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 فرهنگي خدمات ارائه نیت به 1931 سال در که است( ع)  رضا امام آموزشي فرهنگي، مؤسسه مجموعه زیر( ص)کوثر صاحب 2 و1 متوسطه دبیرستان

 .گردید تأسیس  شاهرودي هاشمي اهلل آیت اشراف تحت(  السالم علیهم) بیت اهل معارف و فقه بنیاد نظر زیر آموزشي و

 و شود مي بنا قخال با دوستي و محبت ي  پایه بر و معنوي تربیت براساس کارآمد و متعادل،سالم هاي انسان  تربیت که است باور این  بر دبیرستان

 قرار یتترب و تعلیم اهداف رأس در را( ص) بیت اهل به توسل و الهي حب و یگانه خداي به اعتقاد اساسي اصل فراگیران اولیاي و مربیان دارد انتظار

 .دهند

 ؟ چه یعني مکتب

 .مجتمع ینا نگاه در پرورش و آموزش تلفیق اصلي يشیوه همان یعني دانست؛ السالم علیهم بیت اهل هايمکتب تشکیل در توانمي را مجتمع راهبرد

 چیست؟ مکتب اما

 :گردد بیان نکاتي محوري، تعهد و تلفیقي نظام در مکتب جایگاه مورد در مختصري است نیاز ابتدا

 واهدخ داده توضیح ادامه در که) آن گیريشکل مقدمات اینکه از پس مکتب در درواقع. است محور وظیفه نگرش جزئي و عیني ينمونه درواقع مکتب

 .کنديم مداري تکلیف و پذیري سیستم تمرین نوعي به پرورشي و آموزشي هايبرنامه در شرکت و پیگیري با آموزدانش گرفت، صورت( شد

 :گرددمي محقق هدف چند آموزدانش خود به کارها شدن سپرده با مکتب بستر در

 اساتید توسط آموزاندانش استعدادیابي  -1

 کارجمعي و مدیریت آموزش  -2

 تشکیالتي و کارگروهي  -9

 مکتب و آموزدانش میان بیشتر يرابطه و عالقه ایجاد  -4

 نفس به اعتماد  -5

  مکتب به نسبت مالکیت حس  -6

 محوري وظیفه و تکلیف يحیهرو رشد  -7

. دهدمي تشکیل را آموزاندانش يمحرکه يقوه و است انگیزشي و ابتدایي مصادیق از این اما. است مذهبي جلسات برگزاري مکتب اصلي کار ظاهر در

 .گرددمي تعریف مکتب قالب در هافعالیت يهمه کم کم آموزاندانش نگاه در مکتب رشد به رو روند ادامه در

 جناب( )ع) رضا امام مجتمع مدیر مختصر گزارش این در. کنم مي جلب شده تهیه مدرسه مراسمهاي یکي از که گزارشي فیلم قطعه به را دوستان توجه

 نهیزم در ممتاز  آموزان دانش از  تعدادي و  پردازد مي مکتب تربیتي روش اهداف از برخي تبین به اختصار به( شاهرودي هاشمي هادي سید آقاي

 . .... کنند مي اشاره خود مکتبي  هاي انگیزه از برخي به......  هنري ، علمي هاي

 و آموزش تلفیق امر در موفقیت روند السالم علیهم بیت اهل محبت محوریت همراه به مکتب، با آموزان دانش ي علقه احساس این زمان مرور به

 ویایي،پ ، تحرک موجب که دانست( ع) بیت اهل محبت توان مي را مکتب تشکیل اصلي ستون واقع  در .کندمي  تر گسترده روز به روز را پرورش

 . کنم مي جلب زیر روایت چند به را عزیزان توجه . شود مي آموزان دانش گروهي فضاي در  نشاط و  محوري تکلیف

 :گویدمي  دین اعالم از و زمین اوتاد از یکي «عجلي معاویه بن برید»
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 و دآور بیرون کفش از - بود انداخته پوست که - را پاهایش و آمد محضرش به پیاده پاي با خراسان از مردي. بودم السالم علیه باقر امام نزد در

 : فرمود امام. است نیاورده اینجا به دور راه از مرا عاملي هیچ بیت، اهل شما دوستي جز خدا به: گفت

 

 .   الحب اال الدین هل و. .. «      اللّهُ یُحْبِبْکُمُ فَاتَّبِعُوني اللّهَ تُحِبُّونَ کُنْتُمْ إِنْ قُلْ: »  یقول اهلل ان الحب؟ اال الدین هل و معنا اهلل حشره حجر احبنا لو واهلل

 

 خدا گرا: بگو[ پیامبر اي: ]فرمایدمي خداوند است؟ محبت جز چیزي دین، آیا و کندمي محشور ما با را او خداوند بدارد، دوست را ما سنگي اگر خدا به

 است؟ محبت از غیر دین، آیا و دارد دوستتان خدا تا کنید پیروي مرا دارید،مي دوست را

 

 : گفت(  ع)  صادق امام به مردى

 الحب اال الدین هل و:  قسم خدا به آرى فرمودند حضرت ؟ دارد سودى را ما,  کار این آیا,  گذاریم مى اسم پدرانتان و شما نام به را فرزندانمان ما

 ؟ است دوستى از غیر چیزى دین مگر

 : شریفه آیه به سپس

 .فرمود استشهاد((  اهلل یحببکم فاتبعونى اهلل تحبون کنتم ان)) 

 معرفتي ائلمس به را دبیرستان  ي دوره و زد دست مکتب ریزي پایه به شعور و شور میاني حالت و بلوغ و رشد سن مقتضاي به که داشت توجه باید

 .داد اختصاص فکري و

 راسمم برگزاري و فرهنگي ، هنري ، علمي مختلف فعالیتهاي ، اردوها ، ها ،صحبت دبیران تعامل از اعم  مدرسه جانبه همه هاي برنامه با زمان مرور به

 از درواقع. گرددمي تعریف آن ذیل هافعالیت ي همه و گیردمي قرار ائمه از یکي محبت مکتب در فعالیت اصلي محور( عزاداري و جشن) مذهبي

 شیریني .باشدن مهم این راه سر بر مانعي کندمي سعي فقط مجتمع و دهدمي حرکت جلو به را مکتب که است السالم علیهم بیت اهل محبت بعد به اینجا

 به نسبت آنها ربیشت وابستگي و عالقه موجب تربیتي، و علمي رشد جهت در آموزان دانش فعالیت میزان بر توأمان تأثر و تأثیر یک با هافعالیت این

 .دانندمي آن حرکت صاحبان و مکتب اصلي ارکان را خود آنها مرور به و گرددمي مکتب
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 بیت اهل محبت  معنا دیگر به.است میسر بستر همین در اخالقي و اعتقادي عمق و است مدنظر تربیت بحث به ورودیه بعنوان بیت اهل محبت

 .است تربیت مقصد هم و متن هم ورودیه هم بیت اهل محبت بندي جمع بعنوان پس. است انساني کمال و ابعاد بقیه آورنده

 

 ؟ محتوا ، لوازم ، ابزار اما و

 عتقدندم مباحث این به خود اوال که شود ارائه کادري و دبیران ، راهنما معلمین ، مشاورین توسط که یابد مي بروز زماني نگاهها این که نیست شکي

 . شود مي متجلي نگاههایشان و رفتار در ثانیا و

 رقرارب ارتباط مربي با راحتي به او ولي و آموز دانش که ي اگونه به شود نزدیک اشخانواده و آموز دانش به خود، الزم هايتوانایي با باید مربي(1

 .کنند

 در( يریاض معلم مثال) معلمان ي همه که است این حالت ترینآل ایده یعني. کند شرکت و باشد داشته توانایي ها زمینه ي همه در باید معلم یک(2

 .کنند شرکت مکتب جلسات در خصوص به و مختلف هاي برنامه

 و مازخانهن کتابخانه، در اردوها، در.  کند شرکت فعالیتها در  آموز دانش پاي به پا بتواند باید مربي دهند؛ نشان را خود ابعاد ي همه اصلي مربیان(9

 .کند رشد هم و دهد رشد هم مربي خود که شده طراحي اي گونه به فضا(. باشد داشته قوي عمومي روابط باید طبیعتا)  یابد حضور... 

 .کنند کم را مدرسه و آموزدانش بین ي فاصله که دارند وظیفه فقط جوان نیروهاي از برخي(4

 دانش یدد معرض در موفق عیني هاي نمونه و شود؛مي آماده و ساخته فضا این آنها وسیله  به که چرا باشند مکتبي باید خودشان مکتب نیروهاي(5

 .گیردمي قرار آموزان
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 این از  بارزي مصادیق اغلب و( 2 و 1 متوسطه) ایم بوده خدمتشان در اخیر سالهاي در که عزیزاني کلیه از تا کنم مي استفاده  فرصت این از

 . نمایم تقدیر  و تشکر. اند بوده ویژگیها
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 . نمود مراجعه زیر آدرسهاي به توان مي عزیزان این سوابق با بیشتر آشنایي جهت

 1 متوسطه دبیران
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http://www.sahebkosar.sch.ir/gschool/Teacher.aspx?TID=523763050F7F7C030F705F37#/THome 

 2 متوسطه دبیران

http://www.sahebkosar.sch.ir/hschool/Teacher.aspx?TID=28466176760A7E0F74745D44#/THome 

 . هستیم بزرگواران خدمت در مکتب فضاي ایجاد  ابزار مورد در( تربیت در بیت اهل محبت) مکتب روش بحث   ادامه در

 

  مکتب  فضاي ایجاد لوازم و ابزار – ب

 

 (ع) بیت اهل از یکي نام به  ها پایه گذارينام

   معلمین ، مشاورین صحبتهاي

  آموزان دانش بین رایج ادبیات هدایت

 (انقالبي -ملي مراسم حتي شهادتها، اعیاد،)دیگر مکاتب مراسم در شرکت و آموزان دانش خود توسط  مختلف مراسم برگزاري

 (،جهادي زیارتي ، تفریحي) مختلف اردوهاي برگزاري

 ........(ورزشي هنري، فعالیتهاي) مکتب اهداف سمت به دیگر فعالیتهاي هدایت

 معرفتي – عاطفي گره ایجاد مهمتر همه واز

  ها پایه نامگذاري

 .شوندمي منسوب ائمه از یکي به مدرسه هدایت و ها بچه  خود توافق با هشتم پایه از مدرسه هايبچه

 کلیفت جشن بهانه به که قم مثل زیارتي مسافرت یک در و شده تقویت هابچه معرفتي بناي که هشتم سال اواخر در معموالً گذارينام مراسم این

 .گیردمي انجام شودمي برگزار هابچه

 (س) الزهرا مکتب       نهم پایه

 ( ع) الصادق مکتب     دبیرستان دوم پایه

 ( ع) الحسین مکتب     دبیرستان سوم پایه

http://www.sahebkosar.sch.ir/gschool/Teacher.aspx?TID=523763050F7F7C030F705F37#/THome
http://www.sahebkosar.sch.ir/hschool/Teacher.aspx?TID=28466176760A7E0F74745D44#/THome
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 (ع) الحسن مکتب     دانشگاهيپیش پایه

 .باشندمي( ع) الرضا مکتب( ع) الجواد مکتب اخیر هايسال التحصیالن فارغ

 روهيگ تعلق و انسجام بر عالوه و باشدمي پایه و کالس بجاي مکاتب نام روي نمودن مانور و مدرسه و هابچه بین رایج ادبیات گذارينام روش این

 .داراست را خود خاص وضعي اثرات

 

 

 این بغال براي داند مي اخالقي و دیني مفاهیم انتقال جهت مناسب فرصتي را مذهبي مختلف مناسبتهاي اینکه به توجه با آموزشي مجموعه این

 . باشند مي دسته 9 مراسم این. است نموده تدوین  مختلفي هاي برنامه مناسبتها

 .گردد مي اجرا و ریزي برنامه( مکاتب) آموزان دانش  توسط که مراسمي -الف

 . گردند مي دار عهده مکاتب آنرا مختلف بخشهاي و شده ریزي برنامه مدرسه توسط که مراسمي -ب

 . کنند مي شرکت آن در آموزان دانش و شده برگزار مدرسه توسط صرفا که مراسمي -ج

 (ع) الحسین مکتب آموزان دانش توسط اجرا( ع) رضا امام میالد مراسم
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 .باشد مي مدرسه پرورشي مسئول و پایه مشاور  نظارت تحت و شود مي اجرا و ریزي برنامه مکاتب توسط که مراسمي – الف

 بمکت هر آموزيدانش شوراي توسط آن براي قبل مدتها از. است مختلفي آموزيدانش هايفعالیت داراي و تروسیع زمانهاي در معموالً مراسم این

 :از عبارتند هامراسم این آموزيدانش هايفعالیت جمله از. شودمي محتواسازي آنها براي آموزاندانش سایر نظر با و شده ریزيبرنامه

 ، سالن و مدرسه سازيفضا مربوطه، مراسم موضوع با تصویري هايکلیپ طراحي -،(مراسم مختلف هايبخش معرفي و مقاله خواندن) گريمجري -

 .................. روایت ، حدیث انتخاب مثل هایي سازي محتوا ، جذاب مسابقات برگزاري ، قزآن  همخواني تئاتر، و سرود

 (ع) الصادق مکتب آموزان دانش توسط اجرا( ع) صادق امام شهادت مراسم

 

  فضاي در ندی فکري و عمیق مفاهیم انتقال بر سعي مراسم این در. است آموزاندانش پتانسیل و توان از استفاده هافعالیت این برگزاري در اولویت

 . باشد مي  اهلبیت با احساسي رابطه ایجاد

 :از عبارتند جاري سال در فوق روش به شده برگزار مراسم جمله از 

 برگزاري صبحانه، سازيآماده ، مدرسه کردن پوشسیاه سن، طراحي: شده انجام فعالیتهاي(   سوم سال) الحسین مکتب  توسط  اجرا  محرم دهه

 .....و عاشورایي یاران جزوه سازي آماده مدعو، مهمانان و اولیاء از پذیرایي روزانه، کلیپ تهیه عاشورا، زیارت وزانهر

    هشتم و هفتم پایه کمک به( نهم پایه)الزهرا مکتب ربیع 17 مراسم

 پذیرایي و کلیپ طراحي مقاله، ، مسابقه برگزاري ، گروهي  سرود، قرآن، همخواني سالن، تزئین ، سن طراحي

 (   دوم کالسهاي) الصادق مکتب   خم غدیر
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 بنر طراحي مدرسه، تزئین - سادات به هدیه -، کتابخواني مسابقه برگزاري -، غدیر روزنگار طراحي -

 . نمودیم مشاهده را آنها از قبولي قابل نتایج و شده برگزار فوق روش از مدرسه مهم مراسم 6 ترتیب همین به

 ( دوم کالسهاي) الصادق مکتب ، سادات به هدیه ، غدیر عید

 

 ردیگ  مکاتب مراسم در شرکت همچنین و مراسم این برگزاري در آموزاندانش که  است خاطري تعلق احساس. آیدمي چشم به مراسم این در آنچه

 .دارند

 .است آموزاندانش حداکثري جذب و شرکت جهت متنوع و متعدد هايریزيبرنامه مراسم این در سعي

 غدیر عید ، آموزي دانش اجراي

 

 الزهرا مکتب ،( ص) رسول میالد)ربیع 17 ، قرآن همخواني
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 (س) الزهرا مکتب ، ربیع 17 ، گروهي مسابقه

 

 : مدرسه مراسم -ب

 گروهي یا فردي صورت به مدرسه  آموزاندانش تمام و شده طراحي مکاتب مشورت با مدرسه شوراي توسط قبل از که مدرسه مراسم از تعدادي

 .است برخوردار زیادي  اهمیت از مراسم این معموالً نمایندمي شرکت آن در( مکتب کل)

 .شد برگزار صورت این به مراسم  2 گذشته سال در مثالً

 .شد برگزار نشاط ایجاد و آن ارزشهاي و انقالب  بزرگداشت هدف با ماه بهمن زماني بازه در فجر دهه مراسم  -1

 .بود زیر متعدد هايفعالیت شامل  

 .هابچه حداکثري شرکت با( امام حضرت زندگي از کتابخواني) فرهنگي مسابقات  -

 (هابچه هنر و خالقیت با) کالسي تزئین مسابقات  -

  انقالبي سرودهاي مسابقات  -

 (دستي فوتبال اندازي،تیر مردان، قویترین کشي،طناب) متعدد ورزشي مسابقات  -

 (مدرسه موضوعات با)  برتر خندانده مسابقه  -

 دواني رجبي دکتر سخنراني با سرودها بهترین ارائه و انقالب جشن برگزاري  -

 که( گاهيدانشپیش پایه) الحسن مکتب بدانید است جالب و آمد عمل به تقدیر بودند آورده را امتیاز بیشترین که مکاتب بهترین از پایان در

 .رسید اول مقام به دارد( مدرسه در شب 8 تا مطالعه)  زیادي بسیار درسي هايفعالیت
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 کشي طناب مسابقات

 

 کتابخواني مسابقه

 

 اندازي تیر مسابقات

 

 (ص)کوثر صاحب مردان قویترین مسابقه
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 انقالب  ساري فضا حال در ها بچه

 

 تکمیل حال در مکاتب امتیازات جدول
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 الحسن مکتب آموزان دانش سرود

 

 رجبي حسین محمد دکتر سخنراني

 

 : فاطمیه مراسم -2
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 طي در..شودمي ساماندهي مدرسه در ساله همه( س) زهرا حضرت شهادت ایام در و باشدمي( ص) کوثر صاحب مجموعة شناسه نوعي به مراسم این

  است بوده بیروني مراکز و اولیاء و بازدیدکنندگان به متنوع فرهنگي هايفعالیت ارائه صورت به برنامه این اخیر سال 5

 .شد انجام آموزاندانش توسط اخیر سال در که هایيفعالیت ازجمله

 (مربع متر 251 مساحت در) موقت  نمایش سالن برپایي جهت در همکاري  -

 فاطمي موضوع با( تجسمي آثار نقاشیخط، خط،) هنري آثار نمایشگاه برپایي  -

 2 متوسطه آموزاندانش توسط فاطمي نمایشي سوگواره ارائه  -

  اول متوسطه آموزاندانش توسط جمعي دسته سرود   2 ارائه  -

  محترم مدعوین از پذیرایي  -

 .گردید ارائه شب 9 در برنامه آموزاندانش اولیا و  کنندگان مراجعه از نفر 511  حدود براي امسال برنامه در

 

 قانعي رضا صالح اثر نقاشیخط
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 1 متوسطه آموزان دانش سرود

 

 دوشنبه سکوت

 

 فاطمي موضوع با هنري آثار نمایشگاه



18 
 

 

 نمایش برگزاري سالن

 

  ايمدرسه  هاي برنامه  -ج

 باطارت قالب در را اخالقي و دین مفاهیم منسجم تقریباً طرح یک در که است نموده دعوت مداحاني و سخنرانان مدرسه مذهبي هايفعالیت غالب در

 .اندجمله آن از.  هستند فعالي شنوندگان صرفا آموزان دانش ها برنامه این در اند،نموده ارائه اطهار ائمه با

  خواهسعادت االسالمامیرالمؤمنینحجت والدت و صفر  28 اربعین، ،(( ع) مجتبي امام شهادت) صفر 7

 ( شرافت محمود حاج سردار آزاده باغباني، سردار %71 جانباز) بسیج هفته

  بخشي علي االسالم حجت ،(ع)کاظم امام شهادت

  دهبان االسالم حجت ،( ع) هادي امام شهادت

  هاشمي هادي سید آقاي جناب(س) زینب حضرت وفات و االئمه جواد حضرت والدت

 طاهري حنیف و شریف االسالمحجت  رسول حضرت مبعث
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 . بگیریم خدمت به ارزشي و  دیني مفاهیم قالب در را مختلف هايفعالیت از بسیاري تا است آن بر سعي شد اشاره ايگونه به هم قبالً که  طورهمان

 :هنري هايفعالیت

 هايکالس هنر، درس به مربوط ساعات بر عالوه و است برخوردار زیادي اهمیت از ما  آموزشي مجموعه در هنر و شناسيزیبایي وجوه پرداختن

 .ها برنامه و مراسم محتواي سازي آماده بستر در الخصوص علي دارد رواج بسیار مدرسه در هنري  مختلف هايفعالیت انجام ،  تابستاني

 رشته در کشور اول رتبه کسب و قبل سالهاي در( استاني) سوم تا اول رتبه کسب و اخیر سال در یک منطقه برتر رتبه 3 کسب فعالیت این مثل شاهد

 .باشدمي نقاشیخط

 .شودمي گرفته خدمت به دین مفاهیم بستر در اغلب هافعالیت این

  شمسه این در هنر زبان به( ع) رضا امام به مربوط مفاهیم  از بسیاري آن در که است( ع) رضا امام شمسه کشوري منتخب هنري اثر اینکه توجه قابل

 .است شده گنجانده

 نقاشیخط رشته  در کشوري اول رتبه(  ع) رضا امام شمسه
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 مذهبي مراسم براي هنري مختلف فعالیتهاي انجام

 

 .است آموزان دانش هنري کارهاي به مزین مدرسه دیوارهاي
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 مفاهیم انتقال امکان اردو صمیمي فضاي در.باشدمي ارتباطي و آموزشي تربیتي، مهم ابزارهاي از یکي مدرسه در مسافرت و اردو ، ابزار بحث ادامه در

 .یابد افزایش تواندمي جستجوگري و کشف براي فرصت و

 اهمفر را بیشتري مهارتهاي بکارگیري امکان آمده بوجود مسائل و مشکالت کنند،مي برخورد جدیدي فرصتهاي با اردو فضاي در آموزاندانش

 .یابد افزایش تواندمي هم همراهي همدلي، آمده بوجود صمیمي فضاي  ودر نمایدمي

  کرد تقسیم دسته چند به توانمي را مدرسه هاي اردو

  روزه چند مسافرتهاي( الف

 .شوندمي آشنا شهر آن فرهنگ  و آداب با شوند،مي مستقر را روزي چند کشور شهرهاي از یکي در پایه هر آموزاندانش برنامه این در

 : از بودند عبارت  مدرسه امسال مسافرتهاي

  اصفهان                هشتم و هفتم پایه

   شیراز(       الزهرا مکتب) نهم پایه

  یزد(       الصادق مکتب) دوم پایه

  اصفهان(       الحسین مکتب) سوم پایه

 مشهد(      الحسن مکتب) پیش پایه

 (دانشگاهي پیش پایه در اساسي  نیاز) توکل و توسل روحیه و معرفت افزایش براي مناسبي فرصت زیارتي مسافرتهاي
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 ( ملي فرهنگ با آشنایي جهت فرصتي مسافرت) یزد سنتي خانه زور در الصادق مکتب هاي بچه

 

 ( ملي هویت ایجاد براي فرصتي) جمشید تخت متون مطالعه حال در الزهرا مکتب هاي بچه

 

 ( دبیران و خود  با صمیمیت براي فرصتي) اصفهان جامع مسجد در االحسین مکتب هاي بچه

 

 (مهارتها برخي تمرین و خانه از کندن براي فرصتي) اصفهان آهن راه ایستگاه در وهشتم هفتم هاي بچه
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 بحث هب  اجتماعي و دیني مفاهیم از بسیاري ایران تاریخ  و فرهنگ با آشنایي مهارتها، از بسیاري عملي آموزش کنار در ها اردو این در شودمي سعي

  .بگذارند میان در مختلف دبیران با را خود فکري  هايدغدغه آموزاندانش ترصمیمي فضاي یک در و شود گذاشته گفتگو و

  جهادي مسافرت( ب

 .باشدمي آموزشي حتي و تربیتي بسیار کارکردهاي داراي جهادي مسافرت

 را خود تحمل شوند،مي آشنا زندگي هايسختي با کنند،مي تجربه را محرومین به خدمت دانند،مي را خود هاينعمت قدر هابچه جهادي مسافرت در

 .دشونمي مرد عبارتي به و. گیرندمي یاد را اقتصادي فعالیت یک.  کنند مي درک پروژه مدیریت با آموزند،مي را گروهي کار دهند،مي افزایش

 . شد  برگزار  ذهاب پل سر توابع از شاهین قلعه سراب منطقه در  کوثر صاحب مجموعه در بار اولین براي گذشته سال از جهادي مسافرت

 جهادي اردوي  در عمراني فعالیتهاي

 

 : عمراني گزارش

 رضا ماما قرارگاه با  مقدس دفاع روان و اعصاب جانبازان از یکي براي مسکوني واحد دستگاه یک ساخت طرح در( س)کوثر صاحب دبیرستان امسال

 تقدیم انمددجوی به هزینه کمک صورت به مبالغي موارد بعضي در البته.کرد تقبل را انساني نیروي صرفا دبیرستان داد قرار این در. نمود همکاري

 .گردید

 .نداشت محسوس توقف عمراني عملیات لذا گردید، تامین قرارگاه طرف از نیاز زمان در و خوبي کیفیت با ساختماني مصالح
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 .رسانیدند انجام به مدت این در کامل طور به را ریزي بتن و شناژ بستن کني، پي عملیات عزیزانمان

 اريک نازک عملیات و است رسیده سقف پایان به چیني دیوار مرحله انجام از پس بزرگوار عزیز آن مسکوني واحد شده انجام هاي پیگیري طبق

 .است شده شروع

 .گردید تامین دبیرستان توسط بندي آرماتور دستمزد از بخشي و مصالح از بخشي هزینه

 .گردید پرداخت نیز شدند شناسایي روستا امینِ افراد معرفي با که روستا در سیمان تامین قبیل دیگراز هاي پروژه مرمّت هزینه

 منطقه شهداي خانواده دیدار

 

 هدایا تقدیم و روستا شهداي خانواده با دیدار  •

 .رفتند منطقه بزرگوار دوشهید هاي خانواده دیدار به عزیزمان آموزان دانش اردو میانه در

 مقدس دفاع  مناطق از بازدید

 

 کشور غرب عملیاتي مناطق از بازدید  •

 .گرفت صورت بازدیدي  دراز بازي ارتفاعات و ابوذر پادگان همچون مقدس دفاع هاي جبهه غرب عملیاتي مناطق از اردو انتهاي در

 .است شدن واقعي مکتبي یک  تمرین جهادي اردوي
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 . کنم مي کامل را اردو  بحث دوستان اجازه با مکتب تربیتي ابزار بحث ادامه در

 ... (  گنج، اردوي ، اقلیم 4 اردوي مثل) ابتکاري اردوهاي(ج

 با آشنایي هدف با که اقلیم 4 اردوي در مثالً. گرددمي  دنبال نیز خاصي هدف رایج اردوهاي مزایاي بر عالوه که است آن بر سعي ابتکاري اردوي در

 .نمودند تجربه را(جنگل و دشت ، کوه ، دریاچه) متوالي هفته 4 در آموزاندانش شد برگزار ایران طبیعي جغرافیاي

 مشاورین توسط که آن خالقانه و متنوع سبک علت به. شد طراحي بازي یک قالب در  زندگي نیاز مورد مهارتهاي آموزش هدف با گنج اردوي یا

 .نمایممي معرفي دوستان به را اردو این. بود شده طراحي مدرسه

  گنج اردوي

 . بود شده طراحي زیر اهداف با بازیها این 

 زيآشپ هنرهاي برخي یادگیري ، گروه مسئول از اطاعت ، زمان ومدیریت نظم ، سخت کار ،انجام اقتصادي فعالیت یک ، قناعت آموزش ، کارگروهي

 زندگي برکت در خمس تاثیر ، بازي در  درسي مباحث از استفاده ، الزم

 زازبرگ  طبیعي محیط یک در بازي این. کنند مي صعود بعدي مرحله به آن حل با و شده مواجه مختلف ي چالشها و بحرانها با گروهها بازي این در

 به لقب از  جزوه قالب در نیازشان مورد آموزشهاي از برخي ضمنا. گیرد مي قرار ها بچه اختیار در امکانات و اعتبار مقداري بازي ابتداي در. شود مي

 هیهت طرز ، کته برنج و نان پختن روش  ، ماهي و مرغ شستن و کردن تمیز روش. است اطالعات این جمله از. است شده داده تئوري صورت به ها بچه

 . صابون

 ها بچه به شده ارائه جزوات نمونه
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 يغذای هاي وعده حتي کنند مي دریافت بیشتري امکانات و واعتبار داده  انجام مرحله به مرحله را خود وظایف نفره چند گروههاي قالب در  ها بچه

 . نمایند مي کسب مسیر در مدفون  ها راهنمایي کردن پیدا و خود تالش با باید  مسیر ادامه براي الزم امکانات و
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 عالقمندي صورت در ترضعیف هايگروه به کمک براي را خود دارایي   و اعتبار پنجم یک شودمي خواسته هابچه از گنج اردوي مراحل از یکي در

 خمس ادند و انفاق برکت تأثیر هابچه که که شودمي ارائه توجهي قابل اعتبار بودند کرده را کار این که هایيگروه به بعدي مراحل در و نماید ارائه

 در چه آنان به که است( ع) بیت اهل با هابچه عاطفي( گره) علقه ایجاد روش مکتب، روش ابزار مهمترین آخر ودر .نمایند حس ملموس صورت به را

 شدن درگیر با جز خاطر تعلق این .نمایدمي بسزایي کمک محوري تکلیف روحیه ایجاد مهمتر همه از و علمي تالش در چه و تربیتي مباحث

 . است نیاز مورد شدّت به تفکري ابعاد در چه و احساسي ابعاد در چه درگیري این. شودنمي ایجاد( ع) بیت اهل فرهنگ با آموزاندانش

 .دارد فکري مباني به جدّي ورود به نیاز آن تثبیت امّا باشد ترپایین هايدرسال الخصوصعلي مناسبي ورود مدخل احساسي مباحث شاید

 نمودن درگیر راستاي در همه و همه نماز بین کوتاه هايصحبت ،( ره) مطهري شهید آثار کالس و معارف هايکالس ، مراسم در شده ارائه مباحث

 .باشد معاني این با هابچه ذهني

  علمي فعالیتهاي به پرداختن

 هر در را خود انسان سیستم این در.  باشد مي مکتب سیستم خروجي مهمترین محوري وظیفه که کردیم ض عر مکتب بحث ابتداي توضیحات در

 تصادياق جهاد هم ایي برهه در و نظامي جهاد زماني ، باشد علمي جهاد است ممکن زماني برهه یک در تکلیف این داند مي تکلیف انجام به مکلف زمان

 ( فراوان تالش معناي به جهاد......) 

 و قوي ، عمیق بسیار هاي انگیزه بخشد مي معنا وظیفه این به آنچه اما.  است  آموزي علم به موظف آموز دانش ، مدرسه کلي وظیفه صرف به هرچند

 رهنگف در.  بیند مي را خود دائمي تکلیف و وظیفه را آن بلکه. نگرد نمي آینده آمد در و شغل انتخاب صرف به آموزي علم به که است پایداري

 . اند نموده تلقي وظیفه پیروانشان و خود رندگي در را آموزي علم که سپرده کساني به دل آموز دانش مکتب

 واجب يمسلمان هر بر آموختن دانش علم؛ بغاه یحب اهلل ان اال مسلم کل علي فریضه علم طلب: » فرمایدمي علم به گذاري ارزش مقام در اسالم پیامبر

 .«دارد دوست را دانش کنندگان طلب خدا، همانا است
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 طبیعت. اشدب داشته رفاه توقع و امنیت توقع شخصیت، و هویت و استقالل توقع عزت، توقع نمیتواند است، تهى علم از دستش که کشورى حقیقتاً

 : میفرماید. است پرمغزى ىجمله خیلى که هست البالغهنهج در اىجمله. میبخشد عزت علم،. است این زندگى امور جریان و بشر زندگى

 . است اقتدار علم ؛«سلطان العلم»

 ندمیتوا آورد، چنگ به را قدرت این کس هر. است اقتدار علم ؛«علیه صیل یجده لم من و صال وجده من سلطان العلم. »قدرت اقتدار، یعنى «سلطان»

 پیدا غلبه و رقه او بر دیگران شد؛ خواهد پیدا غلبه او بر ؛«علیه صیل» نیاورد، دست به را اقتدار این که کسى هر کند؛ پیدا غلبه میتواند کند؛ تحکم

 . میکنند تحکم او به میکنند؛

 معلم روز در  رهبري معظم مقام فرمایشات از بخشي

 و مکمّل دبای مشاورین الخصوص علي و دبیران علمي هايپیگیري امّا.  است مکتبي تفکر خروجي علمي تالش و تشنگي جهت دروني انگیزه ایجاد

 .نمائیممي عرض وارفهرست را است توجه مورد مجموعه در علمي مباحث در آنچه مجموعة. باشد دهنده ارتقا

 (مدبر سایت) اولیاء به علمي روزانه بازخورد ارائه سیستم اندازيراه و مستمر ارزیابي و آموزش به توجه  -1

 (بنديرتبه حذف) رقابت بجاي علمي تالش به توجه  -2

 (هفتگي کاربرگ کارنامه) مشاورین توسط آموران دانش  هفتگي و تالش میزان به توجه-9
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  یاددهي روشهاي بجاي یادگیري روشهاي ارائه در سعي-4

 گانه چند هوشهاي و یادگیري مختلف هايسبک بحث به توجه-5

 علوم آموزش در(  کارگاه سایت، آزمایشگاه،) آموزشي ابزار از استفاده بر تاکید-6

 

 تابستاني کالسهاي و مستقل درس یک عنوان به آن ارائه و  علمي هايپروژه بحث به ورود-7

 کارگروهي و مشارکتي آموزش روش از استفاده-8
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 اشکال رفع و مطالعه جلسات

 

 (ساله 6) زبان مکالمه و  کامپیوتر جامع درس طرح اجراي و تدوین-3

 

 ، اشکال رفع ،جلسات تخصصي هايمشاوره هفتگي، تستي آزمونهاي مدرسه، در 21 ساعت تا مطالعه) دانشگاهيپیش آموزاندانش ویژه برنامه-11

 ..... ( ، دي و خرداد و نوروز علمي اردوهاي

 

 تداعي ناسندش نمي را ما مدرسه که دوستاني براي که است منظور این به فقط شد ارائه علمي فعالیتهاي بحث در که واري فهرست  مباحث بیان البته

 . نشود ایجاد دارد قرار حاشیه در علمي فعالیتهاي اینکه

 ارهت مجموعه یک مدیر بعنوان بنده و.  دهند مي انجام را آنها زیاد و کم ما مدارس اغلب که است فعالیتهایي آمد آن گزارش که کارهایي از بسیاري

 . ندیدم لطف از خالي مکتب  روش نگاه منظر از آنها  طرح اما. بودم دادن پس درس حال در تاسیس

 . دهم مي اختصاص  مربیان و اولیا انحمن به توجه کلیدي نقش به را عرایضم آخرین  مقال این پایان در
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 انامک اولیا توجیه و  همراهي با جز تربیتي روش این اجراي  دارد عقیده و گرفته بکار مدرسه و خانه سازيهماهنگ براي را خود توان تمام مجتمع

 . بود خواهد فراگیران علمي و اخالقي اعتالي موجب تربیتي هماهنگ هايروش اتخاذ و افزایيدانش و نیست پذیر

 رتبم جلسات با و فراوان جدّیت با دارد را افزایيدانش جلسات هدایت و ریزيبرنامه مسئولیت که مدرسه مربیان و اولیاء انجمن منظور همین به

 . شود مي مدرسه به اولیا اعتماد افزایش موجبات و  دهدمي انجام خوبي به را این ماهانه

 

 برنامه با بیشتر آشنایي به عالقمند دوستاني اگر که شده اندازي راه کانالي  مدرسه تربیتي و آموزشي نگاههاي انتقال و اولیا با سریع  ارتباط منظور به

 . کنند مراجعه آن به توانند مي هستند ما مجموعه هاي


