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فصل اول

عضویابی هدفمند در مقطع متوسطه اول
الف) مراحل شناسایی و کشف دانشآموزان در مقطع متوسطه اول:
فرایند عضویابی از بین دانشآموزان مقطع متوسطه اول ،تلفیقی از مصاحبه ،گزینش و آزمون خواهد بود .مراحل این
فرایند بدین شرح میباشد:
 .1درخواست لیست دانشآموزان مستعد و توانمند از مدارس:
در قالب نامهای از سوی اتحادیه به مدیران محترم مدارس ،ضمن تشریح فعالیتهای اتحادیه ،از آنها خواسته
خواهد شد تا تعدادی از دانشآموزان زبدهی مدرسه(چند برابر ظرفیت پذیرش) که در حال تحصیل در پایه هفتم و
هشتم میباشند (و در سال تحصیلی  95-96در پایه هشتم و نهم تحصیل خواهند کرد) را با لحاظ ویژگیهای
شخصیتی ،توانمندیها و مهارتهای عمومی ،سطح خاص علمی و صالحیتهای خانوادگی به اتحادیه معرفی نمایند.
 .2جلسه دیدار و گفتگو با دانشآموزان معرفی شده:
نماینده اتحادیه با حضور در مدرسه ،جلسهی دیدار و گفتگوی عمومی با افراد معرفی شده ترتیب خواهد داد و با
طراحی یک فعالیت گروهی و ارائهی برخی گزارهها و تبیین فعالیتها ،دانشآموزان مستعد و عالقمند برای حضور در
برنامههای اتحادیه را شناسایی خواهد نمود(.این گفتگو با توجه به شرایط خاص این دوره سنی جهت جلوگیری از
تداعی حضور در جلسه مصاحبهی گزینشی ،به صورت فرد به فرد و تک نفره برگزار نخواهد شد).
 .3جلسه توجیهی والدین و ثبت نام
دانشآموزانی که مورد شناسایی قرار میگیرند ،دعوتنامهای تحویل خواهند گرفت تا والدینشان در جلسهی توجیهی
که توسط اتحادیه شهرستان برگزار میشود ،شرکت نمایند .در این جلسه ،توضیحاتی درباره اتحادیه و برنامههای آن
ارائه خواهد شد تا صرفاً والدینی که به حضور فرزندشان در این عرصهها عالقمند هستند ،نسبت به ثبت نام فرزندشان
اقدام نمایند و در مرحلههای بعدی نیز حمایت الزم را در این زمینه انجام دهند.
 .4برنامه های تابستانی:

پس از شناسایی چند برابر ظرفیت دانشآموزان مستعد ،در طول تابستان برنامههای مختلف آموزشی و انگیزشی برای
دانشآموزان شرکت کننده برگزار خواهد شد تا هم برخی سرفصلهای آموزشی پیگیری شود و همچنین توانمندیها
و روحیات این دانشآموزان شناسایی گردد.

 .5ثبت اطالعات در سایت
در مرحلهی بعد ،عالقمندان بایستی از طریق پرتال ملی آیندهسازان و یا دفاتر اتحادیه شهرستان در آزمون ورودی
تشکل شرکت نمایند .این آزمون ،تلفیقی از سواالت سنجش عالیق و اطالعات دینی ،ویژگیهای روانشناختی ،و
سطحسنجیِ علمی-درسی خواهد بود تا سطحبندی و تیپشناسیِ شخصیتی دانشآموزان صورت پذیرد.
پس از این آزمون ،منتخب این دانشآموزان ،در انجمنهای اسالمی مقطع متوسطه اول بکارگیری خواهند شد.
این آزمون ،در سال جاری که اولین سال برگزاری این طرح میباشد ،در آبان ماه برگزار خواهد شد و شناسایی و
جذب و گزینش دانشآموزان ورودی در این بازه ،امکانپذیر خواهد بود.
اقدامات

زمان بندی

لیست دانش آموزان مستعد از مدارس از پایه (هشتم و نهم)
جلسه دیدار و گفتگو با دانشآموزان و انتخاب مستعدین
برگزاری جلسه توجیهی والدین و ثبت نام منتخبین
برنامه های تابستانی و برنامههای تربیتی
تکمیل شناسایی و کشف دانشآموزان توانمند در مدارسی که در طول تابستان موفق به جذب نیرو نشدهایم

اردیبهشت ماه
طول تابستان
مهر

ب) ویژگیها و شاخصههای شخصیتی دانشآموزان ورودی در مقطع متوسطه اول:
ویژگیهای دانشآموز ورودی ،به تفصیل در بیان ویژگیهای شخصیتی متوسطه دوم بیان شده است و توجه به آن ویژگی-
ها و طراحی ابزارهای مختلف برای سنجش آن ویژگیها مورد تاکید میباشد ،ولیکن چند شاخص جزئی تر که ناظر به
فعالیتهای تشکل در مقطع متوسطه اول میباشد ،بدین شرح میباشد:

 بهرهمندی از خانوادهای متدین و انقالبی
 عالقمند به کار گروهی و ترجیجا دارای سابقه فعالیتهای گروهی
 پیشرو در برنامههای فرهنگی و تربیتی مدرسه به ویژه سابقه مسئولیت ،مقام در مسابقات فرهنگی و...
 دارای انس با قرآن کریم و برنامههای قرآنی
 ترجیحا مرتبط با مسجد و فعالیتهای فرهنگی مساجد( به ویژه در دانشآموزان پسر)
 برخوردار از حداقل معدل  18در سال تحصیلی گذشته و نیمسال قبل
 عالقمند به مطالعه و کتابخوانی
ج) پایه تحصیلی دانشآموزان ورودی:
بر اساس برنامهریزی صورت گرفته در نظام تطبیق فعالیتهای اتحادیه با نظام آموزشی  ،6.3.3جذب نیرو برای تشکل
در پایه هشتم(اتمام پایه هفتم و ورود به پایه هشتم) میباشد ولیکن از آنجا که امسال ،اولین سال ورود رسمی به مقطع
متوسطه اول میباشد ،عضویابی هدفمند به صورت همزمان در پایههای هشتم و نهم(اتمام پایه هشتم و ورود به پایه
نهم) میباشد.
انتظار میرود از هر مدرسه ،حداقل  5نفر از هر پایه(هشتم و نهم) از ابتدای مهر ماه آماده بگارگیری در گروههای
دانش آموزی مدرسه باشند ،لذا نیاز است تا چند برابر این تعداد به فراخور شرایط مدرسه و اتحادیه استان ،از سوی مدارس
معرفی شوند تا پس از حذف برخی دانشآموزان معرفی شده در جلسه گفتگو ،جلسه با خانوادهها و یا برنامههای تابستان،
حداقل  5دانشآموز از پایه هشتم و  5دانشآموز از پایه نهم در ابتدای مهر ماه آماده بکارگیری در هر مدرسه باشند.

فصل دوم

اولویتهای عضویابی هدفمند در مقطع متوسطه دوم
مقدمه:
در فرایند جاریسازی نظام آموزشی  6.3.3امسال شاهد برخی استثنائات هستیم .مهمترین این استثنائات ،نبود پایه
یازدهم در مدارس میباشد .به عبارتی ،امسال در مقطع متوسطه دوم فقط پایههای دهم ،سوم و چهارم متوسطه
حضور دارند .از این رو نیاز به برخی اولویتبندیها و تغییرات در انتخاب و انتصاب مسئولین انجمن اسالمی مدارس
وجود دارد.
با این توضیح ،موارد زیر تقدیم میگردد:
 .1پایه تحصیلی مسئولین انجمن اسالمی و اعضاء هیئت مرکزی در سال تحصیلی :95-96
برای سالتحصیلی آینده ،همه مسئولین انجمن اسالمی مدارس ،بایستی الزاما از بین دانشآموزانی انتخاب شوند که
در سال تحصیلی  ، 95-96در پایه سوم متوسطه مشغول به تحصیل خواهند بود.
سایر اعضاء هیئت مرکزی ،بایستی الزاما از بین دانشآموزانی انتخاب شوند که در سال تحصیلی  ، 95-96در پایه
دهم مشغول به تحصیل خواهند بود.
الزم به ذکر است ،خروجیهای مقطع متوسطه اول در سالجاری  ،از ابتدای مهر ماه با اشتغال به تحصیل در پایه دهم به
عنوان اعضاء هیئت مرکزی مدارس سازماندهی خواهند شد.
 .2اولویتهای تصدی مسئولیت انجمن اسالمی مدرسه:
با توجه به لزوم چرخش نیرویی در اتحادیه و ایجاد امکان تجربه قبول مسئولیت برای اعضاء انجمن اسالمی مدرسه ،تاکید
بر این است که هر نفر بیش از یک سال در یک مسئولیت به ایفای نقش نپردازد تا سایر دانشآموزان مستعد نیز بتوانند
تجربه فعالیت تشکیالتی در این سطح را داشته باشند .با این تاکید ،اولویت تصدی مسئولیت انجمن اسالمی مدارس از بین
دانشآموزان پایه سوم بدین شرح میباشد:
 اولویت اول :یکی از اعضاء هیات مرکزی فعلی (سال تحصیلی  ، )94-95که در سال تحصیلی 95-96
در پایه سوم متوسطه مشغول به تحصیل خواهد شد.

 اولویت دوم :چنانچه هیچیک از اعضاء هیئت مرکزی آن مدرسه شرایط الزم را برای تصدی مسئولیت ندارند،
مسئول انجمن اسالمی فعلی در صورتی که مورد تایید مربی باشد و از شرط پایه تحصیلی برخوردار است ،در
سمت خود ابقا می شود.
استثناء  :در صورتی که امکان رعایت اولویت اول و دوم بنا به شرایط ،وجود نداشت ،از بین فعالین انجمن
اسالمی مدرسه که در سال تحصیلی آینده در پایه سوم متوسطه مشغول به تحصیل خواهند بود ،یک نفر جدید
انتخاب خواهد شد.
 .3شرط معدل
معدل دانشآموز منتخب جهت تصدی مسئولیت انجمن اسالمی در سال تحصیلی  95-96بایستی معدل سال گذشته
متوسطه ،حداقل  17بوده باشد.
 .4ویژگیها و شاخصههای عمومی برای تصدی مسئولیت انجمن اسالمی مدرسه:
 برخوردار از اخالق حسنه
 تاثیر گذار بر همساالن
 دارای احساس مسئولیت نسبت به ارزشهای اسالمی و انقالبی
 پیشتاز در انجام فعالیتهای اسالمی و انقالبی
 دارای روحیه حماسی و همت بلند
 دارای آرمان بزرگ و امیدوار به آینده
 حساس و دارای مراقبت نسبت به کردار ،پندار و رفتار خود
 دارای روحیه جمعی و اجتماعی
 اهل یادگیری ،مطالعه و تفکر
 خالق و نوآور
 مقبولیت و محبوبیت در بین دانش آموزان

 ارتباط فعال و موثر با کادر مدرسه
 برخوردار از سطح درسی و تحصیلی مناسب
 .5گزینش و انتخاب مسئولین انجمن اسالمی و اعضاء هیئت مرکزی:
مسئول انجمن اسالمی فعلی از بین اعضای هیئت مرکزی سال جاری یک نفر را جهت تصدی مسئولیت انجمن
اسالمی به مربی قرارگاه پیشنهاد می دهد .متولی اصلی بررسی صالحیت منتخبین ،مربی قرارگاه میباشد ،که می-
تواند با تشکیل ستاد عضویابی به این مهم بپردازد .روشهای مختلف بررسی صالحیت منتخبین میتواند مصاحبه
شفاهی ،مصاحبه کتبی ،بررسی وضعیت خانوادگی ،معدل درسی و ...باشد .در نهایت پس از بررسی گزینه های معرفی
شده از سوی مدرسه و مسئول انجمن اسالمی قبلی ،با مشورت و نظر مثبت معاون پرورشی و مدیر مدرسه فرد مورد
نظر وارد مرحله آموزش و توانمند سازی میگردد.
 .6ثبت اطالعات مسئولین انجمن اسالمی و اعضای هیئت مرکزی:
اطالعات مسئولین انجمن اسالمی پس از تایید نهایی توسط مربی قرارگاه ،در نرم افزار شهید باقری ثبت و به دفتر
مرکزی ارسال می گردد .زمان بندی این فرآیند در تیرماه سال جاری می باشد.
این فرایند در مجموع به شرح جدول زیر میباشد:
جدول فرآیند کلی عضویابی هدفمند
عملیات

اقدامات

متولی

زمان بندی

پیشنهاد از بین اعضای هیئت مرکزی سال جاری
بررسی شرایط تصدی مسئولیت و احراز
صالحیت منتخبین مسئول انجمن اسالمی

مسئول انجمن فعلی

اردیبهشت ماه

مربی قرارگاه

اردیبهشت ماه

تایید نهایی

مربی قرارگاه ،مسئول شهرستان و معاون
استان

خرداد ماه

ثبت اطالعات مسئولین انجمن اسالمی

مسئول انجمن و مربی

تیرماه

شناسایی اعضاء هیئت مرکزی

مسئول انجمن

مهر ماه

بررسی صالحیت منتخبین هیئت مرکزی

مربی قرارگاه

مهر ماه

ثبت اطالعات هیئت مرکزی در سایت

مسئول انجمن اسالمی مدرسه با نظارت
مربی قرارگاه

آبان ماه

