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 مقدمه:

 این رکیبت و استعداد تنوع این و باشند داشته بیشتری مادگیآ و استعداد بشری هایقابلیت مجموعه از بخشی در انسانها از هریک که هگرفت قرار این بر خداوند عدالت

 این از برخی عمر، گذر و زندگی طول در که آیدمی دنیا به ایبالقوه ذاتی هایتوانایی مجموعه با انسان به تکامل خواهد رساند. را بشری جامعه که است چیزی تفاوتها

 منقضی هاآن از برداری بهره تاریخ و یافت نخواهند بروز زمینه بعدها نرسند فعلیت به مناسب زمان در اگر که استعدادهایی بسیار چه و ندارس می فعلیت به را هاتوانایی

 . شود می

 اصلی انپیک این امتداد در و شناسایی نموده را استعدادهایش پیکان نوک سریعتر چه هر که است این انسان زندگی در اساسی اتتصمیم اولین و مهمترینلذا یکی از 

های شخصی برای هر فرد تأثیرات اجتماعی بسیار مهمی را در بر دارد، چرا که توجه به این موضوع عالوه بر جنبه .نماید تقویت را اشکلیدی های قابلیت و نموده حرکت

 آینده جوامع همچنین و امروزی جوامع یافتگی توسعه سطح تعیین کلید سنین پائین، در بالندگی و رشد دوران طول در انسان در استعداد پرورش و شناسایی اهمیت

 .باشدمینیز 

های خود را فعالیت دانش آموزان سید پسر مستعد استعداد و پرورششناسایی  با مأموریت 49مرکز تربیتی و پرورشی سالله از ابتدای سال با عنایت به این ضرورت 

های مراکز و مجامع علمی، تربیتی و استعدادی منجر به از دست رفتن ین ماموریتی بدون اتکاء به تجارب و فعالیتبدیهی است اجرای نمودن چن . ریزی تدوین نمودطراح

 منابع دانشی، انسانی، مالی و تجهیزاتی گوناگون می گردد. 

آموزش و  ، مدارس تیزهوشان )سمپاد(، طرح شهابگلدکیدزهای از جمله طرح لذا با توجه به اهمیت موضوع، طرح های تربیتی و استعدادی برخی از مراکز و سازمان 

 ت پذیرفت. ، کانون دانش پژوهان نخبه و ... مورد مطالعه قرار گرفت و در این راستا با افراد صاحب نظر و متخصص حوزه مربوطه بحث و تبادل نظر صورپرورش

شناسایی متربیان مستعد و پرورش آنها در زمینه استعدادی رفتن سیاست اصولی بر این اساس با توجه به اهمیت داشتن طرحی مشخص و مدون و با در نظر گ

( توسط تیم طرح و برنامه و تربیت و پژوهش ستاد مرکز تربیتی و پرورش استعداد سالله به رشته تحریر سازیتوانمند استعدادی و  رشد سند طراوت )طرحدارای الویت، 

 .درآمد

 



 

2 
 

مرکز تربیتی و پرورش استعداد سالله                                                                                                                                                                      ی و توانمندسازی رشد استعدادطرح     

 

 هدف کالن طرح:

 ،و کامل ، سالم انسانی به رسیدن هدف با متنوع و پیوسته منسجم، های برنامه مجموعه قالب در رشد و توسعه استعدادهای متربیان کمک به شناسایی 

 در جهت خدمت به اسالم و جامعه اسالمی. متعالی

 :جزئی اهداف

 اقتصادی ذهن پرورش هدف با شغلی و تحصیلی یحوزه در تر ساعی و تر خالق انسانی پرورش هدف با زندگی مسیر و شغلی مسیر مهارتهای ارتقای. 1

 جامع و تمام بعدی انسان تربیت هدف با انسانی وجود معنوی بعد رشد و ارزشی و اعتقادی مذهبی، دانش افزایش و انسانی کرامت ارتقای. 2

 مسئله حل و انتقادی و خالق تفکر قدرت رشد جهت در اطالعات پردازش قدرت افزایش و منطقی ریاضی، استعداد ارتقای. 3

 کائنات و زمین از گیری عبرت و پیرامون محیط به توجه و طبیعی محیط در کار مهارتهای افزایش و محیطی زیست استعداد ارتقای.9

 جسمانی سالمت و پویایی تحرک، به توجه . 5

 - حافظه و ادراک قدرت پرورش جهت در ادراکی تجسمی مهارت افزایش و فضایی تجسمی استعداد ارتقای. 6

 بیان و نوشتن خواندن، مهارتهای سازی روان جهت در آوایی و زبانی پردازش مهارتهای افزایش و کالمی گفتاری استعداد ارتقای. 7

 روانی و روحی سالمت ارتقای و خداشناسی راه در ابزار ترین مهم عنوان به خودآگاهی و خودشناسی مهارتهای افزایش و شخصی و درونی استعدادهای ارتقای.8

 هیجانی هوش مهارتهای مجموعه افزایش و عاطفی هوش ارتقای. 4
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 های زیر خواهد بود:ها و شاخصدارای ویژگیطرح سازی این در افق اجرا و پیاده

 فس،ن کرامت پذیری،مسئولیت گرایی،تکلیف ویژه به» دیگران و خود خلقت، جهان خالق، با مناسبات و روابط در انقالبی اسالمی، غنی فرهنگ بخش جلیت .1

 گرایی،قانون ایثارگری، جدیت، نظم، شناسی،وقت اعتماد، احترام، همدلی، دنیا، به وابستگی و اسراف از پرهیز کارآفرینی، کارآمدی، خودباوری، امانتداری،

 .اسالمی انقالب هایارزش و مستضعفان و محرومان از دفاع استکبارستیزی، نوآوری، و نقادی

 حیات طیبه. نظام براساس آموزاندانش اجتماعی و خانوادگی فردی، زندگی فرآیند اختیاری و مسئوالنه عقالنی، آگاهانه، انتخاب در آفریننقش .2

 و مصالح راستای در آموزاندانش رغبت و عالئق نیازها، به پاسخگویی و فطری متنوع استعدادهای هدایت و کشف فردی، هایتفاوت پذیرش ظرفیت دارای .3

 .حیات طیبه نظام چارچوب

 ربیتت خدمت در جدید هایظرفیت خودجوش بیننده تدارک و یادگیری هدایت، کنندهتسهیل تربیتی، هایفرصت مستمر تعالی خواستار جو،کمال یادگیرنده، .9

 آموزان.و پرورش استعداد دانش

 کشور. آموزشی نظام برای سازیتصمیم ظرفیت دارای .5

 .اجتماعی حیات در فعال حضور با ملی و ایمنطقه محلی، مقیاس در جامعه مسائل و موضوعات با مؤثر پیوند دارای .6

 ( قرار گیرد.أحال در این نوشتار به معرفی مجمل سند مذکور می پردازیم. به امید آنکه مورد تائید امام زمان )
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 ایران و جهان بررسی مراکز و طرح های موجود در زمینه استعداد پروری در

مراکز  اینالزم بود تا مراکز و طرح های معتبر که در این زمینه فعالیت اجرایی و یا محتوایی داشته اند مورد بررسی قرار گیرد. در جدول زیر نام  این طرحجهت تدوین 

 و طرح های استعدادی به همراه هدف آنها اشاره گردیده است.

 هدف عنوان

 طرح شهاب
استعدادهای برتر و سرآمد جهت برطرف کردن نواقص آموزش و پرورش جهت تحقق سند تحول آموزش و پرورش 

 پرورش

 شناسایی و پرورش دانش آموزان نخبه )استعدادهای درخشان( مدارس تیزهوشان

 کانون پرورش نخبگان اصفهان
سازی حکومت عدل جهانی حضرت پرورش جوانان و نوجوانان جهت حفظ وصیانت وگسترش انقالب اسالمی و زمینه 

 )عج اهلل تعالی فرجه الشریف( ولیعصر

 شناسایی و جذب دانش آموزان دارای هوش باال جهت کسب مدال های المپیاد کشوری و جهانی کانون دانش پژوهان نخبه

پروژه مسئولیت اجتماعی -گلدکیدز
LG 

 زندگی بهترشناسایی و حمایت از دانش آموزان با استعداد ایرانی برای 

سند تحول بنیادین نظام آموزش و 

 پروش

 فهفلس ایران، اسالمی جمهوری در تربیت و تعلیم فلسفه شامل پرورش و آموزش ملی سند نظری مبانیتبیین 

 جمهوری در عمومی رسمی تربیت و تعلیم نظام رهنامه و ایران اسالمی جمهوری در عمومی رسمی تربیت و تعلیم

 ایران اسالمی
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 فرآیند پرورش و تربیت نیروی انسانی 

لذا الزم است تا به  ،تعریف گردیده است دوره 3به صورت یک فرآیند پلکانی در  و سال 27روند پرورش و تربیت نیروی انسانی در مدت  در این سند کهاز آنجایی

 پرداخته شود. دوره هاتوضیح هر یک از این 

و  )کشفدوره اول: دوره تربیت و آموزش

 (استخراج

سال از پایه چهارم تا  4این دوره به مدت 

دوازدهم به طول می انجامد که هدف کلی آن 

 انمتربیاستعدادهای  استخراج و ، کشفشناسایی

مطلوب و تبدیل آنها به در سطح  و رساندن آنها

می باشد. در این در سطح جامعه نیروهای موثر 

 وتربیت  حیطهدوره فعالیت اصلی مرکز در دو 

 9تربیتی شامل حیطه پرورش استعداد می باشد. 
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می  اجتماعی –، معنوی دینی و سیاسی یهنر،مدیریت -فناوری، فرهنگ  - علمی اتساحشامل  استعدادی حیطهو  1اجتماعی -دینی، جسمی، روحی و سیاسی سالمت 

 باشد.

 )شکل دهی(دوره دوم: دوره مشاوره و راهنمایی

استخراج شده  دهی به استعدادهایشکلهدف کلی آن  وبوده  شامل دوران دانشجویی تا کارشناسی ارشد و خدمت مقدس سربازی است که سال 8این دوره به مدت 

حمایت جهت تحصیل در رشته توسعه مهارتها و استعدادها شامل حیطه در این دوره فعالیت اصلی مرکز در دو  می باشد.به نیروهای جریان ساز  نیروهای موثرتبدیل و 

استفاده به عنوان مربی  ارائه خدمات متقابل شامل حیطهها، ابداعات و اختراعات و.... و های خاص، بورسیه جهت ادامه تحصیل در داخل و یا خارج کشور، حمایت از ایده

 می باشد. . در مراکز تابعه، همکاری در پروژه های تحقیقاتی، همکاری بعنوان کادر مراکز تابعه و..

 )جهت دهی و رهبری(دوره سوم: دوره اثربخشی و هم افزایی

پرورش یافته  نیروهایهدایت و جهت دهی و مدارج عالی تحصیلی به بعد بوده که هدف کلی آن  خدمت مقدس سربازی پس ازسال شامل دوران  11این دوره به مدت 

 های توسعهاستفاده از تخصصحیطه در این دوره فعالیت اصلی مرکز در دو  می باشد. شانزه های استعدادیان جامعه در حوجریان ساز و تبدیل آنها به رهبر به عنوان

ارائه خدمات تخصصی به جامعه با استفاده از  حیطهو و...  تبلیغی -های حوزوی، صنعتی، اقتصادی، پزشکی، فرهنگیسیستمیافته در زنجیره ارزش طراحی شده شامل 

 می باشد. و... یتی، مدیری، مهندسیپزشک حوزوی،ی تولید شده در زمینه های مختلف هادارائی

                                                           
 )شجره طوبی(. رجوع شود به سند تربیتی مرکز سالله 1 
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پژوهش مرکز طراحی گردیده که در این نوشتار به آن پرداخته  –الزم به ذکر است که تاکنون تنها دوره اول )دوره تربیت و آموزش( توسط تیم طرح و برنامه و تربیت 

 یز جز دغدغه های مرکز بوده که ان شااهلل در زمان مقتضی طراحی می گردد.  دوره بعدی ن 2می شود. البته طراحی 

 ساله 9خروجی متربیان مرکز در حوزه استعدادی در طی فرایند 

 شاخص اصلی و عمده می باشد: 3استعدادی متربیان اهمیت دارد توجه مرکز تربیتی و پرورش استعداد سالله به  حیطهآنچه که در 

 

 

 

 

 

 

 تعریف هر یک از آنها می پردازیم:حال به 

منظور سنجش میزان استعداد یک متربی در زمینه خاص می باشد. میزان استعداد از طریق روش های گوناگون سنجیده می شود که مهم  اندازه استعدادها: -1

 ترین آنها عبارتند از: آزمون وکسلر، کالس های استعدادی و مشاور مرکز. 

ترکیب  
استعداد

دفعلیت استعدا

اندازه 
استعداد
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هدف این نیست   حل نیازهای جامعه و نه انباشت و احتکار آنست.جهت در منظور ظاهر شدن و تبلور یافتن استعدادهای خاص یک متربی  فعلیت استعدادها: -2

ا تأثیر مثبتی تیابند شوند و پرورش میشان کشف میاستعدادهایهای خودشان بیفزایند بی آنکه آنها را در جهت رسیدن به هدفی بکار گیرند، بلکه که متربیان بر داشته

 بر را ایحاد نمایند.

 الفبا حروف .شودمى متولد انسان گیرچشم عظمت استعدادها این ترکیب از ولى. است مشخص و محدود انسان استعداهاى کهاست  درست این ترکیب استعدادها: -3

ی متربیان در این لذا منظور از ترکیب استعدادها 2.است آمده وجود به تازه، هاىترکیب و جمله و کلمه همه این حروف همین ترکیب با ولى هستند، مشخص و محدود

شان را بکار گیرند و آنها را هدفمند و در راستای رشد هایشان در قبال جامعه بتوانند استعدادهایدوره اینست که متربیان با تعمیق مبانی دینی و آشنایی با مسئولیت

 انمی نسبت در ارزش و هستند هاشغل ىکنندهتعیین که هاستنقش در ارزش که ها،مسئولیت در نه و هاستشغل در نه هاشارزو صد البته خود و جامعه توسعه دهند. 

 .به آنچه خداوند به انسان عطا نموده خواهد بود هابازدهى

 ساله( 9فرآیند تربیتی و پرورش استعداد سالله در دوره اول )

زمینه سالمت روحی، سالمت دینی، سالمت اجتماعی  9شامل  3در دو حیطه تربیتی و استعدادی انجام می پذیرد که حیطه تربیتی سالله فعالیت ها و برنامه های مرکز

 –ساحت معنوی  3نیز در  1می باشد. استعداد تخصصی  2و استعداد تخصصی  1زمینه استعداد تخصصی  2و حیطه استعدادی شامل  9سیاسی و سالمت جسمی –

با توجه به اینکه کالس های انجمن نامه آسمانی در  هنر می باشد. –فناوری و فرهنگ  –ساحت علمی  2در  2اجتماعی و مدیریتی و استعداد تخصصی  –دینی، سیاسی 

کالس های  از دوره اول هدفساله به صورت زیر می باشد.  4طرح شماتیک آن در طی فرآیند دارد لذا  یجنبه پرورش استعداد عدسال ب 6سال اول جنبه تربیتی و در  3

                                                           
 استاد علی صفایی -92، ص: 1روش نقد، ج.   2

 . رجوع شود به سند تربیتی مرکز سالله )شجره طوبی( 3
 

 می باشد. سالم جسمیبرخورداری از  و پویایی قابل قبولی از تحرک،. منظور از سالمتی در این حیطه، توامندسازی متربیان در سطحی  9
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تشخیص استعداد قرآنی متربیان در یکی از حوزه های حفظ،  دوم و سوم های دوره هدف ازو  )ناظر بر حیطه تربیتی( با قرآن کریممتربیان انس  انجمن نامه آسمانی

  قرآئت و مفاهیم می باشد. 
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سالمت جسمی
-سالمت اجتماعی 

سیاسی
سالمت دینی سالمت روحی  

 تربیتی

مرکز 

تربیتی و 

پرورش 

استعداد 

 سالله

2استعدادهای تخصصی 

-سیاسی 
اجتماعی مدیریتیمعنوی و دینی

1استعدادهای تخصصی 

فناوری-علمی هنر-فرهنگ 
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 شاخص های اثر بخشی در حیطه تربیتی

 سیاسی و سالمت جسمی –سالمت روحی، سالمت دینی، سالمت اجتماعی زمینه  9همانگونه که مشخص است شاخص های اثر بخشی در حیطه تربیتی شامل 

 این اب مرتبط موضوعات که ایبگونه باشد می ها زمینه این در متربیان اطالعات عمق و سطح بردن باال و بخشی آگاهی فوق، زمینه چهار در سالمت از منظور .باشدمی

 آگاهانه، انتخاب در آفرینی هدف اصلی در این بخش کمک به نقش . نمایند تبیین و تشریح توضیح، را آنها مبانی لزوم مواقع در بتوانند و نموده درک بخوبی را ها زمینه

زمینه  9اهداف  محقق شدن لذا جهت .باشدنظام حیات طیبه می براساس آموزان دانش اجتماعی خانوادگی و فردی، زندگی فرآیند اختیاری در  و مسئوالنه عقالنی،

 5، لذا الزم است تا شاخص هایی جهت سنجش میزان هر یک از آنها تعریف گردد. بدین منظور به معرفی هر یک از آنها می پردازیم.مذکور در متربیان

 شاخص های سالمت روحی -1

 .رفتاری معضالت و اضطراب خلقی، کج از بودن دور و امنیت آرامش، احساس از برخورداری یعنی روحی سالمت از منظور

 شاخص اصلی و عمده می باشد که عبارتند از: 13شامل 

 دارای اعتماد به خود و دیگران 

 دارای عزت نفس 

 هدفمند 

 با نشاط و امیدوار 

 خود کنترل  

 نگر و انعطاف پذیرگشاده  

 مسئولیت پذیر 

                                                           

 
 الزم به ذکر است مباحث مرتبط با حوزه تربیتی متربیان به تفصیل در سند تربیتی مرکز سالله با نام شجره طوبی ذکر گردیده است..   5
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 توانایی اخذ تصمیم  

 توسعه فردیمشتاق  

 احساس تعلق به یک گروه 

 آگاه از ضعف های خود 

 های خودمسلط بر هیجان 

 دغدغمند در مقابل محیط انسانی و مادی 

 شاخص های سالمت دینی -2

 .  باشد می( دین فروع) احکام  و( دین اصول) اعتقادی عبادی، هایحوزه در مستحکم هایریشه از بودن برخوردار یعنی دینی سالمت از منظور

 شاخص اصلی و عمده می باشد که عبارتند از: 7شامل 

 کریم قرآن انس با  

 ویژه هب( السالمعلیهم) معصومین ائمه و( علیها اهللسالم) زهرا فاطمه حضرت و( ص) اکرم پیامبر تربیتی و هدایتی ای،اسوه معنوی، انس با نقش 

 (مهدوی جامعه) جهانی عدل جامعه تحقق برای هاساحت تمام در مداریوالیت و( عج) زمان امام

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

 توانایی اثبات اصول و شناخت عمیق در خصوص فروع دین  

 انسانی اکتسابی و ذاتی دارای کرامت 
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 حکمت، علم، ستیزی، ظلم مجاهدت، روحیه خودباوری، صالح، عمل تبری، و تولی تقوا، ایمان،: جمله از اخالقی فضایل گر جهت کسبتالش 

 دار.رو و خوش اخالق، امانتگشاده، خیرخواه دیگران، به عهد فداکاری وفای و ایثار عدالت، صداقت، شجاعت، عفت،

 یکسان در قول و فعل 

 اجتماعی:-سالمت سیاسی هایشاخص -3

 امنظ مبانی و اصول به آگاهی شامل) سیاسی های فعالیت از عام سطح یک در متربی شدن توانمند یعنی اجتماعی – سیاسی سالمت از منظور

 .باشد می...(  و معاشرت آداب اجتماعی، های مهارت شامل) اجتماعی و...(  و فقیه والیت ایران، اسالمی جمهوری

 معتقد به حکومت اسالمی 

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

 مهدوی 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 

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

 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 
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 های سالمت جسمیشاخص -4

 های جسمانیآمادگی برای فعالیت 

 تحرک و پویایی  

 برای پیروزیدارای روحیه تالش  

 تناسب اندام 
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 1 تخصصی استعدادی زمینه                                              
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ها به سمت رشد و تعالی پرورش آنو  فرهنگ و هنرو  فناوری و علمدر دو ساحت  آموزاناین بخش شناسایی و کشف زمینه های استعدادی ره

 گردد: های مرکز را در بر خواهد داشت که اهداف زیر را شامل میها و برنامهمحوریت تمامی فعالیت

 برای سازی زمینه و متوسطه آموزش دورة پایان تا ابتدایی دورة برتر از صاحبان استعدادهای معنوی آموزشی و استعدادی، حمایت و هدایت شناسایی، .1

 عالی آموزش مختلف مراحل در هاحمایتفرآیند رشد استعداها و ادامه  استمرار

 خدادادی های سرمایه عنوان به آنان بالندگی و رشد برای مناسب سازوکارهای ایجاد و سرآمد و برتر استعدادهای پرورش  .2

 کشور اعتالی در سازنده نقش ایفای برای مسؤولیت احساس منظور به برتر استعدادهای واجدان ملی و دینی هویت کردن درونی و تقویت  .3

 کشور پیشرفت و تعالی در آنها های قابلیت و ها توانمندی از مندی بهره منظور به برتر استعداد دارای آموزان دانش از حمایت .9
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 باشد:شامل عناوین ذیل می 1های استعدادی تخصصیساحت

 فناوری:-ساحت علمی -1

 عمده دنبال می شود که عبارتند از: زیر هدف  ادر این ساحت 

 مهارت و بینش دانش، نیز و خلقت در خداوند فاعلیت تجلی و الهی آیات عنوان به رویدادها و ها پدیده کشف و درک تفکر، توان و عمومی و پایه های دانش از .1

 .برخوردارند اجتماعی و خانوادگی و فردی مسائل با خالق و علمی مواجهۀ روحیۀ و ها

 و در راستای تعالی آن ها کوشا باشد.  نسبت به گروه همساالن در سطح باالتری فراگیردرا با توجه به نیازهای جامعه فناوری  –علمی های زمینه متربی  .2

 کار گیرد.ب ساده و پیچیده، الگوهایی را شناسایی کند و آن را برای حل مسائل باره پدیده های طبیعی)آیات الهی(با کسب تجربیات مستقیم و مطالعه درمتربی  .3

 آموخته ها و دستاوردهای خود را با دیگران در میان بگذارد. مهارت های کار علمی و عملی، با استفاده ازمتربی  .9

 عبارتند از: باشند کهدارای عناوین استعدادی می هاحوزههر کدام از این  اصلی می باشد که حوزه دواین ساحت شامل 

   

                             

   

   

    

 هوافضا
علوم 

 مهندسی

 شیمی

 الکترونیک

 مکانیک

 عمران

های رباتیک و الکترونیکشامل کالس  

 آز فیزیک ، مکانیک وهای رباتیکشامل کالس

فناوری 

 اطالعات

نجوم و مبانی پروازی  شامل کالس  

های ساخت ماکت، سازه ماکارونیشامل کالس  

 شامل آز شیمی

 فضای مجازی نویسی،های برنامهشامل کالس

 زیست جانوری

علوم 
 زیستی

 

 زیست گیاهی

 زیست انسانی

 زمین شناسی

 های آز زیست و تشریحشامل کالس

 های آزمایشگاه و گیاه شناسیشامل کالس

 های آزمایشگاه آناتومی و تشریحشامل کالس

 زمین شناسی شامل کالس
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 :فناوری -موفقیت در ساحت علمی هایشاخص 1-1 

 جهانی( -ملی -آموزی )استانیاخذ مقام در مسابقات دانش 

 آموزی(نگارش و ثبت مقاله علمی)دانش 

 اخذ رتبه دو رقمی در کنکور آزمایشی سال پایانی 

 ارائه و ثبت ایده و یا اختراع علمی 

 توانایی تدریس به همساالن 

 هنری-فرهنگیساحت  -2

  از:  عبارتند که شود می دنبالزیر  عمده هدفا ساحت این در

نسبت به گروه همساالن را داشته  6ویژه به خوبی فراگیرد و خود توانایی خلق اثر هنریایرانی اسالمی هنر هنری را بر اساس مبانی  –اثر فرهنگی  متربی (1

 باشد. 
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 های توانمندی تخیل، قدرت از گیری بهره و فرهنگی میان و مفاهیم فرهنگی درک بشری، هنرمندانه مصنوعات و الهی آفرینش زیباشناسانه درک متربی با (2

 اسالمی معیار نظام براساس جهانی و ملی سطح در هنری و تمدنی فرهنگی، میراث تعالی و حفظ برای و آورده دست به را هنری فرهنگی و آثار خلق در الزم

 کوشند. می

 د که عبارتند از:باشمیزیر دارای عناوین استعدادی  هاحوزهکه هر کدام از این باشد حوزه اصلی می چهارین ساحت شامل ا

 

 

 

       

 

 

 

 

 

سینما و 
هنرهای 
 نمایشی

 

 بازیگری

 کارگردانی

 بازیگری شامل کالس

 مستندسازی و کلیپ سازی شامل کالس

 ادبیات
 شعر

 داستان

 شعر شامل کالس

 داستان نویسی شامل کالس

هنرهای دستی 

 و تجسمی

 نجاری

 سفالگری

 کارگاه چوبشامل کالس

 گریسفالشامل کالس

هنرهای 
 بصری

 خوشنویسی

 نقاشی

 عکاسی شامل کالس
 عکاسی

 خوشنویسی شامل کالس

 نقاشی شامل کالس
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 هنری:-فرهنگیهای موفقیت در ساحت شاخص -

 جهانی(-ملی-اخذ مقام در مسابقات دانش آموزی )استانی 

 شرکت در نمایشگاه استانی 

 تأیید توانایی توسط یک استاد مبرز هنرمند 

 انتشار مطلب در نشریات استانی 

 توانایی در آموزش مهارت فردی 

 : 1تشریح فرآیند استعداد پروری در ساحات استعدادی تخصصی 

باشد که از شروع می سال 4دوره  این گذشتن از مراحل مختلف شناسایی و جذب، وارد فرآیند استعداد پروری مرکز سالله خواهند شد. طولموزان پس از آره

 مقطع چهارم دبستان شروع و تا سال کنکور ادامه خواهد داشت.

 های ساالنه مرکز سالله شامل ترم های زیر می باشد:ترم

 ترم تابستان 

 ترم پائیز 

 بهار-زمستانترم  
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های سنجش قرار گیرند تا مربیان استعدادی و تربیتی مرکز نسبت به شناسایی توانمندی و شآموز مورد ،آموزان در در سال اول بایستی در کلیه ساحاتره

گانه مرکز بر همین های سههای ترمفردی و نقاط قوت و ضعف هر یک از آنها شناخت دقیق و جامعی بدست آورند. در همین راستا کالسهای گیذهنی، ویژه

 گردند. ریزی و طراحی میاساس برنامه

 های فوق مورد آموزش و سنجش قرار گیرند:بایست با شرکت در کالسآموزان در هر ترم میره

 ذیل ساحات استعدادی( عدادهای پرورش استکالس( 

 اجتماعی(-های سیاسی و اجتماعی )ذیل ساحت سیاسیمراسمات و مناسب 

 

 

 

 



 

22 
 

مرکز تربیتی و پرورش استعداد سالله                                                                                                                                                                      ی و توانمندسازی رشد استعدادطرح     

 

 2 تخصصی استعدادی زمینه

 

 

 

ساحت

معنوی و دینی
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معنوی  ،مدیریتیساحت  سهدر آموزان نیز داست که های مکمل استعدادی رهتوان ساحترا می آموزانهای استعدادی رهزمینهاز این بخش 

 مرکز هایها و برنامهفعالیت از بخش وسیعیمحوریت  ،ها به سمت رشد و تعالیپرورش آنگردند. لذا تقسیم بندی می اجتماعیدینی، و سیاسی 

 گردد: را در بر خواهد داشت که اهداف زیر را شامل می

و ادامه  آنهافرآیند رشد  استمرار برای سازی زمینه و های استعدادی فوقآموزان در حوزهره معنوی آموزشی و استعدادی، حمایت و هدایت شناسایی، .1

 ؛عالی آموزش مختلف مراحل در هاحمایت

 ؛آموزانپذیری رهتقویت روحیه مشارکت جمعی و مسئولیت .2

 ؛کشور اعتالی در سازنده نقش ایفای برای مسؤولیت احساس منظور به برتر استعدادهای واجدان ملی و دینی هویت کردن درونی و تقویت .3

 ؛آموزان جهت تأثیرگذاری در جامعهاستعدادهای عمومی رهتقویت  .9

 ؛آموزانهای عقیدتی رهاستحکام پایه .5
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 دینی –ساحت معنوی  -1

 از:  عبارتند که شود می دنبال زیر عمده هدفا ساحت این در

به گونه ای مستحکم گردد که توانایی استدالل آنها را برای گروه همساالن داشته  (، عدل و امامتنبوت معاد، توحید،) اصول دین بنیه های اعتقادی متربی در( 1

  باشد. 

 محیط پیرامونی خود به آنها شناخته شود.تربی به گونه ای متخلق به اخالق اسالمی شده باشد که در م( 2

بخش  آگاهی مراسم برگزاری اهلل، ایام فرصت از استفاده با آموزان دانش بخش مستمر تعالی و درست گری انتخاب خویشتنداری، مهارت و الهی تقوای ( تعمیق3

 توسل. و دعا با انس و تقویت مذهبی اماکن و مجالس محافل، در آموزان دانش مشارکت و فعال حضور وفیات، و اعیاد انگیز در نشاط و

 

 معنوی و دینی ساحتسرفصل های 

 

 :معنوی دینیهای موفقیت در ساحت شاخص

 مناسب بر روی احکام و مبانی اعتقادی آگاهی 

 سیر مطالعاتی مشخص در حوزه علوم دینی قرار داشتن در جریان 

 فقه و اصول

 اخالق و عرفان

 عقاید و کالم
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 مقید به ظواهر و تقیدات مذهبی باال 

 های فرهنگیتوانایی مربی شدن در مسائل دینی و  گروه 
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 مدیریتیساحت 

 از:  عبارتند که شود می دنبالزیر  عمده هدف ساحت ایندر 

 ارزشی داشته باشد و آن را در زندگی شخصی به کار برد.  مدیریت بهینه منابع بر اساس نگاه علمی ومتربی توانایی  (1

 مصرف مالی، انضباط و قناعت کارآفرینی، جهادی، و روحیۀ انقالبی و تالش و کار طریق از حیات طیبه نظام چارچوب در اقتصادی مفاهیم درک متربی با (2

 تبذیر را سرلوحه خود قرار دهد. و اسراف از دوری و بهینه

 .نمایند می مشارکت جهانی و ملی مقیاس خانوادگی، در اقتصادی های فعالیت در دیگران با روابط در انصاف و عدالت وجدان، رعایت با متربی (3

 توانایی مرحله، هر در رسمی تربیت و تعلیم نظام جدایی از درصورت که ای گونه به باشند، حالل معاش تأمین برای مفید مهارت یک حداقل متربی دارای (9

 باشد.  داشته را خانواده ادارة و خود زندگی تأمین

 کسب نماید.و خالقیت  ، تحلیل( متربی با مفاهیم کارآفرینی در زمینه ارائه خدمات و تولید محصوالت آشنا گردد و قدرت تفکر5

 

 

  یمدیریت ساحت های سرفصل

 

 

 صنعتی

 مالی

 بازرگانی

 منابع انسانی

 استراتژیک

 اجرایی
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 موفقیت در ساحت مدیریتی:های شاخص

 و غیر دانش آموزی های دانش آموزیتوانایی طراحی، برنامه ریزی و مدیریت مجموعه 

 توانایی تحلیل فرآیندهای محیط پیرامون  

 آگاهی از اصول و مبانی مدیریتی 

 کار مولد ساز زمینه و مهارتی و ای حرفه عام های شایستگی کسب کارآفرینی، روحیهدارای  

 دارای روابط قوی و اصولی با دیگران 

 اجتماعی -اسی یساحت س -2

 از:  عبارتند که شود می دنبال عمده هدف سه ساحت ایندر 

 محیط جامعه را داشته باشد.  چارچوب شاخص های سبک زندگی ایرانی اسالمی در متربی توانایی زندگی سالم و ایمن در( 1

 ( متربی دارای بینش سیاسی باشد به گونه ای که توانایی شناخت خط اسالم حقیقی از غیر آن را در موضوعات سیاسی داشته باشد. 2

 جتماعی را به خوبی رعایت نماید. مهارت های ارتباطی و ا( متربی 3

 

 

 

 جامعه شناسی

 سیاست داخلی و خارجی

 مددکاری اجتماعی و حوزه های امور خیر

 تاریخ و جغرافیا

سرفصل های ساحت 

 اجتماعی -سیاسی 
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 :اجتماعی-سیاسیهای موفقیت در ساحت شاخص

 های سیاسی، اجتماعی و امور خیر توانایی تشکیل  و اداره گروه در حوزه 

  در محیط اجتماع و یا آمادگی برای تشکیل خانوادهتوانایی برقراری ارتباط سالم با محیط پیرامونی  

 هاشناسی احزاب و گروهتوانایی جریان 

 عضویت در نهادهای دانش آموزی در سطح استانی یا ملی 

 توانایی تحلیل فرآیندهای اجتماعی 

 و تحلیل اتفاقات سیاسی داخلی یا خارجی توانایی در تجزیه 

 :متربیان فرآیند شناسایی و پرورش استعداد

بایست شرکت نماید. جلسات فرهنگی رویش جلساتی هستند با درون پذیرفته شده در مرکز از ابتدای ورود خود در جلسات فرهنگی رویش بصورت هفتگی میمتربیان 

ریزی یبا مبانی اسالمی تقویت و  پهای اعتقادی و اخالقی خود را در این جلسات پایه مرکز عضومتربیان که تالش آن بر آنست که  و سیاسی و اجتماعی مایه تربیت دینی

ان شرکت یهایی با عنوان شورای مربدر طول سال بصورت منظم در کالس مربیان تربیتینماید. نقش محوری و اصلی در این جلسات بر عهده مربیان تربیتی خواهد بود. 

 آموزان آموزش دهند را در محضر فردی خبره و مسلط به موضوعات فوق به بحث و تبادل نظر خواهد گذاشت.هایی را که در هر ترم بایستی به رهنموده و سرفصل

این کتاب آسمانی را فرا خواهند گرفت. این های انجمن نامه آسمانی با مفاهیم قرآنی آشنا شده و روخوانی و روانخوانی در کالسمتربیان به موازات جلسات رویش 

آموران با مفاهیم ساده قرآنی ادامه خواهد داشت. در ادامه و ایتدای سال هفتم پس از طی شدن مراحل جلسات با روخوانی و روانخوانی آغاز خواهد شد و با آشنایی ره

بندی و قرآئت، مفاهیم و تفسیر دستهحفظ، رشته است است در یکی از سه  شناسایی شده بر اساس عالقه و استعدادی که از آنهامتربیان مختلف آموزش قرآن کریم، 

 ادامه مسیر خواهند داد.
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متربیان ، نمایدهای فکری انسان نیز ایفا میاز آنجایی که تقویت قوای بدنی و سالمت جسمی از تأکیدات دینی ما بوده و این مهم نقش بسزایی در توسعه توانمندی

 جلسات ورزشی بایستی حضور پیدا نمایند تا ضمن بازی و نشاط به تقویت قدرت جسمانی خود بپردازند.هفته در مرکز هر 

)یعنی مدیریتی، معنوی دینی، و سیاسی اجتماعی( فرآیند استعداد پروری به 2)یعنی علم و فناوری و فرهنگ و هنر( و ساحات استعدادی 1اما در ساحات استعدادی 

 گردد:سازی میریزی و پیادهصورت زیر برنامه

های بیشتر جنبه 2و پرورش قرار خواهند گرفت؛ چراکه استعدادهای تخصصی ارزیابی مورد  1به مرکز ابتدا استعدادهای تخصصی متربیان در سه سال اول ورود 

ایستی ب در طول یکسال تابستان، کلیه آنهاترم به مرکز در متربیان د همزمان با ورواجتماعی و معرفتی داشته و هنوز زمان شناسایی و پرورش آنها فرا نرسیده است. لذا 

های ترکیبی منظور از کالس های استعدادی رصد و استخراج گردد.مندی آنها به عناوین و حوزههای استعدادی و عالقهتا زمینه های ترکیبی شرکت نماینددر کالس

 باشد. های مختلف استعدادیابی با عناوین متنوع است که شامل زیرمجموعه ساحت علم و فناوری و فرهنگ و هنر میکالس

 اقدام خواهد نمود، این مستندات عبارتند از:متربی در پایان سال اول مرکز با عنایت به مستندات زیر نسبت به تعیین ساحت استعدادی 

 (متربیهای آن)هوش کالمی، هوش عملی ادراکی، حافظه فعال و سرعت پردازش یابی گزارهو ارزمتربی نتیجه تست وکسلر  -1

 های استعدادینسبت به ساحتمتربیان سنجی نتایج بدست آمده از فرم رغبت -2

 نمتربیاهای رصد استعدادی های برگزار شده در طول یکسال و نظرات مربیان استعدادی در قالب فرمنتایج بدست آمده از کالس -3

 های استعدادیمندی فرزندشان به حوزهنظر خانواده در خصوص عالقه -9

 نظر مربی تربیتی -5

خص استعدادی مش گردند تا متناسب با ساحتبندی میو گروه فرهنگ و هنر دسته در یکی از دو گروه علم و فناوریمتربیان پس از تعیین ساحت استعدادی، هر یک از 

خواهند نمود  شرکتاستعدادی خود  هایحوزههای مختلفی در سال در کالس در طی دومتربیان های تخصصی خود شرکت نمایند. از این پس هر یک از شده در کالس

 های استعدادی وی شناسایی گردد.و عنوان اصلی از حوزهدتا در پایان سال سوم از عضویت در مرکز سالله، 
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در طول سه سال دوم متربیان های تخصصی ویژه همان دو عنوان. لذا و برنامه ریزی جهت شرکت در کالسمتربیان تعیین دو عنوان استعدادی اول هریک از  -1

 گردید.تر خواهند عضویت خود در عناوین استعدادی خاص خود به رشد و تعالی نزدیک

در طول متربیان در ابتدای سال چهارم آغاز خواهد گردید. بدین صورت که  2های استعدادی تخصصی در ساحتمتربیان شروع دوره شناسایی و پرورش استعداد  -2

 سنجی قرارزش و استعداددر سه ساحت استعدادی مدیریتی، معنوی دینی و سیاسی اجتماعی مورد آمو عضویت( ششمسال پایان سال چهارم تا آغاز  سه سال )

 خواهند گرفت.

 سازی خواهد شد:پیادهمتربیان برای هریک از فوق  مسیردو عضویت در مرکز سالله  در پایان سال ششم

عدادی های هفتم و هشتم خود را با محوریت همان عنوان استمرکز در یک عنوان استعدادی سرآمد شناسایی شده و سالمتربیان  1در حوزه استعداد تخصصی  -1

 رکز راهبری خواهد نمود شرکت خواهند نمود.در کالسهایی که م

در دو عنوان برتر از متربیان گردیده است،  مشخص 2در ساحات استعدادی متربیان در ابتدای سال هفتم و با عنایت به اینکه عناوین استعدادی هریک از  -2

تنها در عنوان اصلی استعدادی خود در کالسهایی که مرکز متربیان در سال هشتم هریک از ال هفتم و استعداهای خود مورد آموزش قرار خواهند گرفت و پس از پایان س

 راهبری خواهد نمود شرکت خواهند نمود.

رت های تربیتی مبادکالسهای استعدادی کاسته و تنها به برگزاری های خود در زمینهباشد مرکز از برنامهسال کنکور وی میمتربیان از آنجایی که سال نهم عضویت 

 خواهد ورزید.
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