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 موسسھ هزاره سوم
 معارفھ مر�ی

 

منظور توانمندسازی �لیساها و ره��ان مح�� در سطح جهان وجود دارد، تا سایر�ن را بواسطھ آموزش رس�ی و رای�ان موسسھ هزاره سوم بھ

 کند.رسا�ی آماده برای خدمت مقدسکتاب

 

 

 ای است؟هزاره سوم چھ موسسھ

صورت رای�ان برای بھ مقدسکتابهای آموزش«مشغول تولید  خدمات هزاره سوم،بیش�� از بیست سال است کھ ر�چارد پرت و  

و  الهیاتدر بخش  الهیاتهای دهند کھ عمال تمامی دا�ش�اهای و باکیفیت هستند، کھ مطال�ی را پوشش میدر قالب درو��ی چندرسانھ» جهانیان

مندان بھ یادگ��ی طور رای�ان در اختیار عالقھاند و بھها ترجمھ شدهای بھ �سیاری از ز�اناین دروس چندرسانھ دهند.خود ارائھ می مقدسکتاب

های دیگر تولید عھصورت مجزا و بدون وا�ست�ی بھ مجمو اند. مجموعھ این دروس آ�اهانھ بھو مشتاقان شناخت ���� کالم خدا قرار گرفتھ

 های مختلف باشد.و زمینھ است تا پا�خ�وی انواع نیازها در فرهنگپذیری الزم را ایجاد کردهاند. این �ار در برنامھ در��ی ا�عطافشده

 

دا��جو�ان و معلمان کند کھ ها، طرح و ساختاری ارائھ میاین روش با ترکیب این دروس با دوره ارائھ کرده است. رو��ی جدید موسسھ هزاره سوم

نیاز بھ ساختار را با تقسیم مس�� ک�� برنامھ آموز��ی  موسسھ هزاره سومداشتھ باشند. همچن�ن  خود های آموز��یتجر�ھ استانداردتری در محیط

های هفت�ی یا منظم است و افرادی کھ این سھ دوره را تکمیل کنند مدرک کند. هر دوره آموز��ی شامل فعالیتبھ سھ دوره دارای �وا�� مرتفع می

 د.عنوان مر�ی، �لید عم�� شدن تمامی این موارد هستیو شما بھ کنند.رس�ی در�افت می

 

سازی کنند. دوم اینکھ چ�ون�ی هدف موسسھ در زند�ی هر دا��جو دارای سھ مرحلھ است. ابتدا اینکھ دا��جو�ان مطالب را درک کرده و درو�ی

رشد و تر و صورت تجر�ی و در دنیای واق�� بیاموزند؛ و سوم اینکھ، این مطالب رابطھ آ��ا را با خدا غ�یبھ �ارگ��ی این مطالب را در خدمتبھ

 شان را با او �سهیل کند.کمال

 

 عنوان مر�ی چیست؟نقش شما بھ

کنید. از �سیاری عنوان مر�ی، نقش شما همانند راهنما برای موفقیت دا��جو�ان �سیار حیا�ی است. شما مطالب را برای سایر�ن �شر�ح میبھ

ها و امتحانات، بخش ارز�ا�ی را عم�� ، آزمون گ��دو�دئوهای آموز��ی انجام میای از آموزش از طر�ق بخش عمدهجهات شما نقش راهنما را دار�د. 

کند. نقش شما این است کھ همھ افراد را کنند، و راهنمای بحث، آنچھ را کھ دا��جو�ان برای مسلط شدن بھ مطالب احتیاج دارند ارائھ میمی

های خدمت و زند�ی) های موسسھ(مهارتدوره با ظرفیت �امل در رابطھ با �شان کھ مطالب هر در این مس�� پیش ب��ید و اطمینان حاصل کنید

اصول آموز��ی موسسھ «�ار گرفتھ شود. برای کسب اطالعات بیش�� در مورد نقش مر�ی و اصول ک�� موسسھ در امر آموزش، لطفا بھ مطلب بھ

 رجوع کنید.» هزاره سوم

 

 چھ افرادی را باید جمع کنید؟

آور�د. مطم�ن شو�د کھ افرادی متعهد و مشتاق یادگ��ی گرو�� خود بھ گرد هم میست�ی دارد کھ چھ افرادی را برای گروه یا هم�امال بھ شما �

شوند. �س از آن مختار�د ای دارند. مطم�ن شو�د کھ بنا بھ دالیل درس�ی با شما همراه میهستند و زمان و انرژی الزم را برای ورود بھ چن�ن برنامھ

دی را کھ مایل هستید در نظر بگ��ید.هر فر   
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ره��ان در حال �علیم را  /ایم، شبانان و ره��ان مناطق محروم و ن�� شبانانحال، �سیاری از مواردی کھ در برنامھ آموز��ی موسسھ گنجاندهبا این

اند کھ شبانان ای طرا�� شدههژ بھ شرایط و�دهیم) در پا�خ های موسسھ(در ادامھ اطالعات بیش��ی در مورد آ��ا میمدنظر داشتھ است. �شان

ها برای دیگران مفید شک، این بدان معنا نیست کھ این مولفھره��ان هم در خدمت و هم در زند�ی �خ��ی خود با آ��ا مواجھ هستند. بدون /

 کنند.یا نق��ی در خدمت تمام وقت ایفا میاکنون ِسم�ی در �لیسا دارند کنند کھ همروش�ی درک مینخواهند بود، اما افرادی مز�ت آ��ا را بھ
 

ت��ایی و حدود یک ساعت و نیم را همراه با شما در گروه خود ساعت را بھ 5ا��  3توجھ داشتھ باشید کھ انتظار دار�م دا��جو�ان در هفتھ تقر�با 

 چهار یا پنج دورهشامل  گوا��غ�� هستند. و هر هفتھ مت 11ا��  7های آموز��ی از بھ مطالعھ ب��دازند. در صورت انتخاب جلسات هفت�ی، دوره

ر�زی ه برنامھاست. مهم است کھ پیش از وارد کردن دا��جو�ان بھ گروه، زودتر بھ آ��ا اطالع دهید کھ تا چھ م��ان زمان و �ار الزم است و تا چھ انداز 

 معی�ی برای دیدار حضوری دار�د.

 

عنوان مر�ی پیشرفت این دا��جو�ان را پیگ��ی مطالعھ، اندازه آ��ا را در نظر داشتھ باشید. شما بھهای در پایان، مهم است کھ هن�ام �شکیل گروه

نفر برای �سیاری از افراد دشوار است. بر�� ممکن است  6، 5کنید. گرو�� با بیش از و�وها راهنمایی میکنید و هر هفتھ آ��ا را در بحث و گفتمی

ها را بھ گروه �وچک��ی و�و، این گروهبحث و گفت کنیم کھ در زمانحال، آ��ا را �شو�ق می، با اینباشند فر داشتھن 15ا��  12هایی بھ بزر�ی گروه

 اگر ت��ا یک دا��جو در گروه خود دار�د ناامید �شو�د. شده برای بحث تقسیم کنند. ضمناهمراه با راهنمایان �عی�ن
 

 هر چند وقت باید جمع شو�د؟

ها را در هر عنوان هفتھ برای بحث در مورد مطالب هر عنوان در��ی دیدار کنید. این �ار بھ ����ین ش�ل، درک و �ار�رد آموزش کنیم هرتوصیھ می

تر اشاره شد، در انتخاب �عداد پذیر نیست. همانطور کھ پیشکنیم کھ این شیوه در همھ شرایط ام�انکند. همچن�ن درک میدر��ی �سهیل می

 هستید. جلسات حضوری مختار

 

 مدرک رس�ی 1گوا�� =  3

مدرک رس�ی خدمت مسی��  طور �امل شاملدهد و تکمیل آنها بھی متمایز همراه با �وا�� ارائھ میدر حال حاضر سھ دوره موسسھ هزاره سوم

کند و نقطھ شرو�� ایجاد می الهیاتو  مقدسکتابای ز�ر�نای محک�ی را در شود. این �وا�� چهار دورهنامیده می» گوا�� پایھ«شود. اول�ن آنها می

و یا  الهیاتیا �وا��  مقدسکتابتوانند یا بر روی در�افت �وا�� مطالعات ها میکھ این دوره تکمیل شد، گروهها است. زما�یی گروهبرای همھ

 یک دوره ای ب�ناند کھ اگر وقفھشدهای طرا��ها بھ �ونھزمان متمرکز شوند. این دورهطور همهردو بھ
ً
ها درنظر بگ��ید، در�افت هر �وا�� تقر�با

 تر باشد.تر و یا طوال�یتواند �وتاهتان، میآموز��ی جمعانجامد. این مدت زمان با توجھ بھ تصمیم شما و سال بھ طول می

 

، با�� الهیاتگوا�� مطالعات کھ دهد، درحا��هزاره سوم را پوشش می عهدجدیدو  عهدعتیقهای با�� دوره، مقدسکتابگوا�� مطالعات 

مانده از های با��را بگذرانید و سپس دوره مقدسکتابمانده از های با��شود. اینکھ بخواهید تمام دورههزاره سوم را شامل می الهیاتهای دوره

ای، هر دو �وا�� چهار دوره گوا�� پایھداز�د، بھ تصمیم شما �ست�ی دارد. برخالف را بھ اتمام برسانید و یا شاخھ بھ شاخھ بھ هر دو ب��  الهیات

 دوره هستند. پنجشامل  الهیاتو  مقدسکتاب

 

 طرح دوره آموز��ی موسسھ هزاره سوم

راهنمای بحث و  های آموز��ی موسسھ هزاره سوم ترکی�ی از مجموعھ دروس هزاره سوم، بھ همراه مطالب اضا�� مانند راهنمای مطالعھ،دوره

های هفت�ی و امتحان پایا�ی هستند. ها همچن�ن شامل راهنمای دوره، آزمون های خدمت و زند�ی) هستند. این دورههای موسسھ (مهارت�شان

اهم ترکیب مجموعھ درس را در یک دوره ب 3 ا�� 1ای، ما هفتھ 11تا  7های جهت استانداردسازی برنامھ در��ی هزاره سوم و تبدیل آن بھ دوره

است. با این �ار متوجھ خواهید شد کھ و�دیوی » شما الهیاتبرقراری «و » اعتقادنامھ رسوالن«، ترکی�ی از الهیاتایم. برای مثال، دوره مبا�ی کرده
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ھ سردرگ�ی احتما��، برای جلوگ��ی از هرگونشما یکسان است.  الهیاتاز برقراری  1با درس  الهیات، از مبا�ی 7محتوای مت�ی عنوان در��ی  درس و

 این جزئیات را بھ دا��جو�ان خود گوشزد کنید.

 

 حافظھ آفالین آنالین و �ارتکالس

سای�ی است است. این وب institute.thirdmill.orgهای درس آنالین های موسسھ هزاره سوم، شرکت در کالسای مهم برای استفاده از دورهشیوه

های آموز��ی بھ آن مراجعھ ها، شرکت در آزمون و در�افت فایلها، مشاهده درسنام در دورهکھ دا��جو�ان برای ایجاد حساب �ار�ری، ثبت

انید مواردی را برای کمک بھ دا��جو�ا�ی بیابید کھ تو کنید. همچن�ن در اینجا می نظارتم��ان پیشرفت آ��ا  برتوانید و جایی است کھ میکنند می

های حافظھ هایی کھ این��نت در دس��س نیست، تمام مطالب از طر�ق �ارتبرای زمانبھ این��نت دس����ی ندارند و نیازمند ��خھ آفالین هستند. 

 فرم مو در قالب چاپ
ً
 را پرکنید. thirdmill.org/requestوجود در پذیر قابل ��یھ هستند. برای درخواست �ارت حافظھ آفالین، لطفا

 

 بخشهای هر دوره آموز��ی

 راهنمای دوره •

 �شان موسسھ •

 عنوان در��ی 10تا  7 •

 امتحان پایا�ی •

 

 راهنمای دوره

توان در باالی صفحھ دوره و روی �ارت حافظھ یافت. این راهنما ، شامل راهنمای دوره خواهد بود. این سند را میموسسھ هزاره سوماز  هر دوره

طور م�خص شامل شرح دوره، اهداف دوره، فهرس�ی از عناو�ن حاوی اطالعات اولیھ در مورد محتوا و هدف دوره خواهد بود. این راهنما بھ

 اند.بندی و فهرس�ی از استادان و شبانا�ی است کھ در محتوای دروس مشارکت داشتھره، اطالعات نمرههای دو در��ی، توضی�� در مورد بخش

 

 

 های خدمت و زند�ی)های موسسھ (مهارت�شان

همراه  هاییدهد. دستورالعملهای خدم�ی هر دوره انجام میهای متمایز موسسھ هزاره سوم، �اری است کھ گروه شما در مورد �شانی�ی از و�ژ�ی

هر سند �شان، شامل چهار بخش پردازد. شده و آنچھ کھ پیش از اعطای آن باید انجام شود میشود کھ بھ �شان م�خصبا هر دوره ارائھ می

های �شان، موضوعات بحث و فراخوان بھ عمل. امیدوار�م کھ شما در ابتدای هر است: آیھ/ بندی آغاز�ن برای توصیف موضوع �شان، مولفھ

تری ب��داز�د کھ در عناو�ن بحث ارائھ های �عدی، زما�ی را بھ توضیح در مورد مالحظات جامعو پیش از پرداخ�ن بھ فراخوان بھ عمل در بخشدوره 

 اند.شده

 

اص شما را در هر جلسھ حضوری بھ خود اختص های منظم در گروهاقدامات در�افت �شان، هم بحث و هم فراخوان بھ عمل، باید بخ��ی از بحث

گ��ید تا هم اقدامات �شان را �سهیل کنید و هم �س از تکمیل معیارهای عنوان مر�ی، از درک خود �سبت بھ موضوع �شان ��ره میدهد. شما بھ

 شوند.�لیسا، دعا، �شارت، زند�ی عبادی و غ��ه میزند�ی ها شامل موضوعا�ی ازجملھ آموزه، ره��ی، �شان، تائید خود را اعالم کنید. �شان

 

 های هر عنوان در��یبخش

 های و�دئویی/ مت�ی / صو�ی. آموزش1

 . راهنمای مطالعھ2

https://institute.thirdmill.org/?redirect=0
http://thirdmill.org/request
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 ها. آزمون 3

 آموز��ی جمع. راهنمای بحث، مدت شرکت در 4

 

 های و�دئویی/ مت�ی / صو�یآموزش. 1

واسطھ ، این موهبت را داراست کھ بھموسسھ هزاره سومآن وجود دارد.  کند و شیوه ارائھدر بطن هر برنامھ آموز��ی، محتوایی کھ معر�� می

دا��جو�ان بھ تماشا، خواندن، یا �وش دادن  دس����ی دارد. هر هفتھ مقدسکتابای ، بھ ����ین برنامھ آموز��ی چندرسانھخدمات هزاره سوم

 است. مقدسکتابهای دقیق هوز هایی از شبانان و استادان سراسر جهان و آمهای برنده جایزه، مصاحبھپردازند کھ شامل گرافیکبھ در��ی می

 

 . راهنمای مطالعھ2

ها دشوار حال، هنوز در�ردارنده موضوعا�ی هستند کھ �ا�� درک آناند، با اینپذیر ن�ارش شدهاگرچھ دروس هزاره سوم بھ سب�ی شیوا و درک

استاد در یک کالس درس طی چندین جلسھ ارائھ  حال، ممکن است در��ی حاوی اطالعا�ی باشد کھ �سیار فراتر از مباح�ی باشد کھاست. درع�ن

ایم. هر راهنما بھ کردهمنظور کمک بھ دا��جو�ان در پرداخ�ن آ�اهانھ و با دقت بھ مطالب، برای هر عنوان در��ی راهنمای مطالعھ ��یھدهد. بھمی

ها دارای دو مولفھ اص�� هستند: ��ی است. این بخشهای تحت پوشش آن عنوان در متناظر با مقولھ شود کھهایی با کدهای زما�ی تقسیم میبخش

. دا��جو�ان باید هن�ام تماشای ارائھ و�دئویی دروس، از رئوس مطالب برای سواالت مروری و  برداری رئوس مطالب برای یادداشت

عنوان مر�ی اطمینان حاصل دهند. بھجهت آماد�ی برای آزمون عنوان در��ی، بھ سواالت مروری پا�خ  برداری استفاده کنند و �س از آنیادداشت

 کنند.کنید کھ دا��جو�ان هر هفتھ از راهنمای مطالعھ برای برر��ی مطالب استفاده 

 

 ها. آزمون 3

ای است. �س از تماشای و�دئو، ای، درست/ نادرست و سواالت مقا�سھهر عنوان در��ی شامل آزمو�ی است کھ دارای سواالت چندگز�نھ

دقیقھ  20است کھ حدود ای طرا�� شده�ونھطالعھ �ا�� مطالب توسط دا��جو، الزم است کھ در آزمون شرکت کنند، کھ بھبرداری و میادداشت

% کسب کنند. اگر 80ای باالتر از شدن آزمون، دا��جو�ان باید نمره» تکمیل«برد. برای کسب نمره قبو�� و دقیقھ برای هر سوال) زمان می 1(

ساعت برای آغاز مجدد آن ص�� کند. ما  1تواند دو�اره در آزمون شرکت کند، اما قبل از آن باید دست نیافت، مینمره  %80دا��جویی بھ حداقل 

کنیم کھ پیش از آزمون مجدد، از این یک ساعت برای مطالعھ استفاده کنند. دا��جو�ان مجاز هستند تا زمان در�افت بھ دا��جو�ان پیشنهاد می

 داد کھ الزم باشد در آزمون شرکت کنند.نمره قبو��، بھ هر �ع

کنیم کھ دا��جو�ان را ملزم کنید تا بھ م��ان �ا�� مطالعھ کنند و عنوان مر�ی �ست�ی دارد، اما بھ شما پیش��اد میاگرچھ این در ��ایت بھ شما بھ

کند کھ دا��جو�ان ای تضم�ن میا اندازهکم تقبل از شرکت در جلسات بحث هفت�ی/منظم، در آزمون نمره قبو�� کسب کنند. این روش دست

 ها با گروه شما �حبت کنند.اند تا در مورد آناند و آمادهمطالب این هفتھ دوره را درک کرده
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کھ قابل درک است. » عنوان مر�ی انجام بدمای نیست کھ بھهمھ، �ار دیگھ نظارت کردن برغ�� از بھ«در این مرحلھ ممکن است با خود ب�و�ید 

اند. اما هزاره سوم همیشھ ارزش �سیاری برای ها فراهم شدهشود در خود دروس و�دیویی و آزمون بیش�� مواردی کھ مر�وط بھ آموزش افراد می

شو�د. همراه با هر عنوان در��ی، در اینجا است کھ شما وارد عمل می کنند قائل است. وهای بحث نقش پیدا می�عامالت حضوری کھ در گروه

اند استفاده تاز�ی بھ آن پرداختھو�و با گروه خود در مورد درو��ی کھ بھایم کھ هر هفتھ از آ��ا برای هدایت گفتراهنمای بحث اضافھ کرده

کنند و آنچھ را کھ برای واقعا مفاهیم دروس را در تفکر خود تثبیت میو�وها است کھ دا��جو�ان کنید. اشتباه برداشت نکنید، در این گفتمی

 دست خواهند آورد.�ارگ��ی در خدمت و رابطھ با خدا نیاز دارند بھبھ

عنوان همراه با شرح و سواالت مروری در صفحھ دوم. بھ مطالعھ موردیدر صفحھ اول و  سواالت بحثهر راهنمای بحث شامل دو مولفھ است: 

انجامد. طول میبھ یک ساعت تا یک ساعت و نیمای در راهنمای بحث برای �سهیل آن استفاده کنید، کھ حدود مختار هستید کھ از هر مؤلفھ مر�ی
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ها ممکن است شما از یک سوال برای بحث تواند با توجھ بھ نیازها، زمینھ فرهن�ی و اندازه گروه متفاوت باشد. در �ع��ی از هفتھاین موضوع می

ها ممکن است از های دیگر ت��ا از �عدادی از سواالت بحث استفاده کنید و تمام. و در بر�� از هفتھمطالعھ موردی استفاده کنید و در هفتھ و

و�ویی خوب، سالم و من�جم در عنوان مر�ی، ابزاری برای �سهیل گفتهای موجود استفاده کنید. هدف این راهنماها این است کھ بھتمام گز�نھ

�ار کنید کھ راهنمای بحث را بھحال شما انتخاب میتان فراهم کنند چراکھ بھ دنبال درک ���� مفاهیم درس هستند. با اینمیان اعضای گروه

 کھ بھ آ��ا اشراف �امل داشتھ باشند و بھ تمامی سواالت بحث در صفحھ روددانند کھ از آ��ا انتظار میگ��ید، مطم�ن شو�د کھ دا��جو�ان می

اول پا�خ دهند و آماده بحث در مورد آ��ا باشند. نیازی بھ پا�خ�ویی بھ سواالت بخش مطالعھ موردی پیش از جلسھ حضوری گروه نیست ز�را 

 عنوان گروه بحث کنند. هدف این است کھ در مورد آ��ا با یکدیگر بھ

سئولیت است کھ مطم�ن شو�د همھ در گروه شما مشارکت عنوان مر�ی است کھ شامل این منقش شما بھ دیگر در بحث گرو��، یک تبصره

و�و غالب است کھ دیگران ای بر گفت�ونھکنند. اما اگر فردی را یافتید کھ بھ�ا�� دارند. �ع��ی افراد بیش�� و �ع��ی هم کم�� �حبت می

حال، اگر در ظر فرهن�ی، برای اصالح آن بیابید. درع�نای مناسب از نروش�ی و یا عمدتا �ا�� اف�ار خود را بیان کنند، باید شیوهتوانند بھن�ی

دلگرمی و  کنند، وظیفھ شما است کھ بھ آ��اطور طبی�� تمایل بھ س�وت دارند و �حبت کردن را بھ دیگران واگذار میگروه شما بیش�� افراد بھ

 آزادی عمل بدهید تا اف�ار خود را با گروه در میان بگذارند.
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