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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 

 پیوست ها /توضیحات مسئول پیگیری مسئول انجام بازه زمانی شرح فعالیت ردیف

ماس با دبیرخانه مرکزی و دریافت دستورالعمل ت 1

 راه اندازی طرح

سه هفته قبل از راه 

 اندازی دوره

 های تلفنی )تکمیل فرم درخواست راه اندازی طرح(فرم سوال  :1پیوست مرکز متقاضی مرکز متقاضی

کتاب بینش  14پیوست ) ارسال دستورالعمل راه اندازی طرح: 2پیوست

 ( مطهرچاپ سی وششم

 )ازطریق ایمیل، ،حضوری،مراجعه به سایت یا کتاب بینش مطهر(

 ارسال روندراه اندازی دوره: 3 پیوست

کز راعالم آمادگی م و ارسال درخواست کتبی 2

متقاضی برای راه اندازی طرح به دبیرخانه 

از طریق ایمیل ، فکس  موسسه بینش مطهر

 وحضوری

سه هفته قبل از راه 

 اندازی دوره

  مرکز متقاضی مرکز متقاضی

بررسی درخواست توسط دبیرخانه مرکزی        3

 )تهران و سایر استان ها(

سه هفته قبل از راه 

 اندازی دوره

  مرکزی دبیرخانه مرکز متقاضی

براساس نوع تعیین وضعیت درخواست کننده  4

 )سخنرانی افتتاحیه،تدریس وآموزش و ..( برنامه

سه هفته قبل از راه 

 اندازی دوره

  دبیرخانه مرکزی مرکز متقاضی

تهیه و مطالعه دقیق کتاب بینش مطهر توسط  5

 کادر اجرایی و مسئولین

سه هفته قبل از راه 

 اندازی دوره

 فصل پنجم کتاب بینش مطهر _مشاهده پیوست ها مرکز متقاضی متقاضیمرکز 

تعیین مسئول و کادر اجرایی طرح و معرفی رابط  6

 به دبیرخانه برای هماهنگی امور

دوهفته قبل از راه 

 اندازی دوره

  مرکز متقاضی مرکز متقاضی

دوره های بینش مطهرروال   
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 پیوست ها/توضیحات زمان تحقق مسئول پیگیری  مسئول انجام بازه زمانی شرح فعالیت ردیف

مشخص نمودن مخاطب )اعم از وجود  7

جویان ثابت مانند حوزه علمیه و یا جذب اندیشه

 جو ازطریق تبلیغات(اندیشه

روز قبل از راه  10

 اندازی دوره

   مرکزمتقاضی مرکز متقاضی

مشخص نمودن شرایط و زمان ثبت نام به همراه  8

ها طی کالس پیشنهادی تشکیل اعالم زمان

تبلیغات؛ در حد توان گسترده )مختص مراکزی 

 (.پذیرندجو میکه از بیرون ازمجموعه اندیشه

  مرکز متقاضی مرکز متقاضی -

استاد یا مربی مشخص نمودن زمان تدریس  11

روز و ساعت پیشنهادی توسط دبیرخانه براساس 

 مرکز متقاضی

روز قبل از راه 10

 اندازی دوره

 ( کتاب بینش مطهرچاپ سی وششم 6پیوست )  مرکزیدبیرخانه  دبیرخانه مرکزی

 شرح وظایف استادان

مشخص نمودن زمان جلسه افتتاحیه،اعالم آن و  12

لحاظ کردن تمهیدات الزم برای تشکیل جلسه 

 ای فاخر

روز قبل از راه 10

 اندازی دوره

ثبت  تمهیدات افتتاحیه: قبل از شروع جلسه برای کسانی که  مرکز متقاضی مرکز متقاضی

نام قطعی نموده اند ؛ارائه بسته فرهنگی که شامل؛کتاب 

بینش مطهر،برگه مباحثه،مقرری و برنامه هفتگی،برنامه 

مشخص شروع طرح بعد از جلسه افتتاحیه،کاربرگ 

نظرسنجی افتتاحیه و پس از اتمام جلسه توزیع بسته های 

 پذیرایی

بستگی کیفیت و زمان آغاز تبلیغات جهت راه اندازی دوره 

 به توانمندی و ظرفیت های موجود در مرکز متقاضی دارد

روز قبل از راه 10 امضای تفاهم نامه جامع و کامل 9

 اندازی دور

 :ارسال تفاهم نامه4پیوست   دبیرخانه مرکزی مرکز متقاضی
تقویم آموزشی،فرم درخواست طرح، فرم سابقه ضمائم؛

عملی،دستورالعمل اساتید، کاربرگ مباحثه به  –علمی 

همراه روال مباحثات، گاربرگ نظرسنجی افتتاحیه، 

الزحمه استاد، ایاب و حقارزشیابی و خودارزیابی استاد

دستورالعمل اجرایی مصاحبه و  وتعیین هزینه دوره  ،ذهاب 

 کاربرگ های مربوطه

شناسایی، معرفی و یا درخواست استاد یا مربی  10

خواهشمند است تا استاد و سخنران ) از دبیرخانه

جلسه افتتاحیه مشخص نشده است، زمان جلسه 

 (.وکالس ها اعالم نگردد

روز قبل از راه 10

 اندازی دوره

   دبیرخانه مرکزی مرکز متقاضی
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استاد یا مربی مشخص نمودن زمان تدریس  11

روز و ساعت پیشنهادی توسط دبیرخانه براساس 

 متقاضیمرکز 

روز قبل از راه 10

 اندازی دوره

 ( کتاب بینش مطهرچاپ سی وششم 6پیوست )  دبیرخانه مرکزی دبیرخانه مرکزی

 شرح وظایف استادان

مشخص نمودن زمان جلسه افتتاحیه،اعالم آن و  12

لحاظ کردن تمهیدات الزم برای تشکیل جلسه 

 ای فاخر

روز قبل از راه 10

 اندازی دوره

تمهیدات افتتاحیه: قبل از شروع جلسه برای کسانی که ثبت   مرکز متقاضی مرکز متقاضی

نام قطعی نموده اند ؛ارائه بسته فرهنگی که شامل؛کتاب 

بینش مطهر،برگه مباحثه،مقرری و برنامه هفتگی،برنامه 

مشخص شروع طرح بعد از جلسه افتتاحیه،کاربرگ 

های نظرسنجی افتتاحیه و پس از اتمام جلسه توزیع بسته 

 پذیرایی

جویان در بازه زمانی مشخص ثبت نام از اندیشه 13

جو( گیری از نمونه فرم ثبت نام )اندیشهبا بهره

 های قراردادموجود در پیوست

روز قبل از راه 10

 اندازی دوره

   مرکز متقاضی مرکز متقاضی

اند جویانی که ثبت نام شدهتهیه لیست از اندیشه 14

و...( و تحویل به  )مشخصات؛رشته تحصیلی

 استاد و دبیرخانه

روز قبل از راه 10

 اندازی دوره

   مرکز متقاضی مرکز متقاضی

قبل از  یک هفته هماهنگی با اساتید دورهو  تمهید 15

 راه اندازی دوره

   دبیرخانه مرکزی دبیرخانه مرکزی

امضای تفاهم نامه با استاد)توجیه و ارائه تقویم  16

مباحثه، ارزشیابی و خودارزیابی آموزشی و روال 

 استاد، سربرگ خام آزمون (

یک هفته قبل از 

 راه اندازی دوره

   دبیرخانه مرکزی دبیرخانه مرکزی
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مسئول پیگیری و  مسئول انجام بازه زمانی شرح فعالیت ردیف

 نظارت

 / پیوست ها توضیحات  زمان تحقق

   دبیرخانه مرکزی مرکز متقاضی افتتاحیه روز برگزاری جلسه افتتاحیه در زمان مشخص 17

)شامل  برپایی نمایشگاه محصوالت بینش مطهر 18

سیرمطالعاتی استاد مطهری  های سطح یککتاب

ها، ینش مطهر )مختص بزرگسال و نوجوان(، درسنامه

درالمیزان، بینش و رفتار قرآنی، جمال السالکین، 

فشرده جلسات همراه لوح  سیرمطالعاتی امام و آقا، به

 تدریس دکتر هاشمی گلپایگانی، جلسات دانش افزایی

 ...( اساتید، پاورپوینت و نمودار درختی و

   مرکز متقاضی مرکز متقاضی روز افتتاحیه

ارائه و فروش کتاب بینش مطهر در حین ثبت نام  19

 و تاکید بر مطالعه آن برای جلسه افتتاحیه

   متقاضیمرکز  مرکز متقاضی روز افتتاحیه

             گروه بندی کالس ها و معارفه سرگروه ها 20

)در صورتیکه بیش از یک کالس وجود داشته باشد( 

نفر(  4بندی مباحثه )تعداد مطلوب اعضای گروه وگروه

مسئول کالس و تهیه  ها وو مشخص نمودن سرگروه

لیست اسامی برای اعالم )با توجه به توضیحات کتاب 

 ( از جلسه دوم مطهر بینش

 کتاب بینش مطهرچاپ سی وششم ( 14)پیوست   مرکز متقاضی مرکز متقاضی جلسه دوم  

 دعوت نامه و شرح وظایف سرگروه یا مربی

جلسه مشترک اساتید به منظور ارتقاء سطح علمی و   مرکز متقاضی مرکز متقاضی هفتگی جلسات دانش افزایی اساتید و مربیان 21

 هفتگیآموزشی طرح بطور 

قبل از جلسه مباحثه و  نمطالعه ی کامل مقرری توسط اندیشه جویا 22

 کالس

   مرکز متقاضی مرکز متقاضی
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مسئول پیگیری و  مسئول انجام بازه زمانی شرح فعالیت ردیف

 نظارت

 پیوست ها /توضیحات زمان تحقق

های تکمیل برگزاری جلسات مباحثه و دریافت برگه 23

رابط توسط سرگروه با نظارت  شده مباحثه

برای تحویل به استاد )براساس مطالب  متقاضیمرکز

 مندرج دربینش مطهر(

 ( کتاب بینش مطهرچاپ سی وششم  9و  8پیوست  )  مرکز متقاضی مرکز متقاضی قبل از شروع کالس

بعد از جلسه مباحثه و  تشکیل جلسه اساتید با سرگروه ها 24

 قبل از تشکیل کالس

   مرکز متقاضی متقاضیمرکز 

   مرکز متقاضی مرکز متقاضی هفتگی برگزاری کالس ها 25

های مباحثه قبل از شروع برگه وتحویل لیست کالسی  26

 توسط نماینده کالس به استاد کالس
   مرکز متقاضی مرکز متقاضی قبل از شروع کالس

 گزارش وضعیت جلسات مباحثه و ارائه به استاد  مرکز متقاضی مرکز متقاضی دومجلسه  ات به استاد          مباحثارائه لیست گروه بندی  27

*ارائه فایل صوتی بینش مطهر جهت ترویج طرح  28

 حداکثر تا جلسه سوم
   مرکز متقاضی مرکز متقاضی جلسه سوم

در اختیار قرار دادن کتاب بعدی در جلسه آخر  29

 توسط مرکز متقاضی تدریس کتاب قبلی

 

آخر هر کتاب جلسه 

 طبق مقرری

   مرکز متقاضی مرکز متقاضی

   دبیرخانه مرکزی مرکز متقاضی از جلسه چهارم به بعد مصاحبه علمی از اندیشه جویان* 30

 جلسه سوم ارزشیابی استاد 31

 و جلسه آخر

 ( کتاب بینش مطهرچاپ سی وششم 11پیوست )  دبیرخانه مرکزی دبیرخانه مرکزی

 که برای اولین بار تدریس میکنندجلسه سوم؛اساتیدی 

 جلسه آخر؛همه ی  اساتید
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                                                                         .می گردد اعمالراه اندازی دوره تربیت مدرس موارد ستاره دار  درصورت*

                                                                                    

 

. 

 /  پیوست ها توضیحات زمان تحقق مسئول پیگیری انجاممسئول  بازه زمانی شرح فعالیت ردیف

تحویل برگه های ارزشیابی تکمیل شده توسط  32

 اندیشه جویان و خودارزیابی به استاد

   مرکز متقاضی مرکز متقاضی جلسه آخر

های تصحیح شده با ضابطه مندرج در برگهتحویل  33

 ن دستورالعمل بررسی به اعتراض نمرات آزمو

   مرکز متقاضی مرکز متقاضی تصحیح اولیهپس از 

از روند برگزاری کالس ارائه و ارسال گزارش فعالیت  34

 هبعد از اتمام تدریس یک کتاب به دبیرخانها 

   دبیرخانه مرکزی مرکز متقاضی اتمام هر کتاب

تهیه، تکثیر و تکمیل گواهی پایان هرکتاب با امضاء  35

نیاز ارسال برای  و استاد و در صورتمتقاضی مرکز 

 امضاء و تأیید دبیرخانه موسسه بینش مطهر

 ( کتاب بینش مطهرچاپ سی وششم 12پیوست )  مرکز متقاضی مرکز متقاضی اتمام دوره

 تهیه و تکمیل مستمر و تدریجی کارنامه سطح یک 36

) یک نسخه از کارنامه می تواند  توسط مرکز متقاضی

 در اختیار اندیشه جو باشد(

هر کتاب  یا پایان 

 اتمام دوره

 ( کتاب بینش مطهرچاپ سی وششم  4پیوست )  مرکز متقاضی مرکز متقاضی

 کارنامه سطح یک

آماده سازی و اعطای گواهی و مدرک دوره در پایان  37

 سطح یک بر اساس کارنامه

 ( کتاب بینش مطهرچاپ سی وششم 13پیوست )  دبیرخانه مرکزی مرکز متقاضی اتمام دوره

تبلیغ, انتقال )جهت ترویج و فعالیت درفضای مجازی  38

تجربه, انعکاس جلسات هم اندیشیومباحثه, پاسخ به 

شبهات, نمایش محتواهای تولیدی اندیشه جویان 

 (....مرتبط بامرکزو

   مرکز متقاضی مرکز متقاضی حین شرکت در دوره

برای اطالع از اخبار وبرنامه های بینش مطهر  39

 موسسه مراجعه شود به سایت  درسراسر کشور

 تارنما؛ نشانی  دبیرخانه مرکزی دبیرخانه مرکزی -

bineshemotahar.ir 


