
 سمه تعالیب

 تربیت معلم شیوه نامه ی اجرایی دوره

بر اساس تفاهم انجام شده با دانشگاه فرهنگیان، و  مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسالمیموسسه بینش مطهر و 

بر  با هدف عملی کردن مفاد این تفاهم نامه، به عنوان اولین گام، اولین دوره جذب و تربیت معلم و مربی را 

 شود.برگزار می اندیشه دینی با محوریت آثار و اندیشه های استاد شهید مطهری )ره( نظاممبنای 

 

 اهداف: .1

معرفی به عرصه های و کادرسازی افراد مستعد معلمی و استادی جهت بکارگیری و شناسایی، جذب و تربیت 

 موجود

 

 مخاطبین: .2

ارشد و دکتری در همه ی رشته ها، و طالب این دوره ویژه آقایان و خانم ها دارای مدرک کارشناسی، کارشناسی 

 :وشرایط سنی خاصی ندارد علوم دینی می باشد

 فارغ التحصیالن دانشگاهیدانشجویان و . 1

و پرورش به دانشگاه  دانشجومعلمان، اساتید حق التدریسی، افراد مأمور آموزش از آموزش). دانشگاه فرهنگیان2

 ( دانشگاه فرهنگیان کارکنانفرهنگیان و 

 . معلمین رسمی3

 

 عرصه ها و مزیت های دوره: .3

 . شوندمی معرفی معلم متقاضی مدارس به دوره، این در برتر جویان اندیشه .1

 شوند. میاندیشه جویان واجد شرایط به عنوان استاد حق التدریس به دانشگاه فرهنگیان معرفی . 2

 دانشگاه معلمین  دانشجو برای مزیت ها و مشوق هایی  با هماهنگی دانشگاه فرهنگیانشرکت در این دوره   .3

 دارد. فرهنگیان

 خدمت ضمن ساعات عنوان به نیز،رسمی  معلمین برای دوره این در شرکت ساعات که هستیم رایزنی حال در. 4

 . شود محسوب



 .میشوند کارگیری به مطهری شهید آثار مدرس عنوان به نیز برتر و مستعد جویان اندیشه. 5

 از مندی بهره جهت فرهنگیان دانشگاه به باشند می الف رتبه حایز مطهر بینش دوره در کهمعلمانی  دانشجو.6

 (.نفر 5000 سقف تا) گردند معرفی درصدی 50 تخفیف

 اشند،ب کشوری هزار زیر رتبه دارای و داشته آمیزی موفقیت شرکت مطهر بینش دوره در کهدانشجو معلمانی . 7

 .شوندمی مند بهره درصدی 70 تخفیف از

 

 :کارگیریبه  .4

این دوره نیز مانند سایر دوره های مرکز می باشد و صرف حضور در جلسات، و یا کسب نمره قبولی و دریافت 

وجود تعهدی در قبال استخدام افراد شرکت کننده در دوره  هیچ گونهنخواهد بود و به کارگیری گواهی به منزله 

 شوند.ن های دوره به عرصه های موجود معرفی میو فقط برتری نخواهد داشت

 انجام می پذیرد: های زیردر بخش برترین ها به کارگیری

 معرفی به مدارس متقاضی معلم. 1

 معرفی به دانشگاه فرهنگیان به عنوان استاد حق التدریس. 2

داشته باشند عالوه بر گواهی  مدرس اندیشه ها و آثار شهید مطهری ره: در این مدل افراد برتر که توان تدریس .3

دوره، گواهی مدرسی نیز دریافت کرده و در دوره های بعدی به عنوان مدرس حق التدریسی به کار گرفته خواهند 

زمه جذب به عنوان مدرس، توان تدریس و استمرار مطالعه اندیشه ها و آثار شهید مطهری ره خواهد بود. . الشد

درس حق التدریسی پیچیدگی های بخش اول را ندارد لکن افراد معرفی شده و از این رو جذب افراد به عنوان م

 .برتر باید در مصاحبه تخصصی نیز شرکت نمایند

 

 محتوای دوره:  .5

مرحله اول از سطح یک از مجموعه بینش مطهر )کتبِ بینش مطهر، آزادی انسان، آزادی بندگی، محتوای این دوره، 

سطح می  4می باشد، البته سیر مطالعاتی شهید مطهری )ره( دارای ( 1ر قرآنی بینش و رفتا ،خدا در زندگی انسان

 مراحل انتخاب، عدم صورت در و شوندمی معرفی برتر نفرات و گیردمی صورت ارزیابی مرحله هر در باشد

 می توانند در سایر مراحل نیز شرکت نمایند. پذیرفته شدگان در این مرحله البته .گذرانندمی را بعدی

 

 



 

 مرحله و چهار سطح( 11کتاب در  4۰سطوح چهارگانه سیر مطالعاتی بینش مطهر )

 سطح چهار سطح سه سطح دو سطح یک

 مرحله اول مرحله اول مرحله اول مرحله اول

 نهجی در نهج البالغه. ۳۱ اسالم و ملی گرایی. ۲۲ تربیت و رشد اسالمی. ۱۳ بینش مطهر. ۱

 معرفت شناسی. ۳۲ بیداری اسالمی. ۲۳ علمعقل و . ۱۴ آزادی انسان. ۲

 علم اخالق. ۳۳ والیت فقیه و روحانیت. ۲۴ اخالق اسالمی. ۱۵ آزادگی بندگی. ۳

 عدالت. ۱۶ خدا در زندگی انسان. ۴
احیای فکر دینی و علل . ۲۵

 دین گریزی
 عرفان اسالمی. ۳۴

 مرحله دوم مرحله دوم مرحله دوم مرحله دوم

حقوق زن و مرد در .۱۷ سیره نبوی. ۵

 مبانی() ۱اسالم جلد
 اسالم و توسعه. ۲۶

 خداشناسی. ۳۵

 عدل و قدر. ۳۶ تبلیغ. ۶

حقوق زن و مرد در .۱۸ مسئله نفاق. ۷

 ۲اسالم جلد

 جامعه و تاریخ در قرآن. ۳۷ پایان پیامبری. ۲۷

 مرحله سوم مرحله سوم سیره امیرالمومنین. ۸

 حقوق زن و مرد در.۱۹ مرحله سوم

 ۳اسالم جلد
 پیامبر شناسی. ۳۸ انسان شناسی. ۲۸

 نهضت حسینی .۹

امر به معروف و نهی از .۱۰

 منکر

حقوق زن و مرد در ۲۰

اخالق ) ۴اسالم جلد

 جنسیتی(

 امام شناسی. ۳۹ فطرت.۲۹

 سیره معصومین. ۱۱

 مهدویت. ۱۲
حقوق زن و مرد در ۲۱

 حجاب() ۵اسالم جلد 
 رستاخیز. ۴۰ کاملکمال انسان و انسان .۳۰

 



 ارزیابی: .6

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

 رزومه

 

 برگزاری: و مکان زمان  .7

. به همراه مباحثه برگزار می گردد ، ودقیقه ای ۹0 هفته؛ هفته ای یک جلسه 12به مدت  13۹7خرداد  31از 

 جلسه تدریس(. 11)جلسه افتتاحیه به همراه 

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

 . شودمی اعالم افتتاحیه از قبل نیز ها کالس مکان شود،می اعالم افتتاحیه از قبل و گیردمی

 

 محل برگزاری دوره: .8

 

 استان و شهرستان برگزار می گردد. 24این دوره ها به صورت همزمان در تهران و 

 /زنجان.  ۹ /قزوین.  ۸ /خراسان رضوی.  7 /قم.  6 /فارس.  5 /تهران .4 /البرز.  3 /اردبیل .2 /اصفهان.1

 /بویراحمد و کهکیلویه.  16 /همدان.  15 /خوزستان.  14 /مرکزی.  13 /مازندران. 12 /گلستان.11 /یزد.10

 /شرقی آذربایجان.  21 /جنوبی خراسان. 20 /کرمان جنوب .1۹ /بلوچستان و سیستان. 1۸ /کاشان.17

 . خمینی شهر24/.کردستان23/. آذربایجان غربی23 .کرمانشاه/22

 

 کانال های ارتباطی: .9

 

 جهت اطالع از محل دقیق دوره در هر استان به کانال های زیر مراجعه فرمایید:

 https://t.me/tarbiatmoalem1 تلگرام:

 https://eitaa.com/tarbiatmoalem1 ایتا:

 http://sapp.ir/tarbiatmoalem1 سروش:

 

https://t.me/tarbiatmoalem1
https://eitaa.com/tarbiatmoalem1
http://sapp.ir/tarbiatmoalem1


 

 گواهی دوره: .1۰

کز مطالعات راهبردی مر موسسه بینش مطهر، افرادی که در این دوره نمره قبولی را کسب نمایند، گواهی معتبر از به

  اعطا می گردد. دانشگاه فرهنگیاندانشگاه امام حسین )ع( و  تربیت اسالمی

 مهلت و هزینه ثبت نام: .11

مطهر و سایت مرکز مطالعات راهبردی سایت بینش و از طریق  13۹7خرداد  20مهلت ثبت نام در این دوره تا 

مرکز مطالعات راهبردی تربیت  موسسه بینش و هزینه این دوره مانند سایر دوره های می باشد. تربیت اسالمی

 مطهر بینش سایت طریق ازو   است اینترنتی صورت به نام ثبتباشد. میتومان  ۹6000اسالمی 

(bineshemotahar.ir)  شود.می انجامتربیت اسالمی  و مرکز مطالعات راهبردی  

 


