
 باسمه تعالی

 

تخصصی های از سلسله دوره« کرامت» اولین دوره آموزشی علیه السالمبه همت مجتمع فرهنگی آموزشی امام صادق

 .شودبرگزار می «تربیت معلم تراز انقالب اسالمی»

برای  علیه السالمبا همکاری دانشگاه امام صادق، و ارتقاء معلمان تراز انقالب اسالمی جذب در راستای؛ این دوره

 شود.برگزار می ،تعلیم و تربیتزه عالقمندان به حو

 

 زمان دوره:

 شهریور ماه  4تیرماه لغایت  24 

 (ساعت 35مجموعاً ) 13تا  8زمان برگزاری کالسها: روزهای شنبه از ساعت 

 شود.روز دقیق آن در طی دوره مشخص میکه  13تا  8روز در کل دوره از ساعت  4زمان کارورزی: 

 

 مکان برگزاری:

 علیه السالمو مجتمع فرهنگی آموزشی امام صادق علیه السالمام صادقدانشگاه امتهران،  

 

 اساتید دوره:

 )استاد حوزه و دانشگاه( علیرضا پناهیانحجت االسالم و المسلمین  .1

 )استاد حوزه و دانشگاه( سید مصطفی میرلوحیحجت االسالم و المسلمین  .2

 ی ملی(انه)کارشناس مذهبی رس علیرضا تراشیونحجت االسالم و المسلمین  .3

 ی تعلیم و تربیت دینی(هجلد کتاب در حوز 20ی )نویسنده محسن عباسی ولدیحجت االسالم و المسلمین  .4

 ی ملی( )کارشناس مذهبی رسانه محمد برماییحجت االسالم و المسلمین  .5

 (علیه السالم)رئیس دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق هادی همایونمحمددکتر  .6

 )عضو شورای عالی انقالب فرهنگی( حسن رحیم پور ازغدی استاد .7

 ( السالمعلیه)عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق اعتصامی یمحمد مهددکتر  .8

 و اساتید دیگر حوزه و دانشگاه .9

 



 :این دوره های اصلیسرفصل

 شناسی اسالمیکلیات روان (1

 های تربیتی برای مقاطع ابتدایی و متوسطهمهارت (2

 تمایالتتربیت رفتاری و مدیریت  (3

 نقش بازی در آموزش مقطع ابتدایی (4

 آموزان مقاطع ابتدایی و متوسطه مهارت برقراری ارتباط با دانش (5

 شناسی مدرن با تربیت اسالمینسبت انسان (6

 نقش آزادی و اختیار در تربیت (7

 شناسی فرهنگی و نظام آموزش و پرورشجریان (8

 انقالب اسالمی در مسیر تمدن اسالمی (9

 علیه السالمامام صادقکارورزی در مدارس  (10

 

 کارورزی دوره:

آموزشی در برنامه کارورزی این دوره های عالوه بر شرکت در کالس کنندگان در دوره کرامت الزم استشرکت

باشد شرکت نمایند، در طی این برنامه مخاطبان گرامی با محیط آموزشی مدارس آشنا ساعت می 20که مجموعاً 

های ارائه شده توسط اساتید دوره ت خود را از فرآیند تعلیم و تربیت را ثبت کرده و با آموزهو مشاهداگردند می

یشان با مشورت استاد کارورزی مدارس، یک طرح نمایند، پس از چند جلسه مشاهده و ثبت تجربیات امقایسه می

 کنند.ریس میآماده کرده و تحت نظارت استاد آن موضوع را تد آموزاندرس برای ارائه به دانش

 

 گواهی تدریس در صورتی که ،دارای سابقه تدریس در مدارس هستندبیش از سه سال افرادی که حضور  نکته:

 الزامی نیست. ،خود را ارائه دهند

  



 مزایای دوره:

اولویت انعقاد ، در علیه السالمدر صورت نیاز مجتمع فرهنگی آموزشی امام صادق ،نفرات برتر در این دوره (1

 باشند. میکه در شهر تهران واقع شده،  ،این مجموعه قرارداد همکاری

گواهی »مدرک ایی کسب کنند، را در ارزیابی نه منظورنصاب کنندگانی که در این دوره حدبه شرکت (2

 السالمعلیه از جانب دانشگاه امام صادق «اسالمی ی تخصصی تربیت معلم تراز انقالبدوره شرکت در

 اعطا خواهد شد.

 

 :دوره ینمخاطبی هاو الویت یطشرا

 دوره ارزیابی و آموزشی هایبرنامه تمامی در فعال مشارکت امکان .1

 دوره کارورزی برنامه در فعال مشارکت امکان .2

 اسالمی تربیتی و آموزشی نظام با نسبی آشنایی یا عالقمندی .3

افرادی که دارای سابقه )سن،  سال 35 حداکثر و 20حداقل  دارای طالب یا دانشجویان التحصیالن، فارغ .4

 (کاری در آموزش و پرورش هستند مشمول این شرط نیستند.

 ترجیحا متأهل یا افرادی که در شرف ازدواج هستند. .5

 هزینه شرکت در دوره:

 باشد.می تومان 000،240ی شرکت در این دوره هزینه

التحصیالن مجتمع )واحد برادران و خواهران(، فارغ علیه السالمالتحصیالن و دانشجویان دانشگاه امام صادقفارغ

درصد تخفیف  30از  و مخاطبین طرح آموزشی تربیتی شهید بهنام محمدی علیه السالمفرهنگی آموزشی امام صادق

 .اشندببرخوردار می

 بارم بندی آزمون نهایی:

 نمره 40عدد مجموعاً  100سواالت تستی  .1

 نمره 25عدد مجموعاً  10سواالت تشریحی  .2

 نمره 15های دوره آموزشی مجموعاً شرکت فعال در کالس .3

 نمره 20شرکت فعال در برنامه کارورزی مجموعاً  .4

 نمره 100جمع کل: 

  



 ثبت نام:

 .کنند مراجعه /http://sadiq.irبه سایت شتر توانند جهت اطالعات بیعالقمندان می

تفصیلی این ( اخبار https://t.me/morabianesadeghاز طریق کانال تگرامی مربیان صادق ) توانیدشما می

 نمایید.دوره را دریافت 

 شیوه ثبت نام:

 ثبت نام بهتر است با کامپیوتر صورت گیرد و نه موبایل .1

توانید از ابتدا اطالعات خود را ویرایش اگر در بین فرآیند ثبت نام به هر دلیلی با مشکلی مواجه شدید می .2

را بزنید و اطالعات را ویرایش  Enterسپس کلید ن کار ابتدا کد ملی خود را وارد کنید و کنید، برای ای

 نمایید.

لطفاً دقت نمایید که دقیقاً اطالعاتی که از شما خواسته شده است را وارد نمایید، برای مثال اگر از شما  .3

خواسته شده که میزان دوره های گذرانده شده خود به ساعت را بنویسید، فقط تعداد ساعات آن را 

 وارد نکنید. ت اضافیکلمامانند شکل زیر به هیچ وجه بنویسید و 

    

 فقط عدد تایپ شود

http://sadiq.ir/
https://t.me/morabianesadegh


اگر در ثبت نام با مشکل مواجه شدید قبل از تماس با آیدی تلگرام یا شماره موجود در سایت، ابتدا  .4

اطالعات وارد شده خود را مرور نمایید تا اشتباهی در آن نباشد و سپس کامپیوتر یا مرورگر خود را تغییر 

 دهید.

 48ه ثبت نام شما تکمیل شد ولی به هر دلیلی از ثبت اطالعات خود اطمینان نداشتید تا در صورتی ک .5

 ساعت صبر نمایید، اسامی افرادی که اطالعات آنان ثبت شده است در کانال اطالع رسانی خواهد شد.

ز مجدداً تیر صبر کرده و در این رو 10در صورتی که ثبت نام شما به هر دلیلی به مشکل برخورد، تا شنبه  .6

های صفحه ثبت نام و آیدی تلگرام ثبت نام نمایید، اگر باز هم ثبت نام شما موفقیت آمیز نبود با شماره

 تماس بگیرید.پاسخگویی به سواالت 

 رحداکث توانندخورند میاست ولی کسانی که در ثبت نام به مشکل برمی 1396تیرماه  8مهلت ثبت نام تا  .7

 .تیرماه ثبت نام نمایند12تا 

 واالت متداول:س

 ن برگزاری دوره:محل و زما

 سوال: محل برگزاری دوره کجاست؟

صادق  امام مدارس )واحد برادران( و صادق امام غرب در دانشگاه محدوده شهرک پاسخ: دوره در تهران 

 علیه السالم برگزار خواهد شد.

 سوال: زمان دقیق و روزهای برگزاری دوره به چه ترتیبی است؟

 هفته 7مجموعاً  ورشهری 4تیرماه تا  24اسخ: از تاریخ پ

 13تا  8زمان برگزاری کالسها: روزهای شنبه از ساعت 

 باشد.که روز دقیق آن مشخص نمی 13تا  8روز در کل دوره از ساعت  4زمان کارورزی: 

 شرایط پذیرش در دوره

 سوال: آیا همه افرادی که ثبت نام کنند در دوره پذیرفته خواهند شد؟

لویتهای ذکر شده در شرایط دوره پذیرفته خواهند شد، البته اسخ: خیر تنها تعدادی از افراد باتوجه به اوپ

 امکان ثبت نام سایر افراد در دوره غیرحضوری یا مجازی وجود خواهد داشت.

 سوال: آیا دوره مخصوص برادران است؟

 اسخ: خیر، هم خواهران و هم برادران میتوانند در دوره شرکت نمایند.پ

 سوال: شرایط شرکت در دوره چیست؟

 دوره ارزیابی و آموزشی هایبرنامه تمامی در فعال مشارکت مکانا (1



 دوره کارورزی برنامه در فعال مشارکت امکان (2

 اسالمی تربیتی و آموزشی نظام با نسبی آشنایی یا عالقمندی (3

سن، افرادی که دارای سابقه  سال 35 حداکثر و 20حداقل  دارای طالب یا دانشجویان التحصیالن، فارغ (4

 موزش و پرورش هستند مشمول این شرط نیستند.کاری در آ

 ترجیحا متأهل یا افرادی که در شرف ازدواج هستند. (5

 نمیشود باشیم نداشته رو شرط این اگه. در شرف ازدواج یا باشیم متاهل شده نوشته شرایطش سوال: در

 کنیم؟  شرکت دوره در

 ذیرش قرار خواهید گرفت.توانید در دوره ثبت نام نمایید ولی در اولویت بعدی پاسخ: میپ

 سال نمیتواند در دوره ثبت نام کند؟ 35سال سن دارد و یا بیشتر از  20سوال: آیا کسی که کمتر از            

توانید در دوره ثبت نام نمایید ولی در اولویت بعدی اسخ: هیچ مشکلی در ثبت نام اولیه نیست، میپ

 پذیرش قرار خواهید گرفت.

 هست؟؟ تهران برای فقط یا کنند نام ثبت توننمی هم شهرستان های سوال: بچه

پاسخ: مشکلی در ثبت نام افراد ساکن در خارج از دوره نیست ولی امکان اسکان وجود ندارد، البته ان 

شا اهلل به زودی دوره غیرحضوری یا مجازی نیز برگزار خواهد شد که در کانال مربیان صادق اطالع رسانی خواهد 

 شد.

 چقدر است؟سوال: هزینه دوره 

باشد که پس از اعالم نفرات نهایی شرکت در دوره که هفته دوم هزار تومان می 240پاسخ: هزینه دوره 

 باشد.گردد قابل پرداخت میتیرماه انجام می

 دوره اتمام از بعد یا نباشیم فعال حاضر حال در اگر مربی تربیت طرح در نام ثبت برای سوال: ببخشید

 کنیم؟ نام ثبت میتونیم این وجود ؛با شیمبا نداشته رو شرایطش

 .است بالمانع شما نام ثبت پاسخ: بله

  ثبت نام:

 نام ثبت قسمت نکردم پیدا ولی سایت تو رفتم من کرد نام ثبت باید سایت قسمت کدوم سوال: ببخشید

 رو؟ شرایطش و

 توانید از طریق لینک زیر وارد شوید:پاسخ: می
http://sadiqitc.esadiq.ir/ 

http://sadiqitc.esadiq.ir/


 دوباره بدم انجام نهایی ثبت نتونستم آمد سفید صفحه نهایی ثبت مرحله در ولی کردم نام ثبت منسوال: 

 بدم؟ انجام باید چکار. شده ثبت اطالعات این میده پیام میشم وارد که

 اشید.ب ها رسانی اطالع منتظر کانال در نیست، پاسخ: مشکلی

سوال: برای ویرایش اطالعات باید چه کاری انجام دهم؟ من در سایت شروع به ثبت نام کردم ولی 

مراحل بعدی را انجام نمی دهد و وقتی میخواهم از ابتدا شروع کنم با پیامی مواجه میشوم که اطالعات شما قبال 

 ثبت شده، باید چه کنم؟

توانید اطالعات خود را بزنید، پس از آن می enterکلید  پاسخ: ابتدا کدملی خود را ثبت نموده و سپس

 را ویرایش نمایید.

 کردم لطفا راهنمایی فرمایید: پیدا مشکل سامانه طرح در نام ثبت برای من

 دیگری رایانه از نشد برطرف اگر. فرمایید امتحان را کروم و فایرفاکس مانند دیگر افزارهای پاسخ: نرم

 .نمایید امتحان

 نداره؟ دیگری نمیشه راه باز سایتتون کنم نام ثبت میخوام کرامت کالسهای رایسوال: ب

 .ندارد وجود نام ثبت برای دیگری راه حاضر حال در نمایید، امتحان مجددا آینده روزهای پاسخ: لطفا

 شود؟ سوال: ثبت نام قطعی چه زمانی انجام می

 م قطعی باید اقدام کنند، اعالم خواهد شد.پاسخ: هفته دوم تیرماه اسامی افرادی که برای ثبت نا

 

 امکانات دوره:

 سوال: آیا امکان اسکان برای افرادی که در تهران ساکن نیستند وجود دارد؟

 پاسخ: خیر این امکان وجود ندارد اما به زودی ان شا اهلل دوره غیرحضوری برگزار میگردد.
 مربی تدارک یا همزمان مهد مثل شرایطی زارنشونب جایی نمیتونن و دارند کودک که افرادی سوال: برای

 دوره؟ از کنن استفاده بتونن هم مادران این که نیست فراهم

میشود، شما میتوانید ثبت  فراهم امکان این اهلل شا ان باشد نفر ده از بیش افراد اینگونه تعداد پاسخ: اگر

 موضوع اطالع رسانی خواهد شد. نام نمایید، پس از ثبت نام اولیه و قبل از پرداخت هزینه این

 سوال: مدرک دوره چه ارزش و کاربردی دارد؟
توانید به عنوان سوابق آموزشی است. و می علیه السالمپاسخ: مدرک این دوره مورد تایید دانشگاه امام صادق 

ان دوره در رزومه تحصیلی و شغلی خود برای جذب در مراکز آموزشی استفاده بفرمایید. ضمن اینکه برگزیدگ

 گیرند.قرار می علیه السالمدر اولویت بکارگیری در کادر اجرایی مجتمع امام صادق 


