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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 

 " .................... موسسه بینش مطهر و "جانبه فی مابین  دو تفاهم نامه

به  ....به نمایندگی آقای/خانم ................ …….….………………………………متقاضی مراکز بین جانبه دو این قرارداد

 .............................................................................................................................................................نشانی

و موسسه بینش مطهر  مرکز................................................ که در این قرارداد باعنوان  شماره تلفن:با

 موسسه باعنوان ...................با شماره تلفن :  .....................به نشانی: .................به نمایندگی:استان:............ 

 منعقد می گردد.

با محوریت آثار استاد شهید ی تربیت مدرس و مربی هابرگزاری دوره راه اندازی طرح بینش مطهر و 

هدف ایجاد شبکه فکری و  بامطهری)ره( و بینش و رفتار قرآنی در مرکز ............................................... مرتضی

 .اندیشه ی محتوای بینش مطهرایجاد نظام فکری مبتنی بر  ب( تربیتی با دو رکن الف(تربیت کادر مربی و مدرس

 می باشد.  جلسه 12  ،هر مرحله آموزش های دوره

 برگزار شود.   همزمان افتتاحیه و جلسه اول   می تواند در مرحله اول،  :1بصرهت

: با توجه به سطح مخاطب در صورت نیاز با هماهنگی مرکز و موسسه به تعداد جلسات می تواند افزوده 2تبصره

 شود.

که بین بیست دقیقه الی  دقیقه می باشدیک ساعت و چهل حداقل  ،هرجلسه مدت برگزاری هرکالس در: 3تبصره 

 نیم ساعت ابتدای هر جلسه به مباحث بینش و رفتارقرآنی اختصاص دارد.

 .سال ادامه خواهد داشت مدت ......به  امضاء این قرارداد از تاریخ 

تبصره : هر یک از طرفین می توانند تا قبل از انقضای مدت اعتبار این تفاهم نامه، تقاضای تمدید آن را مطرح 

 نمایند. بدیهی است در صورت حصول توافق مجدد در چارچوب توافقات حاصله اقدام خواهد شد.

 

 

 

                                                                                                                         باید با برنامه ریزی زمینه ای فراهم شود که طالب، دانشجویان و نسل جوان، دوره کتاب های شهید مطهری را مطالعه نمایند.             

 (ولی معظم فقیه)زید عزه
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کلیه ی امور و برنامه محتوایی  وتمام تالش خود را مصروف برگزاری منظم دوره نموده  متعهد می شود

و از هرگونه اعمال سلیقه در تنظیم سیر مطالعاتی انجام داده بینش مطهر  روال و شیوه نامه های تنظیمیرا طبق 

 احراز و  بر اساس شیوه نامه ای که ارائه می شود، دوره را اجرا نماید.

آزمون ها ،برگه خام کارنامه و ارزیابی  برگه مباحثه، متعهد می شود کلیه ی کاربرگ های طرح مانند؛  

 و به موقع در اختیار اندیشه جویان قرار دهد.اساتید را مطابق کاربرگ های ارائه شده، به تعداد الزم تکثیر نماید 

 bineshemotahar.ir اکز در سایتجهت استفاده مر ،و نمونه کارنامه برگه مباحثه :ملهمنجکلیه کاربرگ ها تبصره:

 .ه می شودارائو  بارگزاری

 

کارنامه و گواهی و کادریابی در سایت  از اندیشه جویان را برای صدور همه ثبت نام هامتعهد می شود  

و مستمر انجام داده و کلیه امور تبلیغات و راه در فضای مجازی اطالع رسانی به موقع  دهد.بینش مطهر انجام 

 .و نتیجه ارزیابی و میزان موفقیت افراد را برای موسسه ارسال نمایدره را به صورت موثر عهده دار شود اندازی دو

که ثبت نام در سایت بینش مطهر انجام نشده و به صورت دستی و حضوری در مرکز انجام  در صورتی:1تبصره

 .توسط مرکز در سایت انجام می گیرد ثبت نام با دسترسی که موسسه در اختیار مرکز قرار می دهد ،، شده باشد

برای اطالع از برنامه های کلی رسیده و  بینش پژوهانهمه درس اطالع رسانی به اطالع آ :الزم است 2تبصره

   شوند.بینش مطهر  عمومی  های اطالع رسانیوارد فضای مجازی و کانال  همه اندیشه جویانموسسه، 

 در صورت دارا بودن سایت ، لینک  مشخصی را جهت برگزاری این طرح تعبیه نماید. :3تبصره

 اختیار اندیشه جویان قرار دهد.متعهد می شود کلیه کتب مورد نیاز طرح را به موقع تهیه و در  

رفتار  وبینش   کتاب های بینش مطهر ، بینش پژوهانو محصوالت ضروری و الزم برای استفاده  : کتب1تبصره 

و یا دوره های غیر برای استفاده اساتید، مربیان و سرگروه ها  می باشد، درسنامه ،لوح های فشرده تدریس و نیآقر

 بینش پژوهانبه   محصوالت مرتبط دیگرکتب ویژه کودک و نوجوان، و  محصوالت مانندمی باشد. بقیه حضوری 

 .دنتهیه نمای کدام مایل بودند و در دسترس آن ها قرار بگیرد تا هر معرفی

قرار گرفته باشد  بینش پژوهان: الزم است الاقل یک هفته قبل از تشکیل کالس، کتاب ها تهیه و در اختیار 2تبصره

 دگی کامل و با مطالعه در کالس حضور یابند.تا با آما

متعهد می گردد زیرساخت های اجرایی از قبیل؛ فضای مناسب برای برگزاری کالس و مباحثه و سایر   

 لوازم و امکانات آموزشی را فراهم نماید. 

تمهید  متعد می شود نسبت به امر مباحثه اهتمام جدی داشته باشد و با گروه بندی و برنامه ریزی و 

هر مقرری توسط اندیشه جویان به مدت یک ساعت  ،الزم برای مکان و هماهنگی های الزم جهت مباحثه

 و چهل دقیقه قبل از تشکیل کالس انجام شود.
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کالس ها و انتخاب مخاطبان و توجیه کامل آنان اهتمام  دوره و که در برگزاری منظم متعهد می شود

 نشود.  یا کوتاه  و بدون هماهنگی کالسی تعطیل الزم را داشته باشد

متعهد می شود فردی را با مدیریت قوی و روحیه ی پیگیری باال به عنوان رابط جهت هماهنگی با   

 تا همه موارد  به موقع انجام پذیرد. استاد برای پیگیری کلیه امور مندرج در تفاهم نامه و شیوه نامه معرفی نموده

را به عنوان ارشد کالس انتخاب می نماید تا امور جاری کالس را  بینش پژوهانتبصره: استاد یکنفر از میان 

 پیگیری نماید.

متعهد می شودکاربرگ آزمون ها، ارزیابی اساتید و برگه خام کارنامه را مطابق نمونه طراحی شده به  

 قرار دهد. بینش پژوهانتعداد الزم تکثیر و به موقع دراختیار 

 شوند.  قرار گرفته و توجیه ش پژوهانبینکاربرگ های مورد نیاز در اختیار  کارنامه خام و ،در ابتدای کار :1تبصره

تحویل موسسه  ،حداکثر تا یک هفته بعد انجام شده و  ، گزارش کار و ارزشیابی دورهزمان مناسب: در 2تبصره

 شود.

ن اقدام آهرگونه نارسایی و اشکال در محتواها  و اساتید بالفاصله گزارش شود تا موسسه برای رفع  :3تبصره

 .نماید

 ،م شده با اساتیداز اساتید مورد تایید بینش مطهر  و بر اساس قرار داد انجا فقطمتعهد می شود  . 

 .ه نمایداستفاد

استفاده مورد نظر  با هماهنگی موسسه به صورت موقت از استاد ،اساتید دیگر تبصره: در صورت لزوم استفاده از

 .خواهد شد

 

کلیه کاربرگ ها، روال ها و شیوه نامه و بودجه بندی  برنامه سیر مطالعاتی را تنظیم و متعهد می شود 

.در اختیار مرکز قرار دهدبه روز رسانی و  طرح را 

می ه ارائکز جهت استفاده مر bineshemotahar.irسامانه از طریق : کلیه کاربرگ های مورد نیاز مذکور تبصره

 شود.

 

برای ارتقای و متعهد می شود محتوای منابع جانبی اعم از لوح فشرده، درسنامه و ... را تولید 

 محتوای علمی اندیشه جویان، در اختیار مراکز قرار دهد.

 
 ویل نماید.حآماده ت ،ارش  محتوای مراکز را در مورد محصوالت به موقعمتعهد می شود سف
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اعالم نیاز نموده و طبق توافق، زمان آماده سازی  ،تبصره: برای تامین به موقع کتابها ، الزم است مرکز مدتی قبل

 مشخص شود.

 درصد در اختیار مراکز قرار دهد. ....الی  ....ها را با تخفیف  کتاب :

 تبصره: هزینه تهیه و انتقال کتاب ها به عهده مراکز بوده و موسسه نسبت به آماده سازی محتواها متعهد می باشد.

اقدام به صدور گواهی و مدرک برای  شورای علمی ، توسط آموزشی و کارنامه مستندات  پس از تایید

 موفق در مراحل و سطوح مختلف می نماید. بینش پژوهان

 متعهد است کلیه اطالع رسانی های الزم را از طریق فضای مجازی و سایت انجام دهد.

، صدور شناسه علمی، گواهی، کارتولیت ئر و مسمسئول اطالعات شبکه بینش مطه، موسسه مجازی : واحدتوضیح

 و مدیریت فضای مجازی را بر عهده دارد. مدرک

در صورت تقاضای مرکز برای راه اندازی دوره های غیر حضوری، برنامه و محتوای آموزش مجازی را  

.در قالب لوح های فشرده تنظیم می نماید

نیز  و  ، مسئولیت برگزاری دوره های مجازی بینش مطهر در کلیه شعب و نمایندگی هامجازی تبصره: واحد

 را برعهده دارد.   bineshemotahar.ir  پشتیبانی سامانه رسمی موسسه:

 .باشدهای هدفمند داشته  نظارتتربیتی  -متعهد است بر محتوای علمی 

واریز و موسسه یی به حساب کادر اجرا ارت و، صدور گواهی، نظیه هزینه ها  من جمله حق الزحمه استادکل 

 بر اساس عقد قرار داد با استاد و ارزشیابی، حق الزحمه را محاسبه و پرداخت می نماید.  موسسه

و موسسه و ارزشیابی و سطح  رار داد فی مابین استادمبلغ حق الزحمه استاد با نظر موسسه و بر اساس ق تبصره :

 .مشخص می شود استاد

بدون  بینش پژوهانو تحویل نمرات و کارنامه مرحله حق الزحمه استاد پس از تدریس و برگزاری آزمون هر  

 .پرداخت می گردد بر اساس قرارداد، تاخیر

شورای علمی  ،، بر عهده استاد است و در صورتی که مراکزه نمرات مباحثهارائو تصحیح اوراق امتحانی تبصره 

ولیت ئمس و یا مرکزی، شورای علمی استان ،، تایید کارنامه با شورای علمی است در غیر اینصورتداشته باشند

 را به عهده خواهد داشت.بررسی و تایید 

استاد توسط  مبلغ حق التدریس  یا مورد توافق می باشد، اده اندمراکزی که دبیرخانه مستقل تشکیل د   

 شود. به استاد پرداخت می مستقیما  موسسه،بر اساس قرار داد مرکز ، 

 شماره حساب مالی مورد تایید طرفین به شرح زیر می باشد:
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...... و ........................به منظور برنامه ریزی اجرایی، پیگیری و اجرای مفاد این تفاهم نامه، از طرف مرکز...............

 از طرف موسسه، ................................کمیته مشترک را تشکیل می دهند.

مکاری هها، تالش برای توسعه  و پیگیری اجرای آن زمانبندی انجام برنامه هال مالی، ئدقیق مسا مشخص نمودن

ن فاد ایمها در زمینه های جدید و مورد عالقه طرفین، حل و فصل هر گونه اختالف احتمالی در تفسیر یا اجرای 

 عهده این کمیته می باشد.ه تفاهم ب

، قابل طرفین قرارداد طرف، صورتجلسه شده و پس از امضاء : کلیه توافق های حاصله بین نمایندگان دو1تبصره

 اجرا می باشد.

د م خواه: در صورت لزوم تغییر هر یک از اعضای کمیته فوق، مراتب طی نامه ای کتبی به طرف مقابل اعال2تبصره

 شد.

 

 

 نسخه تهیه شده است و هر کدام دارای اعتبار واحد می باشد. 2ماده و در  7این قرارداد در 

 

 

         

  

 .....موسسه بینش مطهرسئول ممدیر عامل/

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

 امضاء

 

  ریاست مرکز متقاضی راه اندازی دوره   

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

 امضاء

 


