


معرفی اتـحـادیه  

انـجمن های اسـالمـی  

دانـش آمـوزان  
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باید دستور کار انجمن های اسالمی  خودسازی 
باشد برای انجمن اسالمی هیچ سدی وجود  

و تمامی امکانات مدرسه را برای ندارد
. کنیدپیشبرد اهداف انجمن اسالمی بسیج 

حجت االسالم حاج علی اکبری 

ادیه  فرازی از بیانات نماینده مقام معظم رهبری در اتح



جل  ا   ع)با اتکال به قدرت الیزال الهی و با استمداد از حضرت ولیعصر 

سلیر  در پرتو پیروی از خط راستین والیت فقیه و هم م(تعالی فرجه الشریف
با شهدای دانش آموز ؛ اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آملوزا  در  

مسلد از  تشکلی است اسالمی ، انقالبلی و مسسلجم؛ بهلر    : 1404افق 
اعضایی پیشگام در خودسازی و دگرسازی برخوردار از انجملن هلای   
اسالمی با دایلر  ارلر گلیاری گسلترد  در ملداره دور  متوسل ه،       
پرچمدار جسبش دانش آموزی ، نقش آفرین در انس و عم  به هدایت

ت های علمی و خلدم و پیشتاز در فعالیت(علیهم السالم)قرآ  و اه  بیت 
رسانی

چـشم انـداز

دارای ستاد 

چابک و توانمند

و مشرف به 

ماموریت 

فعال در  

فضای  

مجازی

شاخص اخالقی

عامل به 

بیانات امام  

و رهبری

شاخص در عمل 

به تعالیم 

اسالمی

ممتاز در 

فعالیتهای درسی

و آموزشی

اعضای متدین و 

پرکار و امیدوار  

و اندیشه ورز

دارای ساختار 

منظم  و فعال 

تشکیالتی

اهل ابتکار و 

خالقیت

پرچمدار 

گفتمان انقالب 

اسالمی



زبده شناسی و نـخبه پروری با هدف نـیرو سازی وجریان سازی•

ماموریت اصلی

و  بهره مندی از برنامه های قرارگاه های ویژه دبیر انجمن  :متوسطه اول•

مسئول انجمن و هیئت مرکزی: دوممتوسطه•

راهبردهای اصلی

اتـحادیـه انـجمن 
هـای اسـالمـی 

آموزاندانـش 

التیاجتماعی و تشکیو های فرهسگی تربیتی عرصه فعالیت در 

همسئول برنامه ریزی در فعالیت های مدرسه ای و بازوی فلعال مدرس

مختلفحضور مورر در برنامه های جریا  ساز و ملی در س وح 

راز تربیت نیروی ت
انقالب اسالمی

تبدی  شد  به عسصری علمی، انقالبی،متخصص

پنـج گـانه 
قرارگاه های ویژه 

اتحادیه 

منظومه  
تیفکری تربی

معرفتی

یتشکیالت

مهارتی
ورزش و 
سالمت

آموزشی



نمایسد  مقام معظم رهبری 

شورای مرکزی 

دبیرک   سازانموسسه علمي آينده 

واحد اداري 

واحد پشتيباني
مشاور دبير کل و مدير اجرايي

لدفتر دبيرکل، ارتياطات و امور بين المل

توسعه معاو  
شبکه برادرا 

توسعه معاو  
شبکه خواهرا 

تهراناتحادیه شهر مسئول 

معاون امور  
خواهران

معاون امور  
برادران

ازانسآيندهتبليغيفرهنگيمرکز

چارت اتحادیه

مسئول دفتر

شبکه 
مربیان و 
سرگروه

مدیرمراکز و  
مسئولین 

نواحی

مدیرمراکز  
استان و  
مسئولین  

نواحی

شبکه 
مربیان و 
سرگروه

مدير منابع انساني 

مدير آموزش
معاو  مالی  
و اداری

معاون  
ریزیبرنامه 

مدیر روابط  
عمومی  

قرارگاه های ویژه 
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ینویژه وارثقرارگاههای تعریف 

ازشک متاستمحی یتهرا ،شهراجتماعیفرهسگیهایویژگیومقتضیاتبهتوجهباواررینویژ قرارگا •

ظرنازمخاطبواعضاآ درکهاستملربیانیعهد برآ مسئولیتکهنزدیکمسجدومدرسهیک

لیتفعامحلینهادهایومدرسهدروشوندمیتلغییهمستمرطوربهاخلالقیوملعرفتی،ملعسوی،عللمی

.کسسدمیآفریسینقشو



قرارگاه ویژه وارثینمخاطب  و چارت 

متوسطه

اول 

متوسطه

دوم 

و پیش دانشگاهی

مخاطبانفارغ التحصیل

چارت قرارگاه ویژه 



سازیتوانمندساختار
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مسابقات،آموزشی،معرفتیمهارتی،هایکالسوکارگاهشاملحضوریهایبرنامه
تربیتیوتوانمندسازیاردوهایوبازی،
هایاپ،آنالین،کالسارزیابیهایآزمونشاملحضوریغیرهایبرنامه

یهاهبستارسال،مجازیمباحثه،تلفنیومجازیمشاوره،تشکیالتیآموزشی،
تشکیالتیوتربیتی

وهاهمایشدرشرکت،حضوریمشاورهجلساتدرشرکتشاملحضوریهایبرنامه
اساتیدحضورباتربیتی،فرهنگیهایبرنامهدرشرکت،هاجشنواره

تهبسدریافت،آموزدانشعملکردگزارشارائهواخذشاملحضوریغیرهایبرنامه
تلفنیومجازیمشاوره،مشاورهوتربیتیهای

آموزدانش

خانواده

یبانپشتشبکه

برگزاری،هادیانارتقاییهایدورهبرگزاریهادیان،جامعسیستمبامربیانگزینش:مربیان
وزشیآمهایبسته،ارائهتربیتیوسازیهماهنگهایاردو،آموزشیوتوجیهیهایکارگاه

هابستهقالبدرتربیتیهایمجموعهموفقالگوهای،ارائههماهنگیجلساتمربیان،برگزاری
وانگیزشیهایدوره،آموزشیهایدورهبامجموعهسطحارتقاییجهتهمایشو

.تشکیالتی



هویژقرارگاه برنامه جذب تا اجرای فرآیند 

ارسال بخشنامه و فراخوان  

دانش آموزان مستعد با همکاری  

مدیریت مدارس

تحویل فرم مصاحبه به دانش  

آموزان و تماس تلفنی با ولی  

برای مصاحبه حضوری

مصاحبه با دانش آموز و 

اولیاء و گزینش منتخبان

ثـبت نـام 
حـضور رسـمی  در 

قرارگاه ویژه
اجرای برنامه های پنج گانه
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فارغ التحصی 

ساز برنامه های جریا  
-شهری-مدرسه ای

استانی و ملی

سه
در
ر م
 د
ت
الی
فع

گزیسشجیب و 

انجمن اسالمی  
مدرسه

مسجد
پیوند مسجد و مدرسه

قرارگاه های ویژه

مربی گری 

مربی گری 

دانشگا 

نیرو سازی برای 
کشور

حوز 
نیرو سازی برای کشور

خانواده

ساختار قرارگاه  
ویـژه  



هیئت مرکزی

یژه پشتیبانی و

آموزشی

مشاور مسئول

انجمن 

یژه پشتیبانی و

آموزشی

---

یژه پشتیبانی و

آموزشی

---

پایه 

دوازدهم 

هیئت مرکزی

قرارگاه 

2متوسطه 

هیئت مرکزی

قرارگاه 

2متوسطه 

آموزشهای  

مسئول انجمنی

پشتیبانی در

ناحیه

مطابق با سیر  

فکری تربینی

پایه یازدهم

مسئول گروه 

قرارگاه 

2و1متوسطه 

هیئت مرکزی

قرارگاه 

2متوسطه 

آموزشهای 

هیئت مرکزی

پشتیبانی در

ناحیه

مطابق با سیر  

فکری تربینی

پایه دهم 

مسئول گروه

قرارگاه 

1متوسطه  

مسئول گروه

قرارگاه 

1متوسطه 

آموزشهای  

مسئولیت  

گروهی

پشتیبانی در

ه  قرارگاه متوسط

اول

مطابق با سیر  

فکری تربینی

پایه نهم 

دانش آموزان 

قمنتخب مناط

شروع فعالیت  

قرارگاه 

1متوسطه 

باعضای منتخ

قرارگاه 

1متوسطه 

آموزش های  

کار گروهی

پشتیبانی در

ه  قرارگاه متوسط

اول

مطابق با سیر  

فکری تربینی

م پایه هشت

جذب با 

مدل 

ویژه 

تهران 

پایه هفتم

مخاطب 

سال 
تحصیلی

یتشکیالت

معرفتی

گردش نیرو انسانی  
اتحادیه انجمن های  

اسالمی دانش 
آموزان 

هاتـحادینـیرویی چـرخه 
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والیت مدار
ر قدرت فک

و سرعت 

عمل باال

موحد،مومن  

و معتقد

مسئولیت  

پذیر و آشنا

به وظایف

قانون مدار 

و نظم پذیر

دارای 

مهارت فنی

جمع گرا و 

جهانی 

اندیش

دارای عزت 

نفس و 

امانتدار 

خالق و 

کارآفرین

ویژگی های دانش آموزان ورودی

و  فارغ التحصیل اتحادیه

ورود به الزم برای ویژگی های 
اتحادیه 



معرفتی

یتشکیالت

مهارتی
ورزش و 
سالمت

آموزشی

رانتهساختار برنامه اتحادیه شهر 

بیتیبر اساس سیر فکری و تر



عظم رهبری مرکز فرهسگی تبلیغی آیسد  سازا  وابسته به دفتر نمایسدگی مقام م

در اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزا  در حکم یکی ازمراکز اقماری و در

بر اساه رسالت و مسئو لیت های مسدرج تحت نظارتاهداف، راستای تحقق 

مستقیم نمایسد  مقام معظم رهبری در اتحادیه فعالیت 

.می نماید

ذی  مرکز فرهسگی تبلیغی آیسد  سازا  جهت تحقق اهداف مد نظر، رسالتهای

:را بر عهد  دارد

خته بستر ساز حضور مورر و مستمر و برنامه ریزی شد  طالب و فضالی فرهی-

وا  حوز  های علمیه در عرصه فعالیت های فرهسگی تربیتی و اجتماعی نس  ج

.و نوجوا  دانش آموز

زمیسه ساز توسعه، اتقا  و ارتقاء س ح فعالیت های اتحادیه انجمن های  -

.اسالمی دانش آموزا  در راستای تحقق اهداف

روحانیو  ارائه الگویی م لوب از حضور مسسجم و برنامه ریزی شد  طالب و-

.فرهیخته در فضای آموزش و پرورش



سطوح منظومه فکری تربیتی اتحادیه 



عباداتمعارف
صفات شخصیت  

ساز
مهارت های پایهصفات پایه

اخالق  
معاشرت

اخالق اقتصادیآداب معاشرت
رفتارهای 

سالمت بخش

حفاظت از  
محیط  
زیست

هشتم

1دین شناسی 
خدا شناسی

تشکل،  رسالت 
ها و ساختارها

1انس با نماز
انس با قرآن

محبت به خدای تعالی
امید به خدای تعالی

..خوف و خشیت و 
باوریو خود عزت 

استقالل شخصیتی
عفو و گذشت

صبر در برابر دیگران
رفق و مدارا

تواضع
خلقحسن 
اجتماعیروحیه ایثار 

پذیریمسئولیت 
پرکاری

نظم و انضباط
قانون گرایی 

(انضباط اجتماعی)

مطالعه هدفمند
مهارت استفاده 
1هدفمند از رسانه

(تلویزیون)
توانمندی امدادی

اهتمام به عفاف
تقوای جنسی

اهتمام به افشاء 
سالم

به تشکراهتمام

آداب معاشرت پدر و 
1(خانواده)مادر

امانت داری
حق الناسرعایت 

رعایت بیت المال
اهتمام به بهداشت

حفاظت از 
طبیعت 

نهم

ناسیما شراهن
قرآن شناسی

گفتمان انقالب
حضرت )اسالمی

(امام ره و آقا

2انس با نماز
انس با مسجد
اهتمام به روزه

بیته اهل محبت ب
احساس نیاز به اولیاء

بلند همتی
آزاد اندیشی
پرهیز از بخل

پرهیز از حسادت
پرهیز از سوء ظن

ریمداوالیت
شهادتو ه جهاد روحی

تدبرتفکر و
پرسش گری و قدرت 

نقد
خالقیت

مسئولیت پذیری  
اجتماعی

تحصیل هدفمند
مهارت استفاده

2رسانهفمند از هد
(بازی)

توانمندی دفاعی

پرهیز از ناسزا
پرهیز از تمسخر
پرهیز از مراء و  

جدال

آداب معاشرت با پدر 
2(خانواده)و مادر

آداب معاشرت با 
1دوست

اخالق تشکیالتی

قرض الحسنه
انفاق و صدقه

یاری رسانی به محرومین
هدیه

اقتصاد اهتمام به تحقق
مقاومتی

اهتمام به تغذیه
حفاظت از منابع 

آبی

ازیمستسدسو فن بیا  سخسوری پوستر // نشریهو احکام قرآ  ( عج)هیات انصار المهدیآبا  و اربعین حسیسی   13تجمع تئاتر  

 دیه فکری تربیتی اتحاسیر



سرفص  های
برنامه ای

معرفتی

تيتشکيال

مهارتي
ورزش و 
سالمت

آموزشي

پرورشی بر مبنای منظومه فکری



ی
رفت

مع
-

ی
بیت

تر
هیئت انصار المهدی

نقش دانش آموز-1

سخنرانی-2

تدبر در قرآن

ارتباط عمیق با سوره قرآن به خصوص جزء سی

فهم عمیق مفاهیم قرآنی

ارتقاء سطح زبان عربی
نماز

سر الصاله

فهم زبان نماز

سرود گروه همخوانی با حضور دانش آموزان حضر در کانون

دارای اذکار قرآنی و روایتی

مطالعه هوشمند
ساله250ن شهید مطهری،کتابهای رضا امیر خانی،طرح کلی اندیشه اسالمی،کتب سید مهدی شجاعی،ادب الهی،الگوی اسالمی ایرانی،انسا

خیمه معرفت

(سطح سه و چهار)خیمه معرفت مطابق سیر
شعر با محتوا دینی

.شعرها و کلیپ های پر محتوا   ،  جایگزین بسیار مناسب موسیقی های هجو  ،  پیشنهاد در بین ساعات تفریحی به صورت مرکزی پخش شود

متوسطه دوم-پرورشی بر مبنای منظومه فکری



ببیانیه گام دوم انقال

ارتقاسطح معرفتي

مسابقات  
ي کتابخواني و کرس

هاي آزاد انديشي

سبک زندگي  
ايراني و نظام  

انقالبي

نقد کتب درسي

جنبش ديوار فرياد

ايجاد ويترين 
کاالي ايراني

متوسطه دوم-پرورشی بر مبنای منظومه فکری



حوزه ارزشی و معرفتی

ت فاطمه و حضر( ص)آموزه های قرآن کریم، نقش معنوی، اسوه ای، هدایتی و تربیتی پیامبر اکرم 

 هاو والیت مداری در تمام ساحت( عج)به ویژه امام زمان ( علیهم السالم)و ائمه معصومین ( سالم اهلل علیها)زهرا 

ایمان، : ملهزمینه سازی کسب شایستگی های پایه و کسب کرامت  ذاتی و اکتسابی و فضایل اخالقی از ج

اعت، تقوا، تولی و تبری، عمل صالح، خودباوری، روحیه مجاهدت، ظلم ستیزی، علم، حکمت، عفت، شج

سی و والیت فقیهعدالت، صداقت، ایثار و فداکاری ونهایتا تعمیق عالقه و پیوند با انقالب اسالمی، قانون اسا

م و تربیت زیستی  تعلیم و تربیت اعتقادی، عبادی و اخالقی، تعلیم و تربیت اجتماعی و سیاسی، تعلی

عیار اسالمیوهنری، تعلیم و تربیت اقتصادی، تعلیم و تربیت علمی و فناورانه منطبق بر نظام م



حوزه معرفتی اتحادیه اجـزای 

معارف •

عبادات•

صفات شخصیت ساز•

صفات و مهارت های پایه زندگی اجتماعی•

اخالق و آداب معاشرت •

تربیت اقتصادی همرا  با اخالق اقتصادی •

رفتارهای سالمت بخش و حفاظت از محیط زیست•

اجلزای اصللی

مسظومه فکری تربیتی و محتواهای تربیتی•

سیستم هادیا  و ارتقایی•

نرم افزار امین و محتواهای مهارتی و آموزشی•

بازی ها و برنامه های نیرو ساز•

محتوا و ابزار آموزشی



نرم افزار امین 
معرفتینرم افزاری برای اجرای بخشی از برنامه های 

جدول موضوعی

 بود را حل کرده و به رمز ... دانش آموزان می بایست جدولی را که مرتبط به موضوعات حیاء وعفت، شهادت و ایثار و
.جدول می رسیدند

هدف

آشنایی دانش آموزان با موضوعات معرفتی به طورغیرمستقیم و تاملی

مطالعه

دانش آموزان می بایست در این مرحله موضوعات تاریخی کشور را مطالعه کرده و سپس به سواالت مرتبط با متن 
.پاسخ دهند

هدف

عالقه مند کردن بیشتر دانش آموزان به مطالعه

نمونه کار



نرم افزار امین 

معمای قرآنی
دراین مرحله دانش آموزان با مراجعه به قران در  
مورد موضوعاتی که به آنها داده شده بود مطالعه 

. می کردند

پازل
دانش آموزان در این مرحله باید پازلی در هم ریخته 

. مرتبط با تولیدات ملی را درست می کردند

فعالیت های مهارتی
دانش آموزان در بخش اول از فعالیت خود می بایست 

بخش دیگر باید به در ماکتی را درست می کردند و 
س طور ابتکاری وسیله خواسته شده را می ساختند و سپ

.با دانش آموزان دیگر به رقابت می پرداختند

گروهیبازی 
.دانش آموزان به طور رقابتی به بازی می پرداختند

نمونه کار



برنامه ها
ارزشی و معرفتی

علمی و درسی

و

اردوها

به روایت تصویر



احکامهیئت انصارالمهدی

خیمه معرفت اخالق  اسالمی



هیئت انصارالمهدی

نماز جمعه تهران کار فکری و مهارتی

ساخت سازه های سبک



سرفص  های 
برنامه ای

معرفتي

تيتشکيال

مهارتي
ورزش و 
سالمت

آموزشی

آمـوزشی



مشاوره دانش آموزان توسط مربيان به صورت فردي.3پشتيباني مجازي.2شيوه ارتباط با دانش آموز.1•

مشاور  در زمیسه علمی،اعتقادی،تشکیالتی

شيمي.4زيست فناوري.3زيست.2کامپيوتر.1•

دور  های پژوهشی

ژنتيک.5نانو تکنولوژي.4ليزر.3هسته اي.2زيست فن آوري.1•

علوم انسانی اسالمی

خانواده.6مديريت شهري      .5علم   .4قانون گذاري .3روابط بين الملل    .2اقتصاد      .1•

شاخص هاي ارزيابي.10جرم شناسي.9بيان.8 .امام شناسي.7•

هایتک ها

•ICDL2. طراحي گرافيک.5رباتيک . 4ساختمانلوله کشي.3تعميرات خودرو

عکاسي.8خوشنويسي .7(درصورت امکان)تعميرات موبايل.6•

فسی و مهارتی

نگاه جامع آموزشی

متوسطه دوم-آموزشی بر مبنای منظومه فکری



اتحادیه آموزش علمی اجـزای سـیستم 

دروس ریاضیات، بخصوص در کالس های حـل تـمرین قرارگاه های ویژه •

...قواعد عربی، علوم تجربی ، زبان انگلیسی و

بسته ها و اردوهای جمع بندی آموزشی•

اردوها و همايش هاي جذابيّت علم•

ارائه محتوا.1

سامانه مشاوره مبتنی بر نرم افزار دانش برگ•

پشتیبانی و مشاوره آموزشی حضوری و تلفنی•

نظارت،مشاور  و پشتیبانی. 2

سازانعلمی آینده های وآزمون اساتید ،کتب•

ارزیابی و ارزشیابی.3



ارائه محتوای. 1
آموزشلللی

کلللللاسهای 
  تمریللن و ح

بسلته و اردو 
جلمع بسدی
قرارگاههای 
ویللژ 



نمونه در برای 
نظلللارت
مشللللاور  
پشللتیبانی
آموزشیلللل

نرم افزار دانـش بـرگ



پشتیبانی و مشاوره آموزشی



ارزشیابلللی  
آموزشللللی

سـامانه آموزشی



برای نمونه در
ارزیابلللی 
ارزشیابلللی 
آموزشللللی

موسـسه علمی آینده سـازان



برنامه ها
علمی و درسی

پرورشی و مهارتی

ورزشی

اردوها

به روایت تصویر







تشکیالتی

یحوزه تشکیالت



ی
الت
کی
ش
ت

گعد  تشکیالتی
آشنایی با برنامه ها،شرح وظایف،ساختار تشکل-3اهداف،سیاست ها و ماموریت های تشکل -2چیستی،اصول و مبانی کار تشکیالتی-1

سلسله مراتب کار تشکیالتی-7سازماندهی-6آشنایی با مفاهیم کار تشکیالتی -5آشنایی با ساختار شبکه دانش آموزی -4

فعالیت های گروهی مدرسه
فستیوال تیم فوتبال مدرسه ای-1

فعال سازی برنامه های مدرسه ای-2

اردوهای تشکیالتی

اردوی جذب
اردوی طالیه داران

اردوی جهادی

بازی های تشکیالتی گـره، دوتیـمی، اسـنک، چـرخ تانـک، صـندلی داغ،  ساخت اشـکال،  جابجایی فرشی

جلسات تجربه نگاری تببین تاریخچه اتحادیه -3آشنایی با شخصیت های الگو -2جلسات خاطره گویی مسئولین انجمن اسالمی قدیمی و تجربه های گذشته -1

وممتوسطه د-تشکیالتی بر مبنای منظومه فکری



ساختار تشکیالتی انجمن اسالمی در مدرسه 

عمیقتوتحققبرایکهاستاتحادیهتشکیالتاساسیرکنمدرسهاسالمیانجمن
هتماماخودفرهنگیوتشکیالتیبنیهتقویتوانسجامبهانقالبارزشهایواهداف

ودینیبرنامه هایمعرضدرراآموزشیواحددانش آموزاندیگراعم،طوربهومی ورزد
مدرسههردرعضویتشرایطواجددانش آموزانمشارکتباومی دهدقرارخوداجتماعی
.می شودتشکیل



ساختار تشکیالتی انجمن اسالمی در مدرسه

.  اعضای  عادی انجمن اسالمی که در برنامه های انجمن بعسوا  عضو عادی حضور و مشارکت دارد

دراتمی گرددتشکی انجمنواحدهایمسئولینازواستمدرسهاسالمیانجمنفعالیت هایکلیهعهد  دارمرکزیهیأتاعضای
.نمایداقدامدانش آموزا اسالمیانجمن هایبرنامه هایومحولهوظایفانجامجهت

:دانش آموز متخب علمی اخالقی مدرسه است که  در راستای تحقق موارد ذی  تالش می نماید

برنامه های ارتقایی و قرارگاهی . + تعامل مثبت و سازنده با مدیریت مدرسه و اتحادیه و سایر تشکل های  مدرسه

رهنگی  وانجام امور مربوط به شناسایی، جذب و سازماندهی زبدگان دانش آموز جهت عضویت در انجمن اسالمی و انتخاب معاونین علمی و ف

مسئول 
انـجمن 
اسـالمی

هیئت  
مرکزی

اعضای 
عـادی



تعداد انجمن  
اسالمی فعال

نفر100

(مدرسه)

نفر 100

(مدرسه)

نفر128 نفر 98

150دختر 150پسر

151دختر 153پسر

1397مـرداد1396مـرداد 

متوسطه 

اول

متوسطه 

دوم

متوسطه 

اول

متوسطه 

دوم



درصـد پوشـش  
انـجمن اسـالمی

در مـدارس

1397مرداد1396مرداد 

13%

12%

75%

پسراندرصد پوشش 

پسران متوسطه اول

پسران متوسطه دوم

عدم پوشش

14%

17%

69%

دختراندرصد پوشش 

دختران متوسطه اول

دختران متوسطه دوم

عدم پوشش

17%

17%

66%

پسراندرصد پوشش 

پسران متوسطه اول

پسران متوسطه دوم

عدم پوشش

19%

19%
62%

پسراندرصد پوشش 

دختران متوسطه اول

دختران متوسطه دوم

عدم پوشش



مـناطق تحت پوشش
شـهر تهران

97دختران  تا مرداد97پسران تا مرداد

را نشا  میدهد97وضعیت فعال بود  مساطق تا قب  از سال : کوچکنقشه* 97وضعیت فعال بود  مساطق تا قب  از سال: کوچکنقشه*
را نشا  میدهد



قرارگاه 



قرارگاه 
فـعالیت های قـرارگاه

ویژه برنامه ها

کتابکندوی

رسانش

همکالسی آسمانی

لشکر فرشتگان

(مختص دختران) 

جهان بدون ترور

جریان ساز

بیانیه گام دوم

همایش ها و نمایشگاه های 

موضوعی و مناسبتی

شرکت در راهپیمائی ها

هیئت و تجمع های برزگ   

شهری

مدرسه ای

یادواره شهدا در مدرسه

رپا  مسابقات فرهنگی و معلم ب

تولید محتوای برنامه های 

مناسبتی

بسته های درسی

اردوی کوتاه مدت 

...(و امامحرمکوهنوردی، )

ارتقائی

مهارتی و کارگروهی

معرفتی و اخالقی

تشکیالت شناسی

الگوی تعالی دختران

تعامل سازنده و فن بیان



ع مراسم تشـیی

پـیکرشـهید

حـجـجی

تجمـع دانـش 

آموزی حمایت 

از مسلمانان 

مـیانمار

جهان بدون  

ترور

بـهارپایداری40

+نوجوان 

نمونه ای از برنامه های
تشکیالتی و جریان ساز

امهمانی الله ه

کندوی کتاب

روز قدس

آبان13

طالیه داران

حضور در دوره 

خادم یاران رضوی

هیات دانش آموزی 

(عج)انصارالمهدی 

مدرسه 
انقالب

«مادیروز»عنوانتحتپهلویکارنامهمعرفی

«ماامروز»انقالبدستاوردهایواسالمیانقالبآثارمعرفی

«مافردای«عنوانتحتاسالمیتمدنبهرسیدن











سرفص  های
برنامه ای

معرفتي

تيتشکيال

مهارتي
ورزشی 

سالمت

آموزشي

حوزه سالمت



برنامه های 

اردویی

برنامه های 

ورزشی

بازی



اردو
ازتانمود تالشامینتشک بعسوا آموزا دانشاسالمیهایانجمناتحادیه
نانجمآموزا دانشرویبرگیارتاریروجیابعسصریبعسوا اردوییظرفیت
ارائهباوجستهبهر تربیتوتعلیمحوز وانقالبعالیهاهدافبهنی دراسالمی
اخالقیعبادیاعتقادیموضوعاتمحوریتبابازدیدیواردوییم لوبمدلهای
.نمایدایفابومومرزاینآیسد نس پویاییدربسزایینقشبتواند

باوشاطنبااستمحی یایسکهبدلی اساسأاردوکهاستمفروضبسابراین
تاریرومساسببسیارمحیطارزشها؛ومفاهیمانتقالبرایاصوالباال،تسوع
آموزدانشروانیوروحیسالمتحوز دربسزاییتاریرواستگیاری
.داشتخواهد



اردویی

اردوی زیارتی سیاحتی  

اردو علمی و رفع اشکال

اردوی جهادی و محرومیت زدایی  و اردوهای تفریحی



6

اردوی جـهادی

(روز8×نفر320)•

اردو درسـی

(روز6×نفر 800)•

اردوی یکروزه  

• (نفر)10000

اردو رامـسر

(روز4×نفر 1500)•

ن  پیاده روی اربعی

(روز7×نفر80)•

دیار عـشق

(روز5×نفر 400)•

آمار اردویی



یزبـا



برنامه ها

اردویی
پرورشی و مهارتی

علمی و درسی

اردوها

به روایت تصویر





سخنرانی دبیرکل دبیرکل اتحادیه جناب آقای عالمتی
در محفل دانش آموزان انجمنی در مشهد مقدس

سخنرانی حجت االسالم رییسی تولیت آستان قدس رضوی در
محفل دانش آموزان انجمنی در مشهد مقدس





موزه عبرت

دارآباد اردو یک روزه دانش آموزی

ایران فان
(  مهمانی الله ها)

غبارو بی و عطرافشانی
مقبره شـهدا



ارم 

اردوی یک روزه دانش آموزی

کوهنوردی 

نماز جمعه

حضور در 
مراسم تشییع  
شهید حججی



برنامه ها



لیگ های 
ورزشی

افتتاحیه و 
بزرگداشت شهید رجایی-اردی رامسر

بازی های  
گروهی مهیج

برنامه های 
انگیزشی



دوره اردوی جهادی در استانهای خراسان، کرمانشاه، همدان13حدود : اردو جهادی





سرفص  های
برنامه ای

معرفتي

تيتشکيال

مهارتی
اردويي 
ورزشي

آموزشي

فن و مهارت آموزی



«آچـار به دسـت»دوره  
مـخصوص پـسـران 

دوره مـهارت های کـدبـانـو 
مـخصوص دخـتران

با همکاری سـازمان فنی و حرفه ای کشور

دوره های گذر مهارتی و مهارت آموزی 

ضرورت دارد هرکدام از دانش آموزان  
انجمن های اسالمی دانش آموزان حداقل 

.  یک مهارت فنی را بیاموزند

حجت االسالم والمسلمین
حاج علی اکبری 

نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه 



:فساوری اطالعات ورایانه  

آموزش فتوشاپ VHDL--FPGA، نرم افزار ، برنامه نويسي ICDLآموزش کامپيوتر، وب ، 

...وAuto cadوآموزش 

عکاسي 

و رفع عیوب و نصب و تجهیزتعمیرات 

لر تعميرات گوشي تلفن همراه ، تلويزيون هاي پالسما، نصب و تعميرات پکيج ديواري،کو
گازي،ماشين هاي ظرفشويي ولباسشويي ويخچال هاي خانگي و همچنين سيم پيچي 

ديزلي، اتومبيل هاي سواري بنزيني،موتور و گيربکس برق خودرو ، تعميرات موتور هايتعميرات 
تعميرکار ماشين هاي ابزار-موتورسيکلت 

رانندگي پايه يک و قطعه شناسي

و صسعت و صسایع دستی کار 

دوره هاي  معماري ، نقشه کشي و راه و ساختمان، درب و پنجره -و تحليلگر مدارات طراح 
UPVC درودگري، کابينت سازچوبي، انواع جوشکاري سازه هاي فوالدي و گاز محافظ

، ريخته گري و نساجي ،صنايع plc.-conk، کارور... آرگون،تراشکاري و فرزکاري ولوله کش
..دستي و چرم دوزي و

دوره پرورش گياهان -هاي هنري و خوشنويسيدوره 

کارمند اداري و دبيرخانه، مسئول بايگاني و بانک اطالعات، منشي،فضاي داخلي 

پرورش ماهیا  آکواریومی

دوره های پسرانه

فناوری اطالعات

مهارت های اداری و شغلی

اتومکانیک

برق

مهارت های ساختمان و تاسیسات

تعمیرات تبلت و گوشی تلفن همراه

دوره های کارآفرینی

دوره های مالی و حسابداری و بانکی 

طب سنتی

درودگری
پرورش آبزیان  

پرورش گیاهان و میوه های خانگی و گلخانه



طراحي دوخت،صنايع بافت و فرش

صنايع چوب و چرم و فلز

سراميک ، منبت و معرق،مشبک کار،معرق ساقه گندم

نقاشي و سفالگري و چرم دوزي

گليم باف،طراح و نقاش روي پارچه ، چاپ پاتيک

آشپزي  -هنر در خانه

...گلدوزي و روکش مبلمان و

پرورش ماهيان آکواريومي

مانتو وشلوارو پيراهن دوزي

تعميرات گوشي 

(عروسک سازي)زينتي دستي و وهنرهاي معماري 

هنرهاي تجسمي و تابلو نگاري

...و نرم افزار ورايانه 

دوره های دخترانه

خانوادهمدیریت و برنامه ریزی در خانه و 

در خانه و آشپزیهنر 

طراحی و دوخت لباس

...بافت فرش و گلیم و

مهارت های امداد و نجات

رایانه و نرم افزار

هنرهای دستی و سرامیکی و زیرآالت

پرورش گیاهان و آبزیان

تند خوان 

خوشنویسی  

هنرهای آرایشی اسالمی





لتتعمیرات گوشی همراه و تبـ

تعمیرات یخچال و کولر گـازی



طه یکمتوس–نمونه برنامه هفتگی قرارگاه وارثین



پنج شنبهسه شنبهیکشنبهساعت

مستند مسابقه فرماندهمستند مسابقه فرمانده8:00-9:00

:اردو

شاپ زیست فن آوریورک 1.

حزب جمهوری2.

فعالیت گروهی مدرسه ای3.

جهادیاردوی 4.

اردوی کوه نوردی5.

شهربازی و ژوراسیک6.

9:00-10:15
تدبر در قرآن

علوم انساني اسالمي
سرود

مطالعه هدفمند
بيانيه گام دوم

مشاوره

شعرخواني

10:30-11:45
بازي تشکيالتي-خيمه معرفت

شعرخواني

12:00-13:15
تجربه نگاري-گعده تشکيالتي

سرالصالة-نماز و ناهارسرالصالة-نماز و ناهار

14:30-15:45
(استارتاپ)کالس هاي پژوهشي فني و حرفه اي

شعرخوانيشعرخواني

(استارتاپ)کالس هاي پژوهشي فني و حرفه اي16:00-17:15

طه دوممتوس–نمونه برنامه هفتگی قرارگاه وارثین



مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردین و 

اردیبهشت
خرداد تیر و مرداد شهریور

امتحانات مدارس•

بهمن22

ان شـهرتهراتحادیه تـقویم نـگار 
"1397-98سال تحصیلی "



نتایج ارزیابی و نظرسنجی 

برنامه های

قرارگاهای ویژه توسط دانش آموزان

ردآنالیز و ارزیابی عملک



خيلي خوب خوب متوسط ضعيف

Series1 83.30% 16.70%
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باغ وحش ارماردوی یک روز  پارک و

خيلي خوب خوب متوسط ضعيف

Series1 87.50% 10% 2.50%
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اردوی یکروز  دار آباد

خيلي خوب خوب متوسط ضعيف

Series1 60% 20% 4% 16%
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اردوی یکروز  موز  علم و فساوری و موز  عبرت

خيلي خوب خوب متوسط ضعيف

Series1 60% 16.66% 16.66% 6.68%
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(طعم جبهه)مقده اردوی یکروز  باغ موز  دفاع 



خيلي خوب خوب متوسط ضعيف

Series1 85.41% 10.41% 4.17%
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اردو جهادی-زیارتی -اردوهای چسد روز  تفریحی 

خيلي خوب خوب متوسط ضعيف

Series1 51.11% 31.11% 13.33% 4.44%
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بخوانی و مسابقاتبرنامه م العاتی و کتاب 

خوب متوسط ضعيف

Series1 7.97% 25.80% 3.22%
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برنامه های آموزشی و علمی و آزمایشگاهی



خوب متوسط ضعيف

Series1 57.15% 22.85% 20.00%
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ایستگا  پرورشی و  احکام،نماز و اذا 

خوب متوسط ضعيف

Series1 91.48% 6.38% 2.12%
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نور معرفتایستگا  

خوب متوسط ضعيف

Series1 87.50% 10.41% 2.08%
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گیر مهارتی-ایستگا  مهارتی

خوب متوسط ضعيف

Series1 95.75% 14.25%
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بازی های گروهی و دسته جمعی






