود را معرفی و در مورد خود صحبت نمایید. -

 خود توضیح دهید. هاي فرهنگیدر مورد سوابق فعالیت -

 تا چه میزان با مرکز، سند راهبردي و مسائل و مشکالت آن آشنایی دارید؟  -

 در نظر گرفتن و تبیین یک یا چند جایگاه برای فرد متقاضی در جلسه مصاحبه

5 

 اید؟چه کتاب هایی درباره مباحث تربیتی تا کنون مطالعه نموده

 )مثال دبستان دوم( توضیحاتی دهید؟هاي یکی از مقاطع سنی درباره ویژگی

 چند نکته از نکاتی که یك مربی درباره مسائل تربیتی این سن باید بداند را بیان کنید؟

 فکر می کنید یك مربی چه میزان و در چه مسایلی می بایست به دانش آموز مشاوره دهد؟آیا مشاوره دادن شرایطی دارد؟

 باشد؟، کارگزار تربیتی بودن نیازمند انجام چه فعالیتهاي اصلی میبه نظر شما و با توجه به اطالعات فعلی

 چه ویژگیهاي شخصیتی براي موفقیت در این جایگاه الزم است؟

 آیا شما داراي این ویژگیها هستید؟

 کنید؟در کدام مورد احساس ضعف می

 درخواست ارائه راه حلتبیین یك مشکل )و یا مورد عملی واقعی( در حوزه تربیتی فرد مورد نظر و 

2 

 اید نکاتی را بیان کنیدهاي مراکزي که تا کنون فعالیت تربیتی داشتهها و شباهتدرباره تفاوت

 گرفتید؟اید را  بین کنید؟ چه نکات تربیتی را براي ایشان در نظر میویژگی ها و شخصیت یکی از متربیانی که تا کنون داشته

 کنونی)مخاطبان مراکز فرهنگی( را بیان کنیدهاي نسل مخاطرات و بحران

3 
 در صورت تداخل میان وظایف کارگزاري و زندگی روزمره، کدام یك براي شما اولویت دارد؟

 ها حضور داشته باشیدهاي تفریحی آیا می توانید در برنامهدر زمان مواقع خاص مانند اردوها، برنامه

6 

 ا و مراکز فرهنگی اعقادي دارید؟ چرا؟هآیا به رعایت سلسله مراتب در سیستم

 چند نمونه از کارهاي انجام شده به صورت دسته جمعی را نام ببرید

 اید؟آیا تا کنون مطالعاتی در خصوص تشکیالت، ضرورت آن و نحوه فعالیت در یك تشکیالت اسالمی داشته

1 

کنید؟  مشورت می آید چگونه عمل میپدید میاي و شغلی خودتان حرفه -اجتماعی -هایی که در زندگی فرديدر بحران

 کنید؟ استخاره می کنید؟ و یا به صورت فردي سعی بر حل مشکل می کنید؟

 کنید و چقدر در تصمیمات ثبات دارید؟ )با ذکر مثال(گیري میمعموال بر چه مبنایی تصمیم

4 

اي جهت همراهی با شما ندارد چگونه با و عالقه اگر دانش آموزي به شما معرفی شد که منزوي است، اهل بگو و بخند نیست

 او ارتباط برقرار می کنید؟

 گیرید؟براي برقراري ارتباط با دانش آموزي که خود را برتر از شما می داند چه نکاتی را در نظر می

اخالقی، شخصیتی و ...  اي جهت برقراري ارتباط با کسی که کامال با شما متفاوت بوده و از جهت اعتقادي،آیا زمینه و عالقه

 هیچ وجه اشتراکی با شما ندارد را دارید؟

به نظر شما چه روشهایی براي برقراري ارتباط با فردي که به تعامل با او نیاز داشته ولی تاکنون هیچگونه ارتباطی با وي 

 اید  وجود دارد؟ )بسته به شرایط و با ذکر مثال(نداشته

7 

 آشنایی دارید؟چقدر با مر کز و اهداف آن 

 ایدآیا سایت مرکز را تاکنون مشاهده کرده

 هاي مرکز سالله چه چیزي می دانید؟از اهداف و رسالت

8 

 کند چیست؟نظرتان در مورد این موضوع که مرکز فقط براي سادات کار می

 با مرکز چگونه است؟اگر روزي بنا بر وضعیت مالی مرکز، به مربیان مرکز پرداختی صورت نگیرد ادامه همکاري شما 

 چرا از میان شغل هاي گوناگون فعالیت در یك مرکز فرهنگی را در اولویت خودتان قرار دادید؟

 شود؟چه چیزي باعث ترغیب شما براي فعالیت در این مرکز می

 د پذیرفت؟العملی خواهید داشت؟ در چه شرایطی آنها را خواهیدر قبال پیشنهادهاي کاري آتی )از مراکز دیگر( چه عکس
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بیان کننده وضعیت 

 شاخص شماره ....
 شرح سوال پیشنهادی برای مصاحبه

9 

 نظر شما درباره احترام به سادات و تعظیم و تکریم ایشان چیست؟

 دانید؟چه ارزشهاي اساسی را براي یك مرکز فرهنگی الزم می

 تا چه میزان به آنها پایبندي دارید؟

 پذیري دارید؟ آیا این موضوع حد و مرزي دارد؟مقام مافوق خود والیتتا چه میزان نسبت به تصمیمات 

50 

 کنید؟از نظر تظم در کارها خودتان را چگونه ارزیابی می

 کنید؟شود، چگونه برنامه ریزي میهنگامی که خیلی سرتان شلوغ می

 شویم؟اي مواجه میاگر همین االن با هم به اتاق شما برویم، با چه صحنه

 کنید؟بندي میدسکتاپ کامپیوتر شخصی شما چند فایل وجود دارد؟ معموال فایلهاي خود را چگونه طبقهروي 

 شوید؟آیا معموال براي پیدا کردن وسایلتان دچار مشکل می

55 
 در مطالعات معارف دینی بیشتر با آثار کدام اندیشمند مأنوس هستید؟

 چقدر با قرآن و تفسیر آن مأنوس هستید؟

53 

 ها و خط و مشی هاي سیاسی کشور آشنایی دارید؟بنديآیا با جناح

 چقدر در مورد موقعیت کنونی ایران از جهت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در بین کشورهاي اسالمی و منطقه آشنا هستید؟

 هاي اساسی در مسایل فرهنگی، اجتماعی کشور را چه می دانید؟چالش

51 

 درباره قشر نوجوان و جوان را تشریح فرماییدهاي خود سابقه فعالیت

 هاي جوان و نوجوان امروز با جوان و نوجوان نسل گذشته به نظر شما در چیست؟تفاوت

 اید؟هاي جوانی و نوجوانی مطالعه کردهچقدر در خصوص ویژگی

54 

 گذاري هستید؟براي مطالعات الزم در ارتقاي سطح علمی خود به چه میزان حاضر به وقت

کنید: مطالعه کتاب یا پرسش از هایتان سوال و مشکلی برایتان ایجاد شد، کدام راه را انتخاب میاگر در خالل فعالیت

 متخصصان

57 
 به نظر شما، آیا گفتگو کردن نیاز به آشنایی با مهارت خاصی دارد؟

 میزان آشنایی شما با اصول و فنون مباحثه و گفتگو چقدر است؟

58 

 اید؟گروهی را به بازدید علمی، اردو یا مسافرت بردهآیا تاکنون 

 اید؟اید؟ در اجراي آن برنامه چقدر موفق بودهریزي کردهتاکنون براي گروهی برنامه

 ؟به نظر شما انجام کار بصورت تیمی و گروهی چه مزایا و معایبی دارد

 هاي نوجوانان را دارید؟چقدر سابقه کار با گروه

 دانید؟را به شما بسپارند، به چه میزان خود را موفق می اگر اداره یك جلسه

59 

 اید چیست؟هایی که تا کنون دیدهبه نظر شما تمایز اساسی طرح شجره طوبی با دیگر طرح

 توانید تحلیل کنید؟محورها و اصول اساسی طرح شجره طوبی را می

 توجه نشده است؟به نظر شما نواقص طرح شجره طوبی چیست و به چه نکاتی در آن 

20 
 اید؟آیا تاکنون براي جمعی صحبت کرده

 توان استفاده نمود؟براي جذاب سازي گفتار و سخنرانی از چه قواعد و ترفندهایی می

 کنید؟ آیا انسان با نشاطی هستید؟روحیه خود را چگونه ارزیابی می 25

22 

 نظر شما درباره تأثیر خالقیت در رشد متربیان چیست؟

 دم خالقی هستید؟آیا آ

 هاي پرورش خالقیت به چه میزان آگاهی دارید؟از تکنیك

 اید؟اید؟ و یا کتابی مطالعه کردهآیا دوره اي در این خصوص دیده
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 MBTI: آزمون 6پیوست

 پاسخگوی گرامی :

 می کند .. هر یک از عبارات زیر را به دقت بخوانید و مشخص کنید که کدام یک از عبارات شما را بهتر توصیف

1- 
  الف : معموالً احساسات و عواطف خود را در خویش نگه می دارم .

  ب : معموالً احساسات و عواطف خودرا با دیگران و به راحتی درمیان می گذارم .

2- 
  الف : برای من امور قطعی، عینی و مشخص مهم هستند .

  هستند.ب : برای من ایده ها، استنباط ها و الهامات مهم 

3- 
  الف : هنگام تصمیم گیری به آنچه که منطق و خرد بر آن حکم می کند، عمل می کنم .

  ب : هنگام تصمیم گیری به آنچه که احساسات و دلم گواه می دهد ، عمل می کنم .

4- 
  الف : دوست دارم در شرایط انعطاف پذیر و متغیری زندگی کنم.

  و برنامه ریزی شده باشد .ب : دوست دارم همه چیز منظم 

5- 
  الف : دوست دارم در زمینه های محدودی اطالعات داشته باشم ولی در هر زمینه عمیق و کامل.

  ب : دوست دارم در زمینه های زیادی اطالعات داشته باشم ولی در هر زمینه تا حد کم و سطحی. 

6- 
  الف : بیشتر اوقات به واقعیات عینی )آنچه که وجود دارد ( توجه می کنم. 

  ب :  بیشتر اوقات حقایق ) آنچه که باید وجود داشته باشد ( را در ذهن و تخیل خود مجسم می کنم .

7- 
  الف : از نظر من یک قاضی و داور عادل برای جامعه مفیدتر است .

  مربی مهربان برای جامعه مفیدتر است .ب : از نظر من یک معلم و 

8- 
  الف : ترجیحاً مالقاتها و دیدارهای خود را بدون برنامه قبلی و آزادانه انجام می دهم . 

  ب : : ترجیحاً دیدار با افراد و وعده مالقات خود را از پیش تعیین می کنم .

9- 
  دیگران به خود ندارم .الف : کم حرف و محتاط هستم و عالقه ای به جلب توجه 

  ب : توجه دیگران را به خود جلب می کنم .

01- 
  الف : اگر معلم بودم ترجیح می دادم دروسی را تدریس کنم که واقعیات و امور قطعی وعینی را شامل شوند )مانند جغرافیا( .

  و تئوری ها را شامل شوند )مانند فلسفه( .ب : اگر معلم بودم، ترجیحاً دروسی را تدریس می کردم که حقایق و نظریه ها 

00- 
  الف : قاطع، محکم و استوار هستم.

  ب : انعطاف پذیر ، مالیم و لطیف هستم. 

02- 
  الف : غالباً انجام کارهای پیش پا افتاده و جزئی را فراموش می کنم .

  یادداشت می کنم .ب : به منظور جلوگیری از فراموش شدن انجام کارها، آن ها را 

03- 
  الف : در مهمانی ها، جلسات وگردهمایی ها منتظر می مانم تا دیگران به سوی من بیایند .

  ب : در مهمانی ها، جلسات وگردهمایی ها من سر صحبت را با دیگران باز می کنم .

04- 
  الف : به جزئیات امور توجه زیادی دارم.

  برایم مهم است و به جزئیات آن توجه زیادی نمی کنم.ب :  بیشتر کلیت هر موضوعی 

05- 
  الف : به آینده اهمیت زیادی داده و  برای آن برنامه ریزی می کنم.

  ب : خیلی به آینده فکر نمی کنم.

06- 
  الف : معموالً کارها را شروع می کنم و حین اجرا به رفع اشکاالت اجرایی وتدارک مورد نیاز می پردازم .

  ب : قبل از اجرای طرح ها وکارها برنامه ریزی  انجام می دهم .

07- 
  الف : مایل هستم دوستان کم همراه با ارتباط زیاد و صمیمانه داشته باشم.

  ب : مایل هستم دوستان زیاد همراه با ارتباط محدود داشته باشم.
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08- 
  تاکید دارم.الف : به استفاده از امکانات و توانایی های موجود 

  ب : نوآوری و خالقیت داشتن در کارها برایم اولویت دارد. 

09- 
  الف : بیشتر پیرو منطق و دلیل هستم.

  ب : بیشتر پیرو احساس و عاطفه هستم. 

21- 
  دارد ، موفق هستم .الف : در انجام کارهایی که از قبل پیش بینی نشده و یا فعالیت هایی که به سرعت و عکس العمل فوری نیاز 

  ب : در انجام کارهایی که بر اساس طرح و برنامه قبلی می باشد موفق هستم .

20- 
  الف : به طور معمول دوستان کمی داشته ولی روابط صمیمانه ای با آنها دارم .

  ب : به طور معمول با افراد زیادی دوستی و آشنایی دارم .

22- 
  زمان حال لذت زیادی برده و خیلی به آینده فکر نمی کنم. الف : عمدتا از زندگی در

  ب : به آینده توجه زیادی داشته و آن را پیش بینی می کنم .

23- 
  الف : معموال مغز من بر قلب من حاکم است .

  ب : معموال قلب من بر مغز من حاکم است .

24- 
  ضرورتها و فوریت هایی که پیش می آید عمل کنم .الف : معموالً در کارهای روزانه مایلم بر حسب 

  ب : معموالً در کارهای روزانه مایلم که طبق برنامه عمل کنم .

25- 
  الف : از احساسات و عواطف درونی خود کمتر با دیگران صحبت می کنم .

  ب : افکار و عواطف خود را آزاد و راحت بیان می کنم .

26- 
  دقیق را ترجیح داده و بکار می برم.الف : کلمات مشخص و 

  ب : کلمات تمثیلی و کنایه ای را ترجیح داده و بکار می برم.

27- 
  الف :  در تصمیم گیری ها رعایت عدالت و انصاف از همه چیز برایم مهم تر است.

  ب :  در تصمیم گیری ها رعایت حال و شرایط دیگران از همه چیز برایم مهم تر است. 

28- 
  الف : معموالً کارها را شروع می کنم و در حین اجرا به رفع مشکالت پیش آمده می پردازم .

  ب : معموالً قبل از شروع کارها مقدمات کار را آماده و مشکالت را پیش بینی می کنم .

29- 
  الف : کارهای فردی را ترجیح می دهم.

  ب : کارهای گروهی را ترجیح می دهم.

31- 
  الف : واقعیات ) آنچه که هست ( و پدیده ها برایم جالب اند.

  ب : حقایق ) آنچه که باید باشد( و ایده ها برایم جالب اند.

30- 
  الف : برای عدل و انصاف ارزش زیادی قائلم.

  ب : برای بذل و بخشش ارزش زیادی قائلم.

32- 
  تعطیل انجام داد را کاری بیهوده و عبث می دانم .الف : تهیه فهرست از کار هایی که باید در روز 

  ب : تهیه فهرست از کارهایی که باید در روز تعطیل انجام داد را کاری جدی و سودمند می دانم .

33- 
  الف : معموالً در مهمانی ها و مجالس با شخص یا اشخاصی که از قبل می شناسم گفتگو می کنم .

  ها و مجالس به دنبال اشخاص جدیدی هستم تا با آنها گفتگو کرده و آشنا شوم .ب : معموالً در مهمانی 

34- 
  الف : دوستان من اکثراً واقع گرا و واقع بین هستند .

  ب : دوستان من اکثراً کسانی هستند که قوه تخیل قوی دارند .

35- 
  می کند ، بهتر است .الف : به نظر من فردی که با دالیل و استدالل با موضوعات برخورد 

  ب : به نظر من فردی که با عاطفه و احساس واقعی و دلسوزی با موضوعات برخورد می کند، بهتر است . 

36- 
  الف : غالباً خود را ملزم به انجام کارها در سر وقت معین و مشخص ندانسته و خود را در محدوده زمان مقید نمی کنم .

  را  به طور مشخص و دقیق تعیین کرده و بر انجام آنها در سر وقت مقرر اصرار می ورزم .ب : غالباً برنامه خود 
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37- 
 الف : آرام و متفکر هستم.

  

 ب : با نشاط و فعال هستم.
  

38- 
 الف : دوست دارم فردی واقع گرا و دقیق باشم .

  

 ب : دوست دارم فردی مبتکر و خالق باشم .
  

39- 
 تجزیه وتحلیل موضوعات عالقه دارم .الف : به 

  

 ب : به فیلم ها و بحث های عاطفی که به مسائل انسانی می پردازند ، عالقه دارم .
  

41- 
 الف : معموالً زندگی خود را با توجه به اوضاع واحوالی که پیش می آید ، تنظیم و اداره می کنم .

  

 آن هستم یادداشت کرده یا حداقل به طور مرتب به خاطر می سپارم .ب : معموالً کارهایی را که مایل به انجام 
  

40- 

 الف : کم حرف هستم.
  

 ب : خوش صحبت هستم.
  

42- 

 الف : هر ایده جدیدی را اگر قابل اجرا باشد می پذیرم.
  

 ب : برای هر ایده جدیدی به دلیل نو بودن آن )بدون توجه به اجرایی بودن یا نبودن آن( ارزش زیادی قائل هستم. 
  

43- 
 الف : دوست دارم فردی متفکر باشم که عاقالنه رفتار می کند .

  

 ب : دوست دارم فردی عاطفی باشم که با احساسات انسانی رفتار می کند .
  

44- 

 افراد مرا آدمی بی نظم و دارای زندگی شلوغ می دانند . الف : بعضی
  

 ب : بعضی افراد مرا آدمی خشک و غیر قابل انعطاف می دانند .
  

45- 

 الف : پس از مکث و تأمل کافی، نسبت به بحث یا سؤاالت مطرح شده  اظهار نظر می کنم .
  

 را اعالم می کنم . ب : در هر لحظه که فرصت شد سؤاالت را مطرح یا نظر خود
  

46- 
 الف : ثبات و استحکام را دوست دارم.

  

 ب : تغییر و انعطاف را دوست دارم.
  

47- 

 الف : بیشتر از نتیجه گیری های منطقی و استدالل استفاده می کنم .
  

 ب : بیشتر بر اساس عواطف و عقاید شخصی نسبت به زندگی یا افراد عمل می کنم .
  

48- 

 : هر وقت که مناسب بود و فرصت دست داد نسبت به انجام کارها آزادانه و بدون فشار اقدام می کنم .الف 
  

 ب : این مهم است که از قبل بدانم چه کاری یا چه چیزی از من انتظار دارند تا به انجام آنها بپردازم .
  

49- 
 . الف : ترجیح می دهم در جمع افراد توسط فرد دیگری معرفی شوم

  

 ب : معموالً در جمع افراد ، دیگران را به یکدیگر معرفی می کنم .
  

51- 

 الف : تالش می کنم با رعایت ترتیب ، مراحل پیش بینی شده کارها را انجام دهم .
  

 ب : هنگام انجام دادن کارها از قسمت های بی اهمیت آن صرف نظر می کنم .
  

50- 

الف : نسبت به هر گروه یا افراد سازمانی که با آنها کار می کنم ، براساس تجزیه وتحلیل دقیق اوضاع و اطالعات موجود اظهار نظر 
   می کنم 

ب : نسبت به هر گروه یا افراد سازمانی که با آنها کار می کنم ، براساس درک نیازهایشان، عواطف انسانی و خود را به جای آنها 
 اظهار نظر می کنم . گذاشتن
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52- 

 الف : معموالً بدون فوت وقت یک کار یا پروژه را شروع و به هر قسمتی از آن که ممکن باشد زودتر می پردازم .
  

 ب : معموالً در انجام کارها آنها را به اجزای مشخص تقسیم کرده وسپس به ترتیب به انجام بخش های مشخص شده می پردازم .
  

53- 
 : به کارهای فردی ) یا حداکثر با یکی دو نفر دیگر ( عالقمندم . الف

  

 ب : به کارهای گروهی عالقمندم .
  

54- 

 الف : یکی از اشکاالت اساسی زندگی من ، یکنواختی و چسبیدن به برنامه و کار مشخص بوده است .
  

 پریدن و داشتن برنامه های متعدد بوده است .ب : یکی از اشکاالت اساسی زندگی من از شاخه ای به شاخه ای 
  

55- 
 الف : قاطع بودن برای من الویت است. 

  

 ب : مالیم و احساسی بودن برای من الویت است. 
  

56- 

 الف : عالقمندم جلسات و گردهمایی ها هنگامی شروع شود که همگی افراد حضور و آمادگی الزم را داشته و احساس راحتی کنند.
  

 ب : عالقمندم جلسات رأس ساعت مقرر شروع شود و روی وقت شناسی تأکید دارم .
  

57- 

 الف : از نظر دیگران ممکن است فردی گوشه گیر و منزوی به نظر برسم .
  

 ب : از نظر دیگران ممکن است فردی پر حرف وسطحی به نظر برسم .
  

58- 

 مرحله انجام می دهم .الف : کارها را با نظم و ترتیب و مرحله به 
  

 ب : قسمت های مهم و جالب کار را زودتر انجام می دهم .
  

59- 
 الف : رعایت اصول و قوانین برایم بسیار مهم است.

  

 ب : مهربانی و گذشت در زندگی برایم بسیار مهم است.
  

61- 

 نیست . الف : مقید بودن به برنامه ای که از قبل مشخص شده باشد برای من جالب
  

 ب : از انجام دادن کارهایی که از قبل مشخص شده باشد احساس رضایت دارم .
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  شعبه   نام و نام خانوادگی

         

 عبارت ب عبارت الف ردیف  عبارت ب عبارت الف ردیف  عبارت ب عبارت الف ردیف

5    25    65   

2    22    62   

3    23    63   

6    26    66   

1    21    61   

4    24    64   

7    27    67   

8    28    68   

9    29    69   

50    30    10   

55    35    15   

52    32    12   

53    33    13   

56    36    16   

51    31    11   

54    34    14   

57    37    17   

58    38    18   

59    39    19   

20    60    40   
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 : آزمون هوش هیجانی7پیوست

 عالمت بزنیدپاسخ دهنده عزیز: میزان موافقت خود با هر جمله را در پاسخنامه 

 به نظر من براي غلبه بر مشکالت باید گام به گام پیش رفت. -0
 لذت بردن از زندگی برایم مشکل است. -3

 شغلی را ترجیح می دهم که حتی االمکان من تصمیم گیرنده باشم. -5

 می توانم بدون تنش زیاد، با مشکالت مقابله کنم. -0

 کنم. می توانم براي معنی دادن به زندگی ، تا حد امکان تالش -3

 نسبت به هیجاناتم آگاهم. -6

 سعی می کنم بدون خیال پردازي، واقعیت امور را در نظر بگیرم. -7

 به راحتی با دیگران دوست می شوم. -8

 معتقدم توانایی تسلط بر شرایط دشوار را دارم. -0

 بیشتر مواقع به خودم اطمینان دارم. -01

 کنترل خشم برایم مشکل است. -00

 شروع دوباره، برایم سخت است. -03

 به دیگران را دوست دارم.کمك  -05

 به خوبی می توانم احساسات دیگران را درك کنم. -00

 هنگامی که از دیگران خشمگین می شوم، نمی توانم با آنها در این مورد صحبت کنم. -03

هنگام رویارویی با یك موقعیت دشوار، دوست دارم تا حد ممکان در ماورد آن اطالعاات جماع      -06

 آوري کنم.

 خندیدن برایم سخت است. -07

 گام کارکردن با دیگران، بیشتر پیرو  افکار آنها هستم تا فکر خودم.هن -08

 نمی توانم به خوبی فشارها را تحمل کنم. -00

 در چند سال گذشته کمترکاري را به نتیجه رسانده ام. -31

 به سختی می توانم احساسات عمیقم را با دیگران درمیان بگذارم. -30

 دیگران نمی فهمند که من چه فکري دارم. -33

 با دیگران همراهی میکنم.به خوبی  -35

 به اغلب کارهایی که انجام می دهم خوش بین هستم. -30

 براي خودم احترام قائل هستم. -33

 عصبی بودنم مشکل ایجاد می کند. -36

 به سختی می توانم فکرم را در مورد مسائل تغییر دهم. -37

 کمك به دیگران، مرا کسل نمی کند، بخصوص اگر شایستگی آنرا داشته باشند. -38

 توانند مسائل خصوصی خودشان را با من در میان بگذارند. دوستانم می -30

 می توانم مخالفتم را با دیگران ابراز نمایم. -51
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 هنگام مواجه با یك مشکل، اولین کاري که انجام می دهم دست نگه داشتن و فکر کردن است. -50

 فرد با نشاطی هستم. -53

 ترجیح می دهم دیگران برایم تصمیم بگیرند. -55

 ضطراب برایم مشکل است.احساس می کنم کنترل ا -50

 از کارهایی که انجام می دهم راضی نیستم. -53

 به سختی می فهمم چه احساسی دارم. -56

 تمایل دارم با آنچه دراطرافم می گذرد روبرو نشوم و از برخورد با آنها طفره می روم. -57

 روابط صمیمی با دوستانم براي هر دو طرفمان اهمیت دارد. -58

 براي ادامه کار انگیزه دارم. حتی درموقعیت هاي دشوار، معموالً -50

 نمی توانم خودم را اینطور که هستم بپذیرم. -01

 دیگران به من می گویند هنگام بحث، آرام تر صحبت کنم. -00

 به آسانی با شرایط جدید سازگار می شوم. -03

 به کودك گمشده کمك می کنم، حتی اگر همان موقع جاي دیگري کار داشته باشم. -05

 می افتد توجه دارم.به اتفاقی که براي دیگران  -00

 نه گفتن برایم مشکل است. -03

هنگام تالش براي حل یك مشکل، راه حل هاي ممکن را در نظر مای آورم، ساپس بهتارین را     -06

 انتخاب می کنم.

 از زندگی ام  راضی ام. -07

 تصمیم گیري برایم مشکل است. -08

 می دانم در شرایط دشوار، چگونه احساس آرامش ام  را حفظ کنم. -00

 عالقه ایجاد نمی کند.هیچ چیز در من  -31

 از احساسی که دارم آگاهم. -30

 در تصورات و خیال پردازي هایم غرق می شوم. -33

 با دیگران رابطه خوبی دارم. -35

 معموالً انتظار دارم مشکالت به خوبی تمام شوند، هر چند گاهی چنین نمی شود. -30

 از اندام و ظاهر خود راضی هستم . -33

 کم صبر هستم. -36

 تغییر دهم. می توانم عادات قبلی ام را -37

 اگر الزم باشد با زیر پا گذاشتن قانون ازموقعیتی فرار کنم، این کار را انجام می دهم. -38

 نسبت به احساسات دیگران حساس هستم. -30

 می توانم به راحتی افکارم را به دیگران بگویم. -61

 هنگام حل مشکالت، می توانم در مورد انتخاب بهترین راه حل تصمیم گیري کنم. -60

 م.اهل شوخی هست -63

 در انجام کارها و امور مختلف به دیگران وابسته ام. -65
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 رویارویی با مسائل ناخوشایند برایم مشکل است. -60

 حتی االمکان کارهایی را به عهده می گیرم که برایم لذت بخش اند. -63

 حتی هنگام آشفتگی، از آنچه در من اتفاق می افتد آگاهم. -66

 تمایل به مبالغه گویی دارم. -67

 دي اجتماعی هستم.به نظر دیگران من فر -68

 به توانایی ام براي مقابله با دشوارترین مسائل اطمینان دارم. -60

 از شیوه نگرش و فکرم راضی هستم. -71

 بدجوري خشمگین می شوم. -70

 معموالً تغییر کردن در زندگی روزانه برایم سخت است. -73

 قادر هستم احترام دیگران را حفظ کنم. -75

 دیدن رنج دیگران برایم سخت است. -70

 دیگران من نمی توانم احساسات و افکارم را بروز دهم.به نظر  -73

 هنگام روبرو شدن با شرایط دشوار، سعی می کنم در مورد راه حل هاي ممکن فکر کنم. -76

 افسرده هستم. -77

 فکر می کنم به دیگران بیشتر احتیاج دارم، تا دیگران به من. -78

 مضطرب هستم. -70

 و خوبی ندارم. در مورد آنچه می خواهم در زندگی انجام دهم فکرمشخص -81

 به سختی می توانم از امور برداشت صحیحی داشته باشم. -80

 به سختی می توانم احساساتم را بیان کنم. -83

 با دوستانم رابطه صمیمی برقرار می کنم. -85

 قبل از شروع کارهاي جدید، معموالً احساس می کنم شکست خواهم خورد. -80

 مورد خودم دارم.هنگام بررسی نقاط ضعف و قوّتم، باز هم احساس خوبی در  -83

 هنگام عصبانیت زود از کوره در می روم. -86

 اگر مجبور به ترك وطنم باشم، سازگاري برایم دشوار خواهد بود. -87

 به نظر من پایبندي یك شهروند به قانون مهم است. -88

 از جریحه دار کردن احساسات دیگران خودداري می کنم. -80

 مشکل می توانم از حق خودم دفاع کنم. -01
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    ........................................................تحصیالت........... ......................سن ...................................................................................... خانوادگینام و نام 

 .............................................. تاریخ اجرا   .................................................. وضعیت تأهل .....................................یتجنس
 کامالً مخالفم مخالفم تاحدودی موافقم کامالً موافقم ردیف کامالً مخالفم مخالفم تاحدودی موافقم کامالً موافقم ردیف

1      64      

2      64      

3      64      

6      64      

5      55      

4      51      

4      52      

4      53      

4      56      

15      55      

11      54      

12      54      

13      54      

16      54      

15      45      

14      41      

14      42      

14      43      

14      46      

25      45      

21      44      

22      44      

23      44      

26      44      

25      45      

24      41      

24      42      

24      43      

24      46      

35      45      

31      44      

32      44      

33      44      

36      44      

35      45      

34      41      

34      42      

34      43      

34      46      

65      45      

61      44      

62      44      

63      44      

66      44      

65      45      
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 : آزمون سنجش دینداري8پیوست 

 شعبه:      خانوادگی:نام و نام 

اي که پیش رو دارید، به صورتی عباراتی کوتاه ارائه شده تا بتوانید به مسایل و پاسخ دهنده عزیز: پرسش نامه

هاي بیشتري در ارتباط با دین پاسخ دهید. پاسخ هر سوال را با گذاشتن عالمت ضربدر در محل موضوع

 مناسب پاسخنامه مشخص کنید.

د  پرسش ردیف
زیا

قم
واف

م
 

قم
واف

م
ی  

ود
حد

تا 

قم
واف

م
ی  

ود
حد

تا 

فم
خال

م
فم 

خال
م

فم 
خال

د م
زیا

 

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ همه امور زندگی به دست خدا است 5
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ پیامبران هدایت کننده انسان به سوي خداوند هستند 2
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ وجود قیامت براي اجراي عدالت خداوند ضروري است 3
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ هاي پنهانی آگاه استخداوند از همه انگیزه 6
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ کنددین زندگی فردي و اجتماعی انسان را هدایت می 1
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ معنا استزندگی بدون ارتباط با خدا بی 4
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ کندترین برنامه را براي سعادت انسان دین اسالم ارائه میکامل 7
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ دینی استابراز خشم علیه ستمگران یك وظیفه  8
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ امام حسین علیه السالم آزاد مردي وآزادگی است 9
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ روز قیامت خداوند ممکن است از حق خود بگذرد ولی از حق مردم گذشت نمی کند 50
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ همه قوانین الهی داراي حکمت و مصلحت است 55
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ شود خیري نهفته استداده در دعاهایی که مستجاب نمی تجربه من نشان 52
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ همه آنچه که براي سعادت بشر الزم است در قرآن آمده است 53

56 
روحانی خاصی  هاي دینی من وقتی بوده که هنگام عبادت و دعا احساسبهترین تجربه

 امداشته
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ها در زندگی استانساندین راهنماي خوشبختی  51

54 
هر نیکی که به انسان برسد از جانب خداست و هر بدي که به او می رسد از خود انسان 

 است
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ گوي نیازهاي اجتماعی جوامع بشري استدین اسالم پاسخ 57
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ با ظهور منجی عالم بشریت، جهان پر از عدل و داد خواهد شد 58
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ اي دیگر از زندگی جاوید استمرگ پایان زندگی نیست بلکه مرحله 59
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ به عالم غیب ایمان دارم 20
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ اي داردکنم خداوند به من توجه ویژههنگام دعا کردن احساس می 25
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ به سعادت کامل برسدانسان فقط با استفاده از دستورات پیامبران می تواند  22
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ هاي ارتباط با خداستترین راهتوسل به اولیاي الهی از مهم 23
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ کندیاد خدا آرامش قلبی را در دلم ایجاد می 26
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 .دهید پاسخموال، گاهی، به ندرت و هرگز های همیشه، اکثر اوقات، معبه بعد را به صورت گزینه 33لطفا سواالت 

 پرسش ردیف

شه
می

ه
ت 

وقا
ر ا

کث
ا

 

وال
عم

م
 

ی
اه

گ
ت 

در
ه ن

ب
 

گز
هر

 

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ کنمهاي دینی را رعایت میحقوق اقلیت 21
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ کنمهایی که به من داده است شکر میخدا را به خاطر نعمت 24
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ در انجام وظیفه الهی از مال خود می گذرم 27
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ دهمخود را افزایش میآگاهی دینی  28

 پرسش ردیف

شه
می

ه
ت 

وقا
ر ا

کث
ا

 

وال
عم

م
 

ی
اه

گ
ت 

در
ه ن

ب
 

گز
هر

 

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ کنمپوشی میبراي رضاي خدا از خطاي دیگران چشم 29
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ شناسموظایف دینی خود را می 30
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ امکنم سبك شدهپس از تضرع به درگاه خداوند احساس می 35
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ گذارمبه معلمان خود احترام می 32
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ کنمدر صورت عصبانی شدن نسبت به اطرافیان، خود را کنترل می 33
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ها به حالل و حرام بودن آنها توجه می کنمها و نوشیدنیدر خوردنی 36
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ کنماطرافیان خود را به انجام واجبات دینی تشویق می 31
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ کنم.براي جلب رضاي خدا در حل اختالفات خانوادگی کوشش می 34
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ قرآن کریم راهنماي مناسبی براي زندگی من بوده است 37
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ نسبت به افراد با حیا احساس خوبی دارم 38
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ سعی می کنم نماز را اول وقت بخوانم 39
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ دانمرا مقید به پرداخت خمس میخود  60
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ کنمبراي رضاي خدا با مردم مدارا می 65
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ دانمشکستن بدون دلیل شاخه درختان را ناپسند می 62
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ به روز قیامت اعتقاد دارم 63
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ خواهم براي انجام کار به من کمك کنداز خدا می 66
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ سعی می کنم نمازهاي واجب خود را به جماعت بخوانم 61
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ اگر حکم جهاد صادر شود در آن شرکت می کنم 64
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ در هر موقعیتی راستگو هستم 67
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ خوش رفتاري با حیوانات را وظیفه اخالقی خود می دانم 68
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ اطراف منزل را دوست دارمآبیاري گیاهان و درختان  69
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ از اهانت کنندگان نسبت به پیامبر اسالم صلی اهلل علیه و آله بیزارم 10
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ به وجود فرشتگان الهی اعتقاد دارم 15
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ به پدر و مادرم احترام می گذارم 12
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ باز داشته استاداي نماز مرا از انجام عمل زشت و گناه  13
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ سعی می کنم راست بگویم 16
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ در معاشرت با جنس مخالف، رعایت حدود اسالمی را الزم می دانم 11
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ کنمبر اساس دستورات دین، از افراط و تفریط پرهیز می 14
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ لطف و محبت خدا را در زندگی احساس می کنم 17
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ براي دفاع از اعتقادات دینی حاضرم جان خود را هم فدا کنم 18
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ با وجود نامالیمات در زندگی، شکرگذار خداوند هستم 19
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 ○ ○ ○ ○ ○ ○ به خاطر حفظ اعتقادات دینی خود را به خطر می اندازم 40
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ گذارممن به اقلیت هاي دینی احترام می 45
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ براي حل مشکالت مردم تالش می کنم 42
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ اگر عذر شرعی نداشته باشم در ماه رمضان روزه می گیرم 43
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ با دیگران خوش اخالق هستم 46
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ هر کس از من هر کمکی خواسته باشد به او کمك کرده ام 41
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ درختان یا طبیعت را خاموش می کنم هاي خاموش نشده در کنارهیزم 44
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 ○ ○ ○ ○ ○ ○ شوماز شنیدن اخبار مربوط به نشست نفت در دریا ناراحت می 47
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ کنمدر انجام کارها به خدا توکل می 48
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ واجب به مسجد برومکنم براي خواندن نمازهاي سعی می 49
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ حل مشکالت دیگران را بر حل مشکالت خود ترجیح می دهم 70
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ سعی می کنم در کارها مطابق دستورات خداوند عمل کنم 75
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ نسبت به مؤمنین عالقه ویژه اي دارم 72
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ترك محرمات را ضروري می دانم 73
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ کنماز اذیت شدن حیوانات توسط کودکان جلوگیري می 76
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ بهبود رابطه بین افراد را وظیفه خود می دانم 71
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ شرکت در امور خیریه را وظیفه خود می دانم 74
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ هایم می رساند.احساس می کنم خداوند مرا به خواسته 77
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ گیرمهاي مختلف موسیقی احکام شرعی را در نظر میدادن به آهنگدر گوش  78
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ریختن زباله در کوچه و خیابان را ناپسند می دانم 79
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ پشت سر کسی بدگویی نکرده ام 80
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ از آن چه خدا به من داده است راضی و خشنودم 85
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ قضا نشودسعی می کنم نمازم  82
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ در صورت پناه آوردن پرنده به منزل از آن به خوبی نگهداري می کنم 83
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ اند گذشت می کنماز خطاي افرادي که مرا رنجانیده 86
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ با دشمنان اولیاي خدا احساس دشمنی می کنم 81
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ام به جا آورم.نگرفتههایی را که مقید هستم قضاي روزه 84
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ در نماز جمعه شرکت کرده ام 87
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ سفرهاي سیاحتی را بر سفرهاي زیارتی ترجیح می دهم 88
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ کنمهاي دینی را مطالعه میکتاب 89
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ آرزو می کنم به زیارت امام رضا علیه السالم نائل شوم 90
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ عالقه دارم به سفر حج بروم 95
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ براي پرندگان اطراف منزل دانه و غذا می گذارم 92
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ سختی هاي زندگی را تحمل می کنم 93
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ هاي دینی را اتالف وقت می دانممطالعه کتاب 96
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ احساس معنوي در من ایجاد می کندمشاهده تصاویر حرم پیامبر صلی اهلل علیه و آله  91
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ نمازهاي واجب را اول وقت خوانده ام 94
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ هاي خداوند شکرگذار او هستمبه خاطر نعمت 97
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ با ناکامی هاي زندگی کنار می آیم 98
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 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ها را گناه بزرگ می دانمآلوده کردن رودخانه 99
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ در صورت وجود شرایط امر به معروف و نهی از منکر می کنم 500
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ هاي هر کشوري ناراحت می شوماز شنیدن اخبار آتش سوزي جنگل 505
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ دوست دارم حرم پیامبر اعظم صلی اهلل علیه و آله را زیارت کنم 502

 


