
 باسمه تعالی

 سواالت متداول در رابطه با دوره تربیت معلم

 

 شرایط شرکت در دوره؟ شرایط سنی دارد؟ .1

 تحصیلی مقاطع ی همه در ها رشته یهمهو هیچ شرایط خاصی ندارد،  است آقایان و ها خانم ویژه دوره این

 در ضمن شرط سنی هم ندارد. .دارند را دوره این در شرکت امکان دینی علوم طالب و

 

 محتوای دوره چیست؟ دوره تربیت معلم چند مرحله است؟ .2

است  مرحله 11 که در مجموع سطح 4 شامل و است مطهر بینش مطالعاتی یدوره بر مبتنی معلم تربیت دوره

شوند و در صورت عدم انتخاب، معرفی می برتر نفرات و گیردصورت می ارزیابی مرحله هر در که شودمی

  گذرانند.مراحل بعدی را می

 

 مدت کالس؟ .3

 90شود که شامل یک جلسه مباحثه یک ساعته و یک جلسه کالس هفته برگزار می 12کالس ها به مدت 

 باشد.می در طول هفته ایدقیقه

 

 به کارگیری و استخدام؟ .4

متقاضی جهت تدریس  ابی به مدارس و مراکزما متولی استخدام رسمی نیستیم اما برترین های دوره در ارزی

 شوند و مدل تعامل مالی حق التدریسی است.معرفی می

 

 عرصه های کار و فعالیت در این دوره؟ .5

 شوندمی معرفی معلم متقاضی مدارس به دوره، این در برتر جویان اندیشه. 

 شوندمی معرفی فرهنگیان دانشگاه به التدریس حق استاد عنوان به شرایط واجد جویان اندیشه. 

  محسوب خدمت ضمن ی دوره عنوان به فرهنگیان، دانشگاه معلمین دانشجو برای دوره این 

 .شودمی



  ضمن ساعات عنوان به نیز، معلمین برای دوره این در شرکت ساعات که هستیم رایزنی حال در 

 .شود محسوب خدمت

 شوندمی کارگیری به مطهری شهید آثار مدرس عنوان به نیز برتر و مستعد جویان اندیشه. 

 

 زمان و مکان دوره و تشکیل کالس ها؟ .6

 بندی جمع، نام ثبت از بعد و شودمی انتخاب مدنظر روز نام ثبت هنگام ،ها کالس تشکیل روز با رابطه در

در ضمن شود. قبل از افتتاحیه اعالم می نیز ها کالس مکانشود، می اعالم افتتاحیه قبل از و گیردصورت می

 شود.شروع می خرداد31کالس ها از 

 

 ثبت نام؟ مهلت ثبت نام؟ .7

انجام (bineshemotahar.ir) سایت بینش مطهر ثبت نام به صورت غیر حضوری است و در از طریق 

 باشد.یم139۷خرداد  20مهلت ثبت نام در این دوره تا شود. می

 هزینه دوره؟ .8

 تومان ۸000 جلسه هر ازای به اسالمی تربیت راهبردی مطالعات مرکز های دوره سایر مانند دوره این هزینه

 از 1 مرحله) دوره کل مبلغ .گردد نمی دریافت جویان اندیشه از استخدام یا گزینش بابت مبلغی و بوده

 .باشد می تومان 9۶000 آموزشی جلسه 12 ازای به( 1 سطح

 شود؟این دوره در چه شهرها و استان هایی برگزار می .9

 .شودمی برگزار شهرستان و استان 22در همزمان طور به دوره این

. 11/یزد. 10 /زنجان. 9 /قزوین. ۸ /مشهد. ۷ /قم. ۶ /فارس. ٥ /تهران. 4 /البرز. 3 /اردبیل. 2/اصفهان. 1

. 1۸ /کاشان. 1۷ /بویراحمد و کهکیلویه. 1۶ /همدان. 1٥ /خوزستان. 14 /مرکزی. 13 /مازندران. 12/گلستان

 آذربایجان شرقی .22/جنوبی خراسان.21 /کرمان جنوب. 20 /کرمان. 19 /بلوچستان و سیستان

 ؟ارزیابی .10

 و کتبی آزمون /ارزیابی و سنجی استعداد /استاد و کالس ارشد نظرات /مباحثه انجام /ها کالس در شرکت

 رزومه بررسی

 



 

 

 مدرک دوره؟ اعتبار آن؟ .11

و دانشگاه  مدرک دوره به صورت مشترک بین مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسالمی و موسسه بینش مطهر

 شودصادر می فرهنگیان

 :در صورت انصراف از دوره عودت مبلغ ثبت نام .12

 .شودبعد از پایان مهلت ثبت نام عودت داده میمبلغ ثبت نام 

 

افرادی که قبال مراحل تربیت مدرس را گذرانده اند یا در حال گذراندن مراحل تربیت مدرس   .13

 برای دوره تربیت معلم باید چه اقدامی انجام دهند؟هستند، 

این دسته افراد همان مراحل تربیت مدرس را ادامه دهند و نیازی به ثبت نام در دوره تربیت معلم ندارند، 

تربیت مدرس در صورت تمایل نیز می توانند در ارزیابی دوره تربیت معلم شرکت افراد برتر دوره های 

 کنند.

 افراد غیر ساکن در استانهای ذکر شده هم می توانند در دوره تربیت معلم شرکت نمایند؟ .14

 بله، می توانند در استان های مجاور شرکت کنند.


