




45

طرح تعالی
دوره تربیت مربی و راهنمای تهذیبی مدارس علمیه

تدوین:  معاونت تهذیب و تربیت حوزه های علمیه 
آماده سازی و چاپ: اندیشکده دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

مدیریت اجرایی: محمد وکیلی
ویرایش: حمیدرضا تیموری

طراحی و صفحه آرایی: محمود هدایی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صندوق پستی: 3433 ـــ 37185
شماره تماس: 33133261 ـــ 025

آدرس: قم ــ جمکران ــ بلوار انتظار ــ مرکز مدیریت حوزه های علمیه
دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ــ مدیریت اندیشکده



طرح تعالی
دوره تربیت مربی و راهنمای تهذیبی 

مدارس علمیه

معاونت تهذیب و تربیت حوزه های علمیه
بهار 1401





شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

5 طرح تعالی دوره تربیت مربی و راهنمای تهذیبی مدارس علمیه

فهرست مطالب 

9 ..................................................................................... چکیده
13 .................................................................................. مقدمه 
13 ................................................. عناصر تربیتی در مدارس علمیه
13 ............................................. الف( مدیر مدرسه و معاون تهذیب
14 ............................................................................... ب( استاد 
18 ............................................................................... ج( مشاور
د( مربی راهنما........................................................................ 20
تبصره 1 : تمایز مشاور و مربی راهنما......................................... 23
28 .................................................. تبصره 2 : تفکیک مسئولیت ها
33 .............................................. طرح تعالی ارتقای استاد به مربی
34.................................................................................. اهداف 
فراگیران )مخاطبان(............................................................... 35
مراحل.................................................................................. 35
36 ................................................................................... برنامه
دوره مقدماتی........................................................................ 36
36 ............................................................... دوره تکمیلی: 30 نفر
36 ............................................................................ برنامه دوره
امتداد.................................................................................. 37



قالب های آموزش.................................................................. 37
جدول تفصیلی برنامه  های آموزشی.......................................... 38
50 .......................................................... سرفصل های مطالعاتی
50 .......................... جزوات و �کتاب های مرتبط با سرفصل ها مانند: 
موضوعات �ارورزی................................................................. 50
تکالیف .................................................................................. 52
53 .................................................................................... مزایا
53 ....................................................................... فرایند گزینش
مالحظات اجرایی .................................................................... 54
55 ................................................................... اجزای اصلی طرح
�کیوست: ساحت های تربیتی..................................................... 56



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

7 طرح تعالی دوره تربیت مربی و راهنمای تهذیبی مدارس علمیه

�پیشگفتار

انقــالب  �کیــروزی   از  �ــس  به ویــژه  معاصــر،  دنیــای  تحــوالت  ســرعت 
اســالمی، چنــان  شــتاب گرفتــه �ــه نوســازی و به روزرســانِی تمــام نهادهــا، 
ازجملــه نهادهــای دینــی و فرهنگــی اجتنــاب نا�ذیــر اســت. ازایــن رو بــا 
ــالمی  ــام اس ــه در نظ ــای علمی ــل حوزه ه ــگاه بی بدی ــش و جای ــه نق ــه ب توج
و انتظاراتــی �ــه از ایــن نهــاد مقــدس وجــود دارد، مدیریــت حوزه هــای 
اســناد،  روزآمد ســازِی  و  ارتقــا  اصــالح،  تدویــن،  فرایندهــای  علمیــه 
ســاختارهای  و  نظام نامه هــا  برنامه هــا،  سیاســت ها،  مأموریت هــا، 
خــود را به ویــژه در دورۀ مدیریــت حضــرت آیــت اهلل اعرافــی، در اولویــت 
قــرار داده اســت تــا بتوانــد ضمــن تحقــق ایــن مطالبــات و انتظــارات، زمینۀ 
حضــور بیش ازپیــش حوزه هــای علمیــه در میــدان علــم و عمــل  و ایفــای 
نقــش مثبــت در حــل مشــکالت و معضــالت ملــی و فراملــی را فراهــم آورد.
دفتــر برنامه ریــزی و نظــارت راهبــردی، در راســتای تحقــق ایــن اولویــت، 
ضمــن ارج نهــادن بــه تالش هــا و زحمــات چندین ســاله ای �ــه بــرای تهیــه 
مختلــف  مراکــز  و  دفاتــر  معاونت هــا،  توســط  طرح هــا  و  اســناد  ایــن 
ــع،  ــه تجمی ــبت ب ــت، نس ــه اس ــورت گرفت ــه ص ــای علمی ــت حوزه ه مدیری
ــرات و  ــۀ نظ ــد ارائ ــت. بی تردی ــرده اس ــدام � ــا اق ــاپ آن ه ــازی و چ نهایی س
ــای  ــب ارتق ــوزوی موج ــران ح ــاتید و صاحب نظ ــازندۀ اس ــنهادات س �کیش

ــد. ــد ش ــا خواه ــناد و طرح ه ــن اس ــی ای ــی و �یف �ّم
الزم بــه توضیــح اســت نســخه های چــاپ شــده در ایــن مجموعــه، 
ــری، در  ــر تغیی ــورت ه ــوده و در ص ــوب ب ــخه های مص ــن نس ــا آخری ــر ب براب

ــد. ــد ش ــه خواه ــدان عرض ــه عالقه من ــال و ب ــد اعم ــاپ جدی چ

مدیریتحوزههایعلمیه
برنامهریزیونظارتراهبردی دفتر

مدیریتاندیشکده
فروردین1401شمسی
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چکیده

در فراینــد تهذیــب و تربیــت طــاب مــدارس 
علمیــه، عناصــر گوناگونــی ایفــای نقــش می کنند؛ 
از جملــه مدیــر مدرســه، اســاتید، معــاون تهذیــب 
اخــاق،  اســتاد  معاونــان،  ســایر  و  تربیــت  و 
ــل  ــک تعام ــا، در ی ــا راهنم ــی ی ــز مرب ــاور و نی مش
هماهنــگ، تهذیــب و تربیــت طــاب را در مدرســه 
ــا راهنمــا«  ــی ی ــان »مرب ــن می رقــم می زننــد. در ای
جایــگاه ســنتی و متعارفــی بــوده کــه از گذشــته در 
حوزه هــای علمیــه در جایــگاه یــک نقــش اثرگــذار 
را  طــاب  تربیتــی  امــور  تمشــیت  بی  بدیــل،  و 
برعهــده داشــته اســت. احیــای ایــن نقــش کارآمــد 
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در کنــار شــکل  گیری جایگاهــی جدیــد بــه نــام 
»مشــاور« در حوزه هــای علمیــه امــری ضــروری 
ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــر می رس ــه نظ ــر ب و اجتناب  ناپذی
این کــه در گذشــته اســاتید شــاخص ایــن نقــش را 
ــب  ــت تهذی ــذاری معاون ــد، هدف  گ ــده  دار بودن عه
آن اســت کــه هــر اســتاد در قامــت یــک مربــی در 
تربیــت جامــع طــاب نقش  آفریــن باشــد. بــر ایــن 
اســاس الزم اســت در واحدهــای حــوزوی بیــن دو 
کارویــژه »مربــی یــا راهنمــای تهذیبی« و »مشــاور« 

ــود. ــک ش تفکی
ــی  ــا مرب ــف راهنمــای تهذیبــی ی آنچــه در وظای
ــن  تربیتــی بیــش از همــه مدنظــر اســت و مهم تری
هنــر آنــان محســوب می  شــود »رســیدگی جامــع« 
در حــق طلبــه و »ارائــه هویت و آرمان« به او اســت؛ 
ــه  ــم ن ــزه، آن ه ــوق و انگی ــور و ش ــاد ش ــی ایج یعن
صرفــًا بــا شــعار یــا تکنیک هــای شــکلی؛ بلکــه بــا 
ایجــاد یــک افــق عالــی و ایمــان راســخ بــه طلبگــی 
در ارتباطــی صمیمــی، مســتمر و چهره به چهــره و 
در ضمــن عهــده داری عــام احــوال طلبــه. بــا ایجاد 
ایــن افــِق ایمانــی و مقصــد آرمانــی، طلبــه رشــید 



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

11 طرح تعالی دوره تربیت مربی و راهنمای تهذیبی مدارس علمیه

خواهــد شــد؛ یعنــی بــه جریــان می افتــد و بــدون 
دغدغه منــد  دهــد  حرکــت  را  او  کســی  این کــه 

رشــد و تعالــی خــود خواهــد بــود.
طــرح تعالــی در صــدد اســت تــوان ایفــای ایــن 
ــدارس  ــاتید م ــاره ای از اس ــت کم در پ ــش را دس نق

علمیــه ایجــاد کنــد. 





شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

13 طرح تعالی دوره تربیت مربی و راهنمای تهذیبی مدارس علمیه

مقدمه 
عناصر تربیتی در مدارس علمیه

در فراینــد تهذیــب و تربیــت طــاب مــدارس 
علمیــه، عناصــر گوناگونــی ایفــای نقــش می کنند؛ 
از جملــه مدیــر مدرســه، اســاتید، معــاون تهذیــب 
اخــاق،  اســتاد  معاونــان،  ســایر  و  تربیــت  و 
ــل  ــک تعام ــا، در ی ــا راهنم ــی ی ــز مرب ــاور و نی مش
هماهنــگ، تهذیــب و تربیــت طــاب را در مدرســه 
رقــم می زننــد. در ایــن مقدمــه بــه تبیــن اجمالــی 

پــاره ای از ایــن نقش هــا می پردازیــم:

الف( مدیر مدرسه و معاون تهذیب

گرچــه در تربیــت و تهذیــب طلبــه، عوامــل 
ــی  ــئولیت اصل ــا مس ــتند، ام ــر هس ــی مؤث گوناگون
بــا  تربیــت جامــع طــاب در مدرســه  و  تعلیــم 
مدیــر اســت؛ زیــرا مدیــر می توانــد همــه را در 
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تهذیــب و تربیــت بســیج نمــوده و همــه امکانــات و 
ظرفیت هــای مدرســه را بدیــن منظــور بــه کار گیــرد 
و پشــتوانه محکــم و اســتواری بــرای دیگــر عوامــل 

ــد. ــی باش تربیت
مدیــر مدرســه علمیــه عــاوه بــر صاحیت  هــای 
شــخصیتی و علمــی و مهارتــی، حتمــًا بایــد بــر 
اهــداف و آرمــان طلبگــی مشــرف و نســبت بــه آن 
ــرت  ــه کث ــه ب ــا توج ــا ب ــد؛ ام ــد باش ــدت معتق به ش
مشــغله  در امــور اجرایــی مدرســه، جــز در مــدارس 
ــای  ــاب از نم ــه ط ــا هم ــد ب ــت نمی توان کم جمعی
آنــان را  برقــرار کنــد و احــوال  ارتبــاط  نزدیــک 
پی گیــری  صمیمــی  مجالســت  و  معاشــرت  در 
نمایــد. بــه همیــن جهــت بــرای خــود معاونــی 
ــام »معــاون تهذیــب« در نظــر گرفتــه اســت و  ــه ن ب
معــاون تهذیــب در تعامــل و همــکاری بــا مربــی یــا 
راهنمــای تهذیبــی می  توانــد رشــد و تعالــی طــاب 
را در همــه ســاحات تربیتــی بــه صــورت متــوازن و 

ــد. ــم بزن ــی رق تخصص

ب( استاد 
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ــه  ــت طلب ــر تربی ــل مباش ــن عام ــتاد مهم تری اس
دارد  بــا طلبــه  را  ارتبــاط  بیشــترین  کــه  اســت 
و ماندگارتریــن اثــر را در ذهــن و دل او بــر جــای 
بــه  شــکل دهی  در  اســتاد  نقــش  می گــذارد. 
اندیشــه، انگیــزه و رفتــار طلبــه بی همتاســت و 
ــه  ــق طلب ــیدگی در ح ــده داری و رس ــترین عه بیش
نیــز از او انتظــار مــی رود. ایــن ویژگــی مرهــون 

ــت:  ــر اس ــل زی عوام
نخســت: یکــی از بســترهای تربیــت و تحــول 

انســان ارتبــاط اســت و فرصت اســتاد بــرای ارتباط 
ــا  ــه ب ــا طلبــه از همــه بیشــتر اســت. اســتاد روزان ب
طلبــه مرتبــط اســت و فرصــت تأثیرگــذاری طوالنی 
ــن فرصــت حــرف  ــد در ای ــار دارد. می توان در اختی
ــی کنــد،  ــزد، راهنمای ــورزد، برانگی ــد، عاطفــه ب بزن

هشــدار دهــد، بشــکند، بســازد و برافــروزد.
دوم: طلبــه در مقابــل مقــام علمی اســتاد به  نحو 

و شــیفته جلوه  هــای  کرنــش می کنــد  طبیعــی 
ــود را در  ــی خ ــه، کوچک ــردد. طلب ــی او می گ علم
مقابــل اســتاد بــه علــم حضــوری درمی یابــد و ســپر 
دفاعــی خــود را در برابر عظمت او می گشــاید. گویا 
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اعتبــار علمــی اســتاد، خودبه خــود بــه شــخصیت 
او ســرایت می کنــد و بــه اعتبــار شــخصیتی تبدیــل 
می گــردد و اعتمــاد می آفرینــد؛ اعتمــادی کــه 
ــت. ــی اس ــذاری تربیت ــرمایه در اثرگ ــن س بزرگ تری

ســوم: اســتاد برخــاف مدیــر، معــاون آمــوزش، 

ــتاد  ــی اس ــی و حت ــنل اجرای ــب، پرس ــاون تهذی مع
بــا  می آیــد،  روز  یــک  هفتــه ای  کــه  اخاقــی 
ــت  ــری روبه روس ــت کمت ــر و جمعی ــروه محدودت گ
نزدیــک  نمــای  از  را  آنــان  مشــکات  به طبــع  و 
می بینــد، بــا ســرعت و دقــت بیشــتری درمی یابــد 
و امــکان شــناخت اســتعدادها و قــّوت و ضعــف 

طلبــه را بیــش از همــه و پیــش از همــه دارد.
چهــارم: انــس و صمیمیــت اســتاد در ارتبــاط 

می شــود  بیشــتر  روزبــه روز  طلبــه  بــا  طوالنــی 
هموارتــر  او  نقش آفرینــی  و  اثرگــذاری  زمینــه  و 
ــه  ــت ک ــت اس ــس و صمیمی ــن ان ــردد. همی می گ
طلبــه را بــه درددل بــا اســتاد و بیــان مســائل فــردی 
ــنگ  ــر و س ــد و از او ُاُذن خی ــویق می  کن ــود تش خ
ــی آورد. ــد م ــه پدی ــکات طلب ــرای مش ــوری ب صب
ــتاد  ــت. اس ــی اس ــه قطع ــتاد در طلب ــر اس تأثی
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حتــی اگــر ندانــد و نخواهــد، رنــگ شــخصیت 
ــر  ــه انتقــال می دهــد و ناهشــیار ب ــه طلب خــود را ب
او اثــری می افکنــد. ایــن فراینــد ناخــودآگاه را بایــد 
بــه وادی آگاهــی و مهــارت اســتاد کشــاند، اســاتید 
بایــد ایــن ظرفیــت بــزرگ تربیتــی را به درســتی 
بشناســند و بــا درک عمیــق از جایگاهــی کــه قــرار 
دارنــد آن را شــناخته و مدیریــت کــرده و از ظرفیــت 
آن بــه نفــع تربیــت بهــره گیرنــد؛ ایــن فراینــد 
تربیتــی کــه متــن کار اســتاد اســت، در واقــع 
»تربیتــی پنهــان و نامرئــی« فراتــر از آموزه هــا و 
ــوان  ارتباطــات کاســیک تربیتــی اســت کــه می ت

ــت.  ــه کارش گرف ــاخت و ب ــه اش س بهین
البتــه توجــه داریــم کــه درجــۀ اثرگــذاری اســتاد 
بــه عوامــل گوناگونــی  او  از  اثرپذیــری طلبــه  و 
ماننــد قابلیــت شــاگردان و فاعلیــت اســاتید و نیــز 
شــرایط محیطــی بســتگی دارد؛ بنابرایــن تأثیــر 
اســاتید، ماننــد هــم نیســت همان گونــه کــه تأثیــر 
یــک اســتاد در همــه ی شــاگردان مشــابه نیســت.

در شــرایط فعلــی و بــا توجــه بــه انتظارهــا و 
ــود  ــر وج ــه معاص ــه از طلب ــی ک ــای فراوان مطالبه ه
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دارد، اســتاد بــا اکتفــا بــه تدریــس معمولــی و بدون 
دغدغه مندی هــا و دلســوزی های الزم نمی توانــد 
نقــش مؤثــری در تعلیــم و تربیــت شــاگردان داشــته 
ــی  ــادی، همت ــی جه ــد حرکت ــه نیازمن ــد، بلک باش
بلنــد و صــرف وقــت کافــی بــرای طــاب اســت تــا 

ــد. ــن باش ــد نقش آفری بتوان

ج( مشاور

علمیــه  مــدارس  از  بســیاری  در  هم اکنــون 
ایــن  می شــود.  اســتفاده  مشــاور«  »اســاتید  از 
اســاتید، خدمــات ارزشــمندی ارائــه می دهنــد 
ــان  ــه و در می ــه علمی ــان را در مدرس ــور آن ــه حض ک
ــر ســاخته اســت  طــاب ضــروری و جایگزین ناپذی

بــر دو دســته اند: و 
ــی  ــات تخصص ــه تحصی ــاورانی ک ــت: مش نخس

مشــاوره و روان شناســی دارنــد و بــا اصــول و فنــون 
ــتند و در  ــنا هس ــک آش ــکل آکادمی ــه ش ــاوره ب مش
ــی  ــی )روان شناس ــف روان شناس ــاخه های مختل ش
ــان،  ــزش و هیج ــری، انگی ــد، یادگی ــی، رش عموم
را  واحدهایــی  و...(  اجتماعــی  شــخصیت، 
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ــی  ــدرک تخصص ــا م ــی از این ه ــد؛ برخ گذرانده ان
پودمانــی  دوره هــای  در  دیگــر  برخــی  و  دارنــد 
ــه  ــن زمین ــمی در ای ــدرک رس ــد و م ــرکت کرده ان ش
ندارنــد. وجــود ایــن مشــاوران آموزش دیــده در 
ایــن طیــف  مــدارس علمیــه ضــروری اســت و 
از اســاتید، گره گشــای بســیاری از معضــات و 

ــتند.  ــان هس ــراوان جوان حــال مشــکات ف
دوم: مشــاورانی کــه بــا تکیــه بــر تجــارب موفــق 

شــخصی در عالــم طلبگــی بــه عنــوان یــک بــرادر 
بزرگ تــر بــرای طــاب بــه مشــکات آنــان رســیدگی 
می کننــد و آنــان را ارشــاد می نماینــد. بســیاری از 
ــه ایــن معنــا مشــاورند؛  اســاتید مــدارس علمیــه ب
یعنــی در دســترس طلبه هــا قــرار دارنــد و در ضمن 
ــا پیــش و پــس آن، تجــارب خــود را  کاس درس ی
در اختیــار طلبــه قــرار می دهنــد و در قامــت یــک 
ــکات  ــوان، مش ــدر ت ــه ق ــر ب ــرادر بزرگ ت ــا ب ــدر ی پ
را  آنــان  پرســش های  می کننــد،  حــل  را  آن هــا 
ــد. ــی می کنن ــان را راهنمای ــد و آن ــخ می دهن پاس

اعتبــار  و  به خوبــی روشــن اســت کــه شــأن 
ــه  ــان را ب ــد آن ــاب، نبای ــر ط ــاتید در نظ ــن اس ای
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وادی مســائل تخصصــی مشــاوره بکشــاند و بــه 
آن هــا جرئــت و جســارت ورود در معضــات خــاص 
و اختــاالت حــاد روانــی )وســواس، اضطــراب، 
بدهــد.  را  آن(  ماننــد  و  دوقطبــی  افســردگی، 
درمــان ایــن گونــه آســیب ها بــه تخصــص و تســلط 
ویــژه نیــاز دارد و مداخلــه ناشــیانه دیگــران - شــبیه 
مداخلــه در درمــان بیماری هــای حــاّد جســمی 
- بیــش از آن کــه ســودمند باشــد گــره را کورتــر 

 . می کنــد

د( مربی راهنما

در کنــار ایــن مشــاوران خــدوم، عنصــر دیگــری 
نیــز بــا عنــوان »مربــی یــا راهنمــای تهذیبــی 
تربیتــی« در ســاختار مــدارس علمیــه ضــرورت 
ــع  ــت جام ــب و تربی ــرای تهذی ــر ب ــدۀ مؤث دارد. ای
طلبــه، احیــای ســنت اخاقــی تربیتــی کهــن 
حوزه هــای علمیــه اســت کــه در آن اســاتید، فراتــر 
از کاس درس و عــاوه بــر آمــوزش مفاهیــم و 
ــیدگی  ــاب، رس ــق ط ــری، در ح ــات نظ اصطاح
ــتادی  ــن اس ــود چنی ــد. وج ــده داری می کنن و عه
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ــم  ــاد می کنی ــی« ی ــای تهذیب ــه »راهنم ــه از آن ب ک
ــه  ــی طلب ــت عمل ــن تربی ــه ضام ــدارس علمی در م
و تأمین کننــده هویــت و جامعیــت شــخصیت او 
ــه  ــای جامع ــی و نیازه ــف طلبگ ــا وظای ــب ب متناس
ــد،  ــان ش ــز بی ــر نی ــه پیش ت ــه ک ــت. همان گون اس
تهذیبــی  راهنمایــان  و  مربیــان  هنــر  مهم تریــن 
ــم  ــی« در عال ــت متعال ــاد هم ــان و ایج ــۀ آرم »ارائ
طلبگــی اســت. در مقام تربیــت، به جــای پرداختن 
دســتورهای  و  متعــدد  خرده توصیه هــای  بــه 
ــود.1  ــر یــک راهبــرد کان متمرکــز ب ــد ب متکثــر بای
طلبگــی،  عالــم  در  تربیتــی  راهبــرد  مؤثرتریــن 
پدیــدآوردن شــور و انگیــزه حرکــت، بــا ارائــۀ افقــی 
ــتاد  ــر اس ــت. اگ ــدان اس ــخ ب ــی راس ــی و ایمان عال
ــی،  ــاط صمیم ــک ارتب ــان را در ی ــن آرم ــد ای بتوان
رســیدگی  در ضمــن  و  و چهره به چهــره  مســتمر 
ــد داده  ــد آورد، او را رش ــه پدی ــوال طلب ــه اح ــام ب ع
ــه  ــض ب ــل تفوی ــی قاب ــالت بزرگ ــن رس ــت. چنی اس
ســایر عوامــل تربیتــی نیســت؛ زیــرا مدیــر و معــاون 

1  ر.ک: راهبــرد تربیــت اخاقــی در قــرآن کریــم؛ قــم: پژوهشــگاه علــوم و 
.1۳۹۶ اســامی،  فرهنــگ 
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تهذیــب مدرســه علمیــه در مــدارس پرجمعیــت 
فراغــت الزم بــرای ایــن ارتبــاط صمیمــی را ندارنــد. 
بســیاری از اســاتید اخــاق نیــز گرچــه الگوهــای 
ــاب  ــارف ن ــته مع ــان برجس ــزرگ و معلم ــی ب عمل
دینــی بــه حوزویــان هســتند؛ امــا چنیــن نقشــی را 
بــه تمــام و کمــال ایفــا نمی کننــد؛ زیــرا بــا طــاب 

ــد. ــی ندارن ــتمر و بالین ــاط مس ارتب
بــا توجــه بــه ظرفیت هــای تربیتــی ارزشــمندی 
ــای  ــی و راهنم ــت، مرب ــتاد اس ــار اس ــه در اختی ک
میــان  در  و  باشــد  اســتاد  بایــد  تربیتــی حتمــًا 
ــار  ــذاری و اعتب ــدرت اثرگ ــوذ، ق ــوزۀ نف ــاب، ح ط
بالفعــل داشــته باشــد؛ بنابرایــن الزم اســت اســتاد 

ــد. ــا یاب ــی ارتق ــت مرب ــه مرتب ب
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تبصره 1 : تمایز مشاور و مربی راهنما

ــم  ــر مه ــن دو عنص ــان ای ــز می ــن تمای عمده تری
ــر اســت: تربیتــی امــور زی

ــت،  ــتی، مراقب پرس ــری، سر ــده  دار راهب ــا عه • راهنم

یابــی حرکــت طلبــه در تمامــی مراحــل تحصیــل  ارز

بایــد احــوال او را  و زندگــی طلبگــی اســت و 

رصــد کــرده و هنــگام بــروز مشــکالت و موانــع او 

را دســت گیری و راهنمایــی کنــد. الزمــۀ ایــن نقــش، 

طلبــه«  بــا  »زندگی کــردن  و  مســتمر«  »ارتبــاط 

 در مــوارد خاص، 
ً
اســت؛ درحالی  کــه مشــاور صرفــا

بــرای رفــع مشــکالت و آســیب  ها مداخلــه نمــوده 

تعبیــر دیگــر مشــاور  بــه  و مشــاوره می  دهــد. 

ــی. ــی خط ــا همراه ــه ای دارد و راهنم ــه نقط مداخل

ــی ورود دارد و از  ــاحات تربیت ــۀ س ــا در هم • راهنم

جملــه حافظ هویــت حــوزوی و زی طلبگی اســت 

ــه خدمــات انگیزشــی و معرفتــی، رشــد و  ــا ارائ و ب

تعالــی طلبــه را در همــه ســاحات بــه صــورت جامع 

ــی  ــان متعال ــق و آرم ــک اف ــمت ی ــه س ــوازن ب و مت

ــا  ــب ب ــاور متناس ــه مش ــد، درحالی  ک ــال می  کن دنب

ــور  ــط در ام ــود، فق ــای خ ــا و تخصص  ه آموزش  ه



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

طرح تعالی دوره تربیت مربی و راهنمای تهذیبی مدارس علمیه24

ــه دارد. ــناختی، مداخل ــاظ روان ش ــخصی از لح مش

ــر اســت؛  • راهنمــا فعــال بــوده و مشــاور ارجاع پذی

یعنــی راهنمــا به ســراغ طلبــه مــی رود و بــا او زندگی 

ــاط اثرگــذار و رصــد احــوال  ــد و ضمــن ارتب می کن

ــواردی  ــه در م ــد؛ البت ــری می نمای ــه، او را راهب طلب

ــالق،  ــتاد اخ ــه اس ــاز، او را ب ــای نی ــه اقتض ــم ب ه

اســاتید علمــی، معــاون تهذیــب یــا مشــاور ارجــاع 

می دهــد؛ امــا مشــاور گرچــه گاهــی در قالــب ارائــه  

کالس هــا یــا کارگاه هــای عمومــی و ارتباطــات 

ــن  ــوان، تبیی ــرای ج ــاوره را ب ــرورت مش ــه ض اولی

ــود  ــه ای خ ــت حرف ی ــه مأمور ــا ب ــی بن ــد؛ ول می کن

بایــد منتظــر بمانــد تــا بــه او مراجعــه یــا ارجــاع داده 

ــد. ــاز کن ــه را آغ ــخ گویی و مداخل ــود، آن گاه پاس ش

و  افق نمایــی  رویکــرد  راهنمــا،  کالن  رویکــر   •

 
ً
ــا ــاور عمدت ــرد مش ــت و رویک ــی اس ین حرکت آفر

راهنمایــی  اســت.  مســئله  حــل  و  درمان  گــری 

ــکوفایی دارد  ــی و ش ــه تعال ــی رو ب ــی و تربیت تهذیب

ــم  ــه اوج رق ــا ب ــی را ت ــه حرکت ــت ک ــدد اس و در ص

ــالمت،  ــه س ــناس رو ب ــاور روان ش ــی مش ــد؛ ول زن

 
ً
درمان گــری و تعــادل اولیــه دارد؛ یعنــی عمدتــا
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مراجعه کننــده را ترمیــم می کنــد و در صــدد درمــان 

ــا  ــالح کژی ه ــا، اص ــع ناهنجاری ه ــالالت، رف اخت

ــت. ــکالت اس  مش
ّ

ــل و ح

روش هــای  و  تکنیک هــا  بــه  مشــاوره  دانــش   •

ــی  ــی تســلط بیشــتری دارد و کارآمــدی جزئ عملیات

و  اخــالق  درحالی کــه  اســت؛  یافتــه  بیشــتری 

ــی و  ــداف و مبان ــف اه ی ــالمی در تعر ــت اس تربی

ایجــاد هویــت کالن موفق تــر اســت.

ــی  ــگاه دین ــاس ن ــی براس ــی تربیت ــی اخالق •راهنمای

و در دامــان فرهنــگ بومــی حــوزوی شــکل گرفتــه 

اصطــالح  در   - مشــاوره  درحالی کــه  اســت؛ 

ــش  ــر دان ــی دارد و ب ــتگاه غیربوم ــود - خاس موج

ــل   قاب
ً
ــال ــت. کام ــتوار اس ــرب اس ــی غ روان شناس

درک اســت کــه حــل فــوری برخــی مســائل جوانــان 

اورژانســی  نســخه های  بــه  آن هــا  نیازمنــدی  و 

اســتاندارد  روش هــای  و  جزئــی  راه حل هــای  و 

تربیــت  راهکارهــای  کلی بــودن  و  یک ســو  از 

ــی  ــکل گیری تعامل ــه ش ــر ب ــی، منج ــی دین اخالق

ــی  ــش روان شناس ــا دان ــی ب ــه مبنای ــه و ن عمل گرایان

ــی  ــر برخ ــا ب ــه بن ــئله گرچ ــن مس ــت. ای ــده اس ش
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یت هــا در مقاطعــی ضــروری  اولویت هــا و فور

ــازی  ــرای اسالمی س ــی ب ــه تالش های ــوده و گرچ ب

آن صــورت گرفتــه اســت، ولــی کمتــر توانســته 

کالبــد روان شناســی را از بــن، اصــالح کنــد و 

صبغــۀ اصیــل دینــی بــدان بخشــد. بــا ایــن پیشــینه 

روشــن اســت کــه در حــد اســتفاده از تکنیک هــای 

کارکــردی، می تــوان از ایــن دانــش و مهــارت مفیــد 

اســتفاده کــرد؛ ولــی رشــد و تعالــی طلبــه نیازمنــد 

راهنمایــان اخالقــی و تربیتی برآمــده از اصالت های 

ــا  ــس ب ــی و ان ــت دین ــای تربی ــوزوی و روش  ه ح

ــل  ــا تکمی ــت ب ــد اس ــت. امی ــی اس ــع وحیان مناب

ــا  ــۀ پایه ه ــاوران و ارائ ــی مش ــی تربیت ــام آموزش نظ

ــی،  ــع وحیان ــور مناب ــر مح ــی ب ــای علم و افزونه ه

موضوعــات آموزشــی ایشــان توســعه یابــد و کــّم و 

ــی  ــای تربیت ــان در فرایند ه ــی ایش ین ــف نقش  آفر کی

ــد.  ــل یاب تکام

روان شــناس،  مشــاور  تخصصــی  تحصیــالت   •

ــرای  ــم ب ــه ه ــت ک ــاری اس ــی و رفت ــائل روان مس

ــه، راهگشاســت؛ یعنــی  ــرای غیرطلب ــه و هــم ب طلب

بــه عالــم طلبگــی اختصــاص نــدارد. مشــاور 
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ــه  ــا روان طلب ــط ب ــور مرتب ــا در ام ــناس تنه روان ش

ماننــد انگیــزش، یادگیــری، ســنجش احــوال روحی 

و شــخصیتی، توانمندســازی، بهداشــت روانــی 

و اختــالالت اظهــار نظــر و مداخلــه می کنــد و 

مســائلی ماننــد افــت تحصیلــی، بحــران عاطفــی، 

یــت  مدیر یــزی،  برنامه ر درماندگــی،  احســاس 

خویــش را در نظــر دارد. امــا راهنمــای تهذیبــی 

عــالوه بــر ارتباطــات صمیمــی و رســیدگی های 

عــام، بایــد افــق و مســیر طلبگــی را بــه او بیامــوزد؛ 

آرمــان،  طلبگــی،  عظمــت  و  شــکوه  هویــت، 

یــت  حــوزه، ارزش هــا و افتخــارات  رســالت و مأمور

روحانیــت، کارویژه هــا، فرصت هــا و قّوت هــای 

ــرورت  ــفه و ض ــی، فلس ــاب طلبگ ــاد، نص ــن نه ای

ــوزه،  ــی ح ــای کنون ــت، ویژگی ه ــازمان روحانی س

یت گــرا،  مأمور خدمتــی  و  علمــی  یــزی  برنامه ر

ابعــاد شــخصیت  رشــته تخصصــی،  انتخــاب 

جامــع طلبــه و ســاحت های رشــد، طــرح کالن 

مقتضیــات  و  لــوازم  حــوزوی،  فعالیت هــای 

ــه  ــر او عرض ــد آن را ب ــی و مانن ــت در طلبگ موفقی

کنــد و بــرای او ایمــان راســخی بــه طلبگــی و 
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ــد  ــیر پدی ــن مس ــت در ای ــاملی از حرک ــی ش گاه آ

آورد. 

هم اکنــون نیــز مدیــران باتجربــه در مــدارس 
ــرای رســیدگی و  ــر ب علمیــه موفــق، از اســاتید مؤث
ــی  ــد و جمع ــتفاده کرده ان ــاب اس ــری ط مربی گ
ــی( را  ــۀ تحصیل ــک پای ــاب ی ــًا ط ــاب )مث از ط
ــی  ــه شــکل جامــع و جزئ ــا ب ــان ســپرده اند ت ــه آن ب
ــک  ــکل ی ــه ش ــند و ب ــع باش ــا مطل ــوال آن ه از اح
ــا  ــی آن ه ــی و طلبگ ــئون زندگ ــوز، ش ــرادر دل س ب
را راهبــری کننــد. ایــن مدیــران، مذعن انــد کــه 
وجــود چنیــن نقشــی در مــدارس علمیــه ضــرورت 
ــی از  ــل تربیت ــر عوام ــش دیگ ــه نق ــبت ب دارد و نس

ــت. ــی اس ــناس، اول ــاوران روان ش ــه مش جمل
ســنت ســلف حوزه هــای علمیــه، رســیدگی 
ــه  ــبت ب ــره نس ــده داری چهره به چه ــخصی و عه ش
طــاب در همــه امورشــان بــوده اســت کــه توســط 
عالمــان ربانــی و اســاتید انجــام می گرفتــه اســت. 

تبصره 2 : تفکیک مسئولیت ها

بــا شــناخت تمایزهــا بــه ســهولت می تــوان 
امــور  در  تهذیبــی  راهنمــای  نــه  کــه  دریافــت 
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روان شــناختی می توانــد ورود کنــد و نــه مشــاور 
تهذیبــی.  راهنمــای  کار  در  روان شــناس 

ــنگین  ــئولیت س ــرای مس ــی ب ــای تهذیب راهنم
ــز الزم دارد:  ــه چی ــم س ــت ک ــود دس خ

•  تجربه موفق طلبگی؛ 

• احاطــه بــر منابعــی کــه در ایــن زمینــه نوشــته شــده 
1 است؛

• مهارت های ارتباطی و تربیتی.

ــه  ــرد ک ــرض ک ــی را ف ــوان کس ــد می ت بی تردی
هــر دو تخصــص را داشــته باشــد؛ مثــًا مشــاوری 
ــا مباحــث  ــر تخصــص روان شناســی ب کــه عــاوه ب
ــی  ــی و تمدن ــت تاریخ ــت و مأموری ــی روحانی صنف
ــات  ــه مطالع ــن زمین ــوده و در ای ــنا ب ــوزوی آش ح
ایــن  باشــد؛  داشــته  شایســته ای  تأمــات  و 
ورود  هــم  عرصه هــا  ایــن  در  می توانــد  شــخص 
ــر دانــش  ــا اســتاد راهنمــای تهذیبــی کــه ب کنــد ی
روان شناســی و مهــارت مشــاوره کاســیک نیــز 
ــی و  ــژۀ راهنمای ــر کاروی ــاوه ب ــد و ع ــلط باش مس

1  فهرســتی از منابــع مرتبــط بــا هویــت صنفــی طلبگــی را در آدرس زیــر ببینیــد: 
https://yun.ir/7p3ju8
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مربیگــری، کار مشــاوره را هــم انجــام دهــد. مهــم 
ــدون  ــۀ ب ــاتید از »مداخل ــن اس ــه ای ــت ک ــن اس ای
علــم« پرهیــز کننــد و تنهــا در مــرز تخصــص و 
ــر  ــی اگ ــند. یعن ــته باش ــور داش ــود حض ــلط خ تس
تنهــا یــک تخصــص را دارد در همــان تخصــص ورود 
کنــد و اگــر هر دو تخصص را داراســت حضــور او در 
هــر دو رشــته رواســت، گرچــه احتمــااًل بــه جهــت 
ــات  ــواع اقدام ــف ان ــات و تعری ــتردگی موضوع گس
ــأن بــه  بــرای هــر تخصــص، تفکیــک ایــن دو ش
عنــوان دو کارویــژه مســتقل ترجیــح داشــته باشــد.

ــه  ــا توج ــناس ب ــاوران روان ش ــال مش ــن ح ــا ای ب
ــای  ــر تکنیک ه ــلط ب ــی و تس ــص ارتباط ــه تخص ب
ــی  ــای تهذیب ــش راهنم ــد نق ــذاری، می توانن اثرگ
تربیتــی را نیــز ایفــا کننــد. بــرای ایــن منظــور الزم 

اســت:
ــخ  ــاور راس ــی ب ــه طلبگ ــبت ب ــان نس 1. خودش
داشــته باشــند و عــاوه بــر تخصــص در دانــش 
روان شناســی و مشــاوره در مســیر طلبگــی نیــز 

ــند. ــوده باش ــق ب موف
ــث  ــا مباح ــخصی ب ــت ش ــر موفقی ــاوه ب ۲. ع
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مرتبــط بــا هویــت صنفــی طلبــه و جایــگاه تاریخــی 
تمدنــی حوزه هــای علمیــه آشــنا و مســلط باشــند 

ــوط شــرکت کننــد. و در دوره هــای مرب
۳. وقــت کافــی بــرای ارتبــاط مســتمر و زندگــی 

صمیمــی بــا طــاب صــرف کننــد.
۴. ســمت اســتادی در مــدارس علمیــه داشــته 

باشــند.
کســی کــه در مدرســه ِســمت اســتادی دارد در 
صــورت دارابــودن دانــش تخصصــی روان شناســی 
صــورت  در  و  روان شــناس  مشــاور  می توانــد 
دارابــودن دانــش تهذیبــی و اخاقــی و تســلط 
بــر هویــت طلبگــی می توانــد راهنمــا باشــد؛ از 
ســوی دیگــر کســی کــه در مدرســه علمیــه ِســمت 
ــد؛  ــی باش ــاور« خوب ــاید »مش ــدارد، ش ــتادی ن اس
امــا به ســختی می توانــد مســئولیت »راهنمایــی 
ــه  ــرا همان گون ــرد؛ زی ــده بگی ــری« را برعه و مربیگ
کــه پیش تــر گفتــه شــد، اســتاد فرصــت و امکانــی 
در اختیــار دارد کــه بــرای ایفــای ایــن نقــش مهــم 

ــت. ــیار الزم اس بس
ــش  ــر نق ــدارس اگ ــب م ــاون تهذی ــا مع ــر ی مدی
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ــند  ــته باش ــه داش ــه علمی ــم در مدرس ــتاد را ه اس
کســان  نیازمندتریــن  و  شایســته ترین  برتریــن، 
ــری  ــاوره و مربیگ ــای مش ــن مهارت ه ــرای آموخت ب

و راهنمایــی تهذیبــی هســتند.
معــاون تهذیــب مدرســه نیــز شایســته اســت 
ــم  ــای مشــاوره مجهــز باشــد و ه ــه مهارت ه هــم ب
آرمــان طلبگــی را به خوبــی درک کــرده باشــد و 
بتوانــد بالقــوه هــر دو نقــش را ایفــا کنــد؛ بنابرایــن 
ــش  ــر دو نق ــن ه ــت جایگزی ــدارس کم جمعی در م
ــی از هــر دو  اســت و در مــدارس پرجمعیــت بازوان

ــرد. ــر می گی ــود در نظ ــرای خ ــش ب نق
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طرح تعالی ارتقای استاد به مربی
ــی  ــالت تربیت ــد رس ــتاد بتوان ــه اس ــرای این ک ب
ــه شــکل  ــه را به درســتی و ب خــود در مدرســه علمی
مطلــوب انجــام دهــد، بایــد از دانــش ، مهــارت  
ویــژه ای  تربیتــی  اخاقــی  توانمندی هــای  و 
برخــوردار باشــد. »طــرح تعالــی« بــا هــدف ارتقای 
ــاتید  ــی اس ــی و تربیت ــای اخاق ــش و مهارت ه دان
مــدارس علمیــه تدویــن و اجــرا می گــردد و در ایــن 
اندیشــه اســت کــه »اســتاد حــوزه« را بــه »مربــی« 
تبدیــل کنــد و ارتباطــات صرفــًا علمــی و مفهومــی 
را بــه »ســازندگی و بــارآوری« ارتقــا بخشــد؛ بــه 
گونــه ای کــه اســتاد هــّم و غــّم و فکــر و ذکــر و 
هــوش و حــواس طلبــه جــوان را بــه نقطــه ای 
ــی،  ــن دانش  افزای ــازد و ضم ــوف س ــی معط متعال

ــد. ــری نمای ــتگیری و راهب ــرای او دس ب
در ســال های گذشــته ضمــن اجــرای طــرح 
ورود  داوطلبــان  بــرای  کــه  طلبگــی«  »میثــاق 
بــه حــوزه اجــرا می شــد، متونــی تدویــن شــد 
و مربیانــی تربیــت شــدند کــه ایــن اطاعــات و 
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البتــه  هســتند.  دارا  حــدودی  تــا  را  مهارت هــا 
ــت و  ــاز نیس ــدازۀ نی ــه ان ــان ب ــداد آن ــد تع بی تردی
تکثیــر انبــوه ایــن نقــش مهــم، ضــرورت تهذیبــی 

اســت. علمیــه  تربیتــی حوزه هــای  و 

اهداف 

• رشــد و تقویــت اســاتید حوزه هــای علمیــه در 

راهنمایــی، مشــاوره و تربیــت جامــع طلبــه )تبدیــل 

ــی(؛ ــه مرب اســتاد ب

◦ ایجاد دغدغۀ اخالقی تربیتی در آنان؛

ــی و  ــوان راهنمای ــب ت ــرای کس ــازی ب ◦ زمینه س

ــان؛ ــع در آن ــری جام مربیگ

ــی  ــذاری اخالق ــرای اثرگ ــاتید ب ــازی اس ◦ آماده س

ــان؛ ــائل آن ــل مس ــالب و ح ــر ط ــق ب ــوی عمی معن

تــوان مدیریتــی و راهبــری  ارتقــای ســطح   ◦

ــذاری  ــتعد و اثرگ ــاتید مس ــی اس ــی - تربیت فرهنگ

ــان. ــی آن جمع

مــدارس  تربیــت  و  تهذیــب  شــورای  تقویــت   •

علمیــه؛



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

35 طرح تعالی دوره تربیت مربی و راهنمای تهذیبی مدارس علمیه

•  تشکیل ساختار تربیتی در مدارس.

فراگیران )مخاطبان(

ــک و  ــطح ی ــدارس س ــر م ــق  و مؤث ــاتید موف • اس

ــی؛ ــۀ تربیت ــا دغدغ ــوزه ب ــطح دو ح س

• دارای حداقل 2۵ و حداکثر ۴۵ سال سن؛

یســی،  • اولویــت بــا کســانی اســت کــه ســوابق تدر

بــا  مرتبــط  زمینه هــای  در  پژوهشــی  و  تربیتــی 

ــد. ــت دارن ــت و تربی ــالق، معنوی اخ

مراحل

ـــی و  ـــرح تعال ـــا ط ـــنایی ب ـــی )آش ـــات توجیه 1. جلس

ـــازی(؛ ـــرد انگیزه س ـــا رویک ـــی ب ـــوای آموزش محت

ــا  ــات ب ــی موضوع ــن علم ــی )تبیی 2. دوره مقدمات

دانش افزایــی(؛ رویکــرد 

ــرد  ــا رویک ــا ب ــا و برنامه  ه ــی )روش  ه 3. دوره تکمیل

ــل(؛ ــدان عم ــی و می مهارت افزای

ــا  ــل ب ــدام و عم ــاط و کارورزی )اق ــداوم ارتب ۴. ت

رویکــرد تربیــت میدانــی و بازخوردگیــری(.
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برنامه

• جلسات توجیهی: ۴ ساعت؛

ــی و  ــای مقدمات ــک از دوره ه ــر ی ــول دوره در ه • ط

ــاه؛ ــش م ــی: ش تکمیل

فقــط  حضــوری:  کارگاه هــای  و  کالس هــا   •

جمعه هــا؛ و  پنجشــنبه ها 

• اردوی بازدید از مدارس موفق: 3 روز.

دوره مقدماتی

• کالس و کارگاه حضوری: ۹۶ ساعت؛

• برنامه  های عملی: ۴۰ ساعت؛

• مطالعه و پژوهش: ۸۰ ساعت.

دوره تکمیلی: ۳۰ نفر

•  کالس و کارگاه حضوری: ۹۶ ساعت؛

• برنامه های عملی: ۴۰ ساعت؛

• مطالعه و پژوهش: ۸۰ ساعت.

برنامه دوره

• مــدل اول: برنامــه هفتگــی: نیــم روز در هفتــه؛ هــر 
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روز دو جلســه؛ هــر جلســه معــادل دو ســاعت؛ ۴ 

ســاعت در هفتــه؛

• مــدل دوم: برنامــه دوهفتــه یک بــار: دو نیــم روز در 

هفتــه: هــر روز چهــار جلســه؛ هــر جلســه معــادل 

دو ســاعت؛ ۸ ســاعت در هفتــه.

امتداد

• کارورزی؛

• آموزش غیرحضوری؛

• برنامه مطالعاتی؛

• دوره های تکمیلی و عالی.

قالب های آموزش

•  کالس حضوری؛

• کالس مجازی؛

• کارگاه، مباحثه و ارائۀ گروهی؛

• جلسات هم اندیشی؛

• متن – آزمون؛

• متن و خالصه نموداری؛

• پژوهش؛

و  تربیتــی  نظــام  بــا  آشــنایی  و  مدرســه گردی   •
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تجــارب موفــق مراکــز موفــق و مــدارس نمونــه؛

· دیدار با اساتید اخالق در منزل شان؛

بررســی  و  ارائــه  و  صاحب نظــران  از  دعــوت   •

تجربه هــا؛ و  ایده هــا 

• مشاوره حضوری و تلفنی توسط کارشناسان؛

• جلسات نقد کتاب؛

ــای  ــا و برنامه ه ــتی، طرح ه ــناد باالدس ــن اس • تبیی

ــتادی. س

جدول تفصیلی برنامه  های آموزشی

استاد�پیشنهادیمنابعتوضیحاتموضوع

ت(
اع

س
ن)

ما
ز

جرا
ها

یو
ش

کلیاتتربیت

1.ساحتهایتربیتی
مختصاتهریکاز

ساحتهایتربیت
کالس4جزوه

2.راهبردهایتربیتدینی
ارائهوتجزیهو

تحلیلراهبردها

راهبردتربیتاخالقی

–تنهامسیر

بزرگیان

عالمزادهنوری

وافی

۸
کالسو

کارگاه

سلوکمجاهدانه3.راهبردسلوکمجاهدانه
قاسمی،کریمی،

فیض
کالس4

4.راهبردهایتحولیو

طرحهایمعاونتتهذیب
جزوه

عبداللهی

رهنما
کالس2

5.مکپتبتربیتیجامع

اسالمبامحوریتاندیشه

امتداد امامینانقالبدر

مکپتبتربیتینجف

مکپتب،نظریهو

اندیشهتربیتی

امامینانقالب

مکپتبعرفانینجف

مظلومی

شفیعی

الشیخ

کالس4
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استاد�پیشنهادیمنابعتوضیحاتموضوع

ت(
اع

س
ن)

ما
ز

جرا
ها

یو
ش

تربیت 6.نقشمربیدر
فرقمشاورهو

راهنماییومشاور

وراهنما

کپتابنقشمربی

درتربیتاخالقی

معنوی

استادعالی

سیدحسنعلوی
4

کالسو

کارگاه

7.نقشتربیتیاستاد

نقشتربیتیاستاد

وتکپنیکهای

عملیارتباطاستاد

باطلبه

کپتابنقشتربیتی

اساتید

وافی،

حسینخانی،

علیمحمدی،

شفیعی

2
کالسو

کارگاه

تربیت ۸.الزامواختیاردر
کپتابمعادلهالزامو

اختیاردرتربیت

عالمزادهنوری،

نصراللهی،بزرگیان
کالس4

9.ویژگیهایجوانو

نوجوان

مخاطبشناسی،

روانشناسیرشد

جوانونوجوان

مهکام

هادی

اخوی

کالس4

10.مشاورهوراهنمایی

اصولوفنون

مشاورهو

راهنماییبارویکرد

اسالمی

1.اصولروان

درمانگریو

مشاورهبارویکرد

اسالمی)جانبزرگی(

رضاییشورکی،

سیدحسن

حسینی،

رهنمایی،مجتبی

رضایی

کالس6

11.فلسفهونظامتعلیمو

تربیتاسالمی

مروریسریعبر

سرفصلهای

تربیتاسالمی

فلسفهتعلیمو

تربیتاستادمصباح

مجتبیمصباح

محمدجواد

درودی

مصطفیفیض،

نصراللهی

کالس4

تربیتایمانی

12.شیوههایحفظو

افزایشایمان
جزوه

عالمزادهنوری،

بزرگیان
کالس2

13.انسانشناسیتربیتی

انسانشناسیبا

تأکیدبرجایگاه

قلبدرهدایتو

تربیت

کالس4�ناهیان،فیضجزوهآقای�ناهیان
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استاد�پیشنهادیمنابعتوضیحاتموضوع
ت(

اع
س

ن)
ما

ز

جرا
ها

یو
ش

14.هیئتترازانقالب

مختصاتهیئت

طلبگیبهمثابه

ساختارتولید

ایمان

کارگاه2واضحی،آبفروش---

15.ارائهالگوهایتحولی

دروساخالقموعظهای

راهبردها،راهکارها

وروشهایتحولی

دروساخالق

سندجامعتحول

دروساخالق
2عبداللهی

کارگاهی

وکارورزی

16.انسوارتباطباامام

زمان)عج(
2آقاتهرانی،

تربیتاعتقادی

17.تربیتاعتقادیو

الگوهاینگرشسازی

ارتقایارتباط

شناختیباخداو

عالممعناوایجاد

باورراسخوعقیده

مستحکمبه

عالمغیبتربیت

معرفتبنیانو

جایگاهباوردر

تربیت

باتأکیدبرکپتاب

طرحکلیاندیشه

اسالمی

سیدمنصور

موسوی
کالس2

1۸.نگرشوگفتمان

توحیدیوظرفیتآندر

تربیتطلبه

روحتوحیدنفی

عبودیتغیرخدا
کالس2فالح

19.نظامجامعاندیشه

اسالمی

چراییوچیستی

نظاماندیشه

اسالمی،آشنایی

بااندیشهاسالم

شناسان

ازتوحیدتاتمدن

ازمبانیتاعینیت

کپتابنظاماندیشه

اسالمی

بغدادی،موسوی،

قاسمی،
کالس۸

20.تدوینهندسهمعرفتی

ونظاممسائلاعتقادی

انقالب طلبهعصر

ترسیمجغرافیای

علمیومعرفتی
---

امامیومهدیان

عبداللهی
کارگاه4
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استاد�پیشنهادیمنابعتوضیحاتموضوع

ت(
اع

س
ن)

ما
ز

جرا
ها

یو
ش

تربیتعبادی

21.آسیبشناسیاعمال

عبادیومناسکیطالب

بررسیو

آسیبشناسی

برنامهعبادیو

سلوکی

کارگاهی2کفیل---

22.برنامهسلوکعبادی

مستحبات،

مناسکوسلوک

عبادیدرتربیت

)توسلوانسبا

اهلبیت،تهجد،

...(مراقبات

کالس2کفیلجزوهکفیل

23.ضرورتوکیفیت

اهتمامبهسلوکاخالقی

معنویدرایفایرسالت

اجتماعی

کارگاه2

قرآنوحدیث

کپتابتدبردرقرآنمعرفیروشتدبر24.انسباقرآنوحدیث
صبوحی

بچههایمشکات
کالس2

25.منابعنقلیتربیت)آیات

واحادیثتربیتی(

مانندالمحجة

البیضاء،

حکمتنامهکودک

وجوان،کپتاب

العشرة،جهاد

النفس،امربه

معروف،مقدمات

حج

باتأکیدبرالمحجة

البیضاء

پهلوانزاده، عمار

نصراللهی
کالس2

26.روایتخوانی)بارویکرد

انس(

بامشورتازعمار

پهلوانزاده
پهلوانزاده 10عمار

مطالعهو

ارائه

27.کاربستقرآنوحدیث

کاربستقرآنو

حدیثدرساحات

تربیتوسبک

زندگی

کارگاه2---
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استاد�پیشنهادیمنابعتوضیحاتموضوع
ت(

اع
س

ن)
ما

ز

جرا
ها

یو
ش

2۸.سیرهایمطالعاتی

تفسیروحدیث

باتأکیدبرآیاتو

احادیثتربیتی

سیرهایمطالعاتی

اساتید

فربهی

میرباقری

سیدکاظم

طباطبایی

عابدی

کالس2

29.بایستههایتربیتی

فعالیتهایقرآنیدر

مدارسعلمیه

اهداف،اصول،

محورهاو...
---

حاجابوالقاسم،

سیدمصطفی

حسینی

کارگاه2

30.شیوههایانسطالب

بانهجالبالغه
2مهدویارفعجزوه

کالسیا

کارگاه

تربیتفکری،ذهنی،عقالنی

31.راهکارهایتقویت

فضایلعقالنیباتأکیدبر

تفکروتمرکز

باتأکیدبرچالش

فضایمجازیو

درگیریباظواهر

متکپثر

2رفیعیهنر

32.منزلتتفکروتعقل

درتربیت

تفکردرمنابعدین

کاربردتفکردر

حیاتطلبگی

راهکارهای

نهادینهکردنتفکر

درحیاتطلبگی

کارگاه2عبداللهی

33.مسئلهشناسیوحل

مسئله

مهارتهای

مسئلهشناسیو

حلمسئله

کارگاه2

34.برگزاریرویدادحل

مسئلهدرمدرسه

انتخابیکمسئله

وبرگزاریرویداد

حلمسئلهدر

مدرسه

برعهدهخود

دانش�ژوه–ارائه

گزارشمکپتوب

کارورزی4

تربیتخلقی،شخصیتی

35.دانشاخالقاسالمی

سرفصلها،منابع

مهم،نظریههاو

مکاتب

کپتابشناخت

اخالق،فقهاخالق

علیزاده،

عالمزادهنوری،

آذربایجانی

کالس2
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استاد�پیشنهادیمنابعتوضیحاتموضوع

ت(
اع

س
ن)

ما
ز

جرا
ها

یو
ش

36.غایترشداخالقی

عبودیت،لقاءاهلل،

وصولالیاهلل،

قرب،مقام

خلیفةاللهی

لقاءاهللاستاد

مصباح
کالس2مظفری،

درسنامه37.تقویتاراده

عالمزاده

نوری–بزرگیان

نصراللهی

کالس6

3۸.مدیریتعواطفوغرایز

بانگاهروایی

باتأکیدبرمشکالت

جنسی

محبتافراطی،

غرایز روشهایمهار

یاسراخوان

فدایی،

حسینخانی

2

39.آسیبشناسیاخالقی

طالب
جزوهمعاونت

علیمحمدی،

حسینخانی
کارگاه2

40.تدوینشیوهنامهدر

تربیتاخالقی

یکشیوه

نامهدررابطهبا

تقویتارادهویک

شیوهنامهدررابطه

بادرمانمشکالت

جنسییاترک

معصیت

تدویندفترثبت

احوال/خودیابیو

خودآگاهی

کارورزی10

41.درمانچندبعدیمعنوی

فرایند

روانشناختی

اصالحنگرشو

ایجاداعتقادات

توحیدی

کپتابدرمان

چندبعدی

جانبزرگی،مجتبی

رضایی،
6

کالسو

کارگاه

42.شخصیتشناسیو

سطحسنجی

معرفیوبررسی

تستهاو

سنجهها

آذربایجانی،

رضاییشورکی
کالس4

43.استعدادیابیو

رغبتسنجی

رضایی،

حسنینژاد
کالس2
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استاد�پیشنهادیمنابعتوضیحاتموضوع
ت(

اع
س

ن)
ما

ز

جرا
ها

یو
ش

تربیتزیستیبدنی

44.طباسالمیوسالمت

بدنی

جایگاهطب

اسالمیوسالمت

بدنیدرتربیت

تأثیرمزاجبر

شخصیتاخالقی

کالس2

45.راهکارهاوروشهای

حفظنشاطوسالمتبدنی

طالبدرمدارسعلمیه

کارگاه2

46.خواب،تغذیه،ورزش

تدوین

شاخصههای

بهداشتفردی

ومحیطیطالب

درمدرسهو

برنامهریزی

فعالیتها

کالس4

تربیتسیاسیانقالبیتمدنی

47.گفتمانانقالباسالمی

ومکپتبامامینانقالب،

علیمهدیان،

صلحمیرزایی،

گرامی�ور،فالح

کالس4

4۸.اخالقومعنویتعصر

امامخمینی&

میرباقری،

عالمزادهنوری
کالس2

49.مختصاتحوزهو

انقالبوتربیت طلبهعصر

انقالبی،

شاخصههایطلبه

عصرانقالبو

راهکارهایتربیت

انقالبیطالب

مدارس

کارگاه2

50.طلبهعصرانقالب

وتحلیلسیاسیو

هوشمندیاجتماعی

کالس2

51.جامعهسازیوعلوم

انسانی
کالس2رهدار،�پیروزمند،
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استاد�پیشنهادیمنابعتوضیحاتموضوع

ت(
اع

س
ن)

ما
ز

جرا
ها

یو
ش

52.الگوسازیعالمان

انقالبی

میرزایشیرازی

ثانی،آقانوراهلل

اصفهانی،

سیدنورالدین

حسینیشیرازی،

سیدعبدالحسین

الری،شاهآبادی،

مدرس،نواب،

امام،کوچکخان

جنگلی،محقق

کرکی،

کالس4رهدار،رنجبر،

53.بررسیوتحلیلبیانیه

گامدوم

قیامتمدنی

جوانان،

بغدادی،فالح،

میرباقری،
کارگاه2

54.بررسیوتحلیلبیانیه

تحولیبسیج

صورتمطلوبو

لبسیج ایدآ

مختصات

عملکردیو

مأموریتیبسیج

مدارسوارائه

�پیشنهادهای

اصالحی

کارگاه2

55.آشناییبامؤسسات

ومحصوالتدررابطهبا

گفتمانانقالباسالمی

کارگاه2

تربیتفرهنگیاجتماعی

56.آدابمعاشرت

اجتماعی،زیطلبگیو

تعظیمشعائر

کاربردیوناظر

بهمسائلو

درگیریهای

عینی،آشناییبا

زیستبومجوامع

عمومیونخبگانی

و...

زیطلبگی

آداباجتماعی

لباسروحانیت

کالس4



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
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استاد�پیشنهادیمنابعتوضیحاتموضوع
ت(

اع
س

ن)
ما

ز

جرا
ها

یو
ش

57.طلبهورسالتاو

مقابلهباآسیبهای در

اجتماعی

کارگاه2

5۸.تشکیلکارگروهرصدو

تحلیلاجتماعیدرمدرسه

علمیه

کارورزی2

تربیتاقتصادیمعیشتی

59.نظاممعیشتمؤمنانه

حوزویان

نگرشکالنطلبه

بهموضوعاقتصاد

وتأمینمعیشت

ناظربهرسالتو

مأموریت

کالس4معیشتمؤمنانه

60.کارآمدیو

توانمندسازیحوزویاندر

مدیریتمعاش

کارویژههاو

کارآمدیطلبه
کارگاه2

61.فرصتهاوتهدیدهای

فعالیتاقتصادیطالب

تولیدمحتوانشده

وبایدمباحثه

شود.

کارگاه2

62.جمعآوریوارائه

ایدههاوتجربیاتموفقدر

معیشتطالب

کارورزی2

تربیتجمعیتشکیالتی

63.سلوکوفعالیت

جمعیورسالتاجتماعی

تربیتوالیی

جهاداکبر

عابدینی،میثم

قاسمیمحمد

قمی

کالس2

64.مردمیسازیتربیت،

برونگراییحوزهوطلبه
کالس2عبداللهیمردمیسازیتربیت
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استاد�پیشنهادیمنابعتوضیحاتموضوع

ت(
اع

س
ن)

ما
ز

جرا
ها

یو
ش

65.تشکیالت،شبکهسازی

وراهبری

کارتشکیالتی،

شبکهسازی

وجبههسازی

ظرفیتها،

راهبریتشکالتو

گروههایجهادی

جزوه،تشکیالت

بهشتی
کارگاه4مطلبی�ور

66.تأسیستشکل

راهاندازیگروه

همیارانتربیتییا

یکگروهجهادیدر

مدرسه

کارورزی6

تربیتهویتیرسالتیصنفی

67.هویتصنفیحوزهو

روحانیت

میثاقطلبگی،راهو

رسم،جزوه

نصراللهی،

همتیان،

عالمزادهنوری،

قریب

کالس10

6۸.راهنماییصنفیونظام

مسائلحیاتطلبگی

نظاممسائل

حیاتطلبگیو

اصولوروشهای

راهنماییتربیتی

جزوهنظاممسائل
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وطلبهدرجامعه
کارگاه2
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مهارتهایافزایش
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وسبکزندگیطالب

انتخابهمسر

متناسبباطلبگی،

معاشرتو
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74.بازدیدازنمایشگاه

آسیبهایاجتماعی

آسیبشناسی

زندگیطالبدر

حجرهومدرسه،

وزندگیدرشهرک

مهدیهو�ردیسان

کارورزی2
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سرفصل های مطالعاتی

جزوات و کتاب های مرتبط با سرفصل ها مانند: 

◦ بیانیه گام دوم انقالب؛
◦ مردمی سازی تربیت؛

◦ معادله الزام و اختیار در تربیت؛
◦ نقش مربی در تربیت اخالقی معنوی؛

◦ کار گروهی؛
◦ نظام راهنمایی طلبه؛

◦ اصول و روش راهبری طالب همیار تهذیب؛
◦ مهارت مسئله شناسی؛
◦ راهبری اردوی جهادی؛

ــر  ــی ب ــی مبتن ــای اخالق ــل چالش ه ــارت ح ◦ مه
ــم؛ ــدا در عال ــش خ ــادی و نق ــول اعتق اص

◦ تکنیک های ترک معصیت در اسالم؛
◦ مشاورۀ تحصیلی.

موضوعات کارورزی

• برگزاری رویداد و جشنوارۀ حل مسئله؛
• جلسات هم اندیشی:
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◦ حلقــات حــل مســئله تربیتــی و کارگاه حــل 
مســئله اخالقــی )تزاحمــات اخالقــی(؛

◦ کارگاه تطبیق )تطبیق کلیات اخالقی و کشف مصادیق(؛
◦ بررسی نظام مسائل تربیتی مدارس؛

و  اخالقـی  و  تهذیبـی  پیوسـت های  بررسـی   ◦
تهذیبـی  )شـاخص های  آن هـا  تحقـق  چگونگـی 
و...(؛ ارزیابـی  مباحثـه،  اسـاتید،  مدرسـه،  تربیتـی   

ــت  ــس و تربی ــب نف ــی تهذی ــد و روش شناس ◦ فراین
معنــوی انســان؛

درس  برگــزاری  تعالــی  الگوهــای  و  ایده هــا   ◦
تهذیبــی؛ برنامه هــای  و  اخــالق 

بررســی  بــا  جامعه ســاز  حــوزه  الگوهــای   ◦
تجــارب مــدارس موفــق )طــرح بــرون گرایــی(؛

◦ اصــول تربیــت رســانه ای و اثرگــذاری در فضــای 
مجــازی.

• آشنایی با نوآوری های تربیت قرآنی و روایی؛

ین موعظه و خطابه؛ • تمر

ین مشاوره؛ • تمر

• گـزارش مراکز مشـاوره، تجربیات و آسیب شناسـی 

مشاوره؛
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• برنامه جامع تربیتی؛

• نهادها و برنامه های اخالقی و تربیتی؛

• ایده ها و تجربیات تربیتی؛

• ایده ها و الگوهای تعالی درس اخالق؛

• آسیب شناسی تهذیب و تربیت؛

• برنامه های معنوی؛

• الگوها و نمونه هایی از مجاهدات علما؛

• رویکرد تربیتی در تحصیل و آموزش؛

• بازخوانی بیانیه گام دوم؛

• برنامه های بینشی و بصیرتی؛

• برنامه های تربیت جسمی و روانی؛

• اردوی جهادی؛

• همیاران تربیتی؛

• نمونه های موفق و الگوهای حوزه جامعه ساز؛

• هیئت و بسیج؛

• آشنایی با مرکز مهارت های کاربردی.

تکالیف 

• اجرای برنامه های مطالعاتی و کارورزی؛

ــرای  ــوداری و...( ب ــوب، نم ــر دروس )مکت ی • تقر
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دوره مقدماتــی؛

• مقاله پایان دوره برای دوره تکمیلی.

مزایا

• صدور گواهی معتبر پایان دوره؛

• بهره گیری از اساتید توانمند در دوره؛

• مشــاوره و راهنمایــی بــرای نوشــتن پایان نامــه 

ســطح ســه و چهــار در موضوعــات اخالقــی 

تربیتــی؛

• اولویــت شــرکت در برنامه هــای آموزشــی معاونــت 

؛ یب تهذ

• اولویـت جـذب به عنـوان معاون تهذیـب مدارس، 

مشـاور اخالقـی تربیتی، مربی اخـالق و...؛

ــای  ــی و راهنم ــوان مرب ــه عن ــذب ب ــت ج • اولوی

تربیتــی در مــدارس علمیــه؛

یــس دروس اخــالق  • اولویــت اخــذ حکــم تدر

اســالمی.

فرایند گزینش

یت  های استانی؛ • معرفی از طرف مدیر
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• ارسال سوابق/کارنامه تربیتی ـ اخالقی؛

• مصاحبه مکتوب؛

• گفت وگوی حضوری.

مالحظات اجرایی 

• دوره اول در قم و مشهد اجرا می شود؛

• دوره  هــا بــه صــورت حضــوری، متمرکــز و فشــرده 

ــود؛ ــزار می  ش برگ

ـــذاری  ـــه اثرگ ـــود زمین ـــرورت وج ـــه ض ـــه ب ـــا توج • ب

ــن دوره  ــاتیدی در ایـ ــا اسـ ــران، تنهـ ــرای فراگیـ بـ

یـــس جـــاری و  پذیـــرش می  شـــوند کـــه تدر

ــته  ــالب را داشـ ــا طـ ــل بـ ــاط بالفعـ ــکان ارتبـ امـ

ــند؛ باشـ

• امتداد این دوره و ارتباط با فراگیران در قالب:

شــبکه  در  شــاخص  اســاتید  ســازمان دهی   ◦
اســاتید اخــالق؛

◦ به کارگیری اساتید در طرح حلقات تربیتی؛
و  کاربــردی  نظــری،  تکمیلــی  آموزش هــای   ◦

میدانــی.
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اجزای اصلی طرح

• سازندگی و تربیت جامع؛

• آرمان بخشی ایمانی و هویت بخشی طلبگی؛

یخــی  تار آرمــان  اســالمی؛  انقــالب  گفتمــان   •

انتظــار؛ تمدنــی و فرهنــگ 

• مسئله ها و مباحث کاربردی:

◦ تقویت اراده؛
◦ الزام و اختیار در تربیت؛

◦ معیشت طلبه.
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اجتماعیتمدنی

تی
ش

عی
م

ی،
اد

ص
قت

تا
بی

تر

ارتقایارتباطانسانباثروت،تولیدومصرف

رابطهبادنیا

درآمدوثروت

مصرف

فی
صن

ی،
الت

س
ی،ر

یت
هو

ت
بی

تر

ارتقایارتباطانسانبانقشوهویتصنفی

ومأموریتاجتماعیوعرصهخدمت

اختصاصی

1.شناختحوزهوطلبگی

2.علومحوزویورابطهآنباکارکرد

حوزوی؛هندسهمعرفتی

3.مهارتها

4.استعدادیابی

5.کارویژههاومأموریتهایروحانیت




