بسم اهلل الرحمن الرحیم
دورههایتککتاب 
آییننامهاجراییـآموزشی 

 .1چگونه و چه زمانی ،میتوانم با مسئولین دوره مرتبط شوم؟
 از طریق تماس تلفنی:
برای ارتباط با مسئولین دورههای غیر حضوری میتوانید در روزهای شنبه ،یک شنبه و پنجشنبه
از ساعت  ٩:::الی 1١:::با شمارهی :71١١١71:1٩ - :٩1711١١11:تماس بگیرید.
 از طریق تلگرام:
شما با این شماره فقط و فقط از طریق تلگرام( ):٩6613:33١1میتوانید هر روز به جز روزهای
تعطیل از ساعت  1٩:::تا  71:::با مدیر فنی سامانه مرتبط شوید.
 پشتیبانی آنالین:
همواره میتوانید برای ارتباط با مدیر ،از طریق سامانه و از بخش ارسال پیغام به مدیر ،با مدیریت
سامانه مرتبط شوید.
 .7چگونه میتوانم ثبت نام کنم؟
برای ثبت نام در دورههای تک کتاب غیرحضوری و نیمه حضوری باید به سایت بینش مطهر به
آدرس  http://www.bineshemotahar.irمراجعه نمایید .لینک سامانه آموزش الکترونیکی بر روی
سایت بینش مطهر موجود میباشد .با کلیک بر روی آن ،امکان ثبت نام در دوره برای شما فراهم
میشود.
ثبت نام در دورههای تک کتاب غیرحضوری و نیمه حضوری تنها از طریق سایت مقدور میباشد.
برای ثبت نام نیاز به یک آدرس پست الکترونیک معتبر دارید که پیام تایید ثبت نام به آن ارسال
خواهد شد تا با کلیک روی لینک ارسالی از سوی سامانه ،ثبت نام شما نهایی شود.
کد ملی منحصر به فرد است و یا به عبارت دیگر با کد ملی فقط یکبار امکان ثبت نام وجود دارد.
لطفا دقت فرمایید ممکن است دعوتنامه به بخش اسپم ( )junk mail,bulk mail, spamپست
الکترونیک شما ارسال شده باشد.

هر یک از اعضایی که از شروع دوره تا به حال وارد صفحه خود در سامانه نشده است و یا با دیدن
صفحه شخصی خود؛ نمیداند ،چه باید بکند؟! با بهرهگیری از راهنمای تصویری آموزشی  -فنی
میتواند با شیوه ارسال فایل ها از طریق سامانه آشنا شود.
.6منظور از دوره تک کتاب چیست؟
منظور از دوره تک کتاب در واقع تعداد دفعات برگزاری این دوره در سامانه آموزش الکترونیکی
بینش مطهر ،میباشد.
سیر مطالعاتی آثار شهید مطهری شامل  4سطح می باشد .هر سطح نیز شامل دو یا سه مرحله است.
در هر مرحله تعدادی کتاب تدریس میگردد .چنانچه اندیشهجویی به هر دلیل از آزمون کتب دوره
تربیت مدرس حضوری یا غیرحضوری باز بماند ،می تواند در دوره تک کتاب و در آزمون همان کتاب
شرکت نماید.
 کسانیکهامکانگذراندندورهطبقمقرریوتقویمآموزشیراندارندمیتواننددرایندورهشرکتنمایند.

 .4فرق دوره تک کتاب غیرحضوری با دوره تک کتاب نیمه حضوری چیست؟
در دوره تک کتاب غیر حضوری تمام امور به صورت غیرحضوری میباشد و افراد موظفند تکالیف
خود را بر روی سامانه بارگزاری نمایند اما در دوره تک کتاب نیمه حضوری افراد برگههای مباحثه و
آزمون خود را به صورت حضوری و دستنویس تحویل مسئولین دوره خواهند داد و نیازی به
بارگزاری در سامانه نخواهند داشت.
 .1بسته آموزشی چیست؟
هر مرحله ،شامل :کتابهای سیر مطالعاتی بینش مطهر ،کتاب بینش و رفتار قرآنی  ،درسنامه و لوح
فشرده (صوتی یا تصویری) جلسات تدریس مختص همان مرحله می باشد.
الزم به ذکر است :عالوه بر موارد فوق ،سایر محصوالت اعم از کتاب های سیر کودک و نوجوان نیز
قابل دریافت میباشد.

 .3محتوای بسته های آموزشی شامل چه چیزهایی می باشد؟
محتوای بستهها با جزئیات روی سامانه آموزشی و کانال اطالع رسانی به آدرس @binesh_majazi
قرار داده شده است.
.١تقویم آموزشی چیست؟
تقویم هر مرحله ،شامل مقرری اندیشهجو می باشد که الزم است طبق آن در طول دوره عمل شود.
 .8مطالعه را به چه صورت انجام دهم؟
اندیشهجویان هر جلسه مقدار مشخصی از کتاب سیرمطالعاتی و مقدار مشخصی از کتاب بینش و
رفتار قرآنی را مطالعه میفرمایند و به ازای هر جلسه یک برگه مباحثه تکمیل شده را در صفحه خود
بارگذاری نموده یا تحویل می دهند.
 مطالعه درسنامه:مطالعه درسنامه به اندیشهجو در پاسخگویی به ابهامات مطرح شده در مباحثات و همچنین
پاسخگویی به سواالت آزمون کمک خواهد کرد.
 لوح های فشرده صوتی یا تصویری:باتوجه به اینکه این دوره به صورت غیرحضوری برگزار میگردد ،اندیشه جویان در هر مرحله ،پس از
مطالعه مقدار مشخص شده از کتاب ،میتوانند از فیلم یا صوت آموزشی آن کتاب استفاده نمایند.
 .٩مباحثه چیست و چگونه انجام می شود؟
تعریف مباحثه:تثبیت و تعمیق یک سلسله مفاهیم و گزارههای آموختهشده از طریق گفتگو و تبادل دیدهها و نظرات
به گونه ای که متضمن نوعی تأثیر و تأثر متقابل باشد و گاهی کاوش و جستجوی جمعی ،برای یافتن
پاسخ به سؤالی و پیدا کردن راهحل مشکلی است.

شیوه نامه مباحثه: برای هر کتاب شما می بایستی به ازای هر جلسه با حداقل دو نفر از اعضای خانواده یادوستان و اندیشهجویان مباحثه انجام دهید.
 واحد غیرحضوری هیچگونه مسئولیتی در قبال تشکیل گروه مباحثه تک کتابهای نیمهحضوری و غیرحضوری نخواهد داشت.
 مالحظات: مقرری هر جلسه را از قبل مطالعه کنید و برای جلسة مباحثه ،مطالب قابل ارائه را مشخص
نمایید.
 تعداد افراد مطلوب 6 :یا  4نفر(غیر از سرگروه) ،نامطلوب 1 :نفر به باال
 متوسط زمان مباحثه 1:ساعت و  41دقیقه میباشد.
 .1:برگه مباحثه را هر جلسه چگونه تکمیل و ارسال نمایم؟
 دقت نمایید که هر اندیشهجو ،برگه مباحثه خود را به صورت کامل براساس فعالیت در گروه ،تکمیلمی نماید.
 هیچ یک از اعضای گروه مباحثه ،به خودشان نمره نمی دهند .فقط سرگروهی که هم مباحثه شمانیز می باشد به اعضای گروه نمره می دهد .سرگروه ،برگه مباحثه گروه را کامل می کند.
 بعد از تکمیل ،هر یک از اعضای گروه ،همان یک نسخه کامل شده را  ،به صورت جداگانه هم درسامانه از طریق صفحه شخصی خود ارسال می نمایند.
 البته هر یک از اعضا میتواند ،مطالبی اضافه بر آنچه توسط سرگروه در برگه مباحثه درج شدهاست را در برگه خود بنویسد و بعد آن را ارسال نماید.
 ارسال برگه مباحثه فقط و فقط از طریق بارگذاری روی صفحه شخصی کاربر در سامانه آموزشالکترونیکی بینش مطهر یا تحویل حضوری به مسئولین دوره امکانپذیر می باشد.
 تنها به برگههای مباحثهای ترتیب اثر داده خواهد شد که حتما با فرمت ( )docو در محیط wordتایپ شده باشند یا به صورت خوانا و خوش خط نوشته شده باشند.

 شما هر جلسه یکبار امکان ارسال تکالیف (برگههای مباحثه یا آزمون) را دارید .پس دقت الزم رادر ارسال فایلهای خود داشته باشید.
 چنانچه برگههای مباحثه بعد از این فرصت و با تأخیر ارسال گردد  1:امتیاز از نمره برگه مباحثهکسر میشود.
 اندیشهجویان محترم تک کتاب غیرحضوری ،دقت فرمایید که به هیچ عنوان برگه های مباحثه و یاآزمون خود را خارج از فضای سایت ارسال نفرمایید .چون خارج از چهارچوب آموزشی تعریف شده،
بررسی فایل شما ،صورت نخواهد گرفت.
 -از ارسال چت های تلگرامی خود به جای برگه مباحثه جداً خودداری نمایید.

 .11آزمون چگونه برگزار میشود و چگونه باید آن را ارسال نمایم؟
زمان برگزاری آزمون هر کتاب در مقرری آن کتاب مشخص شده است .اندیشهجویان از زمان اعالم
شده در تقویم برای آزمون؛ تا  7:دی ماه زمان دارند تا پاسخها را با استانداردهایی که در راهنمای
فنی ـ آموزشی ارائه شده است (منوی راهنمای سامانه) ،در صفحه خود در سامانه بارگذاری نمایند.
امکان ارسال با تاخیر آزمون تا یک هفته میباشد .بدیهی است کسانی که بعد از زمان مطلوب و باتأخیر آزمون را ارسال نمایید %1: .از نمره آزمون آنها کسر میگردد.
 اندیشه جویان نیمه حضوری نیز تا  7:دی ماه فرصت دارند تا برگههای مباحثه و آزمون خود را بهصورت حضوری تحویل مسئولین دوره دهند.

