
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 مدارس امین در یک نگاه 
 

 

 

 

 



گاه   من مصّرم که جامعه تبلیغی ما باید هب تبلیغ هب صورت یک کار اصلی و حقیقی و الزمه قطعی علمِ دین ن
ای هتبلیغ یک وظیفه ردجه دومِ مخصوصِ عّد  .اش تبلیغ استکند. جامعه علمی دینی اولین وظیفه

اهیی احتیاج دارد. کسانی که اهل این  خاص از روحانیان نیست. شرایط و لوازم و نیازاه و تالش
 حضرت آیت الله .«اه را باال کنند و این حرکت را انجام دهند  هّمت هب کمر زبنند و آستین ستکارند، باید د

 «خامنه ای مدظله العالیامام   العظمی

 

 .فصل اول : اهداف وساختار و .

 مقدمه

نظام حضور مبلغ توانمند در کنار سایر عناصر تاثیر گذار در مدرسه و ارتباط با دانش آموزان به منظور پاسخگویی به سواالت و شبهات آنان در 

 آموزش و پرورش از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 

 3و مطابق با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 2ه العالی و تاکیدات مقام معظم رهبری مدظل1امام)ره( ت از این رو بر اساس رهنمودهای حضر

 به تصویب رسید. 4اساسنامه مدارس امین در شورای عالی حوزه های علمیه 

 
 ایت و همکاری آنان ندانید. . در مسیر ارزش ها و معنویات از وجود  روحانیت  و علمای متعهد اسالم استفاده کنید و هیچ گاه تحت هیچ شرایطی خود  را بی نیاز از هد 1
شنفکران وفرزانگان و  شکل میلیونی مستمع پیدا می کند .....ما در آموزش و پرورش چقدر سهم داریم؟ باید گفت هیچ ......به علمای بزرگوار دینی و آگاهان و رو  . آموزش و پرورش هر سال به  2

ختیار شما گذاشته است  از این فرصت دیریاب که به برکت انقالب اسالمی  کنم، نسل جوان و مستعد و فضای آماده و آزاد کشور بزرگترین فرصت تعلیم و تربیت را در ادانشمندان فنون مختلف عرض می 
 مسلح و آفاق آینده را برای ملت ایران مجسم کنید.  و در سایه ی مجاهدت های بسیار به دست آمده، حداکثر استفاده را ببرید دل ها را به نور معارف اسالمی روشن ،فکر ها را با منطق استوار

 ی این سند عبارتند از: برخی از بندها.  3

سازی برای استقرار دولت عدل مهدوی )عج(« با تأکید بر  مداری، تولی و تبّری، امر به معروف و نهی از منکر، روحیه جهادی و انتظار »زمینهسازی فرهنگ والیت ایجاد سازوکارهای ترویج و نهادینه 
 (. 4/1. پرورش تربیت یافتگانی که : /راهکار1ها.) فصل ششم، هدف های عملیاتی و راهکارها،اصالح روشهای علمیه و نقش الگویی معلمان و  بهره گیری از ظرفیت حوزه 

های دشمنان با  ها و مواجهه هوشمندانه با توطئهآموزان برای وفاداری و حمایت آگاهانه از این ارزش های انقالب اسالمی و توانمندسازی مربیان و دانشتقویت ایمان، بصیرت دینی و باور به ارزش 
آموزان و مدارس در  های علمیه و حضور فعال و سازمان یافته دانش ها به ویژه حوزه های آموزشی و تربیتی آموزش و پرورش و مشارکت خانواده و سایر نهادها و دستگاه استفاده از ظرفیت برنامه 

 (. 2/ 4( راهکار  8و 2و1قویت اعتقاد و التزام به ارزش های انقالب اسالمی) های سیاسی و اجتماعی و انقالبی.) تعمیق تربیت و آداب اسالمی، تبرنامه 
های مرتبط محله و  آموزان در برنامه های علمیه و مشارکت فعال مدیران، معلمان و دانش های مذهبی و حوزه سازی و تقویت همکاری مدرسه با مراکز فرهنگی و علمی محله به ویژه مسجد و کانوننهادینه

و   1و 2اجتماعی) -. افزایش نقش مدرسه به عنوان یکی از کانون های پیشرفت محلی، به ویژه در ابعاد فرهنگی7مند و اثربخش روحانیون توانمند و مبلغان مذهبی با تجربه در مدرسه.) نظامنیز حضور 
 (. 7/ 2( / راهکار  7و  5

های علمیه و موسسات آموزش عالی  مندی از پشتیبانی علمی و تخصصی حوزه ای و بهره بیت رسمی عمومی در سطح ملی و منطقه برقراری ارتباط سازمان یافته مراکز علمی ـ پژوهشی با نظام تعلیم و تر
ت محلی، به ویژه در ابعاد  . افزایش نقش مدرسه به عنوان یکی از کانون های پیشرف 7های علوم قرآنی، علوم تربیتی و روانشناسی در مدارس. ) ای به ویژه دانشکده و مراکز آموزش فنی و حرفه 

 (. 3/7( / راهکار  7و  5و   1و 2اجتماعی) -فرهنگی
ها و باز تنظیم اصول  بازمهندسی سیاست  -11ای و دینی معلمان، کارشناسان و مدیران با همکاری دانشگاه فرهنگیان.)های علمیه در امر تربیت تخصصی ـ حرفه های برتر و حوزه جلب مشارکت دانشگاه 

های  ای معلمان در سطح ملی و جهانی با مقتضیات الگوی برنامه درسی در نظام تعلیم و تربیت و طراحی سیاست های حرفه درسی تربیت معلم با تأکید بر کارورزی و انطباق سطح شایستگی  نامه حاکم بر بر
 .(10/11( / راهکار 8و  1،  2، 4،  7های جذب، تربیت و نگهداشت معلمان در آموزش و پرورش )مناسب برای ارتقای شیوه 

های علمیه.) اصالح محتوا، ارتقای جایگاه، افزایش کیفیت و کارآمدی  ها و معارف دینی و با مشارکت حوزه اصالح و باز تدوین متون و مواد آموزشی دروس علوم انسانی در سطوح مختلف براساس آموزه
 (. 15/ 5(/ راهکار 2و   1دینی در چارچوب نظام معیار اسالمی )علوم انسانی در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی مبتنی بر مبانی 



 های مختلف تحصیلی فعالیت های ویژه تربیتی اجرا می شود.های رسمی دورهدر این مدارس عالوه بر برنامه 

 هدف از راه انداری مدرسه امین 

است که باورها و رفتارهای اساسی دینی در وجود آنها نهادینه شود و برخی از  ف از راه اندازی مدرسه امین تربیت دانش آموزانیبه طور کلی هد

 رفتارهای ضروری ارزشی را به تناسب ظرفیت و رشد خود تجربه کنند. و اهداف جزیی تر آن عبارتند از:

 تربیت اسالمی؛ مبانی تعلیم و تعلیم و تربیت دانش آموزان بر اساس .1

 تقویت باور ها و رفتارهای دینی دانش آموزان؛ .2

 ارائه الگوی مناسب تربیت دینی برای سایر مدارس؛ .3

 توسعه فعالیتهای دینی و تربیتی مدارس؛  .4

 جذب دانش آموزان مستعد و توانمند به حوزه های علمیه.  .5

 

 ساختار و  تشکیالت 

 ورای سیاست گذاری می باشد.باالترین مرجع تصمیم گیری در خصوص مدارس امین ش

 اعضای شورای سیاست گذاری مدارس امین عبارتند از: 

 معاون تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه های علمیه  به عنوان رئیس شورا؛ .1

 دبیر ستاد همکاریهای حوزه و آموزش و پرورش. .2

 معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش به عنوان نایب رئیس  .3

 موزش و پرورش معاون آموزشی وزارت آ .4

 رئیس سازمان پژوهش  .5

 معاون فرهنگی تبلیغی حوزه علمیه خواهران  .6

 به عنوان دبیر شورا. یهمکاریهای تبلیغ یت مدیر .7

 ویژگی های مدرسه امین 

 الف( ارتباط صمیمی با دانش آموزان

تانه برقرار می کند و تالش می کند پیام های  مبلغ مدرسه امین به صورت تمام وقت در مدرسه حضور دارد و با دانش آموزان ارتباط صمیمی و دوس

 دینی را در وجود آنان نهادینه سازد.

 

 ب( اجرای فعالیت های تربیتی 

فعالیت های مبلغ  به مهمترین فعالیتی که مبلغ امین در مدرسه انجام می دهد اجرای طرح تربیتی است. این طرح ده شاخصه اصلی دارد که تمام 

 این طرح صورت می گیرد.منظور دستیابی به اهداف 

 ده شاخصه تربیتی عبارتند از:

 

 های اصلی:شاخصه
 

های جدید و نوآوری در مدارس و نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی با همکاری های تعلیم و تربیت و فراهم آوردن زمینه کاربست یافتهپردازی در علوم تربیتی و روشهای نظریهحمایت مادی و معنوی از کرسی

 .(4/23( / راهکار 7و  2، 8پردازی و مستندسازی تجربیات تربیتی بومی )ـ توسعه ظرفیت پژوهش و نوآوری، نظریه23ها و مراکز علمی و پژوهشی)دانشگاههای علمیه، حوزه

 شورای عالی حوزه های علمیه. 93.11.17مورخ  955. مصوبه شماره  4



طلبد، تا او های فراوان است، برای اینکه در راه رشد و تعالی قدم بردارد علل و عوامل متعددی را میاز آنجا که انسان دارای جوانب مختلف و ظرفیت

 وامل مفقود باشد ممکن است از رسیدن به قّله کمال بازماند.را به این طریق رهنمون سازد و اگر بعضی از این علل و ع

یابیم که جلوگیری از بارور شدن بعضی از رذائل یا برعکس پروراندن بعضی ولی با استفاده از آیات و روایات و کالم نورانی معصومین علیهم السالم در می

های بارور شدن تمام ایم که بتواند زمینه هائی را انتخاب و تبیین کرده همین رو شاخصه ای است برای رشد رذائل یا فضائل دیگر. از فضائل اخالقی، مقدمه 

های نفوذ خلقیّات منفی و رفتارهای غیرارزشی مؤثر باشد.این شاخصه ها فضائل اخالقی را مهیّا و راه رشد و تکامل را هموار ساخته و در مسدود کردن راه 

 عبارتند از:

 شناخت جایگاه انسانی خودشناسی و   شاخصه اوّل: ➢

 هدف:  

                         خودشناسی دانش آموزان و آشنایی بیشتر آنان با هویت انسانی خویش به منظور فراهم کردن زمینه خداشناسی و حرکت به                    

 سمت تکامل معنوی. 

 عشق به خدا واهل بیت )علیهم السالم( و قرآن   شاخص دوم: ➢

 هدف:

                              ینه سازی و تثبیت محبّت و عشق خدا، قرآن و اهل بیت علیهم السالم در دل دانش آموزان، طوری که محبّت دیگران در طول                 نهاد

 این عشق و عالقه و در مسیر رسیدن به مرحله حبیب اللهی باشد. 

 ایمان به غیب شاخص سوم:  ➢

 هدف:

غیبی در زندگی انسان و مقدرات او نقش مهمی دارند. از نگاه خداوند، متقین کسانی هستند که به  مان به غیب و تبیین اینکه امورنهادینه کردن ای

 غیب ایمان دارند »یومنون بالغیب« 

 نماز  شاخص چهارم: ➢

 هدف:

 د و ایجاد علقه و ارتباط مستمر با خداوند متعال.تبیین اهمیت و جایگاه نماز و عالقمند کردن دانش آموزان به آن در جهت تقویت روحیّه تعبّ 

 گناه گریزی  شاخص پنجم: ➢

 هدف:

 شود.نهادینه کردن روحیه گناه گریزی در دانش آموزان ؛ چون دوری از گناه موجب صفای باطن، روشن شدن دل و انعطاف پذیری در مقابل حق می

 حیا  شاخص ششم: ➢

 هدف:

آموزان که نهادینه شدن آن عاملی در جهت رشد معنوی و اخالقی بوده و همچنین  های شایسته در میان دانشنهادینه کردن حیا، عفت، نجابت و رفتار

 برد.های گناه را از بین میزمینه

 صداقت و درستکاری  شاخص هفتم: ➢

 هدف:

)در گفتار و کردار( استوار است و ریشه  ها بر پایه راستینهادینه سازی صداقت در رفتار و گفتار دانش آموزان بدین جهت که سعادت و نجات انسان

 همه انحرافات در عدم آن.

 امر به معروف و نهی از منکر  شاخص هشتم: ➢



 هدف:

 تقویت حس مسئولیت دانش آموزان نسبت به خود و دیگران جهت نهادینه کردن فریضۀ امر به معروف و نهی از منکر.

 ارزش علم و اهمیت عالم شاخص نهم: ➢
 هدف:

 لم و جایگاه عالم از نظر اسالم و نهادینه سازی علم آموزی در میان دانش آموزان.تبیین اهمیت ع

 نظام اسالمی، والیت فقیه و تقلید  شاخص دهم: ➢

 هدف:

 . نهادینه سازی اعتقاد و التزام عملی به نظام اسالمی و والیت فقیه و تبیین ضرورت تقلید

 رفتارهای ضروری و ارزشی:

اساسی که شاخص های اصلی در فضائل اخالقییی هنییتنان دامییا  بییدزاف باهییا رفتارهییاهی را در در کنار باورها و رفتارهای 

 زماگی خدد تجربه کننا و به  ف عمل مماهنا از جمله:

 احترام به والاهن؛ -1

 صله رحم؛ -2

 احترام به بزرگتر ها؛ -3

 کمک به دهگراف؛ -4

 اهل بنجا بددف؛ -5

 اهتمام به مماز جماعت؛ -6

 تداف تطهیر مجاسات؛ -7

 فرهضه روزه؛ اهتمام به -8

 پرهیز از بال حرام؛ -9

 کنترل مگاه؛ -10

 پرهیز از همجنس بازی؛ -11

 پرهیز از بدسیقی؛ -12

 پدشا برداف و زماف؛ -13

 پرهیز از مابحرم. -14
 های کالن طرح تربیتی سیاست 

 ابدر به عنداف الگدی تربیتی بحدر قرار گیرما؛ تمامدر   قر ف و عترت. 1

 وهژه در تشدهق و تنبیهن به عنداف هک ضرورت بدرد تدجه قرار گیرد؛هان به روی در تمام برمابه. اعتاال و بیامه2

تربیت بر تعلیییم بقییام باشییا ابنییابراهنن بتییدف  بدزشییی و  یَُزّکیِهم َو یَُعّلُِمُهم الکتاب و الحکمة . با تدجه به  هة شرهفة 3

 باشا(؛ های تربیت اسالبیسخناف و رفتار باهرافن بعلماف و اولیا مباها در تضادّ با هاف

 به دفاع از مظامن امقالب و رهبری تدجه و اهمیت داده شدد؛ هابرمابه. در تمام 4

 . به تااومن بمارست و تکرار در تربیت تدجه شدد؛5

 های فردی در تربیت در مظر گرفته شدد؛. تفاوت6



طدر بنتمر و در سندات بتدالی  رون باها بههای دهنی و اخالقی باشا. ازاهن. هاف اصلی در تربیتن مهادهنه شاف ارزش7

 ها بدرد تدجه قرار گیرما؛تحصیلی اهن ارزش

میز بهره گرفته شدد تا  ن فیلم و... CDالزم است از ابزارهای بختلف اعم از کتابن نهای تربیتیبرای پرداختن به وهژگی. 8

 ؛فراهم گردد  بدزافتمرهن برای داماهادگیری و  ةزبین

هییای تربیتییی و هییای شییاخص یههای تربیتی باها بر بحدر تدصیف و مشاف دادف زهبییاتر فعالیت ی بیاهدر بقطع ابتاا. 9

 ؛ها باشاهای ماهنجاریترسیم زشتی

 ؛های تربیتی بیاف گییرددل و براهین دهنی و عقلی برای شاخص هالزم است دال نعالوه بر تدصیف نیهدر بقطع راهنما. 10

 ؛لی بنیار ساده و روافو

که فرد بییرای ورود  کردای مهادهنه گدمهه های تربیتی را بباها شاخص  نعالوه بر استاالل و برهاف ندبیرستافدر بقطع . 11

بآبامه  باده  تربیتی و رفتارهای روشنفکر های ضاّهای بحیط بختلط دختر و پنر و شاخص به دامشگاه و بصدف باماف از  فت 

 گردد.
 

 ج( بکارگیری مبلغ توانمند ویژه دانش آموزی

در از ویژگی های دیگر این طرح این است که از مبلغین توانمند، شاداب و جوان در مدرسه پسرانه و از مبلغات توانمند، باانگیزه و خوش فکر 

 مدرسه دخترانه استفاده می شود.

 

 د( جهت دهی منطقی به استعداد دانش آموزان 

ن طرح شناسایی استعداد دانش آموزان مستعد جهت تحصیل در حوزه های علمیه است. این افراد پس از شناسایی به مدارس علمیه  یکی از اهداف ای

 معرفی می شوند.

 

 ( ارائه مشاوره مذهبی ه

 حساب می آید.در کنار مشاوره تحصیلی که توسط مشاوران مدرسه انجام می شود ارائه مشاوره مذهبی از دیگر وظایف مبلغین مدارس به 

 ( پاسخ گویی به سواالت و شبهاتو

 پاسخگویی به سواالت و شبهات از دیگر وظایف مبلغین مدارس امین می باشد.

 فرصت  تربیتی  و فرهنگی احصا شده است  150ز( تدوین برنامه با توجه به فرصت های موجود در مدرسه و منزل و مسجد که بیش از 

 فصل اول: جذب و گزینش 

 ر اساس آیین نام جذب و گزینش صورت می گیرد.بکارگیری مبلغین در مدرسه با رش و روند پذی

 فصل دوم: دوره آموزشی
 به منظور ارتقای مهارت های تبلیغی و محتوایی مبلغان دو نوع آموزش برای مبلغین برگزار می شود.



 بدو تبلیغ  آموزشالف(

 سرفصل های این دوره عبارتند از:

 روش سخنرانی دینی .1

 ش کالسداری رو .2

 مشاوره .3

 طرح تربیتی  .4

 شیوه های پاسخگویی به شبهات  .5

 روش بیان احکام  .6

7. ..... 

 : ضمن تبلیغ آموزشب(

 حضوری    -1

 غیرحضوری  -2

 این آموزش به منظور ارتقای سطح مهارت های تبلیغی مبلغان مدارس با توجه به نیاز منطقه حد اقل در سال دو نوبت برگزار می شود.

 حضوری -1

 ه آموزشی مدارسویژگی های دور

 الف( مهارتی افزایی 

 ب(  کارگاهی 

 ج( حضور و غیاب

 د( حذف و اضافه 

 ه( امتحانات

 غیرحضوری : -2

 ویژگی های آموزش های غیر حضوری.

 الف( مطالعاتی : ازکتب مهارت های تبلیغی وانجام آزمون وثبت در سامانه سماوات.

 امانه.ب( برگزاری آزمون از احکام دانش آموزی  وثبت در س

 ج( برگزاری آزمون از کتب فرق و شبهات رایج و ثبت در سامانه .

 فصل سوم: شرح وظایف 
 برخی از فعالیت هایی که مبلغین برای دستیابی به اهداف طرح تربیتی انجام می دهند عبارتند از: 

 اقامه نماز جماعت در مسجد و مدرسه؛  .1

 سخنرانی کوتاه بین الصالتین، صبحگاه و...؛ .2

 کالس های احکام، عقاید، اخالق و...؛ برگزاری .3



 برپایی جلسات پرسش و پاسخ و رفع ابهامات و شبهات دانش آموزان؛ .4

 ارائه مشاوره مذهبی و تبلیغ چهره به چهره؛  .5

 برپایی جلسات هیات دانش آموزی؛ .6

 اجرای طرح های روخوانی، روانخوانی، مفاهیم قرآنی و حفظ قرآن کریم؛ .7

 شبی با قرآن، یک روز با قرآن، هر صبح با قرآن و...؛ اجرای طرح های قرآنی مانند .8

 پیوند سه میم مسجد و مدرسه ومنزل  .9

 برگزاری مسابقات علمی، فرهنگی، ورزشی برای معلمان، والدین و دانش آموزان؛ .10

 تشکیل جلسات آموزش خانواده و معلمان؛ .11

 برپایی مناسبت های مذهبی و انقالبی؛ .12

 شرکت در اردو های دانش آموزی؛ .13

 ور در خوابگاههای دانش آموزی؛حض .14

 حضور در اجتماعات دانش آموزان؛ .15

 زمینه سازی جهت دیدار دانش آموزان با علمای بالد؛ .16

 عیادت از بیماران)دانش آموزان، والدین و...(؛ .17

 جذب دانش آموزان مستعد و توانمند به حوزه های علمیه؛  .18

 واکسینه نمودن دانش آموزانی از  آسیب های فرقه ای ؛ .19

 

 فی حوزه های علمیه و ظرفیت های آن؛معر .20

 اردوهای علمی فرهنگی تفریحی؛ .21

 برپایی نمایشگاه کتاب و محصوالت فرهنگی؛ .22

 دیدار با خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران؛  .23

 برپایی اعتکاف دانش آموزی. .24

 و...... .25

 

 و ارزیابی  چهارم: نظارتفصل 

رس و رفع نواقص و تقویت نقاط قوت، نظارت مستمر در این مدارس در سه سطح شهرستانی به  به منظور باالبردن کیفیت فعالیت های تبلیغی در مدا

   صورت ماهانه، استانی به صورت فصلی و ستادی به صورت ساالنه انجام می شود.

 

 فصل پنجم : پشتیبانی محتوایی و فرهنگی 

 به منظور توانمند سازی مبلغان 

 دازی شد.سایت و کانال مدارس امین راه ان -الف

 تدوین نظام طراحی محتوا  با توجه به طرح تربیتی امین  -ب



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


