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   بسم هللا الرحمن الرحیم

 تاریخ:

آموزشي با اساتيد،مربيان و سرگروه های  طرح-علمي قرارداد همکاری
 

به نشاني: همکار )استاد، مربي و سرگروه(،  این قرارداد بين آقای / خانم .............................. به عنوان 

و آقای /  ......................................... ييکآدرس الکترون ............................ تلفن ....................................................................

با شرایط زیر منعقد مي  کارفرمابه نماینگي از موسسه فرهنگي بينش مطهر به عنوان   ...............................خانم 

 گردد.  

  موضوع قرارداد:   ماده 

  همکاری علمي ، آموزشي و تربيتي 

 عنوان قرارداد:  ماده 

 تربيتي طرح بينش مطهر) اندیشه های شهيد مطهری )ره( (ـ   ریس در کالس ها وگروه های آموزشيتد 

 آدرس:............... ............................................: نام مرکز برگزار کننده -ماده................................................................................  

 تلفن..........................................  نام رابط: ............................  تلفن نام مسئول: ....................................... ............................ تلفن

.............................. . کيآدرس الکتروني ................................

  تعهدات همکار )استاد، مربي و سرگروه(:  ماده

  آموزشي، تمام اهتمام خود را  ـهمکار تعهد مي نماید به عنوان مبلغ دیني عالوه بر ارائه کامل مباحث علمي

این طرح مبذول دارد. اخالقي و ترویجي نسبت به جنبه های تربيتي 

.تبصره: وضعيت پوشش و ظاهری همکار نيز متناسب با شان الگوی تربيتي اسالمي باشد

  همکار برای ایجاد نظام فکری، تنها بر اساس سير مطالعاتي بينش مطهر، برنامه تدریس  کالسي را تنظيم

.مي نماید

.تبصره: دخل و تصرف در سير مطالعاتي بدون هماهنگي با مسئولين مربوطه خالف مي باشد  
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  همکار متعهد مي شود بر اساس مفاد دستورالعمل تدریس اساتيد، مربيان و سرگروه ها که به پيوست ارائه

.مي شود انجام مسئوليت  نماید

 ت به طرفيت موسسه بينش مطهر منعقد گردد و کليه قراردادهای مربوط به دوره های تربيت مربي مي بایس

همکار از ورود مستقل به این مقوله خودداری نماید.

  همکار متعهد مي شود با امادگي کامل جهت تدریس در کالس ها حضور به هم رسانده و مهارت ها و

 .محتواهای الزم را برای ارتقاء دوره بکار گيرد

  و با تسلط بر محتوای آن ها به تدریس بپردازد و جهت ارتقاء آنها همکار درسنامه های تهيه شده را مطالعه

 .نقاط ضعف و قوت  را مشخص و نکات تکميلي را ارائه مي نماید

  همکار به موقع سئوال امتحاني را طرح، برگه های امتحاني را تصحيح و ليست نمرات را همراه با برگه های

 .مباحثه تحویل مي دهد

جه به شرایط و تعداد اندیشه جویان تصحيح اوراق برای استادی مقدور  نباشد.با تبصره: ممکن است با تو

هماهنگي وتایيد دبيرخانه بينش مطهر،تصحيح اوراق به عهده فرد واجد شرایط با نظارت علمي استاد و 

 .پرداخت تصحيح اوراق به فرد مذکور قرار داده مي شود

 ظارت کامل داشته و بر اساس ارزیابي های انجام شده نمره و همکار بر انجام مطالعه، مباحثه و امتحانات ن

  .امتياز هر اندیشه جو بعد از هر کتاب مشخص و در کارنامه مورد تایيد استاد قرار مي گيرد

: برگه های امتحاني پس از تصحيح و ثبت و تحویل نمرات به دبيرخانه، تحویل اندیشه جویان مي 1تبصره

 .شود

ض اندیشه جویان به نمره و بررسي  وتجدید نظرات در دستورالمعل تدریس، مندرج مي : شيوه اعترا2تبصره 

 .باشد

امتحان و جمع و..( را -: هریک از همکاران الزم است در ليستي کليه نمرات اندیشه جویان) مباحثه3تبصره

 .ثبت و ضبط نموده و هميشه آماده تحویل داشته باشد

  تعهدات کارفرما: – 5ماده 

  در مقابل انجام موضوع قرارداد بر اساس ضوابط و چارچوب های تعيين شده، حق الزحمه را پرداخت موسسه

 خواهد کرد.

  موسسه پيگيری خواهد کرد تا مرکز طرف قرار داد شرایط کامل تامين فضای کالس مطلوب را فراهم نماید

 .و مشکالت و موانع برگزاری مطلوب کالس ها را مرتفع نماید

 ارزشيابي همکار را جهت ارتقاء سطح دوره در اختياران همکاران قرار خواهد داد  موسسه نتایج. 
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  تخفيف در اختيار اندیشه .......% الي .......کتاب  و یا جزوه های بينش مطهر بر اساس توافق با مراکز  بين %

 .جویان قرار داده مي شود

  مبلغ قرارداد: – 6ماده 

 .حق الزحمه بر اساس رتبه استاد ، مربي و سرگروهي و ارزشيابي های انجام شده پرداخت مي گردد 

 .تبصره : تشخيص رتبه و ارزیابي همکاران به عهده کارفرما مي باشد

 الف( ویژه اساتيد 

  تومان مي باشد. 12111حق التدریس به ازای یک ساعت تا یک ساعت و ربع به مبلغ 

 تومان مي باشد 10111ای  یک ساعت وربع تا یک ساعت و نيم حق التدریس به از. 

  تومان  مي باشد. 10111حق التدریس به ازای یک ساعت ونبم تایک ساعت و چهل دقيقه به مبلغ 

  تومان مي باشد. 21111حق التدریس به ازای یک ساعت و چهل دقيقه تا دو ساعت به مبلغ 

  مي باشد تومان20111ساعت  2حق التدریس باالتر از. 

  مي باشد 11تا   10مبلغ فوق پایه بر اساس ارزشيابي رتبه ب  با امتياز نمره. 

تومان اضافه پرداخت  محاسبه مي  2011: برای اساتيد با الی رتبه ب به ازای هر نيم نمره، ساعتي1تبصره

 .شود

تومان صورت مي 2011زان : برای اساتيد پایين رتبه ب  به ازای هر نيم نمره کسر حق الزحمه به مي2تبصره

 .گيرد

 به تشخيص کارفرما متوقف مي شود. : ادامه همکاری با اساتيدی که امتياز پایيني کسب مي نمایند،3تبصره

 .:  در شرایط و اساتيد خاص، توافق  جداگانه ای صورت مي پذیرد4تبصره 

  ریال پرداخت مي شود001مبلغ برای تصحيح برگه های امتحاني به ازاء هر سوال تا ده سئوال در هر برگه. 

: به تصحيح سئوال های خاص مورد تایيد دبيرخانه مانند کتاب باز و یا نقد مقاله و یا ارزیابي کار 1تبصره

 .عملي اندیشه جو پس از هماهنگي مبالغ بيشتری بر اساس توافق تخصيص خواهد یافت

تصحيح اوراق  طبق توافق انجام مي  : در صورت عدم تخصيص هزینه تصحيح اوراق توسط مراکز ،2تبصره

 شود.

 ب( ویژه مربيان سرگروه ها:

 مربيان نصف حق الزحمه اساتيد را دریافت مي نمایند. 

 سرگروه ها یک سوم حق الزحمه اساتيد را دریافت مي نمایند. 
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توجه به توانایي تبصره: کليه افراد در تدریس اول حکم سر گروه دارند ولي در ارزشيابي های انجام شده  و با 

 .ها و سابقه علمي و تعداد مخاطبين به رتبه های باالتر ارتقاء مي یابند

 ج( هزینه ی  جانبي:

 وضعيت هزینه و یا در اختيار گذاشتن وسيله  ایاب و ذهاب به عهده مراکز برگزار کننده  مي باشد. 

مراکز ، وضعيت ایاب و  در صورت عدم تقبل پرداخت هزینه ایاب و ذهاب و یا قسمتي از آن توسط -

 .ذهاب طبق توافق با همکار مي باشد

 د( زمان پرداخت حق الزحمه

 .حق الزحمه تدریس بعد از ارزشيابي ودر یافت گزارش کامل همکار بعد از  هر کتاب پرداخت مي گردد 

پرداخت : اولين حق الزحمه بعد از تدریس کتاب اول بر اساس رتبه ب  پس از ارائه گزارش همکار 1تبصره

 مي شود و نتيجه ارزشيابي در گزارش کتاببعدی منظور مي گردد

: در صورت وجود هزینه ایاب و ذهاب تاکيد مي شود هزینه آن توسط مراکز ترجيحا در همان جلسه 2تبصره

 پرداخت گردد

 ارزشيابي:  -7ماده

 مفاد ارزشيابي های انجام شده  به شرح زیر صورت مي گيرد:

 شيابي از اندیشه جویاننتيجه نظرات و ارز -

 تشکيل به موقع و منظم کالس ها و عدم غيبت و یا جابجایي زمان کالس ها توسط همکار -

تحویل کزارش به موقع، کامل و دقيق )همکار پس از اتمام تدریس هر کتاب و همراه با ارائه نمرات  -

 امتحان و مباحثه الزم است گزارش خود را بالفاصله ارائه دهد(  

 امتياز دبيرخانه ،کادر اجرایي بر اساس همکاری و همراهي موثرهمکار  -

 نتيجه ارزیابي مرکز برگزار کننده -

 اهتمام به اطالع از وضعيت مخاطب در دوره با دریافت به موقع برگه های مباحثه -

 اهتمام به برگزاری و اداره جلسات مباحثه  -

 مقدار ماندگاری، افزایش و یا ریزش اندیشه جویان -

اهتمام به تربيت مربي و هدایت و راهنمایي منجر به راه اندازی طرح توسط اندیشه جویان )امتياز  -

 اضافه(

 برگزاری کارگاه های اموزشي)امتياز اضافه( -

 ارائه فعاليت های تحقيقي در خصوص درسنامه و سایت توسط استاد و اندیشه جویان)امتياز اضافه( -
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 و پيش برنده در نحوه برنامه و محتوا ارائه طرح ها و نظرات مکتوب اصالحي -

 اظهار نظر اصالحي در مورد درسنامه ها و چينش کتاب های بينش مطهر -

 همکاری موثر و دلسوزی عملي در راستای اهداف طرح بينش مطهر   -

 تضمينات قرارداد: –  8ماده

  :نفر به باال  0سرگروه ها:  -نفر به باال 11مربيان:  -نفر به باال 21حد نصاب تشکيل کالس ها مختص اساتيد

 .مي باشد

 .:حد نصاب فوق برای سطح یک مي باشد1تبصره 

: برای سطوح بعدی طبق توافق ممکن است به شرط تربيت مربي برای سطح یک کالس ها با حد 2تبصره

 .نصاب کمتری  تشکيل گردد

یا براساس  ید موسسه و: تنها در صورت توافق مرکز با موسسه، امکان ادامه کالس ها به صالحد3تبصره

 .توافق جدید با تعداد کمتر از حد نصاب امکان پذیر خواهد بود

: ممکن است بر اساس توافق با مرکزی، همکار مایل باشد بدون دریافت حق الزحمه به برپایي کالس 4تبصره

 .ادامه دهد بدون رعایت حدنصاب

 هنگي و توافق قبلي با کارفرما از یک ماه قبل صورت انصراف همکار در بين دوره از انجام قرارداد، باید با هما

 پذیرد، در غير این صورت همکار باید طبق نظر کارفرما خسارات و جریمه وارده را جبران نماید.

  در صورت انصراف کارفرما از ادامه همکاری، به ميزان فعاليت صورت پذیرفته توسط همکار، حق الزحمه

 پرداخت خواهد شد.

..... ..... ........................... برای تدریس.... تا تاریخ ............................... این قرار داد از تاریخ تاریخ قرارداد: – 9ماده 

 عنوان کتاب،  معتبر مي باشد.

 تبصره: درصورت مهيا بودن شرایط، ادامه همکاری استمرار خواهد یافت.        

نسخه که هریک در حکم واحد است در تاریخ .......................................... به امضاء  3در  ماده و 1این قرارداد در 

 .رسيد

: نام و امضاء  نماینده موسسه                           :نام وامضاء همکار   

 :پيوست ها

 ( دستورالعمل مربيان و اساتيد1 

 ( فرم گزارش تدریس2

   ( برگه ارزشيابي3
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  بسم هللا الرحمن الرحیم

  دستورالعمل مربیان و اساتید بینش مطهر

 

 حضور محترم استادان و مربيان ارجمند 

 سالم عليکم

تربيتي جهت ارتقاء سطح  –احتراما  از قبول همکاری و هماهنگي حضرتعالي در ایفای نقش مسئوالنه معرفتي  

 .آگاهي و بصيرت جامعه بر اساس آثار استاد شهيد تشکر و قدر داني مي شود

به منظور ایجاد وحدت رویه در فعاليت اساتيد و مربيان محترم، مواد زیر به عنوان شاخص های ارزشگذاری  و 

 .تالش الزم را مبذول فرمایندارزشيابي تقدیم مي گردد که الزم است همه همکاران محترم در تحقق آن ها 

آگاهي و تسلط کامل به مفاد بينش مطهر: کتاب بينش مطهر به عنوان اولين مقرری برای اندیشه جو  -1

نگاه بيروني و برنامه ریزی شده به طرح مطالعاتي آثار شهيد مطهری است. همه اساتيد و مربيان مي 

ی انگيزشي و چگونگي انجام ان را در برنامه بایست به چرایي و چيستي این طرح واقف بوده و جنبه ها

ارائه شده دائما مد نظر و عملکرد خود قرار دهند. مربي و استادی که  وظيفه خود را صرفا تدریس 

مطالب علمي بداند و نسبت به بقيه ارکان طرح احساس و ابراز مسئوليت نداشته باشد، همکار مطلوبي 

 نمي باشد.

ف( در جنبه نظری، ایجاد نظام فکری فراتر از صرفا دانستن مقداری توجه به اهداف طرح خصوصا ال -2

اطالعات ب( در جنبه عملي، تربيت مربي و ساختن افرادی که بتوانند در آینده مربي و مدرس این طرح 

 باشند، مد نظر است لذا تمام فعاليت ها و تدریس ها باید بر اساس اهداف صورت پذیرد.

طرح مطالعه و مباحثه و سپس برگزاری کالس مي باشد . توجه وافر به مطالعه و از آنجا که از ارکان این  -3

مباحثه اندیشه جو بسيار مهم است لذا هيچ منعي وجود ندارد که به خاطر مطالعه و مباحثه ، تشکيل 

جلسه ای از کالس و تدریس به تاخير بيفتد. مربي و استاد موفق کسي است که با تدریس خود پل و 

باشد تا اندیشه جو به متن آثار استاد بهتر مراجعه و فهم بيشتری از کتاب های استاد شهيد  واسطه ای

را داشته باشد. اگر استادی فقط درس دهد و نداند که اندیشه جو مطالعه و یا مباحثه کرده است یا نه، 

اد به وظائف مربي در تدریس او مطالعه و مباحثه کرده با مطالعه و مباحثه نکرده یکسان باشد، این است

واسطه ای باشد تا مخاطب ورود موثر به آثار  گری خود درست عمل نکرده است و به جای اینکه او
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ای شده است که  حرف های خود را ولو از شهيد مطهری ارائه شهيد مطهری بيابد . کالس سخنراني

 دهد.

ي، نمرات او در کارنامه ثبت و به هر اندیشه جویي باید کارنامه داشته باشد و پس از هرکتاب و امتحان -4

 امضاء استاد و مربي برسد. بر اساس کارنامه تایيد شده، در پایان هر سطح گواهي صادر مي شود.

استاد و مربي باید خود را در جایگاه مسئول طرح بداند و نسبت به انجام همه جوانب این برنامه احساس  -0

يشنهاد های جدیدی برای ارتقاء کار داشته باشد و در وظيفه  و دردمندی نماید دائما باید نظرات و پ

تعامل سازنده با مراکز به بسط و گسترش طرح مبادرت نماید .آگر احيانا مشکل خاصي وجود داشت که 

باید از طریق دبيرخانه حل شود مراتب را به سرعت به مسئول مراکز یا مسئول دبيرخانه ویا با مسئول 

 شکل ممکن مشکل را حل نماید. طرح در ميان بگذارد و به هر

استاد و مربي نسبت به ارتقائ علمي و مهارتي خود قدم های موثری برداشته و با خود ارزیابي، نقص ها  -6

را شناسایي و بر طرف و نقاط قوت را تقویت نماید جلسات دانش افزایي، انتقال تجربيات ، مطالعه مباني 

 اء را فراهم مي نماید.شهيد مطهری و.... زمينه های الزم این ارتق

تدریس باید بر اساس کتاب ها و برنامه دبيرخانه صورت پذیرد؛ ارائه درس و انجام کاری خارج از طرح  -0

 بدون هماهنگي با دبيرخانه ربطي به این طرح نداشته و مقبول نمي باشد.

یک مربي و تبدیل مباحث معرفتي شهيد مطهری به مباحث رفتاری و کاربردی ، هنر مربي گری است.  -0

 استاد موفق باید مباحث را در عين محتوای علمي به روز و کاربردی ارائه دهد.

استاد و مربي در تهيه و یا تقویت درسنامه های جدیدکه باید در آن حتي المقدور همه توانمندی ها ی  -1

   .علمي و مهارتي مربيان، برای انتقال به دیگران مکتوب شود، مشارکت موثر داشته باشد

در برنامه دبيرخانه توجه به تعداد و کميت مخاطبين برای یافتن افراد کيفي مد نظر مي باشد  -11

لذا بسط و گسترش طرح و تحت پوشش قرار دادن جمعيت بيشتر برای شناسایي و تربيت مربيان کيفي 

 الزم است.

جاذبه دار  رفتار تدریسي اساتيد و مربيان باید هدفمند و  بر انگيزاننده باشد. در عين بيان -11

مطالب برای جذب بيشتر و حفظ کميت مخاطبين، جهت تالش، در تربيت هر چه بيشترمربيان کيفي 

متمرکز شود. جهت گيری تدریس باید به گونه ای باشد که شخصي مطالعه و مباحثه کرده احساس 

 کند از کالس بيشتر استفاده مي نمایند.
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مکتوب در برگه مباحثه باشد که ابتدای کالس  اولویت پاسخگویي به سئوال ها باید سئوال های -12

تحویل داده مي شود. در ابتدای کالس سئوال شود چند نفر مطالعه و مباحثه  داشته اند. افراد تالشمند 

 .در جمع، مورد توجه قرار گيرند و اندیشه جویان برتر سرگروه شوند 

کتوب و ارسال نموده ) خصوصا گزارش فعاليت و تدریس و... بر اساس فرم ارائه شده را کامل م -13

قسمت مشروح گزارش( تا در عين حال که حق الزحمه ها به موقع پرداخت گردد سندی گویا و کامل از 

 سابقه و تمام شئون این طرح در مرکز مورد نظر باشد.

 :موارد ارزشيابي عبارت است از -1

 نتيجه نظرات و ارزشيابي از اندیشه جویان -

 س ها و عدم غيبت و یا جابجایي زمان کالس ها توسط اساتيدتشکيل به موقع و منظم کال -

دریافت کزارش به موقع، کامل و دقيق ارائه شده اساتيد) استاد پس از اتمام تدریس هر کتاب و همراه  -

 با ارائه نمرات امتحان و مباحثه الزم است گزارش خود را بالفاصله ارائه دهد(  

 اری و همراهي استادامتياز دبيرخانه ،کادر اجرایي به همک -

 نتيجه ارزیابي مرکز برگزار کننده -

 اهتمام به مطالعه و اطالع از وضعيت مخاطب با دریافت به موقع برگه های مباحثه -

 اهتمام به برگزاری و اداره جلسات مباحثه  -

 مقدار ماندگاری، افزایش و یا ریزش اندیشه جویان -

به راه اندازی طرح توسط اندیشه جویان )امتياز اهتمام به تربيت مربي و هدایت و راهنمایي منجر  -

 اضافه(

 برگزاری کارگاه های اموزشي)امتياز اضافه( -

 ارائه فعاليت های تحقيقي در خصوص درسنامه و سایت توسط استاد و اندیشه جویان)امتياز اضافه( -

 ارائه طرح ها و نظرات اصالحي و پيش برنده در نحوه برنامه و محتوا -

 ي در مورد درسنامه ها و چينش کتاب های بينش مطهراظهار نظر اصالح -

 همکاری موثر و دلسوزی عملي در راستای اهداف بينش مطهر  -

 

از آنجا که امتحان یکي از راهکارهای موثر جهت ارتقاء علمي و ایجاد انگيزه مي تواند باشد لذا در   -2

در نمرات به شکل زیر  راستای هدف مذکور ، نحوه تصحيح اوراق و بررسي اعتراض و تجدید نظر

 .انجام مي پذیرد
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الف( برگه ها توسط اساتيد و یا مربيان و یا افراد مورد اعتماد و تایيد شده توسط دبيرخانه تصحيح  -

 .مي شود

 ب( نمرات برگه ها به دقت و کامل در دونسخه نزد استاد و مرکز ثبت مي شود. -

 .ج( برگه ها تحویل اندیشه جویان مي شود -

ویاتي که به نمره خود اعتراض داشته باشند نزد دو نفر اندیشه جویاني که باالترین نمره د( اندیشه ج -

 .را کسب کرده اند اعتراض خود را مطرح مي نمایند

ه( در صورت تایيد  و امضاء هردو اندیشه جوی نمره برتر، برگه جهت تایيد استاد یا مربي مورد نظر  -

 .استاد قرار مي گيرد

نظر اندیشه جویان نمره برتر، نفر سوم برتر اظهار نظر مي نماید در صورت وجود  و( در صورت اختالف -

 .دو نظر تایيد کننده ، برگه جهت تایيد استاد یا مربي مورد نظر استاد قرار مي گيرد
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 تاریخ:   بسم هللا الرحمن الرحیم

 زارش استاد وساعات تدریس کتاب:...................گ

 یک مرکزمختص یک کتاب و 

 نام همکار:                                  تلفن و ایمیل:                                                                    

 شماره حساب:

 نام مرکز:                                     نام مسئول ورابط:                           

 :میل مسئول ورابطتلفن و ای -آدرس مرکز

 

 ردیف

 

 تاریخ

 و

 روزهفته

 مقدار

 زمان

 دقیق

 تدریس

 

تعداد 

 مخاطبین

سر فصل 

 تدریس 

 از کتاب

وضعیت و 

 مبلغ

 رفت و آمد

تعداد 

برگه 

مباحثه 

 تحویلی

 

 

 توضیحات الزم

 

 

 

1 
 

 
      

2        

3        

4        

5        

6        

* 
 جمع بندی

 تعداد روزها

جمع 

 ساعات

جمع 

 جلسات
 جمع کل ...................

جمع 

برگه 

 مباحثه

………….. 

*        
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گزارش استاد : گزارش جامع و مانع باشد به گونه ای که بدون حضور و توضیح همکار گویا و قابل *

 استفاده باشد.          

)شامل گزارش کلی، ارائه نکات و مطالب پیشنهادی،وضعیت مباحثه، مطالعه،سطح اندیشه جویان،    

احترام مرکز،امکانات آموزشی، امتحان ها ، معرفی افراد تربیت شده توانمند برای استفاده مربی یا 

 یان نماید(: سرگروه و یا همکاریهای دیگر با دبیرخانه و هر نکته الزمی که استاد الزم می داند ب

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------                                                                                          

                           تاریخ تکمیل و ارسال.................. امضاء

 

 : پیوست ها*

 تعداد برگه مباحثه قابل تحویل: .... -1

 . وضعیت کامل و ناقص بودن برگه ها:کامل... ناقص..

 لیست نمرات امتحانی: بله... خیر... -2

 لیست جمع نمره امتحان و مباحثه: بله...خیر... -3

 برگه های ارزشیابی اندیشه جویان: تعداد.... -4

.....................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

 مفاد ارزشیابی همکار:  *

 یابی از اندیشه جویان: ....................نتیجه نظرات و ارزش -

تشکیل به موقع و منظم کالس ها و عدم غیبت و یا جابجایی زمان کالس ها توسط  -

 اساتید:................
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ارائه کزارش به موقع، کامل و دقیق )همکاران پس از اتمام تدریس هر کتاب و همراه با ارائه  -

 ............................. :د(ندهمی ارش را ارائه نمرات امتحان و مباحثه الزم است گز

 امتیاز دبیرخانه ،کادر اجرایی به همکاری و همراهی استاد:.............................. -

 نتیجه ارزیابی مرکز برگزار کننده:.................................... -

و تحویل به موقع نتایج و برگه های  اهتمام به مطالعه و اطالع از وضعیت مخاطب با دریافت -

 مباحثه:...............

 اهتمام به برگزاری و اداره جلسات مباحثه:..................................  -

 .............................................ندیشه جویان:ندگاری، افزایش و یا ریزش امقدار ما -

راهنمایی منجر به راه اندازی طرح توسط اندیشه جویان اهتمام به تربیت مربی و هدایت و  -

 )امتیاز اضافه(:................

 برگزاری کارگاه های اموزشی)امتیاز اضافه(:.......................... -

 اندیشهارائه فعالیت های تحقیقی در خصوص درسنامه و سایت توسط استاد و  -

 ....................................................................جویان:..................................

ارائه طرح ها و نظرات اصالحی و پیش برنده در نحوه برنامه و محتوا در  -

 گزارش:..................................

اظهار نظر اصالحی در مورد درسنامه ها و چینش کتاب های بینش  -

 ..........................مطهر:..................

رایزنی با مراکز جهت راه اندازی طرح و همکاری موثر و دلسوزی عملی در راستای اهداف  -

 طرح بینش مطهر:)امتیاز اضافه(:.............................................. 

 ........................  رتبه همکار:*   

 نشده..............  .........وضعیت قرارداد: منعقد شده...   *

 ......................... حق الزحمه هر ساعت:*   

 مبلغ پرداختی و تاریخ:   *

اظهار نظر مقام مسئول وتاریخ: *   

............................................................................................................................. .   

................................................................................................................................... 

--------------------------------------------------مواردی که باید پیگیری و یا به مرکز انتقال یابد:    *

----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------- 
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     بسم هللا الرحمن الرحیم                                  

 تاریخ:

 جو( ارزشیابي دوره تربیت مربي )مختص اندیشه

خود نظر زم و به صورت  اامل و  دقیقخواهشمند است با مطالعه دقیق این پرسشنامه و صرف  وقت ال*

 رادرباره ابعاد هر یک از محورهاي زیر بیان  بفرمایید.

 مربوط به دوره: )محل برگزاری(:......................   

 روزهای:......................

 ...  ساعت:....................

 .........تا تاریخ.......تاریخ:........ز ا......................شروع کتاب 

   مشخصات درخواستی ذیل را تکمیل نمایید.*

 دگي : .....................نام ونام خانوا

 .....سن :.....

 تحصیالت : ......................

 شغل :................ 

 ........نام استاد: ............

 ....................شده:  نام کتاب تدریس

  ازاعداد یکی زدن عالمت با دوره اساتید درمورد را جدول صفحه بعد ارزشیابی در موارد از هریک*

  .قراردهید ارزیابی مورد  (عالی) 5 ،(بسیارخوب)4 ،(خوب)3 ،(متوسط)2  ،(ضعیف)1 
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 نقاط قوت استاد

 استاد    امتیازات

 

 موارد

ایجاد انگیزه در  5 4 3 2 1

پرداختن به طرح 

 بینش مطهر

 
 )لطفا کامل بنویسید(

نظم در پردازش  5 4 3 2 1

 و ارائه مباحث

 

 

قدرت بیان و تفهیم  5 4 3 2 1

 مطالب

ایجاد ربط و  5 4 3 2 1

نسبت منطقی بین 

 مباحث

 

 

مهارت عمومی  5 4 3 2 1

 تدریس

 

مشخص کردن  5 4 3 2 1

جایگاه مباحث در 

 مسائل روز

 

 نقاط ضعف استاد
توانایی  5 4 3 2 1

پاسخگویی به 

 پرسش ها

 

 

 )لطفا کامل بنویسید(

داشتن صبر و  5 4 3 2 1

 سعه صدر

رعایت ادب و  5 4 3 2 1

 احترام

 

 

 

اهتمام به امر  5 4 3 2 1

 مباحثه

 

 

نمره نهایی به  

 استاد
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 استاد چه مطلب دیگری الزم می دانید بفرمایید؟عالوه موارد فوق راجع به *

 

 

 چه نكته یا نكاتي ماندگار از این کتاب و استاد برایتان جالب توجه بود؟*

 

 ارزشیابی از مرکز برگزار کننده:*

)کلیه مسائل ونظراتی که در رابطه با محل برگزاری طرح  اعم از  برخورد مسئولین، شرایط کالسی، نقاط قوت 

 (.پیشنهادات و....الزم است بیان فرمایید مرقوم نماییدو ضعف، 

 

 

 

 ارزشیابی مطالعه: )وضعیت مطالعه مقرری چگونه است؟ نظرات؟(*

 

 

 ارزشیابی مباحثه: *

)آیا مباحثه مفید انجام می دهید یا خیر؟ اگر جواب منفیی اسیت دلییل آن و راه حیل برطیرف کیردن مشیکل چیسیت؟ 

اثیرات آن چگونیه اسییت؟ پیشینهاد شیما بییرای انجیام مناسیب مباحثییه  و ضییعف واگیر جیواب مثبیت اسییت نقیاط قیوت 

 چیست؟(

 

 

 

)آیییا سییئوال هییا مناسییب از لحییاط محتییوا ، زمییان برگییزاری، تعییداد و... بییود؟ :ارزشیییابی سییئوال هییای امتحییانی*

 پیشنهادات خود را بفرمایید(
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؛ زیرا .......:  ..........22نمره نهایي شما به طرح شهید مطهری  از *

................................................................... 

: 22نمره به کار و تالش خودتان نسبت به این برنامه از *

 .................................زیرا..............................................

 مطهر و حواشی آن که در سئواالت فوق به آن ها  انتقادات وپیشنهادات خود را در مورد طرح بینش

 اشاره نشده  است رابیان فرمائید.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

............................................................ 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

........................................ 

 

آیا برنامه ای برای راه اندازی طرح مطالعاتی آثار شهید مطهری در نظر گرفته اید؟چیست؟) اگر برنامه *

برنامه ندارید، ای در نظر گرفته اید، ذکر فرمایید، اگر قبال ارائه داده اید پیشرفت آن را بنویسید واگر 

 بنویسید مشکل کجاست؟(

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

........................................ 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

........................................ 

 

 " در خاتمه از همکاری صمیمانه ی شما کمال سپاس وتشکر را داریم "


