
 انجمن یاس
ی عزّت  و        آشکارترین وسیله     دانش،” 

قدر  یک کشور اسز.  روی دیز زر          

ی    دانایی، توانایی اس.  اینک مطالزهزه       

عمومی من از شما جوانان آن اس. کزه        

بیشتر و    احساس مسئولیّ.  این راه را با   

همچزون یزک جز زاد در  زیزش               

 اخیّید و دشمن بزدخزواه و          گیرید به 

شما بشدّ    ج اد علمی  توز را که از     کینه

  “بیمناک اس. ، ناکام سازید

 )بخشی از بیانیه گام دوم انقالب؛ رههر انقالب (

 

 یاس چه مجموعه ای هستش؟
سازمان مردم ن اد ج ادی یاوران اندیشه ساز)یاس( به شزمزاره مزجزوز                  

فعال در زمینه عدال. آموزشی و تربیتی،اجتماعزی   1392111181811818931

در حاشیه ی ش ر مقزدس      »خدم. رسانی برای عدال. و  یشرف.     «با شعار   

مش د که اقدام به برگّاری برنامه و کالس ای آموزشی، فرهن ی و تربیزتزی             

کامال رای ان برای دانش آموزان معرفی شده توسط کمیته امداد امام خمینی           

)ره(، سازمان ب ّیستی، سازمان مردم ن اد خیریه ی آبشار عزافز زه هزا،            

آموزش و  رورش و معتمدین محلی در مقافع ابتدایی، متزوسزطزه اول و                 

متوسطه دوم توسط های نیروهای نخهه دانش اهی و حزوزوی، فزعزا ن                

 فرهن ی، اساتید و معلمان و سایر افراد توانمند، می نماید 
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تل رام برای  اسخ زویزی بزه        
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 کارگروه آموزش
 مخافهان این بخش دانش آموزان شناسایی شده توسط مجموعه از اول ابتدایی تا دوازدهم،دختر و  سر هستند 

 اهم برنامه هایی که در فول سال اجرا می شوند به شرح ذیل اس.:

 . برگزاری کالس ها،کارگاه ها و همایش های علمی:1

در مقطع ابتدایی و متوسطه اول ویژه دانش آموزان دختر و  سر در فزول    کالس ای آموزشی رفع اشکال   برگّاری  الف( 

 سال تحصیلی بصور  مدون و برنامه ریّی شده؛ این کالس ا در دروس زیر برگّار می شود:

 ز در مقطع ابتدایی)اول تا ششم ابتدایی( در دروس ریاضی و فارسی

 ز در مقطع متوسطه اول)ه تم تا ن م( در دروس ریاضی،زبان، عربی و علوم

 

در مقطع متوسطه دوم و کنکور ویژه دانش آموزان دختر و  سر در فول سزال                کالس ای آموزشی تدریس    برگّاری  ب( 

تحصیلی بصور  مدون و برنامه ریّی شده؛ این کالس ا در سه رشته ی نظری تجربی، ریاضی و انسانی در سه  ایه ی                  

 دهم، یازدهم و دوازدهم در دروس زیر برگّار می شود:

 ز کالس ای رشته ی تجربی در دروس ریاضی،فیّیک، شیمی و زیس. شناسی

 ز کالس ای رشته انسانی در دروس عربی،زبان،ریاضی و آمار، اقتصاد، علوم و فنون، جامعه شناسی، فلس ه و منطق

 ز کالس ای رشته ریاضی در دروس حسابان، هندسه، گسسته،آمار و احتمال،فیّیک، شیمی

توسط اساتید برتر و به نام در بازه های معزیزنزی از سزال            کارگاه ها و همایش ای مهحثی و جمع بندی       برگّاری  پ( 

  تحصیلی

 سایر فعالیت های آموزشی 

 . برگزاری آزمونهای علمی:4

 

این آزمون ا بصور  هماهنگ بین تمام دانزش آمزوزان            

مجموعه برگّار شده و کارنامه آن صادر مزی شزود ایزن              

آزمون ا در فول سال تحصیلی در چند نوب. مزخزتزلزف             

برگّار می شود و با است اده از نتایج آن، رشد و  یشرفز.             

 تحصیلی دانش آموزان بطور مستمر ارزیابی می گردد 

 . برگزاری آزمونهای شخصیت شناسی و رغبت سنجی شغلی:5

 

این آزمون، دانش آموزان را کمک خواهد کرد تا با شناخ.           

دقیق توانایی های خود، انتخاب صحیحی برای زمزیزنزه            

تحصیلی خود داشته باشند  این آزمون برای دانش اموزان          

 ایه ی ن م و همچنین برای دانش اموزان  ایه ی دوازدهزم    

که در آستانه ی انتخاب رشته هستند نقش تعیین کننزده           

 ای خواهد داش. 

 . اهدای پک تحصیلی در آغاز سال تحصیلی:6

 

در آغاز سال تحصیلی همّمان با ماه م ر و بزازگشزایزی           

مدرسه ها،  ک تحصیلی شامل کیف، دفتر، لوازم التحریزر          

و لهاس فرم و    به دانش آموزان ابتدایی و متوسطزه اول                

 تقدیم می گردد 

 . برگزاری اعتکاف علمی7

در ایام خاص سال که مدارس تعطیل می شوند و دانش 

آموزان نیاز به درس خواندن دارند)مانند عید نوروز(، 

یاوران اندیشه ساز با رایّنی با موسسا  معتهر، برای 

دانش آموزان مشتاق و مستعد اقدام به برگّاری اعتکاف 

 علمی می نماید 

. برگزاری جلسات مشاوره تحصیلی:2 . تهیه ی کتب ، جزوات و محتوای علمی:3   

در فرح یاوران اندیشه ساز هزر        ؛  برگّاری جلسا  مشاوره فرد به فرد     الف( 

دانش آموز ، در فول سال تحصیلی یک مشاور تحصیلی خواهد داش. کزه تزا            

انت ای سال همراه او برای هدای. تحصیلی خواهد بود این مشاوره ها در قزالز                 

جلسا  حـوری، تماس تل نی، ارسال جّوا  و مقاله هایی در زمینه ی هدایز.              

 تحصیلی و برنامه ریّی تحصیلی ارائه می شوند 

در فرح یاوران اندیشه ساز در مزورد            ؛برگّاری جلسا  مشاوره جمعی   ب( 

موضوعاتی نظیر روش درس خواندن در هر درس، اصول برنامه ریزّی، اصزول                

مدیری. توان و زمان در آزمون، تشریح روش های مروری، تشریزح روشز زای                

تندخوانی، تشریح شیوه ی خالصه نویسی، معرفی منابع برتر آموزشی، مشزاوره            

انتخاب رشته و    در بازه های معین برای دانش آموزان جلسا  مشاوره جمعی با                  

اس. که برای تمام مهاحث تزمزام دروس          تیم علمی فراحی جّوه     فرح یاوران اندیشه ساز دارای      الف(   

جّواتی شامل درسنامه و مثال، تمرین،تس. و آزمون جّوه فراحی کرده اس. که به تعداد دانش آمزوزان     

 تکثیر شده و در اختیار آنان قرار داده می شود 

ت یه و توزیع فرح یاوران اندیشه ساز با شناسایی محصو   آموزشی و کمک آموزشی برتر، اقدام به           ب(   
این محصو   می نماید  مجموعه کتاب ا را از  کتاب فروشی هایی که که توسط مجموعه شناسایی شدند، با               

توسط واحد کزتزاب      »اهدای کتاب، اهدای دانایی   «تخ یف قابل توج ی میخرد  همچنین فی فراخوان         

 مجموعه، کتاب ای اهدایی به مجموعه نیّ در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد 

از قهزیزل   تولید محتوای مکتوب و غیرمکتوب پ(تیم علمی فرح یاوران اندیشه ساز همچنین اقدام به           

مجله، کتاب،  ادکس.، کلیپ، موشن گرافی و سایرمحتواهای چندرسانه ای و ارائه آن ا از فرق مخزتزلزف                   

 همچون لوح فشرده، فـای مجازی و    می کند 

 کالس رفع اشکال دانش آموزان متوسطه اول و ابتدایی کالس آموزش دانش آموزان متوسطه دوم و کنکوری

 مشاوره جمعی مشاوره فردی مشاوره فردی

 اهدای  ک تحصیلی کارگاه و همایش علمی برگّاری آزمون اهدای کتاب



 2.کانون فکری یاسین )هیئت نخبگانی(

کانون فکری مجموعه با هدف افّایزش ارتزهزا            

صمیمانه میان دانش آموزان و نیروهای مجموعه و         

همچنین فراهم کردن زمینه ی رشزد فزکزری             

مخافهین، یک روز در ه ته فعالی. می نمزایزد              

برنامه های کانون فکری عهارتند از: برگّاری سیزر          

مطالعه و حلقه های مطالعاتی، برگّاری کرسی های        

آزاد اندیشی،  برگّاری جلسا  ت سزیزر قزرآن،           

برگّاری جلسا  سیره و روایا  خوانی، برگزّاری        

جلسا  خوانش و ت سیر ن ج الهالغه و صحزیز زه           

سجادیه، برگّاری جلسا   خش فیلم و مستند و         

نقد و بررسی آن ا ، دعو  از اساتید و سخنرانز زا،            

برگّاری مراسم عّاداری و اعیاد ، برگّاری جلسا         

توسل و نوحه خوانی، برگّاری جلسا  شعرخوانزی        

 و ش  شعر و   

 زم به ذکر اس. که اساتید و سخنران ای کزانزون           

فکری مجموعه، در فول سال سیرمحتوایی معینی       

را ارائه می دهند و با شکل مرسوم سخنرانی فاصله          

داشته و به شکل مهاحثه و جلسا   رسش و  اسخ          

محتوای خود را ارائه می دهند  همچنین در سایزر           

فعالی. های مجموعه نیّ شرک. داشزتزه و بزا             

 مخافهین روابط صمیمانه دارند 

 کارگروه تربیتی

مخافهان این بخش عهارتند از: دانش آموزان شناسایی شده توسط مجموعه از اول ابتدایی تا دوازدهم،دختر 

 و  سر، نیروها و اعـای در حال فعالی. در مجموعه، خانواده دانش آموزان تح.  وشش مجموعه

 بخش ای مختلف کارگروه تربیتی به شرح زیر اس.:

 برگّاری اردو ج ادی برگّاری مراسم عّاداری و اعیاد مذههی و ملی

 کانون فکری یاسین س رهای زیارتی اندیشکده حق

 برگّاری کارگاه م ارتی توزیع  ک اقالم غذایی

. فوق برنامه3 . تربیـــــــــت اقتصـــــــــــــــادی:4   

ز در این بخش برنامه های مزقزطزعزی و         

مناسهتی در حوزه های مختلف ذیل برگّار     

 می گردد؛

برگّاری اردوهای ج ادی در عید نوروز و        

تابستان، برگّاری اردوهای ت ریزحزی و        

فرهن ی، بازدید از اماکن تزاریزخزی و           

فرهن ی، س رهای زیارتی راهیان نزور و        

اربعین، بر ایی ایست اه صلواتی ، تزوزیزع        

 ک اقالم غذایی ، دیدار با خانواده ش زدا،     

برگّاری بازارچه خیریه، برگّاری برنزامزه       

های ورزشی نظیر فوتسال و کوهنوردی و       

  یاده روی و   

زی و   رداز تربی. اقتصادی دانش آموزان و خانواده هایشان و اعـا؛ در این بخش کارگاه ها و دوره های آشنایی با م اهیم اقتصاد مقاومتزی و ایزده  ز            

نزا  بزومزی      مکاکارآفرینی با حـور اساتید و کارآفرینان موفق برگّار می شود که از مخافهین در انت ای دوره ها و کارگاه ها فرح کارآفرینی مهتنی بر ا                    

 تحویل گرفته می شود 

باشد، بزه   شتهز حمای. از ایده های کارآفرینی؛ در صورتیکه فرح مخافهین کارگاه ها و دوره های کارآفرینی از نظر کارشناسان قابلی. اجرایی مطلوبی دا           

 ن ادها و ارگان ای ذی ربطی که مجموعه با آن ا در ارتها  اس.، معرفی می شود تا از آن حمای. شود 

تولزیزد   به ز حمای. از فرح های کارآفرینی اقتصادی دانش بنیان دانشجویان فعال درمجموعه با جل  حمای. از ارگان ا و ن ادها در ج .  ردازش فرح و       

 انهوه رساندن آن 

شِ  زوشز  ز است اده از ظرفی. و م ارت ای خانواده های تح.  وشش در ج . توانمندسازی اقتصادی آن ا؛ بعنوان مثال خانم های سر رس. خانواِر تحِ.                       

و کسز     ند مجموعه که چرخ خیافی دارند، خیافی را از یکی از نیروهایی که در این زمینه م ار  دارد، یاد می گیرند و شروع به تولید س ارشا  می کن            

 درآمد می کنند 

 .آموزشی تربیتی:1
در این بخش هنر و م ار ، م ارت ای اجتماعی و دینی و ملی به مخافهین ارائه می شود، که در ذیل مختصرا         

 ارائه می گردد:

در این بخش هنر و م ارت ایی نظیر فراحی و نقاشی، خزوشزنزویسزی،                الف( بخش آموزش هنر و م ار ؛        

نمدبافی، خیافی، آشپّی، س ره آرایی، شعر و قصه خوانی، رباتیک، اوری امی، کامپیوتر، ریاضیا  ذهزنزی،                

 بازی و خالقی.، معرفی مشاغل و    به مخافهین ارائه می شود 

در این بخش برنامه هایی نظیر دوره های تشکیالتی، دشمن شناسی، سواد رسانه ای، تحلیل سیاسی، عدالتزخزواهزی و                ب( بخش آموزش م ار  های اجتماعی؛        

 مطالهه گری، مسئولی. اجتماعی، اسوه شناسی، م ار  های زندگی، تقوی. اعتماد به ن س و    برگّار می شود 

، آموزش ح ظ 3و8و1در این بخش برنامه هایی نظیر آموزش قرائ. قرآن روخوانی،روانخوانی، تحقیق و ترتیل، تجوید               پ(آموزش دانش و م ار  های دینی و ملی؛          

اسالمی ایزران،      البقرآن، بررسی م اهیم قرآن، بررسی تاریخ و جریان شناسی سیاسی اسالم و ایران و انقالب اسالمی ایران، بررسی فرهنگ اسالم و ایران و انق                       

 انسان شناسی، ج ان شناسی، خداشناسی و    توسط اساتید برتر هر حوزه برگّار می شود 

 برگّاری اردوهای ت ریحی، فرهن ی، ورزشی و   



 مسئله:

اختالف و تهعیض موجود در توزیع امکانا        
در منافق مختلف یک ش ر، که مزوجز           
شده در یک سم. ش ر دسترسی به انواع        
امکانا  آموزشی از قزهزیزل مزدارس            
غیرانت اعی، موسزسزا  خصزوصزی و          
غیرانت اعی کزالس و مشزاوره، انزواع           
آزمون ای آزمایشی، انواع کتاب ای کزمزک       
آموزشی، انواع همایش ها، انواع دی وی         
دی های آموزشی، انواع مزعزلزم هزای            
خصوصی، انواع مدارس خاص و    باشد و در 
سم. دی ر ش ر،یعنی حاشیه ی ش ر، نزه        
تن ا هیچکدام از این امکانا  بلکه امکانا        
حداقلی هم  وجود نداشته باشد ؛تمام این ا        
موج  میشود که دانش آموزان سزاکزن         
منافق حاشیه ی ش ر دچار یک سد ذهنی        
شوند، که چون از امکانا  مذکور محرومند       
 س تالش کردن آن ا برای رقاب. بی فایده        
اس. لذا اصال تالش نمی کنند یعنی اصال به       
مسیر ورود به دانش اه برای تغزیزیزر در           

 شرایط زندگی  فکر نمی کنند 

این باعث شده در رشته های برتر دانش اه        
های برتر کشور شاهد ورود غالزهزا قشزر        
متوسط و مرفهِ جامعه باشیم؛ یعنی کسانی       
دارای اثرگذاری اجتماعزی و جزایز زاه           
اجتماعی و مناص  قدر  در آیزنزده ی          
کشورمان خواهند بود، که درک عمیقی از        
محرومی. ندارند چون مزحزرومزیز. را          
نچشیدند  لذا  زم اس. با توانمنزدسزازی         
آموزشی دانش آموزان منافق محروم باعث      
شکستن سد ذهنی ناشی از محرومی. در        
ذهن آن ا شویم تا تالش کنند و در یزک            
رقاب. سالم با دی ران وارد دانش اه شوند و   
در آینده ی کشور اثرگذاری اجتزمزاعزی،         
جای اه اجتماعی و مناص  قدر  داشزتزه        
باشند  که این عمل دو اثر دارد؛ یک اثزر            
کوتاه مد ، با موفقی. یک دانزش آمزوز          
محروم،سایر دانش آموزان با شرایط مشابه      
ان یّه گرفته و تالش می کنند؛ و یک اثزر           
بلند مد ، که این دانش آموز مزوفزق در           
آینده بعد از گذر از دانش اه و ورود بزه             
عرصه ی اثرگذاری اجتماعی باز می گردد و       
به مردمانی که شرایط مشابه خزودش را          
دارند خدم. می کند و اختالف فهقاتی و         

  تهعیض در جامعه کاهش می یابد 

 مخاطبین:

دانش آموزان دختر و  سر معرفی شده توسط کمیته          
امداد امام خمینی)ره(، سازمان ب ّیستی، سزازمزان          
مردم ن اد خیریه ی آبشار عاف ه هزا، آمزوزش و              
 رورش و معتمدین محلی در مقافع ابتدایی، متوسطه       

 اول و متوسطه دوم 

 اعضا)نیروها(:

نیروهای مجموعه عهارتند از: دانشجویان دانش زاه        

های مختلف مش د مقزدس)عزلزوم  زّشزکزی             

مش د،فردوسی،دانش اه فرهن یزان،آزاد عزلزوم       

 ّشکی، خیام،  یام نور، امام رضا)ع( و غیرانت اعی          

های شاندیّ، اقهال  هوری و   ( و دانشزجزویزان               

مش دی که در سایر ش رها تحصیل می کزنزنزد           

)صنعتی شریف،ش ید ب شتی، امیرکهیر، عزلزوم         

 ّشکی ت ران و   (، فالب، اساتید، معلمان و سایزر        

افراد توانمند در زمینه های مختلف آموزش درسی،        

مشاوره درسی، حوزه ی فرهنگ و هنر و مز زار ،           

حوزه م ار  های اجتماعی، حوزه ی علوم رفتاری،        

حوزه ی رسانه، حوزه ی علوم قرآنی و دینی و سایر           

بخش عزمزده ای از         زمینه های فعالی. مجموعه   

نیروهای مجموعه نخه ان و رتهه های برتر کنکزور         

در رشته های مختلف، مدال داران المزپزیزادهزای           

کشوری و دانشجویان ممتاز دانش اه های بزرتزر          

 هستند 

 

 زم به ذکر اس. که تمامی هّینه های انجمن یاس          

در بخش ای مختلف)اردو های ت ریحی، آموزشی  و         

فرهن ی، خرید کتاب، اردو ج ادی، رنگ آمزیزّی         

دیوار مدرسه در روستا، کمک به خرید لهزاس نزو            

برای عید، ایاب و ذهاب مدرسین به منافق حاشیه         

کزمزک   ش ر، چاپ جّوا  آموزشی و     ( از فریق      

های اعـا، کمک های مردمی ، کمک های خیرین و          

 گروه های خیریه  

 تامین میشود 
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 احیای روحیه ی مسئولی. اجتماعی -1

 تهیین م  وم جامع از وقف: -8

هرکسی، در هر جای اهی بزا هزر مزیزّان             «

توانمندی و در هر زمانی می تواند به دیز زری         

 »کمک بکند

 ایجاد عدال. تربیتی، علمی و م ارتی -3
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دانشجویان و احیای روحیه ی آرمانخزواهزی و      

 عدالتخواهی

شناخ. و مشاهده ی تصویزر واقزعزی از            -7

محرومی. و جلوگیری از ن اه های افزرافزی و           

 ت ریطی ناشی از عدم شناخ.

شکستن سد ذهنی ناشی از محرومیز. و           -2

 محرومی. زدایی با  رورش استعدادهای بومی

فراهم سازی بسترهای  زم برای اشتزغزال          -9

 آفرینی منطقه ای

ارتقای سطح کی ی و کمی آموزش دانزش           -11

آموزان محروم و ب هود معدل ها و نتیجه گیزری          

 آن ا در آزمون ای مختلف

تشکیل شهکه فعا ن علمی ز فرهن ی در          -11

 منافق محروم کشور   
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