


تسمیمملی توانمندسازی طرح 
تعالی سطح مهارتهای یادگیری مدارس



توانمندسازی تسمیمطرح ملی معرفی 

ت، طرح توانمدسازی تسمیم در گام اول خود با درکنار هم آوردن جامعه طلبه و دانشجوی دغدغه مند در حووز  تعلویم و تربیو
زمینه را برای تحقق این راهبرد فراهم آورد  تا روحانیون خوش فکر و دانشگاهیان موومن در مواجهوه بوا جامعوه دانو آمووزی 

.جوان کشور احساس مسئولیت کرد  و توانایی و مهارت نقو آفرینی در این میدان را بدست آورند
زمینوه «همرا  دانو آمووز » دفتر تبلیغات اسالمی نیز توسط تفاهم نامه ای که با آموزش و پرورش داشته است، با اجرای طرح 

.میدانی تحقق این نقو آفرینی را فراهم آورد  است

:مقام معظم رهبری
، به اگر کشوری بخواهد به عزت مادی. آموزش و پرورش مهمترین کار یک کشور است

دنیا و به هر سعادت معنوی، به سیطره ی سیاسی، به پیشروی علمی، به آبادانی زندگی
–ادی آرزویی بخواهد دست پیدا کند باید به آموزش و پرورش بعنوان یک کار بنی

.مقدماتی الزم بپردازد
.آموزش و پرورش دستگاه مولد است و باید برای آن مایه گذاشت





نظام محتوایی طرح تسمیم

کوه موضوع محور اول دور ، تبیینی از فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایوران اسوت
.توسط دکتر علیرضا صادق زاد  قمصری بیان می شود

ما، اهمیت موضوع مذکور این است که نظام آموزش و پرورش ما ساخته و پرداخته فکر
ت موورد برنامه های ما و فلسفه ما نبود و حتی بر ضد ایمان، اعتقادات، سیاست و مدیری

ن قبول و مورد نیاز ما بود  است، لذا بعد از انقالب اسوالمی اقوداماتی جهوت تحوول ایو
رورش نظام صورت گرفته که اصلی ترین آن، تدوین سوند تحوول بنیوادین آمووزش و پو

توسوط 1384ساله ای که در سوال 20تدوین این سند مبتنی بر سند چشم انداز . است
متنی در قالب سند تحوول، نوا ر بوه 90-91رهبری ابالغ گردید، شروع شد و در سال 

اتی پیو برد جامعه به سبک زندگی حقیقتا اسالمی آمواد  شود و حوال نیازمنود عملیو
.شدن است اما با تدبر، تامل و بدور از شتابزدگی

یون مقدماتی ترین الزامات جهت عملیاتی شدن این سند، فهم درست آن است کوه در ا
.محور زمینه کسب این فهم فراهم آمد  است

محور اول

دکتر صادق زاده
هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
نیادین مسئول کمیته مطالعات نظری سند تحول ب

آموزش و پرورش



نظام محتوایی طرح تسمیم

بوه ( ص.ع)موضوع محور دوم دور ، تبیینی از روش تربیتی استاد علوی صوفایی حوا ری 
.عنوان یکی از متفکران معاصر تربیت اسالمی می باشد

لوم و یوا ضرورت امر، این است که سند تحول، در الیه فلسفه تربیت بیان شود ، کوه مع
نیواز دارد مربی، برای پیاد  کردن این مبانی نظری فلسفی به یک قالب مشخص روشوی

یشوه لوذا اند. تا بتواند الگوی موثری را در میدان عمل تربیتی برای خوود طراحوی کنود
یوک استاد صفایی در حکم یک شاکله روش تربیتی اسوت کوه زمینوه را بورای طراحوی

ت توا بنابر آنچه گفته شد، در این محور سعی بور آن اسو. الگوی عملیاتی فراهم می آورد
ی قوادر مقدمه ای از نظام تربیتی استاد بیان گردد و مبتنی بر این فهوم، معلوم و یوا مربو
.شدباشد به این اندیشه منسجم رجوع کرد  و معنای تربیت را در واقعیت تحقق بخ

ند بوودن، در الزم بذکر است که انتخاب اندیشه استاد صفایی بدلیل منسجم بودن، مست
ف در دسترس بودن موسسه حفظ و نشر آثار ایشان و وجوود تجربوه های تربیتوی مختلو

. اند، می باشدسراسر کشور که مبتنی بر اندیشه استاد به موفقیت های زیادی دست یافته

محور دوم

حجت االسالم یاوری
سطح چهار حوزه علمیه

مدرس و مبلغ بیش از یک دهه اندیشه استاد
صفایی



نظام محتوایی طرح تسمیم

.موضوع محور سوم دور ، تبیینی از معنای انسان انقالب اسالمی می باشد
کوی از آنجایی که ملت ایران در فصل جدیدی از انقالب اسالمی قرار گرفته اسوت و یاز 

ربیوت آن اساسی ترین پایه ها یا به اصطالح پیشران این حرکت تمدنی، نظوام تعلویم و ت
ان می باشد لذا در این محور به اولویتهوا و عرصوه های جدیود تربیوت و نیروسوازی انسو

و معنوای انسوان انقوالب اسوالمی در ایون موقعیوت ویو   انقالب اسالمی در گوام دوم 
.خواهد شدپرداخته 

محور سوم

آقای محمدصادق شهبازی
نویسنده، پژوهشگر و فعال فرهنگی

دبیر اسبق جنبش دانشجویی



نظام محتوایی طرح تسمیم

.موضوع محور چهارم دور ، تبیینی از روش حل مسئله محوری در آموزش است
از موووثرترین و کارآموودترین ضورورت موضوووع ایوون اسووت کوه روش حل مسووئله، یکووی 

بووا تمرکووز بوور تفکرمحوووری و نفووی حافظووه محوری، کووه آموزشووی اسووت رویکردهووای 
ا را قادر به شناسایی درست مسوا ل کورد  و بسوتری را آمواد  می کنود تودانو آموزان 

لذا در . پردازندایشان توانایی یافتن بهترین پاسخ برای آن مسئله را بیابند و به حل آن ب
را و تجربه ای که در مدارس سراج و آب و آینه اجاین محور به ارا ه روش حل مسئله ای 

.می شودشد ، پرداخته 
 آیود کوه با تبیین این رویکرد، زمینه ایجاد موقعیتی توسط معلم و یوا مربوی فوراهم می
ی آورد و دانو آموز با قرارگرفتن در آن موقعیت توانایی کشف و حل مسئله را بدست مو
و محوور این از کارآمدترین قالبهای اجرایی برای دست یافتن به اهداف تربیتی کوه در د

.ابتدایی تعیین می گردد، می باشد

محور چهارم

دکتر سلیمی نمین
مدیر مدرسه آب و آینه

نی اولین مدرسه پروژه محور مبت
هبر مهارت کشف و حل مسئل

دکتر آزین
ی مدیر موسسه مطالعات راهبرد

برهان



نظام محتوایی طرح تسمیم
محور پنجم

حجت االسالم مرتضوی نیا
از اساتید موسسه تدبر در کالم وحی

آن به در محور پنجم نیز در محضر قرآن هستیم و با روش تدبر در قرآن و شیو  انتقال
ضرورت این امر را نیز به این سوخن از مقوام معظوم.جامعه دانو آموزی آشنا می شویم

:رهبری مستند می کنیم

دلهای . این است که ما هنوز از قرآن خیلی دوریم و فاصله داریمحقیقت 
ماا باا هربااری کاه. جان ما باید با قرآن انس بگیرد. ما باید قرآنی شود

داشاته قرآن نشست و برخاست کنیم، یک پرده از پرده های جهالت ماا بر
ی کند می شود، یک چشمه از چشمه های نورانیت در دل ما گشایش پیدا م

و جاری می شود که الزمه آن، انس، مجالسات، تفهام و تادبر در قارآن 
.است

بور وحوی، فلذا سعی برآن است تا زمینه ای فراهم آید که معلم و یا مربی بتواند مبتنوی
.استنتاج های موجهی را داشته باشد





برنامه زمانبندی طرح توانمندسازی تسمیم

16 15 14 13 12 11 10 9 8

حجتاالسالم
یاوری میان

وعده

حجتاالسالم
یاوری

ونمازنهار
دکترصادقزاده

میان
وعده

دکترصادقزاده
پذیرش سشنبه

ادروشتربیتیاست
صفایی

روشتربیتیاستاد
صفایی

تدرتبیینیازفلسفهتربی
جمهوریاسالمی

درازفلسفهتربیتتبیینی
جمهوریاسالمی

دکترسلیمینمین
نمازونهار

دکترآزین میان
وعده

آقایشهبازی
پذیرش چهارشنبه

حلمسئلهایتریزرویکرد ایمدرسهسراجرویکردحلمسئله انسانانقالباسالمی

اختتامیه

حاجآقا
مرتضوینیا میان

وعده

حاجآقامرتضوینیا
پذیرش هپنجشنب

روشتدبردرقرآن روشتدبردرقرآن



سرفصل های ارائه شده طرح تسمیم



(نظری و عملی)انواع فلسفه تربیت 

عنوان ب)تبیین فلسفه تربیت اجتماعی 
(نقش هماهنگ کننده نظام های تربیتی

نای نسبت فلسفه تربیت با دین و مع
.فلسفه تربیت اسالمی

ارکان تربیت

ساحت های تربیت

مولفه ها و مفاهیم اساسی و کلیدی 
فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی

ی چه فلسفه تربیت یعن
و چه ضرورتی دارد؟

حیاط طیبه
نظام معیار اسالمی

هویت
جامعه صالح

موقعیت
شایستگی ها

فرآیند و جریان
زمینه سازی

هدایت
مربی و متربی
آماده شدن

کسب شایستگی های 
الزم

ورتی فرایند تعاملی زمینه ساز تكوین و تعالی پیوستة هویت متربیان، به ص
یک پارچه و مبتنی بر نظام معیار اسالمی، به منظور هدایت ایشان در 

مسیرآماده شدن جهت تحقق آگاهانه و اختیاری مراتب حیات طیبه در همة 
ابعاد

خانواده
دولت و حاکمیت

رسانه
نهادها و سازمانهای غیر دولتی

ساحت اعتقادی، عبادی، اخالقی
ساحت سیاسی، اجتماعی

ساحت اقتصادی و حرفه ای
ساحت علمی و فناوری

ساحت زیبایی شناسی و هنری
ساحت زیستس بدنی

یک معلم و مربی فكور، 
پشتیباننیازمند نظام 

خالقانه فعالیت جهت 
یت از می باشد که فلسفه ترب
الزامات آن است

محور اول



آزادی و تزکیه
تعلیم و آموزش
تذکر و یادآوری

محور دوم

انواع 
دین

ارثی 
سنتی

احساسی 
عاطفی

اصیل

آزادی قبل از تفكر جهت•
رهایی قطب نمای فكر از

آهنرباهای هوس، 
...تعصب، تقلید و

تفكر با دو شاخصه •
(محرک فكر)کنجكاوی 

رل کنت)و حقیقت طلبی 
(فكر

شناخت•
احساس•
عقیده و عشق•
نظام ها•
احكام و دستورالعمل ها•

یل
اص

ن 
دی

ی 
کل

ح 
طر

طرح سوال
دسته بندی و 
تحلیل سوالها

دستیابی به 
سوالهای اصلی

انسان
هستی

اهلل
نقش انسان در 

هستی

درک وضعیت
درک تقدیر
درک ترکیب

بودن یا نبودن
برای چه بودن
چگونه بودن

محرک های انسان
عشق بزرگتر

روش تربیت

قبل بلوغ

توجه به 
محیط های تربیتی

شخصیت، تفكر، 
حریت

بعد بلوغ

بسته
متضاد

محرک

نفی داغ کردن و حرارت دادن، شاخ و برگ دادن، مسخ کردن

تربیت همچون ریشه دواندن درخت در 
نه هل دادن یک ( اختیاری)زمین است 

(اجباری)سنگ در دامنه کوه 

دو ویژگی اصلی مربی شناخت دردها و 
و شناخت (مبتنی بر وحی)درمانها 

(مبتنی بر علم و تجربه)روحیه هاست 



محور سوم

جدال دو اسالم

اسالم ناب

وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِالَّ 
لِیَعْبُدُونِ

لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِّناتِ
وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الكِتابَ وَالمیزانَ

لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ

اسالم آمریكایی

تحجر

التقاط

اسالم انقالبی

انقالب انسانی

انسان انقالبی

انقالب اسالمی

اسالم عارفان مبارزه جو که به دنبال توحیدی 
.کردن تمام ابعاد زندگی بشر می باشند

(نفی عبودیت غیر خدا)



بادگیری 
مسئله محور

وظیفه گرایی

پاسخ به 
نیازهای 

جامعه

توجه به 
تفاوت های 

فردی

اشتغال

محور چهارم

مدرسه سراجرویكرد حل مسئله

آسیب شناسی وضع 
موجود

آینده نگری و تحلیل 
آنچه در جامعه تعلیم و 

تربیت رخ خواهد داد

مدرسه مدرن

الگوی رشد در مراکز 
تربیتی

درک وحدت گرا از 
نفس

درک توحیدی نسبت 
عالم

درک موقعیت خود 
در عالم

تشخیص وظیفه در 
نظام توحیدی

عمل به وظیفه
تقویت عدالت 

اجتماعی

مسئله از 
فاصله آنچه 

هست و آنچه 
باید باشد 

متولد می شود

ه تشخیص وظیفه و مسئئل. 1
 های با قرارگرفتن در موقعیت

مختلف و تذکر مربی
دفئئئاع از ارزش مسئئئاله . 2

نسئئبت بئئه دیگئئر مسئئا ل 
موجود

نزدیئئک بئئودن موقعیئئت . 3
د، خو)مساله به زندگی فردی 

...(خانواده، مدرسه و
رویکرد فرارشته ای. 4
واقعی بودن مسئله. 5
عمومیت داشتن مسئله. 6
توانمدی و عالقه و فئرد و . 7

گروه

مسئله موقعیتی 
است که در آن در 

راه دستیابی به 
ارزش های اساسی 

موانعی ( حق ها)
وجود دارد



محور چهارم

مدرسه آب و آینهرویكرد حل مسئله

مسئله های آشنا و 
ناآشنا

عصرهای تكامل 
صنایع

انواع عكس العمل در 
مواجهه با مشكل

TRIZ

بهره گیری از الگوها و مكانیزم 
کشف و حل مسائل ابداعی

بوجود آوردن یک زبان جدید جهت 
کشف راه حل های ابداعی و خالقانه

خروجی مدنظر، 
انسانی است توانمد

در زندگی

در جایابی در کسب و کار 
همبتنی بر استعداد و عالق

در حل مسائل کسب  
و کار

م تحلیل نمودار سیست
و آنتی سیستم

تبیین تریز در ساحات 
تربیتی سند تحول



محور پنجم

تدبر در 
قرآن

ضرورت

تدبر در 
سوره 
منافقون

تدبر در 
سوره فجر

روش شناسی

وا أَنْزَلْنَاهُ إِلَیكَ مُبَارَكٌ لِیدَّبَّرُكِتَابٌ 
آیاتِهِ وَلِیتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ 

تدبیر 
خدا 
در 

قرآن

: تدبیر کلمات
پشت سرهم قرار 

دادن کلمات

گیری شکل
هاآیه

ت پش: تدبیر آیات
سرهم قرار دادن 

آیات

گیری شکل
هاهسور

:  هاتدبیر سوره
پشت سرهم قرار 

هادادن سوره

گیری شکل
کل قرآن

:  هاتدبّر در آیه
دریافت چینش 
الهی کلمات در 

هاآیه

فهم 
هاآیه

:  هاتدبّر در سوره
دریافت چینش 
الهی آیات در 

هاسوره

:  تدبّر در کل قرآن
دریافت چینش 

ها در الهی سوره
قرآن

فهم 
سوره ها

کل فهم
قرآن 

(ظاهری)

ا تدبر م
در 

قرآن

دنیاگرایینسبت به انذارتوبیخ و 

.سوز استدلبستگی  و حب شدید مال دنیا، منشأ شکست در امتحان الهی و ریشه طغیان و کفران عاقبت

5-1آیه 

سوگند برای تأکید جهت
هدایتی سور 

دلمیوعادهوایسوگند به 
بریدن از دنیا در راستای
تأکید بر جهت هدایتی 

.سور 

14-6آیه 

نگرطغیادنیاگرایانتهدید 

عذاب سخت و دردناک، 
سرنوشتی است که 

دنیازدگانپروردگار برای 
طغیانگر رقم زد  است؛ 
چرا که او در کمینگا  

.است

26-15آیه 

لی توبیخ نظام فکری و عم
دنیامحور

ه کسانی کانذارتوبیخ و 
اصالیبرای مال دنیا ارزش 

الییابتو از حیثیت قا لند
انعام و امساک امتحانیِو 

.الهی غفلت میورزند

30-27آیه 

همطمئنبشارت به نفس 

اطمینان و آرامو 
ییابتالبرخاسته از نگرش 

به دنیا، مایه آرامو و 
.سعادت در عرصه معاد

...
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جذابیت در حضور مجدد
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مسئول طرح

آقای خوشه چین

گروه رسانه

شهریاری

ملک

مسئول خواهران

خانم شماعی

خانم موسوی زاده

مسئول اجرایی

آقای مالحسینی

آقای سید میرابوطالبی

آقای تاجر

دبیر علمی

آقای عزیزی

طرحمشاور و دبیر اجرایی 

حجت االسالم موسوی

ساختار تشکیالتی طرح تسمیم



مجریان

مجموع
41=خانم 38=آقا

دانشگاهی
20=خانم 15=آقا

حوزوی
21=خانم 23=آقا

شرکت کنندگان در طرح

همکاران و حامیان





و الحمدهلل رب 

العامین


