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خراسان  بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان فرهنگیکانون مطالعات فکری،

 رضوی

وری اسالمی انگاری در تعلیم و تربیت خیانت به اسالم و جمهمسامحه و سهل امام خمینی)ره(:
س امور  

 
ن احتراز کرد. این امر در را

 
و استقالل فرهنگی یک ملت و کشور میباشد و باید از ا

است، نه تنها سهلانگاری و مجامله ننمایید؛ که با جدیت و پشتکار برای هر چه غنی تر و بهتر 
موزش و پرورش اقدام نمایید. 

 
                                                                             شدن اساس ا

(01/70/1361 - 17و جلد  18/10/1359 -13جلد  -)صحیفه امام خمینی)ره(   

موزش و پرورش احتیاج به تحول داریم
 
مقام معظم رهبری(12/2/1385)ما در ا  

موزش و پرورش کنونی کشورما، ساخته و پرداخته فکر ما و برنامه های ما و فلسفه
 
ما نیست،  ا

ن فلسفه هستیم.
 
ن فلسفه ای نبود که ما امروز دنبال ا

 
                            بنای کار برا

مقام معظم رهبری(3/5/6138)  
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 بیان مسئله:

هم به این شکل عمل  شکل جدید آموزش و پرورش ما سوغاتی بود، وارداتی بود، اهدافی پشت سرش بود. خب، ما سالها"

کردیم. باالخره اگر خودی هم بود، اگر از درون برآمده و جوشیده هم بود، بعد از سالها انسان به یک اِشکالی برخورد میکند؛ لذا 

یک نوسازی الزم است. پس این تحول بنیادی، یک کار الزمی است. اگر میخواهیم تحول بنیادی در آموزش و پرورش انجام 

این پولی که شما خرج میکنید، این وقتی که شما میگذارید، این همه معلمی که شما در سراسر کشور به مدارس بگیرد؛ یعنی 

برداری شود، باید این تحول آموزان میفرستید، اگر بخواهیم اینها چند برابر اثر کند و به شکل بهینه از آن بهرهو سراغ دانش

)بیانات هبرمعظم .ریزی شودقدمِ این سند تحول برنامهبهریزی. باید قدمهصورت بگیرد. این تحول احتیاج دارد به برنام

 "(13/2/1391انقالب

با توجه به عنایات مقام معظم رهبری در خصوص تحول در آموزش وپرورش ودرپی آن ابالغ سیاست های کلی تحول در 

بنیادین در آموزش وپرورش کردند.این  آموزش وپرورش توسط ایشان،مسئولین آموزش وپرورش اقدام به تدوین سند تحول

شی کشور باید در راستای اجرای آن وزمینه سازی سند به عنوان نقشه ی راه آموزش وپرورش وچشم اندازی که نظام آموز

دراین سند برنقش معلم به عنوان مهم ترین عنصر نظام  برای تحقق جامعه عدل مهدوی،گام بردارد،تدوین گردیده است.

اجرا بشود مطمئنا به نیروی انسانی متخصص متعهد نیاز دارد اگر بخواهد این سند در نظام آموزشی  شده است. آموزشی تاکید

که عالوه بر آگاهی از نقش خود در این تحول بنیادین،باید نسبت به فلسفه وپایه واساس تدوین این سند نیز آگاهی وشناخت 

هنگیان نیز به دلیل تحقق همین ماموریت در نظام آموزشی کشور تاسیس دانشگاه فر کامل داشته باشد)فلسفه تربیت اسالمی(

 گردید.

ی چیزهائی است که باید به طور جدی به آرایش درونی آن ی دانشگاه فرهنگیان هم خیلی مهم است؛ این هم از جملهمسئله"

خود چیزی بدهد. اینجا شخصیت توجه شود. معلم اگر شخصیت خودش ساخته نباشد، نمیتواند به متعلم خود، به مخاطب 

 "بیانات مقام معظم رهبری(18/2/1392معلمین ساخته میشود.) 

زیر نظام،سند تحول بنیادین  6در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص دانشگاه فرهنگیان که یکی از 

در دانشگاه فرهنگیان)پردیس شهید است.بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان مشهد اقدام به فعالیت در حوزه ی تربیتی 

معلمان  وآشنایی آنان با مبانی و اصول تربیت اسالمی نموده، که مدنظر رهبر -بهشتی مشهد(با هدف تاثیر گذاری بر دانشجو.

 معظم انقالب بوده است.

شجاعت، قوّت خطرپذیری،  باید انسانهای شریف، دانا، با استعدادهای جوشان، دارای ابتکار، دارای اخالق نیک انسانی، دارای"

ی به خدای متعال و متکی به بینی یا خودبرتربینی، انسانهای دلدادهی خودکمورود در میدانهای جدید، بدون هیچگونه عقده

قدرت الهی و دارای توکل کامل، انسانهای صبور، انسانهای بردبار و حلیم، انسانهای خوشبین و انسانهای امیدوار تربیت کنید. 

این بسته را باز کنیم،  ی معتقدین و مؤمنین خود قرار داده.ی کامل در اختیار همهی اینها را به صورت بستههمهاسالم 

مند شویم، آنها را بچشیم و درون وجود خودمان ذخیره کنیم. خروجی آموزش و دانه از این مواد استفاده کنیم، بهرهدانه

 "(1390م معظم رهبریپرورش باید اینجور انسانی باشد.)بیانات مقا

در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص تربیت اسالمی واهمیت تربیت اسالمی،بسیج دانشجویی دانشگاه 

نموده است که شرح  بایسته های معلمیفرهنگیان)پردیس شهید بهشتی مشهد( اهتمام به برگزاری دوره ی آموزشی با عنوان 

 آن به صورت ذیل می باشد
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 مسئلهطرح 

 

 

 

 )در ابعاد(معلم تراز جمهوری اسالمی ایرانهدف کلی:

 

 

 

 

 

 :مقدماتی  مرحله اهداف جزئی

 تراز جمهوری اسالمی ایرانآشنایی دانشجویان با ویژگی های معلم  -1

 در دانشگاه فرهنگیان سند تحول بنیادین آموزش وپرورش مبحث پیرامونگفتمان سازی  -2

 حقق سند تحول بنیادین آموزش وپرورشمعلمان در مطالبه وت-نقش آفرینی دانشجو -3

 قشر هدف:

 خواهران،برادران(( استان خراسان رضوی دانشگاه فرهنگیان معلمان -دانشجو

 افتتاحیه:سرفصل 

 ایران بررسی وبیان چرایی پرداختن به مسئله معلم تراز جمهوری اسالمی-

  ند تحقق معلم تراز جمهوری اسالمی دردانشگاه فرهنگیان بررسی الزامات فرای-

 شاخص های معلم تراز جمهوری اسالمی ایران-

 

 

فناورانهعلمی   

انقالبیبصیرت   

های تخصصیارت هم  

 اعتقادی،عبادی

 واخالقی

سیاسیاجتماعی   

هنری شناختیزیبا   

 و............



 بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان  خراسان رضوی

4 
 

 :ی آموزشیسرفصل کالس ها

 :اخالق3-1:احکام 2-1:اعتقادات وباورها1-1تربیت خود:-1

:شیوه تشویق وتنبیه در رویکرد 3-2:روش تربیت اسالمی2-2شناخت دانش آموز1-2مبانی تربیت اسالمی:-2

 :مبانی روان شناسی جدید تربیتی4-2اسالمی 

:جریان شناسی 4-3: دشمن شناسی 3-3:شرایط وجو سیاسی جهان 2-3:شناخت مسایل روز 1-3بصیرتی:-3

 سیاسی

 

 :هسرفصل کارگا

 مختلف آشنایی با اقدامات تربیتی در رشته هاوگروه های تحصیلی-

  سند تحول بنیادین آموزش وپرورشپژوهش در حوزه -

  اقدام پژوهی در حوزه رویکرد تربیتی در تدریس-

 برگزاری: زمان

به این شرح  قسمت در سه در دو سطح مقدماتی وتکمیلی برگزار خواهد شد.که سطح مقدماتی آن، این دوره

 برگزار خواهد شد.

 برگزار خواهد شد.95-94دوره افتتاحیه آن است که در ابتدای ترم دوم سال تحصیلی  قسمت اول

خرداد ماه سال وکارگاه ها است که زمان این قسمت تا دوره شامل برگزاری کالس های آموزشی  قسمت دوم

 براورد می شود.1395

شت هفته و تربیتی وارتقاء کیفی آن،دوره در طول دو ماه یعنی ه -به دلیل تاثیرگذاری بیشتر دوره آموزشی

 درهر هفته،یک روز)ترجیحا آخر هفته( برگزار می گردد.  

ن قسمت در خرداد ماه وبعد از اتمام کارگاه ها برگزار می این دوره،شامل اختتامیه میشود.ای قسمت سوم

 شود.

 برگزار خواهد شد.96-95آن در ترم اول سال تحصیلی  سطح تکمیلی

 برگزاری: مکان

 ( است.خراسان رضوی) دانشگاه فرهنگیان مکان برگزاری این دوره،
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 :اساتید

به عنوان رحیم پور دکتر از آقای آن،در نظر گرفته شده است که افتتاحیه به عنوان شروع این دوره و

 دوره یعنی قسمت برگزاری کارگاه ها وکالس های آموزشی قسمت دومبرای و  دعوت به عمل آیدسخنران 

 استفاده خواهد شد. سطح استان خراسان رضوی وکشوردر  از اساتید صاحب نظر در حوزه تعلیم وتربیت

به عنوان سخنران اصلی دعوت به  پناهیان حجت االسالم والمسلمینبه عنوان اختتامیه در نظر دارد که از 

 عمل آید.

 مالی:

 هزینه سطح مقدماتی این دوره به شرح زیر براورد می گردد: 

میلیون ریال 110000000   هزینه کل طرح:  

( به عهده پور وحجت االسالم والمسلمین پناهیان)دکتر رحیم اساتید نام برده شده از تهرانهزینه سخنرانی 

 بسیج دانشجویی و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری می باشد.

 هزینه بلیط رفت و برگشت اساتید نامبرده شده به این صورت است:

دو جلسه می هزار تومان است.بنابراین هزینه رفت وبرگشت در 400مشهد -تهرانهزینه بلیط رفت وبرگشت 

 شود:

میلیون ریال8000000میلیون ریال =4000000×جلسه 2  

 هزینه برگزاری به ازای یک کالس آموزشی یاکارگاهی:

نفر20تعداد دانشجویان کالس:  

ساعت آموزشی42ساعت آموزشی=6× هفته آموزشی هفت  

هزار ریال  400000هزینه تدریس استاد برای هر ساعت آموزشی:  

میلیون ریال00000681هزار ریال= 400000×ساعت آموزشی24  

کالس آموزشی یا کارگاهی:5هزینه برگزاری به ازای   

میلیون ریال 84000000میلیون ریال=00000681×کالس5  

 

تیار قرار می وپذیرایی وبقیه امکاناتی که دانشگاه در اخ برگزاری امکانات مربوط به برگزاری دوره مانند مکان

 دهد،نیز به عنوان امکانات الزم برای اجرای دوره مدنظر قرار گیرد
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 هزینه پذیرایی به ازای یک نفر:

هزار ریال 180000جلسه آموزشی+افتتاحیه واختتامیه(=7جلسه)9×هزارریال20000  

نفر: 100هزینه پذیرایی به ازای   

میلیون ریال18000000نفر=100×ار ریالهز 180000  

د:درسطح مقدماتی دوره،بسته فرهنگی نیز در نظر گرفته شده است که شامل محتوای زیر می باش  

یک سی دی شامل مجموعه سخنان مقام -2کتاب مجموعه بیانات مقام معظم رهبری دردیدار با فرهنگیان،-1

سند تحول -3ه به صورت تصویری می باشد.معظم رهبری ودیگر بزرگان در خصوص آموزش وپرورش ک

یک عدد دفترچه یادداشت.-6یک عدد خودکار -5آرم دانشگاه فرهنگیان-4آموزش وپرورش   

 :ارزشیابی 

و مدرک پایان از دانشجویان به عمل خواهد آمد در پایان این دوره یک آزمون ارزشیابی از آموخته های دوره

 اعطا خواهد گردید:دوره نیز به شرح زیر به شرکت کنندگان 

 این مدرک پایان دوره با تایید ارگان های زیر بوده و به امضای مسئولین مربوطه خواهد رسید

م سئول مربوطه:حجت االسال:مخراسان رضوی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان-1

ترابی والمسلمین  

حسینی:جناب آقای دکتر اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی-2  

معاونت فرهنگی دانشگاه فرهنگیان:حجت االسالم والمسلمین صادق زاده-3  

  بسیج دانشجویی استان خراسان رضوی:جناب آقای با ادب-4

و  را بررسی کرده که در قسمت کارگاهی انجام می شود،اقدام پژوهی هایی  افراد برتر آزمون ارزشیابی و

این  د.هدیه اعطا خواهد شبه عنوان عه سفر تفریحی شمال رگزیدگان به قید قره بو ب امتیاز داده خواهد شد 

اهد دوره مقطعی نخواهد بود و استمرار دارد و ادامه ی آن به شکل دوره های تکمیلی با عناوین متفاوت خو

 بود.
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 مجری طرح:

 سیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان خراسان رضویب

 ارکان های پشتیبان طرح:

 خراسان رضویدانشگاه فرهنگیان -1

 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری-2

 بسیج اساتید دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی-3

 پژوهشکده بنیان-4

 نحوه ی اجرا:

برای کارگاهی  کالس آموزشی و این دوره به دوصورت تجمیعی برای استفاده از سخنان اساتید و به صورت

اقدامات مهم آن استاد در زمینه ی تخصصی آشنا می وبا  در کارگاه تخصصی خود قرار می گیرد هر رشته

 شود ودر طول شرکت در کارگاه به اقدام پژوهی می پردازد.

 تقویم اجرایی:

 توضیحات      ساعات برگزاری     تاریخ برگزاری       موضوع جلسه           ردیف

   بهمن ماه24-10 فراخوان وتبلیغات  -

   بهمن ماه24-10 ثبت نام -
   سه شنبه-27/11/94 افتتاحیه 1
  4-2و12-10و10-8 پنج شنبه-29/11/94 اعتقادات واحکام 2
  4-2و12-10و10-8 پنج شنبه -6/12/94 بصیرتی 3
اقدام پژوهی به عنوان کار عملی  4-2و12-10و10-8 پنج شنبه -13/12/94 کارگاهی 4

 در ایام تعطیالت نوروز
  4-2و12-10و10-8 پنج شنبه -27/1/95 کارگاهی 5
  4-2و12-10و10-8 پنج شنبه -3/2/95 اخالق 6
  4-2و12-10و10-8 پنج شنبه -10/2/95 مبانی تربیت اسالمی 7
  4-2و12-10و10-8 پنج شنبه -17/2/95 مبانی تربیت اسالمی 8
سه شنبه -22/2/95 اختتامیه 9    

  

 استفاده از تشکیل گروه در فضای مجازیهدایت کارگاه واقدام پژوهی به صورت غیر حضوری وبا -

 پایان


