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 مقدمه (1
 اتحادیه .یابیم می در را امور کردن الکترونیکی و مجازی فضای گسترش لزوم پیش از بیش ها انسان روزمره زندگی در هایی محدودیت ایجاد و کرونا ویروس شیوع به توجه با

 پیاده کشور مجازی های بستر در را خود تربیتی فرهنگی های فعالیت تا دارد بنا کشور تربیتی فرهنگی مراکز ترین گذار تاثیر از یکی عنوانه ب نیز آموزان دانش اسالمی های انجمن

 .نماید پیگیری بستر این از را آموزان دانش تربیت و فرهنگ بحث و نموده سازی

 برای کوتاهی و امن راه تواند می آنها عملی سیره کالم یک در و زندگی سبک گفتار، رفتار، اخالق، به توجه و واقعی حقیقی الگوهای شناخت مسلمان نوجوان هر برای شک بی

 با ه(برکات دامت( رهبری معظم مقام فرموده به و هستند موجود گنجینه ارزشمندترین اسالم جهان شهدای مسیر این در باش.  رو پیش های قله فتح و پیرامون جهان خود، شناخت

 .شناخت را راه توان می ها ستاره این

 یابی، الگو اصلی رویکرد چهار با آسمانی همکالسی طرح ،آموز دانش شهدای عملی سیره با نوجوانان آشنایی منظور به آموزان دانش اسالمی های انجمن اتحادیه راستا، همین در

 .نماید می برگزار ستارگان باشگاه بستر در آموزان دانش برای را نمایی الگو و الگوسازی شناسی، الگو

 

 تاریخچه طرح همکالسی آسمانی (2
 ،اندشده اعزام باطل علیه حق نبرد هایجبهه به اسالمی هایانجمن طریق از و اندبوده مدرسه اسالمی انجمن عضو زمانی هاآن بیشتر که آموزدانش شهید 36000 یاد و نام همواره

 است. بوده اتحادیه هایفعالیت بخشزینت

سهدانش سیار اندکی از آن در کتابآموزان در دفاع مقدس، حما شرح ب سیاری آفریده بودند که  سیده شهید دانش 36000ها آمده بود. های ب شهادت ر آموز در جنگ تحمیلی به 

آموز نیز در داشت و جای تأسف بود. از طرفی اسناد و تصاویر شهدای دانشبود، هیچ تناسبی با این تعداد کثیر شهدا ن تولیدشدهآموز بودند ولی محتوایی که درباره شهدای دانش

 نشده بود.  آوریجمعیک مجموعه کامل 
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سالمی هایانجمن اتحادیه مجموعه شت و تکریم به «کربال راه کنگره» و «جبهه از یادی» ، «شهید بزم» مانند هاییبرنامه با مختلف هایبهانه به آموزاندانش ا  شهدای بزرگدا

شیبرنامه دنبال به اتحادیه مرکزی دفتر بود اما پرداخته آموزدانش سب ریزی رو سال  روازاین .بود آموزدانش شهدای با آموزاندانش عاطفیِ و روحی ارتباط فکری، جهت منا در 

 را آغاز کرد.  «همکالسی آسمانی»اعضای انجمن اسالمی با آنان، طرح آموز و آشنایی حفظ و نشر آثار شهدای دانش باهدفآموزان های اسالمی دانشاتحادیه انجمن 1384

سمانی همکالسی سریسرا طرح شهدای دانش سرگذشت» محور سه در آ شهدای دانش کنگره» و «آموزشهدای دانش یادواره» ، «آموزپژوهی  شت  ل حادر« آموزمرکزی بزرگدا

  فعالیت می باشد.

 

 طرح ینمخاطب (3
 ستارگان باشگاهعضو  پسردانش آموزان 

ستارگان در این طرح  باشگاهتوانند با عضویت در  متوسطه اول که عالقه مند به شرکت در این طرح هستند ولی در ستارگان ثبت نام نکرده اند  نیز میپسر*نکته : دانش آموزان 

 شرکت نمایند.

 

 تعریف ها (4
 

 همکالسی آسمانی 

 .شودمیآمدند، همکالسی آسمانی گفته  نائلکردند و به فیض شهادت  فشانیجاناسالم  درراهانقالب اسالمی، هشت سال جنگ تحمیلی و مدافعان حرم که  آموزشهدای دانشکلیه 

 سرگذشت پژوهی 
ایشان و یا سایر آشنایان  هاهمکالسی، دوستان، رزمانهماده شهید، خانو اطالعات مختلفی از آن شهید از طریق آموزان شهر یا استان خودبا انتخاب یک شهید دانش به صورت فردی یا گروهی 

 . شودتولید  شده گردآوریای بر مبنای اطالعات یک یا چند محصول هنری و رسانه درنهایتو  نمودهمستندسازی و فرآوری به روشهای مختلف  و وریآجمع 

 یادواره 

که در صورت مناسب بودن شرایط اخالقی، شخصیتی و سیره عملی شهید ی هاویژگی ،شهر با حضور خانواده شهید و ذکر خاطراتآموز در مدرسه یا برگزاری مراسم یادبود شهید دانش

 برگزار خواهد شد. بصورت حضوری  ودر غیر اینصورت بصورت مجازی
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 مربیوظایف  (5

 نامه هفتمین دوره طرح همکالسی آسمانیمطالعه شیوه (1

 شهیدآموزان در انتخاب کمک به دانش (2

 در پیام رسان آیگپ  آموزان برای تشکیل گروه سرگذشت پژوه و انتخاب اعضاکمک به دانش (3

 و انجام مصاحبه و تولیدات  آموزش مهارت کارگروهی (4

 اطالعات در کانال سرگذشت پژوهی انعکاس نحوه   (5

 آموز محله و شهرآشنایی با خانواده شهدای دانش (6

 شرایط )حضوری یا مجازی( باتوجه بهشرکت در جلسه سرگذشت پژوهی  (7

 ای آموزان در تولیدات هنری و رسانهبه دانش  همفکری (8

 سرگذشت پژوه  هایگروهنظارت بر فعالیت و حمایت (9

 کانالهای سرگذشت پژوهیتکمیل فرم ارزیابی و بررسی و تأیید صحت مطالب مندرج  (10

 
 

 آموزانوظایف دانش (6
 ستارگان در قسمت همکالسی آسمانی باشگاهثبت نام در طرح سرگذشت پژوهی در پیام رسان آیگپ در بخش آیلند و  .1

 )بصورت حضوری یا مجازی(سرگذشت پژوهیشرکت در جلسات توجیهی طرح  .2

 مربیانتخاب شهید و همفکری با اعضای گروه و  .3

 کسب مهارت ثبت مستندات، مصاحبه و کار گروهی .4

بصورت  برگزاری جلسات سرگذشت پژوهی های معتبر وکانال ها وسایت ،یا سایر آشنایان و هاهمکالسی، دوستان، رزمانهم ،خانواده شهید عات شهید ازطریقجمع آوری اطال .5

 یا مجازی( حضوری و

 گروهو کانال ثبت اطالعات شهید در  .6
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 )اختیاری( شرکت در پویش های همکالسی آسمانی .7

 با اعضای گروه ایتولید اثر هنری و رسانه .8

 شرکت در رویداد ملی  .9

 بروزرسانی منظم و مرتب کانال سرگذشت پژوهی .10

 

 سرگذشت پژوهی  مراحل اجرای طرح (7
 

 

 

 

 

 

 

 

 شیوه اجرا  (8

 

  مدل فعالیت 

 لف:فردی ا

حتما تحت نظر مربی خود شرکت کنید و نام نیست ولی بایستی خواهید در طرح سرگذشت پژوهی شرکت کنید نیاز به تشکیل گروه  در صورتی که شما به صورت فردی می

 .مربی در فرم ثبت نام درج شود

 

ربیتشکیل گروه آیگپی با حضور همه اعضا و م•

ایجاد کانال در آیگپ•

در خواست در ربات ستارگان•

تکمیل فرم ٍثبت نام•
بهمن  تا10
99اسفند 10

خانه ارسال اقالم هویتی طرح توسط دبیر•
همکالسی آسمانی

ی آغاز سرگذشت پژوهی و فعالیت رسم•
کانال 

15بهمن تا  تا 15
99اسفند 

یادواره شهید•

یادواره مجازی ملی •
اسفند 22یکم اسفند تا 

99ماه

داوری •

انتخاب برگزیدگان•

1400فروردین 

یکنگره مل•

1400فروردین20
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 ب: گروهی 

یک نفر به عنوان  داده وتشکیل  نفره 5تا  3از طریق فراخوان در گروهی که در ستارگان عضو آن هستید یا دوستانی را که می شناسید یک گروه در صورت انتخاب گروهی باید 

 .نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام نمایدانتخاب شود و سرگروه 

  ایجاد  گروه 

الزم به ذکر است در حین ثبت نام لینک  شود که اعضای آن مربی و اعضای گروه می باشند. روه سرگذشت پژوهی توسط سرگروه ایجاد میاین گروه جهت هماهنگی بین اعضای گ

  گروه باید در قسمت مشخص شده ثبت شود. 

 
 

  آموزدانشانتخاب شهید 
توان از مدیر مدرسه، امام جماعت مسجد محله، . در این مرحله میبپردازندآموز محله یا شهر اعضای گروه به تحقیق و تفحص درباره شهدای دانش الزم است در این مرحله

هایی که قبالً کارهایی ها و مجالت معتبر با همین موضوع، همچنین، گروهنامهها، روزشهر، اهالی قدیمی محل، خانواده، دوستان، بنیاد شهید، واحد ایثارگران سپاه، کتاب جمعهامام

 .اند کمک گرفتآموز انجام دادهبا موضوع شهدای دانش

 آموز لیست شهدای دانش ی باشگاه ستارگان در بخش همکالسی آسمانی،با درخواست در قسمت پشتیبان به شناسایی شهید دانش آموز نشدید در صورتی که موفق :1نکته

 کمک کند. شماآموز به گروه تواند در انتخاب شهید دانشمی که خواهد گرفتقرار شهرستان مورد نظر شما در اختیارتان 

 به یاد داشته باشید در انتخاب شهید اولویت با شهدای انجمن اسالمی است. :2نکته 

 نشده است. جهت کسب اطالعات این آموزی است که پرونده سرگذشت پژوهی ایشان هنوز تکمیلهدای دانشبه یاد داشته باشید در انتخاب شهید اولویت با ش :3نکته

 مراجعه کنید.در باشگاه ستارگان در بخش همکالسی آسمانی  پشتیبانربات بخش به 

توانند برای های جدید میشده است. آیا گروههای قبلی انجامتوسط گروهاند و سرگذشت پژوهی آنان شدهآموز شناساییها، قبالً شهدای دانشدر بسیاری از استان سؤال مهم:

 چندمین بار سرگذشت پژوهی از این شهید را انجام دهند؟
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با محدودیت و آموز در اولویت قرار گیرند، اما چنانچه در یک شهر یا شهرستان و استان دسترسی به شهدای دانش اندنشدهسرگذشت پژوهی  تاکنونشایسته است شهدایی که 

 است مانعی ندارد.  شدهثبت هاآنآموزی که قبالً پرونده اطالعاتی دشواری همراه است، سرگذشت پژوهی از شهدای دانش

 

 ایجاد  کانال و ویژگی های آن 

 و در فرم ثبت نام ثبت نمایید. الزم است جهت بارگذاری مطالب یک کانال در آیگپ با مدیریت اعضای گروه ایجاد -1

  کانالانتخاب نام 

 .شودمیهمان نام شهیدی باشد که از ایشان سرگذشت پژوهی  کانال. پیشنهاد ما این است که نام شودمیانتخاب  کانالبه پیشنهاد اعضای گروه یک نام برای 

 انتخاب عکس کانال 

 سرگذشت پژوهی می باشد.مورد مرتبط با شهید کانال الزم است که عکسی در نظر گرفته شود که بهترین پیشنهاد عکس  برای لوگو )پروفایل(

 توضیحات کانال 

 .  به همراه اهداف کانال نوشته شودو مربی الزم است حتما در قسمت توضیحات کانال نام سرگروه و اعضای گروه سرگذشت پژوهی 

 نظم در بارگذاری محتوای کانال 

 کامل توضیح داده محتوادر ضمن اولویت با مطالب مرتبط با شهید می باشد که در بخش ، مفید جلوگیری شودالزم است در بارگذاری مطالب دقت الزم شود تا از مطالب غیر 

 شد.  خواهد

 ثبت نام در طرح 

  ق موارد خواسته شده وارد لینک ثبت نام شده و طب طرح همکالسی آسمانیو انتخاب  ستارگان باشگاهآیلند / قسمت الزم است پس از ایجاد کانال در

 تکمیل نمایید:

 مشخصات سرگروه -1

 مشخصات اعضای گروه -2

 مشخصات مربی گروه -3
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 شعار گروه  -4

 شود در انتخاب شعار حتما از مربی مشورت گرفته شود. که پیشنهاد می هرفردیا گروهی که دراین طرح شرکت می نماید یک شعار مرتبط با طرح را باید انتخاب نماید 

 ثبت لینک کانال -5

  .الزم است قبل از شروع ثبت نام طبق مواردی که در بخش ایجاد کانال ارائه شد یک کانال ایجاد شود 

 ثبت لینک گروه -6

 .الزم است قبل از شروع ثبت نام طبق مواردی که در بخش ایجاد گروه ارائه شد یک گروه ایجاد شود 

 نام استان -7

 نام شهرستان -8

 نام شهر  -9

 نام مدرسه -10

 توضیح داده شده است( 6) چگونگی آن درقسمت انتخاب شهید صفحه  سرگذشت پژوهیانتخاب شهید جهت  -11

 آدرس کامل با کد پستی )جهت ارسال اقالم هویتی طرح( -12

 اعالم عضویت در کدامیک از تشکل های دانش آموزی   -13

 
 

 : اقالم هویتی 

مطالب و  کنندهنفر بازدید 40 ونفر مخاطب  50 حداقل با شرایط )داشتن ایجاد کانال ثبت نام ومی باشد که پس از بسته ای از اقالم فرهنگی ومرتبط با شهید شماشامل 

 به آدرس اعالم شده در بخش ثبت نام ارسال خواهد شد.شرکت کنندگان در این طرح برای تمامی  بارگذاری بخشی از مطالب(
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 محتوا : 

 شود:این محتوا در سه بخش تقسیم بندی میکه  کانالی که شما ایجاد کرده اید نیازمند محتوا می باشد       

 1- شود. های آن خدمتتان ارائه می با شهید که در ادامه چگونگی تهیه محتوا وقالب محتوای مرتبط 

 2- می شودتوسط شما سرگذشت پژوهی  است کهشهیدی  شهید که در اینجا منظور از شهید ، غیر مرتبط با. 

 3-  هسته ای و علمی بخش ویژه : معرفی شهدای 
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 :محتوای مرتبط -1

  منابع توضیحات بخشها

 خانواده شهید )پدر و مادر و برادر وخواهر ( حداقل یک عکس شهید ثبت شود. عکس  وآلبوم

 رزمان، همکالسی های شهید،هماقوام ودوستان، 

 های مربوط به شهیدها و کتابسایت

مشخصات شهید و عملیاتهایی که شهید در آن شرکت نموده و در این بخش  شناسنامه فرهنگی شهید

 شهادت شهید ثبت می شود. فعالیتهای فرهنگی و تاریخ تولد و

 در این بخش خالصه ای از زندگینامه شهید نوشته میشود. زندگینامه شهید

 باشد . در این بخش خاطرات شهید با ذکر موضوع مد نظر می خاطرات شهید 

حین تهیه خاطرات به نکات خاص از جمله موضوعاتی که در *بهتر است در 

 جدول شماره یک ثبت شده است دقت زیادی شود.

 ه مشخص شود.منا نامه حتما ثبت و موضوع وصیت در صورت داشتن وصیت وصیت نامه شهید

*بهتر است در حین جمع آوری به سفارشات خاص شهید از جمله موضوعاتی 

 شده است دقت زیادی شود. که در جدول شماره یک ثبت

های شهید و... حداقل  در صورت موجود بودن دست نوشته شهید و یا عکس آثار شهید

 تصویری از آن پیوست شود.

یا برای خود شما  شدید  و اگر متوجه اتفاق خاص و ویژه ای در زندگی شهید حوادث جالب

 افتاد حتما ثبت نمایید. اتفاق خاص و ویژه ایدر حین سرگذشت پژوهی

منابع ذکر شود و برای خود  در مورد شهید،

 شما ثبت زمان و مکان ضروری می باشد.

و یا خود شما در مورد شهید تهیه  وجود داشت اگر دلنوشته ای از شهید دلنوشته

 نمودید حتما ثبت نمایید.
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 قالبهای بخش محتوایی:_ 2

 

 قالب

 موشن گرافی پادکست عکس

 نشریه الکترونیک متن فیلم

 استیکر اینفوگرافی کلیپ

 

 

 ره یکشماجدول 

 .در جمع آوری خاطرات و وصیت نامه شهید حتما به موضوعات زیر توجه نمایید 

 

 موضوعات

 پیام به دانش آموزان ساده زیستی شجاعت نماز اول وقت

 جهاد مستحبات والیت پذیری روزه )جهاد بانفس(

 بیت المال وضعیت تحصیلی صرفه جویی و پرهیز از اسراف احترام به والدین

 انقالب اسالمی استکبار ستیزی سرشار از محبت کمک کردن به دیگران

 دوستان شهید مسائل اجتماعی روز صداقت امانت داری

 کربال و امام حسین)ع( انجمن اسالمی و پرورشی مدرسه شوخ طبعی وفای به عهد
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  سرگذشت پژوهی : ول امتیازات طرحاجد 

    

  

    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 امتیازحداکثر میزان  تشکیل کانال آیگپی

 300 ثبت نام

 50 کانال اسم

 50 کانال عکس

 50 مشخصات کانال

 100 امتیاز بابت هر نفر( 1کانال ) اعضا

 50 محتوا بارگذاری در نظم و آراستگی

 600 جمع

 حداکثر میزان امتیاز گروه اعضا بین هماهنگی آیگپی گروه تشکیل

 50 گروه نام

 50 آیگپی گروه در اعضا تمامی عضویت

 50 اعضا تمامی پذیری نقش و کار تقسیم

 500 نظارت و هدایت گری مربی

 650 جمع

 حداکثر میزان امتیاز حداکثر امتیاز به ازای هر عدد محتوایی بخش های قالب

 1000 50 عکس

 1000 50 متن

 1200 60 فیلم

 1400 70 نوشت عکس

 1600 80 کلیپ

 1600 80 پادکست

 2000 100 گرافی موشن

 500 50 محتوای غیر مرتبط با شهید حداکثر

 500 50 بخش ویژه
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 بخش گروهی  جوایز 
 : مربیان برگزیده 

 جایزه نقدی به مبلغ شش میلیون ریالنفر اول : 

  جایزه نقدی به مبلغ پنج میلیون ریالنفر دوم : 

 جایزه نقدی به مبلغ چهار میلیون ریالنفر سوم : 

 

 آموزیدانش گروه های برتر : 

 جایزه نقدی به مبلغ پانزده میلیون ریالرتبه اول : 

    جایزه نقدی به مبلغ دوازده میلیون ریالرتبه دوم : 

 جایزه نقدی به مبلغ ده میلیون ریال رتبه سوم : 

 جایزه نقدی به مبلغ نه میلیون ریال رتبه چهارم :

 جایزه نقدی به مبلغ هشت میلیون ریال رتبه پنجم :

 

 جوایز بخش فردی 
 : مربیان برگزیده 

  جایزه نقدی به مبلغ سه میلیون ریالنفر اول : 

  جایزه نقدی به مبلغ دو میلیون ریالنفر دوم : 

 جایزه نقدی به مبلغ یک میلیون ریالنفر سوم : 

 

 آموزاندانش: 

 میلیون ریال پنججایزه نقدی به مبلغ رتبه اول : 

 میلیون ریال چهارجایزه نقدی به مبلغ رتبه دوم : 

 میلیون ریال سهجایزه نقدی به مبلغ رتبه سوم : 

 
 


