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مقدمه
ورعصدرعدالتدارپرچمالهی،انبیایازیکهرواستالهیادیانتمامآرمانهایترینبنیادیازیکیعدالت

هبکهآنجاتااست،برخوردارخطیریوویژهجایگاهازعدالتنیزاسالممبیندیندر.استبودهخودیزمانه
سلرارسالپیدرکهاستبزرگیمأموریتطاغوتازاجتنابواهللعبادتکناردرعدلوقسطیاقامهصراحت

اسالمکرممنبیبعثتهایانگیزهازیکیواستشدهگذاشتهمردمدوشبرترازووکتابانزالوروشنمعجزاتبا
انسانواستبودهمختلفاعصاردربشرهایخواستهتریناصیلیجملهازنایابگوهراینگویا.استشدهشمرده

وتعدالیوعدهباتاریخجایجایدرنیزکفریائمهحتیاند؛بودهعدالتیچشمهازنوشیدنیتشنههموارهها
.تندداشبازتعالیازراانسانمتعالی،آرماناینقراردادندستاویزباوزدندرقمعالمدررامعنویتغروبآزادی،

عدالتبستردرانسانتعالیوتکاملکهچرانیست؛اتفاقیوجهتبیعدالتسمتبهانسانگرایشوتکاپوهمهاین
.خوردخواهدرقم

هایآرمانازیکیراعدالتودادسرعدالتخواهیفریادهموارهخودابتداییهایجرقهازنیزایراناسالمیانقالب
فتمانگیکعدالت،گفتمان»:فرمایندمیبارهایندرالعالیمدظلهرهبریمعظممقامونمودمعرفیخودبنیادین
دههچهارطیدر«.داشتنخواهدگفتنبرایحرفیهیچاسالمیجمهوریآن،منهای.ماستچیزهمهواستاساسی

یزنپرشماریثمراتوشدانجاماسالمیاصیلآرماناینتحققبرایفراوانیهایتالشاسالمی،انقالبعمراز
دراماباشدانگیزاعجابوکنندهخیرهتواندمیگرچهاستشدهمحققامروزتاعدالتازآنچهاماگردید؛حاصل
.داردوجودفاصلههافرسنگحقیقیعدالتباهنوزکهچرا.نیستاسالمیانقالبوایراننامیزیبندهحقیقت

مینهزدرامادادهرخکلمهواقعیمعنایبهمختلفهایعرصهدرپیشرفت»:فرمایندمیرهبریمعظممقامطوریکه
«.ایمماندهعقبکهکنیممیاقرارعدالت

بهمنجرورکشسطحدر...وصنعتیرفاهی،هنری،تربیتی،علمی،امکاناتنظیرمختلفامکاناتنامتوازنتوزیع
سایههنوزودارندفاصلهامکاناتتجمعمراکزازکهاقشاریاست؛شدهمانسرزمینمردمازوسیعیقشرمحرومیت

ازتریکمیبهرهغالبااینکهوجودبامحروماقشاراین.استنشدهگستردهشاندورافتادهمناطقسربرعدالتی
هایآرمانازواندنمودهانقالببالیسپرراخودیسینهها،بحرانوهاسختیتمامدرهموارهاندداشتهامکانات

د،کنمیچنداندواقشارایناززداییمحرومیتوتوجهبرایرامایوظیفهنیزامرهمین.اندکردهپاسداریآن
تندهسمانعمتولیکهنشینانزاغهومستمندانومستضعفانبه»:فرمایندمی(ره)خمینیامامحضرتطوریکه
«.کنیدخدمت

یکیعنوانبعدالت.نیسترفاهیواقتصادیعدالتدرمحصورصرفاعدالتکهشدمتذکربایدرانکتهاینالبته
لذا.ردداراهآندرعدالتیبیوتبعیضامکانکهاستهاییزمینهتمامبهناظراسالمی،انقالباصیلشعارهایاز

موردیزنرا...واجتماعی،فرهنگیآموزشی،عدالتبایستیشودمیتوجهرفاهیواقتصادیعدالتبهکههمانطور
اادعتوانمیامااست،اسالمیبزرگانقالباهدافجزوعدالتسطوحتمامتحققکهاستبدیهی.دادقرارتوجه
عدالتاریبرقرکهچرااست؛برخوردارباالتریاولویتازمهارتیوتربیتی،علمییزمینهدرعدالتتحققکهکرد
.استسیاسیواقتصادیاجتماعی،صنعتی،عدالتبهنیلبرایایمقدمهیمنزلهبهها،عرصهایندر

ووممحرمناطقدرمهارتیوعلمیتربیتی،عدالتتحققهدفباسازاندیشهیاوراننهادمردمسازمان
هایندیتوانمبرتکیهبا،«پیشرفتوعدالتبرایرسانیخدمت»شعاربامستضعفینبهرسانیخدمت

یعرصهدراپنخبگانیتجربهوابتکارخالقیت،یپشتوانهوباآموزشوتربیتیحوزهدرنخبهوجواننیروهای
اززداییمحرومیتراستایدرموثریقدمجهادی،مدیریتباتاگذاشتهتوانمندوکارآمدنیروهایآموزشوتربیت
.برداردمناطقاین
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ادایجپیدرنخبه،بومینیروهایتقویتومحروممناطقتوانمندسازیسازاندیشهیاورانسمنطرحرویکرد
اطقمندرمستعدآموزاندانششناساییباطرحایندر.باشدمیمناطقاینازمحرومیترفعوعدالتبسترهای
تربیتبهمنجرنهایتدرتاگرددمیمهارتیوعلمیتربیتی،یحوزهسهدرآنهاتوانمندسازیبهاقداممحروم،
مند،اندیشخردمند،مؤمن،»یعنیالعالیمدظلهرهبریمعظممقامتوسطشدهشمردههایویژگیداراینیروهای

ازحمایتاببعدیگامدر.گردد«اسالمیاخالقبهمتخلقونظمباانصاف،باعمل،اهلومجاهددانشمند،
مناطقاینازمحرومیترفعواشتغالزاییجهتدرتریجدیهایقدمبومی،نخبگانیکارآفرینانههایایده

.شودمیبرداشته

اهداف طرح
اجتماعیمسئولیتیروحیهاحیای-1

تفسیرمحوریتباکریمقرآنبرتکیهبادینیمتوندرموجودمفاهیمبرمبتنیاجتماعیمسئولیتیروحیهاحیای
ط عَامِعَل ىیَحُضَُّ»را«لِلْمُصَلَِّین ف وَیْلٌ»و«بِالدَِّینِیُک ذَِّبُال َّذِی...»یزمرهدرنگرفتنقرارشرطکهماعونیسوره

کهنجاآو.جامعهمستضعفینِحداقلیِحقوقِاحقاقِجهتدراجتماعیحرکاتایجادیعنیکند؛میمعرفی«الْمِسْکِینِ
هُدًى»نظیرشدهاشارهپرتکرارمفاهیمو«.رَعِیتِهِعَنْمَسْؤُولٌکلکمْوَراعٍ،کلکمْ»:فرمایندمی(ص)رسولحضرت
آنان:راهنماستراپرهیزگارانکهاستکتابىاینیُنْفِقُون ؛رَزَقْن اهُمْوَمِمََّاالصََّل اة وَیُقِیمُون بِالْغ یْبِیُؤْمِنُون ال َّذِین لِلْمُت َّقِین 

،«.کنندمىانفاقایمدادهشانروزیآنچهازوگزارندمىنمازوآورندمىایمانغیببهکه

وقفازجامعمفهومتبیین-2
کهمعنان،ایکنیمتبیینجامعهدرراوقفحقیقیمعنایداریمقصداسالمتوحیدیمکتبدرموجودمفاهیمطبق

سَعَةٍذُولِیُنْفِقْ»؛یعنیبکندکمکدیگریبهتواندمیزمانیهردروتوانمندیمیزانهرباجایگاهیهردرهرکسی،
ازباشددستتنگکهکسىودهدنفقهخودتوانازبایدتوانگریهرالل َّهُ؛آت اهُمِمََّاف لْیُنْفِقْرِزْقُهُعَل یْهِقُدِرَوَمَنْسَعَتِهِمِنْ
یامجازیوقفِکتاب،وقفِپول،وقفِامالک،وقفِتخصص،وقفِوقت،وقفِ.«.دهدنفقهاستدادهاوبهخداچههر

نخواهیدخداخاصانونیکوکارانمقامبههرگزشماتُحِبَُّون ؛مِمََّاتُنْفِقُواحَت َّىالْبِر َّت ن الُوال نْ»...ودرختوقفِسایبری،
«.کنیدانفاقخداراهدرشماستمحبوبومیداریددوستآنچهازمگررسید

مهارتیوعلمیتربیتی،عدالتایجاد-3
بعاداسایردرعدالتتحققبرایایمقدمهفرهنگیوعلمیهایزمینهدرعدالتتحققگردیداشارههمانطورکه

وشیآموزتربیتی،هایزمینهدرعدالتتحققبرایتالشسازاندیشهیاورانطرحاصلیاهدافازیکیلذا.است
هسهایزمینهایندرعدالتتحققبرایاولگامافزاری،سختوافزارینرمامکاناتسازیفراهم.استمهارتی

فاهدامیاندر.استهدفهمینبهمعطوفهابرنامهیعمدهساز،اندیشهیاورانطرحدرمنظورهمینبه.استگانه
.دانستطرحهدفترینمحوریتوانمیراهدفاینشده،شمارش
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متخصصومتعهدنیروهایتربیت-4
انقالبینیروهایتربیتشود،میپیگیریجدیسازبصورتاندیشهیاورانطرحدرکهاهدافیمهمترینیجملهاز
اسالمینهایآرمابهسپردگیدلضمنکهنیروهاییاست؛تشکیالتیومحمدیناباسالمبهمعتقدوتوانمندونخبه
تربیتیامنظتدوینمستلزمامراینتحقق.باشندداشتهجهادیهایعرصهدرحضوربرایراالزمکارآمدیانقالبی،و

تربیتباشد؛شاملمجموعهنیروهایومخاطبیننیازهایتمامپاسخگویکهاستمستحکمیومتقندینی،آموزشی
جسم،پرتوهایبرنیمبتابعادسایروجسمیتربیتاقتصادی،تربیتبینشی،ودانشیتربیتاجتماعی،تربیتدینی،
نحوبهن،آنایوقفهبیتالشهایباومجموعهدرحاضرانقالبیونخبهوتربیتینیروهایهمتبهکه.روحوفکر
.استتکاملحالدرواستگرفتهانجامقبولیقابل
سرزمینیآمایشواستعدادیابی-5

وگذاریهدفبهاقداممختلفمناطقسرزمینیوانسانیاستعدادهایبهتوجهباسازاندیشهیاورانطرحدر
امکاناتبعددرهموانسانیبعددرهماستعدادهاوهاظرفیتاینابتدادراستالزملذا.گرددمیریزیبرنامه

هایزمینهردمستعدنیروهایشناساییتدریجی،استعدادسنجیهایبرنامهواستعدادیابیآزمونهای.گردندشناسایی
اطالعاتزنیمناطقمیدانیِورسمیاطالعاتبررسیباسرزمینیآمایشدیگرطرفازوسازدمیمیسرراگوناگون
رهنگیِفوجغرافیاییخاصاقتضائاتوشرایط.دادخواهدقرارمجموعهاختیاردرسرزمینیامکاناتیدربارهمفیدی
سازانمهبرنارویپیشرامختلفیاندازهایچشمبومی،نیروهایعالیقواستعدادومیزانهمچنینومختلفمناطق

خواهدامانجمختلفهایفصلطیدرمستمربطورسرزمینیآمایشواستعدادیابیاینالبته.دهدمیقرارمجموعه
.کندکسبقبولیقابلاطمینانضریبتاگرفت

وآرمانخواهییروحیهاحیایودانشجویانشدنبعدییکخطرازجلوگیری-6
عدالتخواهی

خطرضمعردردانشجویانهستند،تحصیلحالدرنخبهدانشجویانکهبرترهایدانشگاهبرترهایرشتهدر
توانوهیجانوپویاییوانددیدهخواندندرسراخودشانرسالتتنهاکهدانشجویانییعنیهستند،شدنبعدییک

بریاندانشجوبرایویژگیچندینانقالبمعظمرهبرحالیکهدر.کنندمیسرکوبراخودروحیوجسمیوفکری
وردیفخودسازیاست،قدرتواقتدارعلمکهچراعلمی؛پیشرفتبهتوجهوخواندندرسخوب»شامل؛میشمارند
مرزبندی،البانقجبهه،گسترشسازی،گفتمانگریمطالبهوآرمانخواهی،فکریومعرفتیمبانی،تقویتاجتماعی

«.منفعلنهباشندفعالخود؛محیطدراثرگذاری،انقالبمبانیدر
میاقضامتنمازبماندخواباگر،استجامعهموذندانشجو»:کهبهشتیدکترمظلومشهیدیفرمودهحسببر

دنشقضاخطرکهدارندقرارماندنخوابیآستانهدرواندگرفتهفاصلهخودمؤذنینقشازدانشجویان،«.شود
رهمشاودرسی،آموزشمختلفهایزمینهدرخدمتارائهبرایمناسببستریکردنفراهمبادارد،وجودامّتنماز

یحوزهرسانه،حوزهرفتاری،علومحوزهاجتماعی،هایمهارتیحوزهمهارت،وهنروفرهنگیحوزهدرسی،
هتجهستیمدانشجویانشدنبیداروشدنمنددغدغهدنبالبهدیگر،اجراییهایفعالیتودینیوقرآنیعلوم

می(ره)خمینیاماماسالمی،انقالبرهبرکبیرکهآنجاخودرسالتبهدانشگاهیانودانشگاهبازگشت
رنوشتسبایددانشگاهاز.هاستدانشگاهیایندستمملکتاینمقدرات.استتحوالتهمهمبدأانشگاهد»:فرمایند
«.شودمیاصالحکشورآن،شوداصالحاگرکشورییکدانشگاه.بشودتعیینملتیک
وافراطیهاینگاهازجلوگیریومحرومیتازواقعیتصویریمشاهدهوشناخت-7

شناختعدمازناشیتفریطی
غالباحتیواندنچشیدهرامحرومیتوهستندجامعهمرفهومتوسطیطبقهازغالباکهدانشجویانیونیروها

بهسبتنتفریطیوافراطیهاینگاهدچاردهندمیارائهآنهابهمحرومیتازهارسانهکهتصویریاثربراند،ندیده
رادافوشهریحاشیهمناطقبادانشجویاناینارتباطوآمدورفتیزمینهشدنفراهمباشوند،میمحرومیت

یداپسازدغدغهگرایانهواقعنگاهیکآنهاهست،کهآنچهوهاواقعیتیمشاهدهوشناختبامناطق،ایندرساکن
.کنندمی
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میبواستعدادهایپرورشبازداییمحرومیتومحرومیتازناشیذهنیسدشکستن-8
شهرسمتیکدرشدهموجبکهشهر،یکمختلفمناطقدرامکاناتتوزیعدرموجودتبعیضواختالف
مشاوره،وکالسغیرانتفاعیوخصوصیموسساتغیرانتفاعی،مدارسقبیلازآموزشیامکاناتانواعبهدسترسی

معلمانواعآموزشی،هایدیویدیانواعها،همایشانواعآموزشی،کمککتابهایانواعآزمایشی،آزمونهایانواع
اینازهیچکدامتنهانهشهر،یحاشیهشهر،یعنیدیگرسمتدروباشد...وخاصمدارسانواعخصوصی،های

مدرکابمعلممثالوبطورشدهعوضبارچندینسالطولدرمدرسهعادیمعلمحتیکهباشدنداشتهوجودامکانات
دسیکدچارشهریحاشیهمناطقساکنآموزاندانشکهمیشودموجباینهاتمام!کندتدریسفیزیکالهیات،
شتالاصاللذااستفایدهبیرقابتبرایآنهاکردنتالشپسمحرومندمذکورامکاناتازچونکهشوند،ذهنی
محیطی،جبررفطازشانزندگیبرشدهتحمیلشرایطدرتغییربرایدانشگاهبهورودمسیربهاصالیعنی.کنندنمی
.کنندنمیفکر

هکافرادییهمهلزوماوکردکسبمطلوبنتایجتوانمیهمشدهذکرامکاناتداشتنبدونکهاستبدیهی
است؛محرومیتاحساسبارابطهدراینجادرنکردند،صحبتاستفادهامکاناتآنتمامازگیرندمیمطلوبنتایج

.ددارسازیآگاهوتبیینبهنیازکهشود،میذهنیسدیکموجبامکاناتازمحرومیتشدذکرکههمهمانطور
شدهباعثشود،میدانشگاهبهورودجهتتالشبرایمحرومآموزاندانشانگیزگیبیموجبکهذهنیسداین

دارایانیکسیعنیباشیم؛جامعهمرفهِومتوسطقشرغالباورودشاهدکشوربرترهایدانشگاهبرترهایرشتهدر
ازعمیقیدرککهبود،خواهندکشورمانیآیندهدرقدرتمناصبواجتماعیجایگاهواجتماعیاثرگذاری
محروممناطقآموزاندانشآموزشیتوانمندسازیبااستالزملذا.نچشیدندرامحرومیتچونندارندمحرومیت

وارداندیگرباسالمرقابتیکدروکنندتالشتاشویمآنهاذهندرمحرومیتازناشیذهنیسدشکستنباعث
دوعملنایکه.باشندداشتهقدرتمناصبواجتماعیجایگاهاجتماعی،اثرگذاریکشوریآیندهدروشونددانشگاه

ورفتهگانگیزهمشابهشرایطباآموزاندانشمحروم،سایرآموزدانشیکموفقیتبامدت،کوتاهاثریکدارد؛اثر
یهعرصبهورودودانشگاهازگذرازبعدآیندهدرموفقآموزدانشاینکهمدت،بلنداثریکوکنند؛میتالش

واتیطبقاختالفوکندمیخدمتدارندراخودشمشابهشرایطکهمردمانیبهوگرددمیبازاجتماعیاثرگذاری
.یابدمیکاهشجامعهدرتبعیض

آنان،ترقیوپیشرفتباهمراهافرادنفستربیتووجودیظرفیتافزایشجهتدردینیتربیتکهاستبدیهی
.نشوندقدرتازناشیهایلغزشوانحرافاتدچارونکنندفراموشراخوداصلتااستضروریامریک
راعافاستضومحرومیتوفقردردکههستندماباخطآخرتاآنهاییتنها»:فرمایندمیبارهایندر(ره)خمینیامام

«.هستندانقالبهاواقعیبرپادارندگانوگردانندگانبضاعت،بیمتدینینوفقرا...باشندچشیده
ایمنطقهآفرینیاشتغالبرایالزمبسترهایسازیفراهم-9

اقتصادیونعتیصابعاددرعدالتتحققبرایگمشدهکلیدتواندمیسرزمینیاستعدادهایبرمبتنیآفرینیاشتغال
هایایدهازحمایتوآموزشباامراینبسترهایشودمیتالشسازاندیشهیاورانطرحدرروایناز.باشد...و

.ددگرمهیانیزکالنهایایدهاجرایامکانهاایدهرشدباتدریجبهتاگرددفراهمکوچکابعاددرکارآفرینانه
محرومآموزاندانشآموزشیسطحارتقای-10

تلفمخآزمونهایدرآنهاگیرینتیجهوهامعدلبهبودومحرومآموزاندانشآموزشکمیوکیفیسطحارتقای
.المپیادهانظیرعلمیآزمونهاییاوهادانشگاهیاخاصمدارسورودیآزمونهاینظیر
کشورمحروممناطقدرفرهنگیـعلمیفعاالنشبکهتشکیل-11

درفعالهایکانونبینتعاملیوارتباطیایشبکهایجادسازاندیشهیاورانسمنتشکیلاهدافمهمترینازیکی
میسراهمجموعهبرایراکالنسطوحدرکاریهموافزاییهمبسترهایشبکهاینتشکیل.باشدمیمحروممناطق
اینققتحبا.نمایدمیفراهمراگوناگونهایمجموعهتجربیاتومختلفهایظرفیتازاستفادهامکانوسازدمی

ازوانندتمیوکردهپیدااتصالاسالمیانقالبفرهنگییجبههبهمحروممناطقنخبهوفرهنگینیروهایشبکه،
4.گردندمندبهرهآنانمفیدتجربیاتونخبهانسانینیروهایفکری،هایپشتوانه



ه ساز ن اندیش ن  یاورا ناهم ی سم رح ط

5

اسیاست ه
استعدادهاپرورشوبومینیروهایتوانمندسازی-1

اینبهدادنمیدانبعدیدرگاموبومیاستعدادهایپرورشاصلی،هایسیاستازیکیسازاندیشهیاورانطرحدر
بهرودوبرایآنهاکردنآمادهوبومینیروهایآموزشیوظیفهغیربومینیروهای.استیافتهپرورشاستعدادهای

هافعالیتانجامبهقادرمستقلبطوربومینیروهایمدتیازپسطوریکهدارند،عهدهبررامختلفهایعرصه
.باشند

مخاطبیننیازهایبهتوجهدرجامعیت-2
تحتاالمکانحتیمختلفسنیهایردهدرمخاطباننیازهایتماماستشدهتالشسازندیشهیاورانطرحدر

توسطشدهبینیپیشهایبرنامهاستشدهباعثنگاههمین.نشوددیگرنیازفداینیازیهیچوگیردقرارپوشش
وعلمیتربیتی،نیازهای.دهدقرارتوجهموردرامخاطبازمختلفیساحاتوباشدبرخوردارخاصیتنوعازمجموعه،
ینچنهم.استگرفتهقرارعنایتموردویژهبطورطرحایندراستنوجوانوجوانمخاطبنیازهایاهمکهمهارتی

اصلیهدفازماهابرنامهعناوینوباشدتوجهموردجوانبواهدافتمامشودمیتالشنیزبرنامههراجرایدر
.نکندغافلاستمخاطبنیازهاییهمهبهتوجهکههابرنامه

هاریزیبرنامهدرسرزمینیاستعدادهایوامکاناتبهتوجه-3
دادهایاستعوفرهنگجغرافیا،ازبیگانهاستشدهگرفتهنظردرسازاندیشهیاورانطرحدرکههاییبرنامه
بلکهت،اسنشدهریزیبرنامهمطلقبصورتمخاطبانتمامبرایمجموعهدردیگربعبارت.نیستمناطقسرزمنی
یعهجامبعنوانسرزمینیاستعدادهایوامکاناتلحاظباخاصفرهنگیوجغرافیاییمختصاتدرحاضرمخاطب
.استشدهگرفتهنظردرهدف

ارتباطیبسترهایایجادومختلفنهادهایوارگانهاهایظرفیتازمندیبهره-4
تعدمسآموزاندانشنیازرفعجهتدرسایرنهادهاباهمکاریوتعاملومرتبطنهادهایباهمفکریواندیشیهم

محرومو

زداییمحرومیتوزاییاشتغالهدفبرویژهتمرکز-5
امادارند،نیزنظریبویورنگبعضاکهاستشدهپیشبینیمختلفیهایبرنامهسازاندیشهیاورانطرحدرگرچه
اهبرنامهاینخروجیبطوریکهشد؛خواهنداجراکاربردیرویکردیباوعملمیدانبهناظرهابرنامهاینهمواره
برنامهومراحلتمامدردیگرعبارتبه.باشندداشتهزداییمحرومیتوآفرینیاشتغالراستایدرمناسبیهایقابلیت

لومعمسیردرغلتیدنازگرددمیسعیوبودخواهدتوجهموردبرنامهبودنمحورخروجیوکاربردییجنبهها،
.شودپرهیزمخاطبانعمومبرایصرفنظری
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منطقهواعضاآموز،دانششناساییاول؛مرحله
هایشانخانوادهوآموزاندانشنامثبتوشناسایی،آمایش.1

بهتنپیوسبرایالزمهایزمینهوشرایطکهدوازدهمتاابتداییاولازپسرودخترآموزاندانشبخشایندر
مییطزیرمراحلگزینش،وشناساییاینبرای.گردندمیشناساییشانخانوادهبهمراهباشندمیدارارامجموعه

:شود
درموجوداطالعاتکمکبهلیستاینمشهد؛شهریحاشیهمناطقمحرومآموزاندانشازلیستییتهیه-1

عاطفهرآبشاالمللیبینخیریهنهادمردمسازمان،رضویخراسان(ره)خمینیامامامدادکمیتهمانندمختلفینهادهای
محلیمعتمدینومساجدنظیرمحلیمردمیمراکزرضوی،خراسانپرورشوآموزشها،
بهطرحارائهوتوضیحجهتدرتوجیهیحضورییجلسهبهدعوتومذکورآموزاندانشباگرفتنارتباط-2

هاخانوادهوآموزاندانش
.دارندراطرحدرشرکتتمایلکهآموزانیدانشنویسینام-3
.دداشتنراطرحدرشرکتبرایآمادگیاعالمکهآموزانیدانشحضورباسطحتعیینآزمونهایبرگزاری-4
.پذیرفتندراسطحتعیینآزموندرقبولیینمرهکفکهآموزانیدانشگزینش-5
دانشدقیقاطالعاتتکمیلوفردبهفردبصورتنامثبتفرمهایتکمیلبرایشدهپذیرفتهآموزاندانشدعوت-6

اشخانوادهوآموز
کالسهادرحضورجهتآموزاندانشبهپایهبامرتبطکالسیبرنامهارائه-7
(مجموعهنیروهای)اعضاجذبوآمایششناسایی،.2

هنگیانفرمشهد،دانشگاهپزشکیعلوم)مقدسمشهدمختلفهایدانشگاهدانشجویان:ازعبارتندمجموعهنیروهای
شاندیز،ایهغیرانتفاعیو(ع)رضاامامنور،پیامخیام،پزشکی،علوم،فردوسی،آزادبهشتیشهیدونژادهاشمیشهید
میرکبیر،ابهشتی،شریف،شهیدصنعتی)کنندمیتحصیلشهرهاسایردرکهمشهدیدانشجویانو(...والهوریاقبال
اورهمشدرسی،آموزشمختلفهایزمینهدرتوانمندافرادسایرومعلماناساتید،طالب،،(...وتهرانپزشکیعلوم

یحوزهرسانه،یحوزهرفتاری،علومیحوزهاجتماعی،هایمهارتحوزهمهارت،وهنروفرهنگیحوزهدرسی،
.مجموعهفعالیتهایزمینهسایرودینیوقرآنیعلوم
یالمپیادهادارانمدالمختلف،هایرشتهدرکنکوربرترهایرتبهونخبگانمجموعهنیروهایازایعمدهبخش

.هستندبرترهایدانشگاهممتازدانشجویانوکشوری
:شودمیطیزیرمراحلاعضاگزینشوشناساییبرای

:صورتدوبهمجموعههمکاریبهدعوتفراخوان-1
بایارتباطراهومجموعهمختصرمعرفیجهتپوسترنصببا...ومساجدها،دانشگاهدرحضوریفراخوان(الف

اینترنتینامثبتفرملینکمجموعه،عمومیروابطواحدباافرادگیریارتباطازبعدچهره؛بهچهرهمعرفیمجموعه،
.شودمیدادهقراراختیارشاندرمجموعه
امتمهایورودیتمامبهوگیردمیقرارمجموعهسایتوپیجوکانالدرهمکاریبهدعوتمجازیِفراخوان(ب
لیپکمجموعه،معرفیگرافیکموشنکلیپشاملکهشودمیارسالرضویخراسانهایدانشگاهتمامهایرشته

دررنتیاینتنامثبتفرملینکومجموعهباهمکاریبهدعوتفراخوانپوسترمجموعه،ساالنههایفعالیتگزارش
.استمجموعه

ردی،فاطالعاتشاملمجموعهباهمکاریبهداوطلبنیروهایتوسطمجموعهاینترنتینامثبتفرمتکمیل-2
.مجموعهدرفعالیتبرایجزئیاتبههاتوانمندیمعرفیفعالیت،سوابقوانگیزهتحصیلی،مشخصات

مصاحبهبرایداوطلبنیروهایازدعوتومجموعهعمومیروابطواحدتوسطشدهتکمیلهایفرمبررسی-3
6حضوری

فرآیند طرح
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اعالمفردهرکهبخشیدرتخصصییمصاحبهوعمومییمصاحبهشاملحضوری،یمصاحبهدرشرکت-4
درسازبحثیماختصاصیمصاحبهدربایدباشد،کردهانتخابرافیزیکتدریسکسیاگرمثال).استکردهتوانمندی
(.شودارزیابیداورانتوسطوکندتدریسراشدهتعییناوبرایقبلازکهفیزیک

حضوریتخصصیهایکارگاهبهآنهادعوتوکردندکسبراقبولیقابلینمرهمصاحبهدرکهافرادیگزینش-5
:ازعبارتندشودمیمطرحهاکارگاهدرکهمباحثیاهمتوجیهی؛هایهمایشوجلساتو
تربیتاهدافومفهوم•
تربیتمقدماتیهایگام•
شناسیمخاطب•
امروزینوجوانمسائل•
تربیتدرربانیعلماینقش•
مربیوظایف•
تربیتیهایروش•
تربیتیهایقالب•
آموزشموثرهایروش•
تحصیلیمشاورهموثرهایروش•
والدینتوانمندسازیوتعامل•

اتجلساین.گرددنمیهادورهاینبهمحدودصرفاآنانتوانمندیارتقایواعضاآموزشاستذکربهالزمالبته
.شودمیبرگزارنیزسالطولدراعضابرایتربیتیمحتوایمستمرارسالباهمراهماهانهبصورت

هافعالیتدرریزیبرنامهباحضورجهتنیروهابینوظایفتقسیموتشریحجلساتبرگزاری-6

مجموعههایفعالیتمحلتعیینوسرزمینیآمایشوشناسایی.3
ردگردد،میانجامسرزمینیاستعدادهایوامکاناتبهتوجهباطرحهایریزیبرنامهوهدفگذاریکهآنجااز

دقیقبطورمناطقآنخاصهایظرفیتوهاموقعیتتامیگیردصورتسرزمینیآمایشمجموعه،فعالیتمناطق
متناسبارهابرنامهکهسازدمیفراهممجموعهبرایراامکاناینبومیهایظرفیتدقیقشناسایی.گردندشناسایی

یاورانطرحدرشدهتربیتنیروهایازتوجهیقابلتعدادکهآنجااز.کندطراحیبومیاقتضائاتوهاظرفیتبا
هکهاییآموزشاستالزمبودخواهندخودمناطقدرکارآفرینیوخدمتارائهدنبالبهمدتبلنددرسازاندیشه
وانهکارآفرینهایایدهبومی،هایظرفیتازاستفادهبادیدهآموزشافراداینکهباشدنحویبهگرددمیارائه

ه،تعدادمنطقمساجدتعداد:ازعبارتندسرزمینیآمایشاساسیفاکتورهایازبرخی.کنندپیگیریراخودخدمات
مدارسدتعدامنطقه،ارتباطیخطوطودسترسیمنطقه،هایمطالعهسالنوهاکتابخانهتعدادمنطقه،هایحسینیه
منطقه،بومیهایفرهنگوهاظرفیتمنطقه،فرهنگسراهایتعدادمنطقه،مختلفمقاطعآموزاندانشتعدادمنطقه،
...ومنطقهدرموجودصنایعوجاتکارخانه

بکساطالعاتطریقازهمچنینوحکومتینهادهایدرموجودرسمیاطالعاتوآمارطریقازسرزمینیآمایش
.بودخواهدتکمیلحالدردائماسرزمینیآمایشاین.گیردمیصورتمجموعهشناسایینیروهایتوسطشده

طریقازبودن،اعضاوآموزاندانشدسترسدربررسیوهاظرفیتشناساییازبعدمجموعهفعالیتمحل
ایگاهپبعنوانشدهشناساییمدارسبینازایمدرسهمثالبعنوان.گرددمیتعیینربطذیهاینهادباهماهنگی
همجموعطرفازمنطقهپرورشوآموزشباالزمهایهماهنگیسپسوشدهتعیینمجموعهآموزشیهایفعالیت
.گیردمیصورت
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پیشرفتوعدالتبرایرسانیدوم؛خدمتیمرحله
خدمتهبها،نوبتظرفیتواستعدادهاشناساییونیازهابررسیومنطقهوآموزاننیروها،دانششناساییازپس
:دشومعرفیزیردرکهشودمیاجراکارگروهپنجدرسازاندیشهیاورانطرحدررسانیخدمترسد؛میرسانی

آموزشیکارگروه-1
.هستندپسرودوازدهم،دخترتاابتداییاولازمجموعهتوسطشدهشناساییآموزاندانشبخشاینمخاطبان

:استذیلشرحبهشوندمیاجراسالطولدرکههاییبرنامهاهم

:علمیهایهمایشوهاها،کارگاهکالسبرگزاری

طولدررپسودخترآموزاندانشویژهاولمتوسطهوابتداییمقطعدراشکالرفعآموزشیکالسهایبرگزاری(الف
:شودمیبرگزارزیردروسدرکالسهااینشده؛ریزیبرنامهومدونبصورتتحصیلیسال
فارسیوریاضیدروسدر(ابتداییششمتااول)ابتداییمقطعدر•
علوموعربیریاضی،زبان،دروسدر(نهمتاهفتم)اولمتوسطهمقطعدر•

سالولطدرپسرودخترآموزاندانشویژهکنکورودوممتوسطهمقطعدرتدریسآموزشیکالسهایبرگزاری(ب
پایهسهردانسانیوریاضیتجربی،نظرییرشتهسهدرکالسهااینشده؛ریزیبرنامهومدونبصورتتحصیلی

:شودمیبرگزارزیردروسدردوازدهمویازدهمدهم،ی
شناسیزیستوشیمیریاضی،فیزیک،دروسدرتجربییرشتهکالسهای•
وفهفلسشناسی،جامعهفنون،وعلوماقتصاد،آمار،وعربی،زبان،ریاضیدروسدرانسانیرشتهکالسهای•

منطق
شیمیاحتمال،فیزیک،وگسسته،آمارهندسه،حسابان،دروسدرریاضیرشتهکالسهای•

السازمعینیهایبازهدرنامبهوبرتراساتیدتوسطبندیجمعومبحثیهمایشهایوهاکارگاهبرگزاری(پ
.تحصیلی

:تحصیلیمشاورهجلساتبرگزاری

کیتحصیلیسالطولدر،آموزدانشهرسازاندیشهیاورانطرحدرفرد؛بهفردمشاورهجلساتبرگزاری(الف
قالبدرهامشاورهاین.بودخواهدتحصیلیهدایتبرایاوهمراهسالانتهایتاکهداشتخواهدتحصیلیمشاور
ارائهیلیتحصریزیبرنامهوتحصیلیهدایتیزمینهدرهاییمقالهوجزواتارسالتلفنی،تماسحضوری،جلسات

.شوندمی

رهدرخواندندرسروشنظیرموضوعاتیمورددرسازاندیشهیاورانطرحدرجمعی؛مشاورهجلساتبرگزاری(ب
روشهایتشریحمروری،هایروشتشریحآزمون،درزمانوتوانمدیریتاصولریزی،برنامهاصولدرس،

معینهایهبازدر...ورشتهانتخابمشاورهآموزشی،برترمنابعمعرفینویسی،خالصهیشیوهتشریحتندخوانی،
.شودمیبرگزارنخبگانحضورباجمعیمشاورهجلساتآموزاندانشبرای

8
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:علمیآزمونهایبرگزاری

اآزمونهاین.شودمیصادرآنکارنامهوشدهبرگزارمجموعهآموزاندانشتمامبینهماهنگبصورتآزمونهااین
دانشحصیلیتپیشرفتورشدآن،نتایجازاستفادهباوشودمیبرگزارمختلفنوبتچنددرتحصیلیسالطولدر

.گرددمیارزیابیمستمربطورآموزان

:شغلیسنجیرغبتوشناسیشخصیتآزمونهایبرگزاری

زمینهبرایصحیحیانتخابخود،هایتواناییدقیقشناختباتاکردخواهدکمکراآموزاندانشآزمون،این
کهدهمدوازیپایهاموزاندانشبرایهمچنینونهمیپایهاموزاندانشبرایآزموناین.باشندداشتهخودتحصیلی

.داشتخواهدایکنندهتعییننقشهستندرشتهانتخابیآستانهدر

:علمیمحتوایوجزوات،کتبیتهیه

کهاستمشکالتیازیکیمناسب،آموزشیودرسیمنابعبهمحروممناطقدرساکنآموزاندانشدسترسیعدم
.شودمیمناطقایندرآموزاندانشتحصیلیکیفیتافتباعث

لشامجزواتیدروستماممباحثتمامبرایکهاستجزوهطراحیعلمیتیمدارایسازاندیشهیاورانطرح(الف
آنانیاراختدروشدهتکثیرآموزاندانشتعدادبهکهاستکردهطراحیجزوهآزمونوتمرین،تستمثال،ودرسنامه

.شودمیدادهقرار

یناتوزیعوتهیهبهاقدامبرتر،آموزشیکمکوآموزشیمحصوالتشناساییباسازاندیشهیاورانطرح(ب
قابلفیفتخباشدند،شناساییمجموعهتوسطکهکههاییفروشیکتابازراکتابهامجموعه.نمایدمیمحصوالت

هباهداییکتابهایمجموعه،کتابواحدتوسط«داناییاهدایکتاب،اهدای»فراخوانطیهمچنین.میخردتوجهی
.گیردمیقرارآموزاندانشاختیاردرنیزمجموعه

کتاب،ه،مجلقبیلازغیرمکتوبومکتوبهایرسانهتولیدبهاقدامهمچنینسازاندیشهیاورانطرحعلمیتیم(پ
فضایفشرده،لوحهمچونمختلفطرقازآنهاارائهوایچندرسانهسایرمحتواهایوگرافیموشنکلیپ،پادکست،
.کندمی...ومجازی

:تحصیلیسالآغازدرتحصیلیپکاهدای

وریرالتحلوازمدفتر،کیف،شاملتحصیلیپکها،مدرسهبازگشاییومهرماهباهمزمانتحصیلیسالآغازدر
.گرددمیتقدیماولمتوسطهوابتداییآموزاندانشبه...وفرملباس

علمیاعتکافبرگزاری
یاوران،(نوروزعیدمانند)دارندخواندندرسبهنیازآموزاندانشوشوندمیتعطیلمدارسکهسالخاصایامدر

میلمیعاعتکافبرگزاریبهاقداممستعدومشتاقآموزاندانشبرایمعتبر،موسساتبارایزنیباسازاندیشه
.نماید
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تربیتیکارگروه-2
:ازعبارتندبخشاینمخاطبان

پسرودوازدهم،دخترتاابتداییاولازمجموعهتوسطشدهشناساییآموزاندانش•
مجموعهدرفعالیتحالدراعضایونیروها•
مجموعهپوششتحتآموزاندانشخانواده•

:استزیرشرحبهتربیتیکارگروهمختلفبخشهای
:تربیتیآموزشی

میهارائمختصراذیلدرکهشود،میارائهمخاطبینبهملیودینیواجتماعیمهارتهایمهارت،وهنربخشایندر
:گردد
یاطی،خنمدبافی،خوشنویسی،نقاشی،وطراحینظیرمهارتهاییوهنربخشاینمهارت؛دروهنرآموزشبخش(الف

معرفی،خالقیتوبازیذهنی،ریاضیاتکامپیوتر،اوریگامی،رباتیک،خوانی،قصهوشعرآرایی،سفرهآشپزی،
.شودمیارائهمخاطبینبه...ومشاغل

ادسوشناسی،دشمنتشکیالتی،هایدورهنظیرهاییبرنامهبخشایناجتماعی؛درهایمهارتآموزشبخش(ب
تقویت،زندگیهایمهارتشناسی،اسوهاجتماعی،مسئولیتگری،مطالبهوعدالتخواهیسیاسی،تحلیلای،رسانه
.شودمیبرگزار...ونفسبهاعتماد

قرآنقرائتآموزشنظیرهاییبرنامهبخشایندرملی؛ودینیهایمهارتودانشآموزش(پ
جریانوتاریخبررسیقرآن،مفاهیمبررسیقرآن،حفظآموزش،3و2و1تجویدترتیل،وتحقیقروخوانی،روانخوانی،

انسانایران،اسالمیانقالبوایرانواسالمفرهنگبررسیایران،اسالمیانقالبوایرانواسالمسیاسیشناسی
.شودمیبرگزارحوزههربرتراساتیدتوسط...وخداشناسیشناسی،جهانشناسی،

:(هیئت)فکریکانون

ردنکفراهمهمچنینومجموعهنیروهایوآموزاندانشمیانصمیمانهارتباطافزایشهدفبامجموعهفکریکانون
سیررگزاریب:ازعبارتندفکریکانونهایبرنامه.نمایدمیفعالیتهفتهدرروزیکمخاطبین،فکریرشدیزمینه
جلساتیبرگزارقرآن،تفسیرجلساتبرگزاریاندیشی،آزادهایکرسیبرگزاریمطالعاتی،هایحلقهومطالعه
فیلمپخشجلساتبرگزاریسجادیه،صحیفهوالبالغهنهجتفسیروخوانشجلساتبرگزاریخوانی،روایاتوسیره

اتجلسبرگزاری،اعیادوعزاداریمراسمبرگزاریسخنرانها،واساتیدازدعوت،آنهابررسیونقدومستندو
...وشعرشبوشعرخوانیجلساتبرگزاریخوانی،نوحهوتوسل
ودهندیمارائهرامعینیسیرمحتواییسالطولدرمجموعه،فکریکانونسخنرانهایواساتیدکهاستذکربهالزم
.دهندیمارائهراخودمحتوایپاسخوپرسشجلساتومباحثهشکلبهوداشتهفاصلهسخنرانیمرسومشکلبا

.دارندصمیمانهروابطمخاطبینباوداشتهشرکتنیزمجموعههایفعالیتسایردرهمچنین

:برنامهفوق
دردیجهااردوهایبرگزاریگردد؛میبرگزارذیلمختلفهایحوزهدرمناسبتیومقطعیهایبرنامهبخشایندر
زیارتیایسفرهفرهنگی،وتاریخیاماکنازبازدیدفرهنگی،وتفریحیاردوهایبرگزاریتابستان،ونوروزعید

بازارچهیبرگزارشهدا،خانوادهبادیدار،غذاییاقالمپکتوزیع،صلواتیایستگاهبرپاییاربعین،ونورراهیان
10...ورویپیادهوکوهنوردیوفوتسالنظیرورزشیهایبرنامهبرگزاریخیریه،
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:اقصادیتربیت

:نمایدمیفعالیتسازاندیشهیاورانمجموعهدرزیررویکردهایبابخشاین
اهیممفباآشناییهایدورهوهاکارگاهبخشایندراعضا؛وهایشانخانوادهوآموزاندانشاقتصادیتربیت•

مخاطبینازهکشودمیبرگزارموفقکارآفرینانواساتیدحضورباکارآفرینیوپردازیایدهومقاومتیاقتصاد
.شودمیگرفتهتحویلبومیامکاناتبرمبتنیکارآفرینیطرحهاکارگاهوهادورهانتهایدر

نظرازکارآفرینیهایدورهوهاکارگاهمخاطبینطرحصورتیکهدرکارآفرینی؛هایایدهازحمایت•
رتباطادرآنهابامجموعهکهربطیذیارگانهایونهادهابهباشد،داشتهمطلوبیاجراییقابلیتکارشناسان

.شودحمایتآنازتاشودمیمعرفیاست،

وهاارگانازحمایتجلببادرمجموعهفعالدانشجویانبنیاندانشاقتصادیکارآفرینیهایطرحازحمایت•
.آنرساندنانبوهتولیدبهوطرحپردازشجهتدرنهادها

خانمالمثبعنوانآنها؛اقتصادیتوانمندسازیجهتدرپوششتحتهایخانوادهمهارتهایوظرفیتازاستفاده•
نایدرکهنیروهاییازیکیازراخیاطیدارند،خیاطیچرخکهمجموعهپوششِتحتِخانوارِسرپرستهای
.کنندمیدرآمدکسبوکنندمیسفارشاتتولیدبهشروعوگیرندمییاددارد،مهارتزمینه

هابخشاینمورددرشودمیسعیدارد،وجودمشترکبصورتسازمانهاتمامدرتقریبابعدیواحدهایکهآنجااز
.شودارائهتوضیحاتیمختصرا

عمومیروابط-3
:شودمیاجراییزیربخشهایدرکارگروهاینهایفعالیت

:ارتباطاتمعاونت

:داردکلیرویکردچندکهاستمجموعهازخارجبامجموعهارتباطمحلبخشاین
هایشانخانوادهوآموزاندانشنامثبتوشناسایی،آمایش•
(مجموعهنیروهای)اعضاجذبوآمایششناسایی،•
مردمیخیرینجذبوشناسایی،آمایش•
مجموعههایفعالیتمحلتعیینوسرزمینیآمایشوشناسایی•
مجموعههایفعالیتیگسترهدرخصوصیوحکومتیارگانهایونهادهاباافزاییهمومشارکت•

:رسانه

مییقیحقفضایوسایتوپیجکانال،قالبدرمجازیفضایبستردرمجموعههایفعالیتبازتاببهبخشاین
:باشدمیفعالیتازیجنبهدوشامل.پردازد

سازی،ندمستاینفوگرافی،طراحیپوستر،طراحیگرافی،موشنطراحیکلیپ،تدویننظیر؛محتواتولید•
.ایرسانهچندمحتواهایسایروپادکستتولیدمجله،طراحینشریه،طراحیفیلمبرداری،عکاسی،

تواهایمحانتشارجهتمجازیفضایبستردرمجموعهپیجوکانالسایت،مدیریت؛شدهتولیدمحتواینشر•
.شدهتولید

ولیدتمجموعهیرسانهبخشتوسطنیزهاکارگروهسایرنیازموردایرسانهمحتواهایتمامکهاستذکربهالزم
.شودمی
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:بایگانی

.ارددعهدهبررامجموعهمهممدارکواسنادازنگهداریوحفظتنظیم،بندی،طبقهآوری،جمعیوظیفهبخشاین

پشتیبانی-4
زیرایهبخشدروداردبرعهدهرامجموعههایبخشتمامهایفعالیتازپشتیبانیوهماهنگییوظیفهبخشاین
:شودمیانجام

:پشتیبانیآموزشی

زیرهایمسئولیتشاملکه.شودمیانجامبخشایندرمجموعهآموزشیاموربهمربوطپشتیبانیهایفعالیت
:است

ناظم•
مجموعهدرسیغیرودرسییکتابخانهمسئول•
درسیجزواتطراحیوتایپ•
مجموعهبهاهداییآموزشیاقالموکتبساماندهیودریافت•

:رسانیاطالعوهماهنگی

.داردعهدهبرراهابرنامهبرگزاریدردخیلعناصربینرسانیاطالعوهماهنگییوظیفه

:خریدمسئول

.داردعهدهبررامختلفهایبرنامهدرمجموعهنیازموردافزاریسختامکاناتیتهیه

مالیامور-5
.داردعهدهبرراسازاندیشهیاورانانجمنحسابدارییوظیفه

مردمیخیرینواعضاتوسطهابرنامهاجرایهایهزینهومجموعهجاریهایهزینهتمامیکهاستذکربهالزم
.شودمیتامین
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