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گزارش اخبار وزارت آموزش و پرورش

تعداد کل محتوا : 517

سازمان خبرگزاری پايگاه خبری روزنامه

16 265 174 62



گزارش فراواني و درصد فراواني مطالب مرتبط با وزارت آموزش و پرورش

درصد فراواني فراواني نام منبع رديف

6/6 34 خبرگزاري باشگاهخبرنگارانجوان 1

6/0 31 خبرگزاري ايرنا 2

4/4 23 خبرگزاري تسنيم 3

3/9 20 خبرگزاري ايسنا 4

3/7 19 خبرگزاري مهر 5

3/5 18 خبرگزاري فارس 6

3/1 16 سايت وزارت آموزش و پرورش 7

2/9 15 خبرگزاري ايسنا-استانها 8

2/7 14 خبرگزاري پانا 9

2/7 14 خبرگزاري شبستان 10

2/5 13 خبرگزاري برنا 11

2/1 11 خبرگزاري صدا و سيما 12

2/1 11 خبرگزاري قرآن(ايکنا) 13

1/7 9 ايران اکونوميست 14

1/7 9 خبرگزاري ايلنا 15

1/5 8 تيتر برتر 16

1/5 8 خبرگزاري موج 17

1/4 7 شعار سال 18

1/2 6 خبرگزاري آنا 19

1/2 6 سپيدارآنالين 20

1/2 6 شهر فردا 21

1/0 5 اعتماد آنالين 22

1/0 5 بولتن نيوز 23

1/0 5 جماران 24

1/0 5 خبرگزاري ايمنا 25

1/0 5 خبرگزاري بسيج 26

1/0 5 خبرنامه دانشجويان ايران 27

1/0 5 دانا 28

1/0 5 سادس 29

0/8 4 19 دي 30

0/8 4 اطالعات 31

0/8 4 صداي معلم 32

0/6 3 آرمان ملي 33

0/6 3 اقتصاد آنالين 34

0/6 3 تابناک استانها 35

0/6 3 خبر داغ 36

0/6 3 خبرگزاري آريا 37

0/6 3 خبرگزاري خبرآنالين 38

0/6 3 عصر ايران 39

0/6 3 فانوس(پايگاه خبري) 40



گزارش فراواني و درصد فراواني مطالب مرتبط با وزارت آموزش و پرورش

درصد فراواني فراواني نام منبع رديف

0/6 3 مواجهه 41

0/6 3 همشهري آنالين 42

0/4 2 اکوفارس 43

0/4 2 ايران آنالين 44

0/4 2 ايران خبر 45

0/4 2 بازار کار 46

0/4 2 بشارت نو 47

0/4 2 بهداشت نيوز 48

0/4 2 پول و تجارت 49

0/4 2 تابش کوثر 50

0/4 2 تابناک 51

0/4 2 جمهور 52

0/4 2 جمهوري اسالمي 53

0/4 2 حسبان 54

0/4 2 حمايت 55

0/4 2 خبر فوري 56

0/4 2 خبرخودرو 57

0/4 2 صداي اصالحات 58

0/4 2 فرتاک نيوز 59

0/4 2 قلم نيوز 60

0/4 2 کاروکارگر 61

0/4 2 کائنات 62

0/4 2 مردم ساالري 63

0/4 2 مشرق نيوز 64

0/4 2 مليت 65

0/4 2 هفت صبح 66

0/4 2 همشهري 67

0/4 2 akhbarekhoob.ir 68

0/4 2 rotbehonline.ir 69

0/2 1 3 بي ان 70

0/2 1 ابتکار 71

0/2 1 ابرار 72

0/2 1 اتحادخبر 73

0/2 1 اخباربانک 74

0/2 1 استانداري تهران 75

0/2 1 اسرار 76

0/2 1 اصفهان امروز 77

0/2 1 اعتدال(پايگاهخبري) 78

0/2 1 اعتماد 79

0/2 1 آفتاب نيوز 80



گزارش فراواني و درصد فراواني مطالب مرتبط با وزارت آموزش و پرورش

درصد فراواني فراواني نام منبع رديف

0/2 1 آفتاب يزد 81

0/2 1 آفرينش 82

0/2 1 افق تهران 83

0/2 1 اقتصاد برخط 84

0/2 1 اقتصاد گردان 85

0/2 1 اقتصاد ملي 86

0/2 1 امتداد نيوز 87

0/2 1 امروز 88

0/2 1 ايران 89

0/2 1 ايمان 90

0/2 1 بازار نيوز 91

0/2 1 برترينها 92

0/2 1 بنکر 93

0/2 1 بهار 94

0/2 1 بهار نيوز 95

0/2 1 بويرنيوز 96

0/2 1 پايشگر 97

0/2 1 پيام زمان 98

0/2 1 تابناک-ايالم 99

0/2 1 تاپ خبر 24 100

0/2 1 تجارت امروز 101

0/2 1 تهران نيوز 102

0/2 1 توسعه ايراني 103

0/2 1 تيتر شهر 104

0/2 1 تيک 105

0/2 1 جام نيوز 106

0/2 1 جهان نيوز 107

0/2 1 خانه ملت 108

0/2 1 خبرگزاري اهل بيت() 109

0/2 1 خبرگزاري دانشجو 110

0/2 1 خبرگزاري ميزان 111

0/2 1 خراسان 112

0/2 1 خوانا نيوز 113

0/2 1 خوزستان آنالين 114

0/2 1 دنياي بانک 115

0/2 1 ديدار نيوز 116

0/2 1 ديوان اقتصاد 117

0/2 1 رسالت 118

0/2 1 روزان 119

0/2 1 ساعت 24 120



گزارش فراواني و درصد فراواني مطالب مرتبط با وزارت آموزش و پرورش

درصد فراواني فراواني نام منبع رديف

0/2 1 سايه 121

0/2 1 سبا724 122

0/2 1 ستاره ها 123

0/2 1 سرمد نيوز 124

0/2 1 شرق 125

0/2 1 شما نيوز 126

0/2 1 صبح نو 127

0/2 1 صبحانه آنالين 128

0/2 1 صراط نيوز 129

0/2 1 عصر ايرانيان 130

0/2 1 عصر رسانه 131

0/2 1 فارس آنالين 132

0/2 1 فردا نيوز 133

0/2 1 قدس 134

0/2 1 کليد 135

0/2 1 گيتيآنالين 136

0/2 1 گيالن آنالين 137

0/2 1 مرآت نيوز 138

0/2 1 ناطقان 139

0/2 1 نقدينه 140

0/2 1 نما 141

0/2 1 نوآوران 142

0/2 1 هدف اقتصاد 143

0/2 1 khabarbanoo.com 144

0/2 1 khabarrast.ir 145

0/2 1 khateetedal.ir 146

0/2 1 navidetehran.ir 147

0/2 1 news.ostb.ir 148

0/2 1 niksalehi.com 149

0/2 1 omid-khouzestan.ir 150

0/2 1 payamevijeh.ir 151

0/2 1 resaneh7.com 152

100 517 جمع کل



نمودار فراواني و درصد فراواني مطالب مرتبط با وزارت آموزش و پرورش



فهرست اخبار وزارت آموزش و پرورش

صفحه عنوان رسانه

18 اخبار وزير آموزش و پرورش
19 افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو بر اساس سوابق تحصيلي بشارت نو

20 افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو بر اساس سوابق تحصيلي اقتصاد ملي

21 بازنشستگي 68 هزار معلم در مهر خراسان

22 پاداش پايان خدمت فرهنگيان شهريور ماه پرداخت مي شود عصر ايرانيان

23 پاداش پايان خدمت فرهنگيان شهريور ماه پرداخت مي شود رسالت

24 پرداخت پاداش پايان خدمت فرهنگيان در شهريورماه حمايت

25 تأکيد بر کاهش ساعت هاي آموزش سايه

26 تقدير سرپرست وزارت آموزش و پرورش از استاندار قم به دليل توفيقات نهضت سوادآموزي عصر رسانه

27 تقدير سرپرست وزارت آموزش و پرورش از استاندار قم به دليل توفيقات نهضت سوادآموزي حسبان

28 تقدير سرپرست وزارت آموزش و پرورش از استاندار قم به دليل توفيقات نهضت سوادآموزي روزان

29 حقوق اعضاي هيئت علمي بايد بيشتر شود قدس

30 کاهش 30 درصدي سهم کنکور آرمان ملي

31 افزايش پذيرش کنکور بر اساس سوابق تحصيلي همشهري

32 تغيير حکم 100 هزار معلم به تمام وقت تا ابتداي مهرماه بهار

33 راهي براي افزايش 500 تا 700 هزار توماني حقوق معلمان اعتدال(پايگاهخبري)

35 پذيرش دانشجو بر اساس سوابق تحصيلي افزايش مي يابد اعتماد آنالين

khabarrast.ir - خبرگزاري ايلنا - بويرنيوز تکرار در (3) منبع :

36 زمان واريز پاداش پايان خدمت فرهنگيان اعالم شد اقتصاد آنالين

بازار نيوز تکرار در (1) منبع :

37 پاداش پايان خدمت فرهنگيان شهريور ماه پرداخت مي شود ايران اکونوميست

خبرگزاري مهر - خبرگزاري باشگاهخبرنگارانجوان تکرار در (2) منبع :

38 جزييات صدور حکم تمام وقت براي معلمان آموزش و پرورش پايشگر

39 پاسخ سرپرست آموزش و پرورش به حقوق نجومي معاونانش تابش کوثر

خبرنامه دانشجويان ايران - خبرگزاري ميزان - فردا نيوز - مشرق نيوز - دانا - خبرگزاري باشگاهخبرنگارانجوان - مرآت
نيوز

تکرار در (7) منبع :

40 ورود 20 هزار معلم جديد به مدارس از ابتداي مهر تابناک

قلم نيوز - خبرگزاري ايسنا - فانوس(پايگاه خبري) تکرار در (3) منبع :

42 مدرسه را کانون اصلي تحول است تجارت امروز

44 جزئيات افزايش حقوق معلمان اعالم شد جام نيوز

payamevijeh.ir تکرار در (1) منبع :

46 پيام تسليت در پي درگذشت دانش آموز و فرهنگي چهارمحال و بختياري خبرگزاري
باشگاهخبرنگارانجوان

47 کنترل و کاهش آسيب ها و اعتياد در مدارس با رويکرد پيشگيرانه ،    .   .  . خبرگزاري پانا

خبرگزاري پانا - سايت وزارت آموزش و پرورش تکرار در (2) منبع :

48 8 طرح براي پيشگيري و کنترل آسيب هاي اجتماعي خبرگزاري صدا و سيما

49 امکانات وزارت آموزش  و پرورش دو تا سه برابر شده است خبرگزاري موج



فهرست اخبار وزارت آموزش و پرورش

صفحه عنوان رسانه

51 از طرح معلم تمام وقت دفاع مي کنم شعار سال

شعار سال تکرار در (1) منبع :

53 بايد ظرفيت هاي اقتصادي آموزش و پرورش آزاد شود شعار سال

55 واکنش سرپرست به حقوق 20 ميليوني معاونان وزير آموزش وپرورش صبحانه آنالين

56 68 هزار معلم در مهر 98 بازنشسته مي شوند عصر ايران

خبرخودرو - مليت - خبرگزاري برنا تکرار در (3) منبع :

58 ورود 20 هزار معلم از طريق جذب فارغ التحصيالن دانشگاه فرهنگيان فرتاک نيوز

ايران خبر - ايران اکونوميست - بازار کار - جهان نيوز - خبرگزاري ايرنا - navidetehran.ir - سايت وزارت آموزش و
پرورش - خبرگزاري مهر

تکرار در (8) منبع :

60 آموزش و پرورش :  500 تا 700 هزار تومان به حقوق معلم افزوده مي شود مليت

63 اخبار وزارت آموزش و پرورش
64 ارجاع پرونده 27 مدير مدرسه دولتي به هيأت تخلفات اطالعات

65 مشکل اصلي ما آسيبهاي اجتماعي است اعتماد

66 آموزش و پرورش بدنبال پايان طبقه بندي دانش آموزان جمهور

67 پوشش 100 درصدي طرح شهاب در پايه چهارم براي سال تحصيلي جديد جمهور

68 يکي از دستاوردهاي سند تحول بنيادين، فلسفه تربيتي بومي است حسبان

69 مدارس سيل زده رو به راه مي شوند صبح نو

70 وجود 140 هزار دانش آموز بازمانده از تحصيل در کشور صداي اصالحات

شرق - آفتاب يزد - ابرار - کائنات - مردم ساالري - نوآوران - پيام زمان - اسرار تکرار در (8) منبع :

71 اعالم نتايج آزمون ورودي مدارس سمپاد تا نيمه مرداد مردم ساالري

72 جزئيات صدور برگه هاي هدايت تحصيلي هفت صبح

73 اعالم نتايج آزمون ورودي مدارس سمپاد تا نيمه مرداد کائنات

74 بيش از 2 ميليون دانش آموز در مسير حفظ جز 30 قرآن هستند 19 دي

75 پرونده 27 مدير مدرسه دولتي به هيئت تخلفات ارجاع داده شد 19 دي

76 مشکل اصلي ما آسيب هاي اجتماعي است 19 دي

77 رضوان حکيم زاده : توجه به مناطق سيل زده در اولويت است شعار سال

فانوس(پايگاه خبري) - خبرگزاري مهر - خبرگزاري ايرنا - جماران - خبرگزاري باشگاهخبرنگارانجوان تکرار در (5) منبع :

78 شرط خداوند در تداوم سعادت /  با فضاي مطلوب قرآني فاصله داريم خبرگزاري قرآن(ايکنا)

خبرگزاري ايسنا-استانها - سادس - خبرگزاري ايسنا تکرار در (4) منبع :

79 « آيت الله سيد احمد ميرعمادي »  مورد تجليل قرار گرفت خبرگزاري مهر

خبرگزاري بسيج - خبرگزاري قرآن(ايکنا) تکرار در (2) منبع :

80 مديرکل تعاون و پشتيباني آموزش وپرورش :  اسکان تابستاني فرهنگيان تا 15   .   .  . گيتيآنالين

سايت وزارت آموزش و پرورش - خبرگزاري ايرنا تکرار در (2) منبع :

81 طرح ملي گفت و گو در مدارس کشور اجرا شد اعتماد آنالين

82 برنامه درسي فرصت ساز تحول در آموزش وپرورش است شهر فردا

خبرگزاري تسنيم تکرار در (1) منبع :



فهرست اخبار وزارت آموزش و پرورش

صفحه عنوان رسانه

83 کسب 4 مدال در المپياد جهاني شيمي توسط دانش آموزان ايراني شهر فردا

ايران اکونوميست - تيتر برتر - rotbehonline.ir - سايت وزارت آموزش و پرورش - خبرگزاري پانا - خبرگزاري مهر -
akhbarekhoob.ir - خبرگزاري ايسنا - خبرگزاري ايلنا - خبرگزاري برنا - مشرق نيوز

تکرار در (11) منبع :

83 زمان اعالم نتايج آزمون ورودي مدارس سمپاد تابناک

تيتر برتر - خبرگزاري ايسنا - خبرگزاري پانا - خبرگزاري مهر - سايت وزارت آموزش و پرورش - خبرگزاري تسنيم -
خبرگزاري موج

تکرار در (7) منبع :

85 حضور بين المللي در دستور کار مرکز استعدادهاي درخشان است خبرگزاري ايرنا

خبرنامه دانشجويان ايران - خبرگزاري ايرنا تکرار در (2) منبع :

86 جشنواره خالقيت نمونه بارز اقتصادمقاومتي دانش بنيان است خبرگزاري فارس

خبرگزاري موج - خبرگزاري ايسنا-استانها تکرار در (3) منبع :

86 ايران در المپياد شيمي رتبه ششم جهان را کسب کرد خبرگزاري موج

87 کارگروه ويژه جمع آوري مدارس خشتي سيستان تشکيل شد خبرگزاري ايرنا

88 بسياري از مدال آوران المپيادهاي جهاني از استان هاي کم برخوردار هستند خبرگزاري آنا

89 پرورش خالقيت دانش آموزان مهم ترين گام براي تقويت توليد است خبرگزاري شبستان

90 مدارس کشور ميزبان 5 ميليون دبستاني /  آماده سازي مدارس مناطق سيل زده در   .   .  . خبرگزاري فارس

خبرگزاري فارس - خبرگزاري تسنيم - بولتن نيوز - سادس - تيتر برتر تکرار در (5) منبع :

91 وضعيت نامطلوب سمپاد در علوم پايه خبرگزاري فارس

خبرگزاري فارس تکرار در (1) منبع :

92 معاون وزير آموزش و پرورش :  معلمان جديد بايد مهارت ها و صالحيت هاي الزم   .   .  . خبرگزاري تسنيم

خبرگزاري ايسنا - تيتر برتر تکرار در (2) منبع :

93 معاون وزير آموزش و پرورش :  معلمان جديد بايد مهارت ها و صالحيت هاي الزم را کسب کنند خبرگزاري تسنيم

94 توسعه فعاليت هاي قرآني نيازمند به يک نهضت ملي است خبرگزاري برنا

سايت وزارت آموزش و پرورش تکرار در (1) منبع :

95 490 اثر به دبيرخانه نخستين جشنواره خالقيت معلمان لرستان ارسال شد خبرگزاري تسنيم

خبرگزاري باشگاهخبرنگارانجوان تکرار در (1) منبع :

96 در نقش کارگزاران اصلي مدرسه بايد بازنگري کنيم  / راهبري تربيتي کالن در   .   .  . خبرگزاري برنا

96 رشد 7 درصد پوشش نوآموزان پيش دبستاني نسبت به سال گذشته  /  اجراي برنامه   .   .  . خبرگزاري برنا

خبرگزاري برنا - خبرگزاري باشگاهخبرنگارانجوان تکرار در (2) منبع :

98 اخبار سايت
99 کسب 1 مدال طال ،  2 مدال نقره و 1 مدال برنز در المپياد جهاني شيمي توسط دانش آموزان ايراني سايت وزارت آموزش و

پرورش
99 366 مرکز رفاهي خانه معلم ، 300 اردوگاه و 2 هزار مدرسه مجري طرح اسکان تابستاني فرهنگيان سايت وزارت آموزش و

پرورش
100 توسعه فعاليت هاي قرآني نيازمند به يک نهضت ملي است سايت وزارت آموزش و

پرورش
101 سرپرست وزارت آموزش  و پرورش فوت دانش آموز و همکار فرهنگي را تسليت گفت سايت وزارت آموزش و

پرورش
101 ورود 20 هزار معلم فارغ التحصيل دانشگاه فرهنگيان از ابتداي مهر به مدارس سايت وزارت آموزش و

پرورش
103 ارتقا سيزده پله اي ايران در المپياد جهاني شيمي دانش آموزي سايت وزارت آموزش و

پرورش
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106 پيام تبريک سرپرست وزارت آموزش  و پرورش به دانش آموزان افتخارآفرين المپياد جهاني شيمي سايت وزارت آموزش و
پرورش

106 کنترل و کاهش آسيب ها و اعتياد در مدارس با رويکرد پيشگيرانه ،  توانمندسازانه و تاب آورانه سايت وزارت آموزش و
پرورش

108 ساير اخبار
109 پروژه هاي نوسازي مدارس با حساسيت بيشتري پيگيري شود آفرينش

110 85 درصد مدارس اصفهان استيجاري است اصفهان امروز

111 دشتي و تنگستان بيشترين مدارس تخريبي استان بوشهر را دارند اطالعات

112 آغاز احداث سومين مدرسه شهداي بانک ملي در گيالن امروز

113 40 درصد فضاهاي آموزشي قم توسط خيران ساخته شده است ايمان

114 تعمير و تجهيز 24 مدرسه در شهرستان جاسک جمهوري اسالمي

115 سنجش سالمت بيش از 43 هزار نوآموز خوزستانى تاکنون هدف اقتصاد

116 حال مدارس خوب نيست! آرمان ملي

117 وزير آموزش و پرورش زن باشد آرمان ملي

118 رنگ زنانه در کابينه؟ ابتکار

119 کسب 4مدال توسط دانش آموزان ايراني در المپياد جهاني شيمي اطالعات

120 پيش شرط ثبت نام دانش آموزان در پايه ششم ايران

121 اجراي طرح «مدارس عاري از پوسيدگي دندان» بشارت نو

122 زبان ملي عليه زبان مادري؟ توسعه ايراني

123 آموزش و پرورش از ورود به حاشيه ها پرهيز کند جمهوري اسالمي

124 پيش شرط جديد ثبت نام در پايه ششم حمايت

125 اعتياد از مهمترين آسيب هاي اجتماعي در مدارس است صداي اصالحات

126 آموزش و پرورش به فرد تحول خواه نياز دارد نه شيرين زبان مواجهه

127 راهي به رهايي از کليشه هاي مدرسه مواجهه

128 فرهنگيان بازنشسته در هزارتوي وعده ها مواجهه

129 روزگار پُر التهابِ دان شآموزان نهم هفت صبح

130 آسيب اجتماعي؛بزرگ ترين مشکل آموزش و پرورش همشهري

131 ذوالقدر خواستار انتصاب وزيري زن در آموزش و پرورش شد کاروکارگر

132 ثبت اطالعات سالمت دانش آموزان در سامانه سيب کليد

133 حاجي بابايي در نشست نقد و بررسي عملکرد مديريت آموزش و پرورش در دولت هاي يازدهم و دوازدهم در مجتمع
آموزشي نبي اکرم ( ص ) : 9 سازمان از قانون مجلس استثنا هستند ! نگاه به اقتصاد آموزش و پرورش نگاه ليبرال است !

صداي معلم

137 حاجي بابايي در نشست نقد و بررسي عملکرد مديريت آموزش و پرورش در دولت هاي يازدهم و دوازدهم در مجتمع
آموزشي نبي اکرم ( ص ) : 9 سازمان از قانون مجلس استثنا هستند ! نگاه به اقتصاد آموزش و پرورش نگاه ليبرال است !

صداي معلم

142 " انتظار مي رود سرپرست وزارت آموزش و پرورش، در مورد مسائل، مشکالت و دغدغه هاي سازمان نوسازي، توسعه و
تجهيز مدارس، در بخش هاي سخت افزاري، نرم افزاري و مهم تر از آن، نيروي انساني فعال و پويا و با انگيزه، نگاه دغدغه
مند داشته و همه ي اطالعات وضعيت موجود را از کانال هاي متفاوت(و نه فقط گزارش هاي سازماني) پيگيري نمايند "

هنر آشپزي ؛ ماست مالي با کلنگ ؟!

صداي معلم

144 اميرعلي نعمتالهي قائممقام سابق وزارت آموزش و پرورش و معاون سابق حقوقي و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش :
در حال حاضر نيازي به برنامهاي به غير از اجراي سند تحول بنيادين نيست

صداي معلم

145 درمان پوسيدگي هاي دنداني ،  پيش شرط ثبت نام دانش آموزان پايه ششم در مدارس آفتاب نيوز
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بهداشت نيوز - شهر فردا - عصر ايران - اتحادخبر - فرتاک نيوز - خبرگزاري ايسنا - خبرخودرو - خبر فوري - خبرگزاري
مهر - همشهري آنالين - خبرگزاري ايرنا - niksalehi.com - تيتر برتر

تکرار در (13) منبع :

146 برگزاري جلسه ستاد پروژه مهر 98 آموزش و پرورش منطقه کهريزک استانداري تهران

146 140 هزار دانش آموز ايراني بازمانده از تحصيل /  دولت توان مقابله با آسيب   .   .  . اعتماد آنالين

خبرگزاري ايسنا - ايران آنالين - خبرگزاري پانا - شهر فردا تکرار در (4) منبع :

147 سودجويي مافياي کنکور از برند دانشگاه هاي برتر ايران آنالين

148 چند نوع مدرسه در ايران داريم ؟  + شرايط ثبت نام ايران اکونوميست

خبرگزاري باشگاهخبرنگارانجوان - شعار سال - ناطقان تکرار در (3) منبع :

150 صعود 300 دانش آموز انجمن اسالمي دانش آموزان به قله سبالن ايران اکونوميست

خبرگزاري مهر - خبرگزاري ايرنا - خبرگزاري تسنيم - خبرگزاري پانا - خبرگزاري فارس - خبرگزاري آنا تکرار در (6) منبع :

151 اتمام فاز اول مدارس عاري از پوسيدگي دندان تا پايان سال ايران اکونوميست

خبرگزاري ايلنا - خبرگزاري مهر - خبرگزاري باشگاهخبرنگارانجوان - خبرگزاري صدا و سيما - خبرگزاري تسنيم - بولتن
نيوز - خبرگزاري برنا - خبرگزاري شبستان - خبرگزاري خبرآنالين

تکرار در (9) منبع :

151 ارجاع پرونده 27 مدير مدرسه دولتي به هيئت تخلفات ايران خبر

صراط نيوز - ساعت 24 - خبرگزاري ايسنا - خبرگزاري خبرآنالين - اقتصاد آنالين - ديدار نيوز - جماران - خبرگزاري
باشگاهخبرنگارانجوان

تکرار در (8) منبع :

152 خراسان شمالي 760 سهميه جذب معلم دارد بازار کار

خبرگزاري باشگاهخبرنگارانجوان تکرار در (1) منبع :

153 170 هزار دانش آموز شهرستان اروميه مهر امسال به مدرسه مي روند تابناک استانها

153 تفاهم نامه همکاري بين جمعيت هالل احمر واداره کل آموزش وپرورش استان   .   .  . تابناک-ايالم

154 دريافت اجباري کمک به مدرسه غيرقانوني و غيرشرعي است تهران نيوز

دانا تکرار در (1) منبع :

155 يک شرط جالب براي ثبت نام کالس ششمي ها تيک

برترينها - تابش کوثر - خبر داغ - پول و تجارت - خبرگزاري باشگاهخبرنگارانجوان - دانا - بهار نيوز - اقتصاد آنالين تکرار در (8) منبع :

156 حضور بين المللي دانش آموزان در دستور کار مرکز استعدادهاي درخشان است خبرنامه دانشجويان
ايران

خبرگزاري ايرنا تکرار در (1) منبع :

157 تحصيل 3200 دانشجو در دانشگاه فرهنگيان کرمان خبرنامه دانشجويان
ايران

خبرگزاري فارس تکرار در (1) منبع :

157 مشهد مقدس ،  ميزبان دانش آموزان قرآني کشور خبرگزاري آريا

158 دانش آموزان داراي ظرفيت هاي بسيار خوبي براي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت هستند خبرگزاري آريا

159 مدارس چوبي استان گيالن تا دو سال آينده جمع آوري مي شود خبرگزاري آنا

160 آموزش زير سايه کنکور خبرگزاري آنا

163 لزوم برندسازي مدارس سماي خراسان رضوي خبرگزاري آنا

164 مدارس کپري جزو حقيقت تلخ سيستان و بلوچستان است /  جمع آوري 600 مدرسه کپري خبرگزاري آنا

165 کشته شدن چهار دانش آموز سوداني در تظاهرات استان کردفان خبرگزاري اهل بيت()

166 دانش آموزان استثنايي البرز در 10 پايگاه تابستانه مهارت مي آموزند خبرگزاري ايرنا
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سپيدارآنالين - جماران تکرار در (2) منبع :

166 کرسي هاي آزاد انديشي را در مدارس البرز تقويت کنيم خبرگزاري ايرنا

سپيدارآنالين - خبرگزاري خبرآنالين تکرار در (2) منبع :

168 موسسه خيريه مکتب النبي بازار تهران در چاراويماق مدرسه مي سازد خبرگزاري ايرنا

168 ايجاد سازه هاي ورزشي کوچک در مدارس ابتدايي دختران زنجان خبرگزاري ايرنا

169 دانش آموز گنبدي مقام سوم رقابت هاي بدمينتون کشور را کسب کرد خبرگزاري ايرنا

170 اختصاص 2 ميلياردتومان براي استاندارد سازي سيستم هاي گرمايشي مدارس   .   .  . خبرگزاري ايرنا

خبرگزاري ايرنا - خبرگزاري شبستان تکرار در (2) منبع :

170 قزوين ميزبان اولين دوره مسابقات کدنويسي دانش آموزان کشور شد خبرگزاري ايرنا

171 طرح ايمن سازي در 73 مدرسه حاشيه راه آذربايجان غربي اجرا شد خبرگزاري ايرنا

171 معترضان سوداني کشتار دانش آموزان را محکوم کردند خبرگزاري ايرنا

172 کارگروه ويژه جمع آوري مدارس خشتي سيستان تشکيل شد خبرگزاري ايرنا

173 طرح اسکان تابستاني فرهنگيان تا 15 شهريور ادامه دارد خبرگزاري ايرنا

173 کانون پرورش فکري کودکان آينده کشور را مي سازد خبرگزاري ايرنا

news.ostb.ir تکرار در (1) منبع :

174 دولت هاي ليبرال هم آموزش و پرورش را واگذار نمي کنند خبرگزاري ايرنا

177 6 مدرسه جديد تا مهر ماه در بانه به بهره برداري مي رسد خبرگزاري ايرنا

178 پايان المپياد ورزش همگاني دانشجويان با معرفي تيم هاي برتر واليبال و فوتسال خبرگزاري ايرنا

سادس - خبرگزاري ايلنا - خبرگزاري فارس - خبرگزاري ايسنا - خبرگزاري برنا - خبرگزاري تسنيم تکرار در (6) منبع :

178 افزايش هزينه مدارس هيات امنايي اهواز تا سقف 30 درصد خبرگزاري ايرنا

180 ناآرامي ها مدارس سودان را تعطيل کرد خبرگزاري ايرنا

اکوفارس - بولتن نيوز تکرار در (2) منبع :

181 فصل داغ ورزشي 10 هزار دانش آموز پسر و دختر خبرگزاري ايسنا

resaneh7.com - سادس تکرار در (2) منبع :

182 موزه آموزش و پرورش بروجرد راهاندازي ميشود خبرگزاري ايسنا-استانها

183 13 هزار دانش آموز کرمانشاهي در مدارس غيردولتي تحصيل مي کنند خبرگزاري ايسنا-استانها

خبرگزاري ايسنا تکرار در (1) منبع :

184 معاون پرورشي و فرهنگي آموزش و پرورش استان همدان خبر داد حضور 105 هزار دانش آموز همداني در برنامه اوقات
فراغت

خبرگزاري ايسنا-استانها

185 سنجش سالمت بالغ بر 13 هزار نوآموز بدو ورود به دبستان در استان مرکزي خبرگزاري ايسنا-استانها

186 مديرکل نوسازي مدارس استان همدان مطرح کرد وجود 10 استخر نيمه کاره در همدان خبرگزاري ايسنا-استانها

187 تجهيز 890 کالس درس خراسان جنوبي به سيستم گرمايش مرکزي در مهر امسال خبرگزاري ايسنا-استانها

188 کتاب هاي درسي مدارس سيستان و بلوچستان رايگان توزيع خواهد شد خبرگزاري ايسنا-استانها

خبرگزاري باشگاهخبرنگارانجوان تکرار در (1) منبع :

188 مديرآموزش وپرورش ناحيه يک اروميه خبر داد :  کمبود 800 معلم در اروميه براي سال تحصيلي جديد خبرگزاري ايسنا-استانها

خبرگزاري ايسنا تکرار در (1) منبع :
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189 طرح شتاب بخشي به سوادآموزي در شهرستان هاي مرزي استان تدوين شد خبرگزاري ايسنا-استانها

190 افزايش 17.5 درصدي شهريه مدارس غيردولتي / 85 درصد مدارس استيجاري است خبرگزاري ايمنا

191 لزوم پايان دادن به دريافت شهريه سليقه اي در مدارس خبرگزاري ايمنا

191 اما و اگرهاي انتخاب وزير براي آموزش و پرورش خبرگزاري ايمنا

خبرگزاري ايمنا تکرار در (1) منبع :

193 زمان ثبت نام کتب درسي مقاطع مختلف تحصيلي اعالم شد خبرگزاري ايمنا

193 ثبت اطالعات سالمت دانش آموزان در سامانه سيب /  سالمت دانش آموزان اتباع خارجي ارزيابي مي شود خبرگزاري
باشگاهخبرنگارانجوان

بهداشت نيوز - ايران اکونوميست - تيتر شهر تکرار در (3) منبع :

194 نرخ سرويس مدارس دانش آموزان به ازاي هر کيلومتر محاسبه مي شود خبرگزاري
باشگاهخبرنگارانجوان

195 آغاز ثبت نام دانش آموزان متوسطه دوم از امروز خبرگزاري
باشگاهخبرنگارانجوان

خبرگزاري صدا و سيما تکرار در (1) منبع :

195 راه يابي دانش آموزان گيالني به مسابقات فرهنگي هنري کشور خبرگزاري
باشگاهخبرنگارانجوان

خبرگزاري قرآن(ايکنا) - خبرگزاري ايلنا تکرار در (2) منبع :

196 تامين اعتبار براي بازسازي 157 مدرسه سيلزده لرستان خبرگزاري
باشگاهخبرنگارانجوان

196 دانش آموزان کدام مدرسه را براي تحصيل انتخاب کنند ؟ خبرگزاري
باشگاهخبرنگارانجوان

198 قبولي 52 درصد از دانش آموزان متقاضي جهش تحصيلي خبرگزاري
باشگاهخبرنگارانجوان

198 مدارس غيردولتي در حال توسعه است خبرگزاري
باشگاهخبرنگارانجوان

199 تجليل از منتخبان طرح نهضت ملي حفظ جز 30 قرآن کريم خبرگزاري
باشگاهخبرنگارانجوان

200 اجراي طرح نماد در مدارس گيالن خبرگزاري
باشگاهخبرنگارانجوان

200 آغاز نظارت بر واحد هاي توليدي و عرضه پوشاک مدارس در مهاباد خبرگزاري
باشگاهخبرنگارانجوان

201 اجراي هزار برنامه فرهنگي خاطرات ادبيات دفاع مقدس در هزار مدرسه کشور خبرگزاري
باشگاهخبرنگارانجوان

202 هدايت تحصيلي بيش از هزار دانش آموز پايه نهم فومني خبرگزاري
باشگاهخبرنگارانجوان

202 تمهيدات براي حذف مدارس خشت و گلي سيستان و بلوچستان خبرگزاري
باشگاهخبرنگارانجوان

203 اهداي کاپ و تنديس هاي قهرماني دانش آموزان به موزه کميته ملي المپيک خبرگزاري پانا

204 60درصد پذيرش دانشگاه فرهنگيان در مهر 98 مربوط به رشته آموزش ابتدايي است خبرگزاري پانا

204 آموزش و پرورش مي تواند بزرگ ترين مبلغ مصرف محصول ملي باشد خبرگزاري پانا

206 روحاني :  آموزش و پرورش براي مصون ماندن فرزندان کشور از اعتياد برنامه ريزي کند خبرگزاري پانا

207 سيستان و بلوچستان هم شريک جشن ملي جمع آوري مدارس خشتي و گلي مي شود خبرگزاري پانا

208 آغاز مسابقات ورزش قهرماني دانش آموزان دختر سراسر کشور از فردا خبرگزاري پانا

208 برنامه ريزي هاي الزم جهت حضور مسئوالن در مراسم نماز مدارس انجام گيرد خبرگزاري برنا

خبرگزاري ايسنا-استانها تکرار در (2) منبع :

209 شرايط ادامه تحصيل براي همه گروه هاي سني در دوره متوسطه مهيا مي باشد خبرگزاري برنا



فهرست اخبار وزارت آموزش و پرورش

صفحه عنوان رسانه

210 آغاز دوره آموزشي مربيان درس آمادگي دفاعي مدارس کوهدشت  ،  پل دختر و رومشکان خبرگزاري بسيج

210 اعزام دانش آموزان طرح شهيد  « بهنام محمدي »  شهر قروه به اردوي فرهنگي و تربيتي خبرگزاري بسيج

211 تجليل آموزش و پرورش لرستان از آيت الله ميرعمادي خبرگزاري بسيج

خبرگزاري قرآن(ايکنا) تکرار در (1) منبع :

212 همخواني جمعي از دانش آموزان با ميثم مطيعي خبرگزاري تسنيم

212 وجود 140هزار دانش آموز بازمانده از تحصيل در کشور خبرگزاري تسنيم

بولتن نيوز - فانوس(پايگاه خبري) تکرار در (2) منبع :

213 فارس |  موج مهرباني به وسعت ايران ؛  بورس تحصيلي براي 900 دانش آموز   .   .  . خبرگزاري تسنيم

خبرگزاري تسنيم تکرار در (1) منبع :

215 مشکالت خانواده ها در فصل ثبت نام و 10 راهکار آموزش وپرورش خبرگزاري تسنيم

بولتن نيوز تکرار در (1) منبع :

217 استقبال مردمي از  « پويش همشاگردي »  و کمک به دانش آموزان محروم+تصاوير خبرگزاري تسنيم

218 آموزش و پرورش لرستان به دنبال پرورش انسان هاي خالق و مبتکر است خبرگزاري تسنيم

218 سهم اندک دانش آموزان روستايي در برنامه هاي اوقات فراغت استان همدان خبرگزاري تسنيم

220 صدور مجوز راه اندازي مراکز پيش دبستاني در مناطق روستايي و عشايري   .   .  . خبرگزاري تسنيم

خبرگزاري تسنيم تکرار در (1) منبع :

221 رشته هاي جديد مقطع ارشد پرديس علوم و تحقيقات کرمان اعالم شد خبرگزاري دانشجو

221 افزايش حقوق معلمان /  عده اي در تالش اند جنايات منافقين ناديده گرفته شود /  با دست خودمان مانع ازدواج جوانان
مي شويم

خبرگزاري شبستان

222 برگزاري جشنواره منطقه اي  « قصه گويي »  در شيراز خبرگزاري شبستان

تابناک استانها تکرار در (1) منبع :

223 رفع دلتنگي براي امام رضا ( ع )  مهمترين حاجت دانش آموز کرماني خبرگزاري شبستان

224 اسکان بيش از 740 مسافر در مراکز اقامتي فرهنگيان صومعه سرا خبرگزاري شبستان

225 استخدام بيش از 800 معلم جديد در استان البرز خبرگزاري شبستان

225 زمينه راه اندازي دانشگاه فرهنگيان در رفسنجان فراهم شد خبرگزاري شبستان

خبرگزاري شبستان تکرار در (1) منبع :

227 توليد کتاب هاي جديد کانون پرورش فکري با پيوست هاي فرهنگي خبرگزاري شبستان

227 کسب رتبه هاي برتر دانش آموزان آستارايي در جشنواره نوجوان سالم خبرگزاري شبستان

228 نيازهاي عصري و نسلي دانش آموزان در تاليف کتاب هاي درسي مالک قرار گيرد خبرگزاري شبستان

خبرگزاري شبستان تکرار در (1) منبع :

229 ساخت مدرسه هفت مدرسه 6 کالسه در سراوان خبرگزاري صدا و سيما

خبرگزاري صدا و سيما تکرار در (1) منبع :

229 سهميه 760 نفري استان براي استخدام معلم خبرگزاري صدا و سيما

230 اجراي طرح نماز  « کليد بهشت »  با حضور 5460 سوادآموز خبرگزاري صدا و سيما

230 آغاز اردوهاي هجرت بسيج سازندگي دانش آموزي در بويراحمد خبرگزاري صدا و سيما

231 پذيرش 88 هزار مسافر در مراکز اسکان فرهنگيان مازندران خبرگزاري صدا و سيما
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231 مهارت آموزي هدفمند دانش آموزان در اوقات فراغت خبرگزاري صدا و سيما

232 طرح سالمت دهان و دندان دانش آموزان پايه ششم در مهاباد خبرگزاري صدا و سيما

232 اسکان 5 هزار و 303 خانواده در مدارس زنجان خبرگزاري فارس

233 مدرسه درست شود ،  مافيا مي ميرد خبرگزاري فارس

گيالن آنالين - خبرنامه دانشجويان ايران - نما - خبرگزاري بسيج تکرار در (4) منبع :

234 وضعيت نامطلوب سمپاد در علوم پايه خبرگزاري فارس

خبرگزاري فارس تکرار در (1) منبع :

234 غني سازي اوقات فراغت براي 100 هزار دانش آموز در همدان خبرگزاري فارس

235 اعزام 138 دانش آموز ورزشکار فارس به مسابقات کشوري خبرگزاري فارس

236 سودان | استمرار تظاهرات مردمي و تعطيلي مدارس تا اطالع ثانوي خبرگزاري فارس

236 برگزارکننده مسابقات بين المللي دانش آموزان در حريم رضوي باشيم خبرگزاري قرآن(ايکنا)

237 بزرگ ترين تهديد براي دانش آموزان /  موفقيت هايي  که نبايد از آن غفلت کرد خبرگزاري قرآن(ايکنا)

238 اجراي طرح  « جاويداالثر کاک احمد متوسليان »  در مدارس کردستان خبرگزاري قرآن(ايکنا)

239 اسالم ،  محور و مبناي کار انجمن هاي اسالمي مدارس است خبرگزاري قرآن(ايکنا)

240 مشارکت 2 هزار فرهنگي در برپايي نماز جماعت مدارس لرستان خبرگزاري قرآن(ايکنا)

241 آموزش سبک زندگي اسالمي  -  ايراني به دانش آموزان آذربايجان غربي خبرگزاري قرآن(ايکنا)

241 کمبود 800 معلم در مدارس اروميه خبرگزاري قرآن(ايکنا)

242 بازسازي 198 مدرسه سيل زده توسط نوسازي مدارس و استانداري لرستان خبرگزاري مهر

243 جمع آوري بخاري هاي نفتي مدارس لرستان با صرف اعتبار 10 ميلياردي خبرگزاري مهر

تيتر برتر تکرار در (1) منبع :

244 داوري 490 اثر در نخستين جشنواره  « خالقيت »  مدارس ابتدايي لرستان خبرگزاري مهر

خبرگزاري تسنيم - خبرگزاري باشگاهخبرنگارانجوان تکرار در (2) منبع :

245 امسال 8 ميليون دانش آموز در مدارس ابتدايي مشغول تحصيل مي شوند خبرگزاري مهر

خبرگزاري باشگاهخبرنگارانجوان تکرار در (1) منبع :

245 پوشش 100 درصدي طرح شهاب در پايه چهارم براي سال تحصيلي جديد خبرگزاري مهر

247 مسير تازه اي در کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان طراحي شده است خبرگزاري مهر

248 47 دانش آموز در برخي از کالس هاي درس در قرچک مشغول تحصيل هستند خبرگزاري مهر

248 بيست و دومين جشنواره بين المللي قصه گويي در شيراز برگزار مي شود خبرگزاري مهر

خبرگزاري باشگاهخبرنگارانجوان - خبرگزاري ايرنا - خبرگزاري ايسنا-استانها - خبرگزاري ايلنا - جماران - فارس آنالين تکرار در (7) منبع :

250 براي وزارتخانه آموزش و پرورش يک وزير زن معرفي کنيد خبرگزاري موج

khabarbanoo.com - اعتماد آنالين - خانه ملت - خبر داغ - خبرگزاري ايلنا - khateetedal.ir تکرار در (6) منبع :

250 ايران در المپياد شيمي رتبه ششم جهان را کسب کرد خبرگزاري موج

251 جزييات ششمي ايران در المپياد شيمي خبرگزاري موج

252 رتبه امسال المپياد شيمي ايران 6 و سال گذشته 19 بود خبرگزاري موج

254 رتبه سوم تيم دانش آموزي خوزستان در المپياد ملي دادرس خوانا نيوز



فهرست اخبار وزارت آموزش و پرورش
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omid-khouzestan.ir - خبرگزاري ايسنا-استانها - خوزستان آنالين تکرار در (5) منبع :

254 وعده بنياد برکت براي ساخت مدرسه وندرآباد تحقق نيافت دانا

255 مدرسه هوشمند چيست و چه ويژگي هايي دارد ؟  آيا امکان هوشمندسازي تمام مدارس کشور تا پايان سال وجود دارد  ؟ دانا

257 آغاز احداث سومين مدرسه شهداي بانک ملي ايران در گيالن ديوان اقتصاد

امتداد نيوز - بنکر - خبر داغ - نقدينه - پول و تجارت - اخباربانک - خبرگزاري آريا - ايران اکونوميست - اقتصاد گردان -
دنياي بانک - تاپ خبر 24 - سرمد نيوز - 3 بي ان - شما نيوز - افق تهران - سبا724

تکرار در (16) منبع :

258 جزيياتي از نحوه طراحي سواالت آزمون هوش مدارس تيزهوشان سادس

تيتر برتر - خبرگزاري ايسنا تکرار در (2) منبع :

259 366 مرکز رفاهي خانه معلم ، 300 اردوگاه و 2 هزار مدرسه مجري طرح اسکان تابستاني فرهنگيان سايت وزارت آموزش و
پرورش

260 طرح ملي گفت و گو در مدارس کشور اجرا شد سپيدارآنالين

اعتماد آنالين تکرار در (1) منبع :

261 آموزش و پرورش البرز به کمک بخش کشاورزي مي آيد سپيدارآنالين

261 يک هزار و 544 معلم استان البرز متقاضي نقل و انتقال شده اند سپيدارآنالين

تابناک استانها تکرار در (1) منبع :

262 ايجاد فضاي با نشاط در مدارس از اولويت هاي مهم آموزش و پرورش استان در   .   .  . سپيدارآنالين

263 تخصيص 20 ميليارد توماني براي نوسازي و تجهيز مدارس لرستان شعار سال

264 بايد ظرفيت هاي اقتصادي آموزش و پرورش آزاد شود شعار سال

267 برنامه درسي فرصت ساز تحول در آموزش وپرورش است شهر فردا

خبرگزاري تسنيم تکرار در (1) منبع :

268 کسب 4 مدال در المپياد جهاني شيمي توسط دانش آموزان ايراني شهر فردا

ايران اکونوميست - اقتصاد برخط - تيتر برتر - rotbehonline.ir - سايت وزارت آموزش و پرورش - ستاره ها -
خبرگزاري پانا - خبرگزاري مهر - خبرگزاري فارس - akhbarekhoob.ir - خبرگزاري ايسنا - خبرگزاري ايلنا - خبر

فوري - اکوفارس - خبرگزاري ايسنا-استانها - خبرگزاري ايرنا - خبرگزاري برنا - خبرگزاري باشگاهخبرنگارانجوان

تکرار در (19) منبع :

268 آغاز ساخت مجتمع آموزشي  " مدرسه سبز "  استان يزد قلم نيوز

خبرگزاري برنا تکرار در (1) منبع :

269 مسير سبز مدرسه ها همشهري آنالين

269 توسعه مراکز آموزشي با همت خيّران مدرسه ساز همشهري آنالين

271 پيام های مردمي
272 انتقاد مردمي 19 دي

273 انتقاد مردمي- اطالعات

274 انتقاد مردمي-- کاروکارگر
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راهي برای افزايش 500 تا 700 هزار توماني حقوق معلمان

اعتدال : سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت که در طرح معلم تمام وقت 500 تا 700 هزار تومان به حقوق معلم
افزوده مي شود که هم بخشي از کمبود نيرو را جبران مي کند و احتماال تعداد ثبت نام کنندگان در اين طرح تا شهريور

به رقم 100 هزار برسد.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت که در طرح معلم تمام وقت 500 تا 700 هزار تومان به حقوق معلم افزوده مي
شود که هم بخشي از کمبود نيرو را جبران مي کند و احتماال تعداد ثبت نام کنندگان در اين طرح تا شهريور به رقم

100 هزار برسد.

به گزارش اعتدال به نقل از ايسنا ، سيد جواد حسيني در نشست تبيين سياست ها و اولويت هاي وزارت آموزش و
پرورش در سال 98 که در سالن اجتماعات ساختمان شهيد رجايي وزارت آموزش و پرورش برگزار شد ، ضمن ابراز
خرسندي و بيان ضرورت برگزاري جلسات مستمر با مديران و کارشناسان ستادي گفت : اين عنوان براي برنامه امروز

صحيح نيست و صرفا قصد اعالم برنامه ها را ندارم ، بلکه قصدم رسيدن به ادراکات مشترک سازماني است.

وي با اشاره به اظهارات سخنرانان قبلي اين جلسه افزود : سندتحول بنيادين داراي چهار اليه نظري ، برنامه اي ، نهادي
و اجرايي است که بايد مدنظر قرار بگيرد . همچنين مدرسه کانون اصلي تحول است ، اگر مدرسه محوري را اصل قرار

ندهيم تالش بيهوده کرده ايم . يکي از کليدي ترين نقاط تمرکز ما مدرسه محوري است.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با اعالم اينکه در حال طراحي طرحي هستيم که ظرف يک ماه آينده به تصويب
شوراي عالي اداري برسانيم گفت : بر اساس آن مدرسه محوري را با چند مميزه به تصويب مي رسد . معتقديم اگر

مدرسه کانون اصلي تحول است . مربي بايد عامل تحول و انديشه و نوآوري براي دانش آموزان باشد.

وي با اشاره به سندتحول بنيادين آموزش و پرورش اظهار کرد : منظور از معلم تمام وقت در سند تحول اين است که
معلم n ساعت تدريس موظفي داشته باشد و سپس در اوقات ديگر به پژوهش و مطالعه بپردازد . اين مفهوم از معلم تمام

وقت صحيح است اما در عين حال از مفهوم و طرح امروزي معلم تمام وقت هم دفاع مي کنيم.

وي ادامه داد : 68 هزار نيرو در مهر امسال از سيستم خارج مي شوند و 20 هزار نيرو از طرق مختلف از دانشگاه
فرهنگيان مي گيريم ، 48 هزار نيروي ديگر را چه طور بايد تامين کنيم ؟ .

حسيني افزود : در طرح معلم تمام وقت هم 500 تا 700 هزار تومان به حقوق معلم افزوده مي شود که هم بخشي از
کمبود نيرو را جبران مي کند و احتماال تعداد ثبت نام کنندگان در اين طرح تا شهريور به رقم 100 هزار برسد.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش ادامه داد : بايد مفاهيم سند را احصا و به تعاريف عملياتي تبديل کنيم و در نهايت
تبديل به برنامه شده و اجرا شوند و در آخر پايش شوند.

وي به فاصله عميق ميان صف ( مدرسه ) و ستاد به عنوان آسيبي جدي اشاره کرد و گفت : اين اليه هاي چندگانه
ميان صف و ستاد هم منابع مالي را مصرف مي کند و هم تا منابع به نقاط کانوني که مدرسه هستند برسد ديگر چيزي
نمي ماند . مدير مدرسه نقطه کانوني مدرسه است و طرح هايي چون تدبير و انتخاب و انتصاب مديران در همين راستا

اجرا مي شود . مدير مدرسه بايد قدرت خلق ثروت داشته باشد.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با بيان اينکه طي يک ماه گذشته دو مصوبه در هيئت وزيران داشتيم گفت : يک مورد
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آيين نامه مدارس غيردولتي بود و يک مورد ديگر ديروز در هيئت دولت مطرح و تصويب شد که آيين نامه بند د ماده 9
قانون برنامه و بودجه براي تسريع در تبديل به احسن کردن منابع و امالک آموزش و پرورش بود.

حسيني به چهار مسير تامين منابع اشاره کرد و گفت : يکي سهم ما از منابع کشوري است . بايد سهم خود را از منابع
کشوري افزايش دهيم . کشوري چون مالزي امسال 19.5 درصد منابع ملي اش را به آموزش و پرورش اختصاص داده

است.

وي افزود : مسير دوم توجه به اليه نهادي است . يکي از کارهايي که براي تحقق سند بايد انجام دهيم جذب کمک هاي
برون سازماني است . يکي از معاونت ها را ملزم کرديم اليحه اي تحت عنوان نظام نامه مشارکت آموزش و پرورش با
ساير دستگاههاي دولتي بنويسد . راه سوم مديريت بر منابع و مصارف است . بنده در مصاحبه اي گفته بودم که آموزش
و پرورش را گران اداره مي کنيم اما برداشت رسانه ملي اين بود که آموزش و پرورش را مي خواهيم به بخش خصوصي

بدهيم.

حسيني ادامه داد : 12 هزار و 900 ساعت آموزش از ابتدايي تا دبيرستان داريم در حالي که استاندارد آن 8000 ساعت
در دنيا است و ما ذهن بچه ها را خسته و نظام کپسولي حافظه محور راه انداخته ايم ، چرا نبايد اين روند را اصالح کنيم

؟ .

وي با اشاره به اينکه راه چهارم تامين منابع آزادسازي ظرفيت هاي دروني نظام تعليم و تربيت است عنوان کرد : شخصي
هستم که معاونت پشتيباني و امور مجلس را قبال به من پيشنهاد داده بودند که نپذيرفتم و عالقه نداشتم . با وجود آنکه
ذهنيت مالي و اقتصادي ندارم ولي براي آزاد سازي منابع دو سه ايده به ذهن خودم رسيده است . قرار است معاون

پشتيباني يک تيم اقتصادي 5 نفره قوي تشکيل دهد.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش افزود : مثال در مشهد يک بافت 370 هکتاري داريم که تجاري شده و 29 مدرسه
آنجا داريم . در اين منطقه ارزش افزاترين امالک کشور وجود دارد که مي توان آن را تبديل به احسن کرد و به فکرم
رسيد براي هر استاني يک مرکز اقامتي سهام محور داير کنيم و 31 هتل اقامتي بسازيم . گير اين طرح اين است که

واگذاري اموال دولتي به کارمندان دولت شرايطي دارد که آن هم دو خط اليحه مي خواهد که بايد بنويسيم.

حسيني با اشاره به بهبود عملکرد صندوق ذخيره فرهنگيان بعد از نوسانات بسياري که داشت گفت : صندوق 50 درصد
ارزش سود در شش ماه گذشته داشته است و مقرر شد تا سال 1401 ارزش سود را به 5000 ميليارد برسانند.

وي افزود : از صندوق خواستم دوکار انجام دهند . نخست آنکه سهام بسياري از دارايي ها به معلمان واگذار شود .
دستور داديم و آن را انجام مي دهند . همچنين خواستيم وقتي دارايي خريداري مي شود سهم ارزش افزوده آن را به

معلمان بپردازند . انبوهي از اين ظرفيت ها وجود دارد که مي تواند مورد بهره برداري قرار بگيرد.

وي با بيان اينکه طرح ساماندهي مدارس را کليد زده ايم گفت : چه کسي گفته 24 نوع مدرسه داشته باشيم ؟ خواستم
اين مورد کارشناسي شود . به عنوان مثال مدرسه اي در حاشيه ميدان ولي عصر ( عج ) داريم که در بهترين نقطه

تجاري است و اگر آن را بفروشيم و در نقطه اي ديگر مدرسه داير کنيم ، ارزش افزوده بااليي خواهد داشت.

حسيني تاکيد کرد : بايد مدارس کوچک را بزرگ بسازيم ، زيرا مدارس بزرگ امکان تعليم و تربيت تمام ساحتي را
فراهم مي کند.

وي با بيان اينکه مدير مدرسه بايد حق خلق ثروت مشروع ، انتخاب پرسنل و . . . را داشته باشد گفت : اين ها در
مصوبه آمده و اگر در شوراي عالي اداري تصويب شود اجرايي خواهد شد.
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سرپرست وزارت آموزش و پرورش افزود : برنامه هاي متعددي براي اول مهر داريم ؛ از برنامه هاي درسي تا تامين منابع
، مشارکت در مدرسه ، چاپ و توزيع کتب درسي و . . . که در کميسيون آموزش مجلس در روز گذشته نيز مطرح شد و

نمايندگان مخالفتي با آنها نداشتند.

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 07:30
ديگر منابع

khabarrast.ir بويرنيوز
  

پذيرش دانشجو بر اساس سوابق تحصيلي افزايش مي يابد

اعتماد آنالين : اعتمادآنالين | سيد جواد حسيني ، سرپرست وزارت آموزش و پرورش ، درباره حذف کنکور گفت :
کنکورزدايي از نظام آموزش و پرورش يکي از اهداف مهم ما است که به صورت جدي آن را دنبال مي کنيم و خوشبختانه
در اين زمينه ساختاري نيز طراحي شده است . سرپرست آموزش و پرورش در ادامه با بيان حذف تدريجي کنکور گفت :
ساختاري تحت عنوان شوراي سنجش و نظارت شکل گرفته که بنده هم عضو آن هستم و با وزير علوم و وزير بهداشت
سعي داريم ، آرام آرام به سمتي حرکت کنيم که از کنکور رها شويم ، اما طبيعتا همانطور که مي دانيد اين کار زمانبري
خواهد بود . حسيني افزود : در حال حاضر 30 درصد ظرفيت هاي صندلي دانشگاه از طريق نظام کنکور پر مي شود و

70 در

اعتمادآنالين | سيد جواد حسيني ، سرپرست وزارت آموزش و پرورش ، درباره حذف کنکور گفت : کنکورزدايي از نظام
آموزش و پرورش يکي از اهداف مهم ما است که به صورت جدي آن را دنبال مي کنيم و خوشبختانه در اين زمينه

ساختاري نيز طراحي شده است .

سرپرست آموزش و پرورش در ادامه با بيان حذف تدريجي کنکور گفت : ساختاري تحت عنوان شوراي سنجش و نظارت
شکل گرفته که بنده هم عضو آن هستم و با وزير علوم و وزير بهداشت سعي داريم ، آرام آرام به سمتي حرکت کنيم که

از کنکور رها شويم ، اما طبيعتا همانطور که مي دانيد اين کار زمانبري خواهد بود .

حسيني افزود : در حال حاضر 30 درصد ظرفيت هاي صندلي دانشگاه از طريق نظام کنکور پر مي شود و 70 درصد آن
از طريق کارنامه و عملکرد دانش آموزان . ما تالش مي کنيم از آن 30 درصدي که از طريق کنکور پذيرش دانشجو
صورت مي گيرد ، نيز 30 درصد ديگر کم کنيم و به آن 70 درصد که پذيرش ها بر مبناي ارزشيابي عملکرد دانش
آموزان صورت مي گيرد ، بيافزاييم به اين صورت که ظرفيت از 30 درصد پذيرش کنکور کاسته شده و به پذيرش بر

اساس سوابق تحصيلي افزوده مي شود.

سرپرست آموزش و پرورش با اشاره به اينکه حذف صد در صد کنکور زمانبر است ، بيان کرد : در نهايت هدف حذف
کامل کنکور است ، اما اين به زمان نياز دارد و بايد طي يک مدت زمان مشخص تا نهايي کردن تحقق کامل اهدافمان

پيش برويم.

منبع : ايلنا
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تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 14:20
ديگر منابع

بازار نيوز

زمان واريز پاداش پايان خدمت فرهنگيان اعالم شد

سرپرست آموزش و پرورش از پرداخت پاداش پايان خدمت فرهنگيان طي دو مرحله اول شهريور ماه و آخر شهريور ماه
خبر داد.

به گزارش اقتصادآنالين به نقل از مهر ، سيد جواد حسيني سرپرست آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشي درباره اينکه
شما در رسانه ها يکي از گزينه هاي وزارت مطرح شده ايد ، به جز برنامه هاي کالني مثل اجراي سند تحول بنيادين يا
مدرسه محوري در صورت وزارت چه برنامه هايي را در اولويت خود براي مدارس و دانش آموزان و فرهنگيان داريد ،
گفت : اجازه بدهيد وزير بشوم و بعد اين سئوالها را پاسخ مي دهم . نمي خواهم تاثيري در اين فرايند داشته باشد . من
شوقي براي اينکه وزير آموزش و پرورش شدن ندارم اما اگر اين اتفاق رخ بدهد افتخار بزرگي براي من است و تمام تالش
خود را براي تعليم و تربيت بچه ها خواهيم کرد . براي سرپرستي آموزش و پرورش نيز به دنبال من آمدند . با بنده
تماس گرفتند که چنين وضعيتي پيش آمده و قبول مسئوليت کن و من هم با افتخار قبول کردم . اگر خير بر اين باشد
که رئيس جمهور محترم تشخيص بدهد در اين مسير ادامه دهم با افتخار اين کار را مي کنم در غير اين صورت هم اگر

هر برادر ديگري باشند نيز با تمام وجود از ايشان حمايت خواهم کرد.
وي افزود : من در اين مدتي که سرپرست آموزش و پرورش بودم روزي 10 برنامه خود را براي آموزش و پرورش اعالم
کردم و برنامه هايم موضوعات پنهاني نيست . ما حتما اجراي متوازن سند تحول بنيادين را با عنوان هدف راهبردي خود
داريم که انجام مي دهيم . رتبه بندي معلمان را به صورت جدي هدفگذاري کرده ايم و انشاالله در اول مهر متناسب با 2
هزار ميلياردي که براي اين امر در بودجه ساليانه تخصيص پيدا کرده است ، انجام خواهيم داد . مطالبات معلمان جزو
اهدافمان است که همين ديروز بخشي از آن تحت عنوان پاداش پايان خدمت بازنشستگان تصويب شد که در دو مرحله
اول شهريور و آخر شهريور پرداخت شود و مصوبه اش را گرفته ايم . منابع دروني اقتصاد آموزش و پرورش از جمله
صندوق ذخيره فرهنگيان و اماکن اقامتي نيز در دستور کار ما است . مدرسه محوري جزو اهدافي است که پيگيري

خواهد شد.
حسيني اضافه کرد : يکي ديگر از برنامه هاي بنده رفتن به سمت ترويج هاي ديني ، اخالق و انقالبي تحت عنوان «
قنات » است که « ق » آن معرف قرآن ، « نون » آن معرف نماز ، « الف » آن معرف امام شناسي و « ت » آن معرف
توسعه فرهنگ اسالمي است . ديگر اهداف ما در آموزش و پرورش کاهش آسيب هاي اجتماعي با قوت بخشيدن به طرح
نماد است . اجراي نظام جامع مشاوره در تمام مقاطع تحصيلي در شوراي عالي آموزش و پرورش مطرح شده و جزو

اهداف ما است.
سرپرست آموزش و پرورش اظهار کرد : ترويج و تشويق رويکردهاي مهارتي و عملياتي با گسترش هنرستانهاي کار و
دانش و فني و حرفه اي و همچنين با عملياتي کردن برنامه هاي درسي مهارتي براي شاخه هاي نظري از جمله اهداف
ما است که تحت عنوان ايران مهارت در حال اجراست . ما دنبال اين هستيم که هر هنرستان را تبديل به يک مرکز رشد
کارآفريني بکنيم و همچنين به گونه اي پيش برويم که هر فرد با گرفتن ديپلم دست کم يک مهارت را فراگرفته باشد .

در بعد تربيت اجتماعي ، طرح هر دانش آموز ، يک نقش و هر دانش آموز الاقل يک تشکل را پيگيري مي کنيم.
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تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 07:30
ديگر منابع

 

پاداش پايان خدمت فرهنگيان شهريور ماه پرداخت مي شود

ايران اکونوميست : ايران اکونوميست - سرپرست آموزش و پرورش از پرداخت پاداش پايان خدمت فرهنگيان طي دو
مرحله اول شهريور ماه و آخر شهريور ماه خبر داد.

سيد جواد حسيني سرپرست آموزش و پرورش در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره اينکه شما در رسانه ها يکي از
گزينه هاي وزارت مطرح شده ايد ، به جز برنامه هاي کالني مثل اجراي سند تحول بنيادين يا مدرسه محوري در صورت
وزارت چه برنامه هايي را در اولويت خود براي مدارس و دانش آموزان و فرهنگيان داريد ، گفت : اجازه بدهيد وزير بشوم
و بعد اين سئوالها را پاسخ مي دهم . نمي خواهم تاثيري در اين فرايند داشته باشد . من شوقي براي اينکه وزير آموزش
و پرورش شدن ندارم اما اگر اين اتفاق رخ بدهد افتخار بزرگي براي من است و تمام تالش خود را براي تعليم و تربيت
بچه ها خواهيم کرد . براي سرپرستي آموزش و پرورش نيز به دنبال من آمدند . با بنده تماس گرفتند که چنين
وضعيتي پيش آمده و قبول مسئوليت کن و من هم با افتخار قبول کردم . اگر خير بر اين باشد که رئيس جمهور محترم
تشخيص بدهد در اين مسير ادامه دهم با افتخار اين کار را مي کنم در غير اين صورت هم اگر هر برادر ديگري باشند نيز

با تمام وجود از ايشان حمايت خواهم کرد.
وي افزود : من در اين مدتي که سرپرست آموزش و پرورش بودم روزي 10 برنامه خود را براي آموزش و پرورش اعالم
کردم و برنامه هايم موضوعات پنهاني نيست . ما حتما اجراي متوازن سند تحول بنيادين را با عنوان هدف راهبردي خود
داريم که انجام مي دهيم . رتبه بندي معلمان را به صورت جدي هدفگذاري کرده ايم و انشاالله در اول مهر متناسب با 2
هزار ميلياردي که براي اين امر در بودجه ساليانه تخصيص پيدا کرده است ، انجام خواهيم داد . مطالبات معلمان جزو
اهدافمان است که همين ديروز بخشي از آن تحت عنوان پاداش پايان خدمت بازنشستگان تصويب شد که در دو مرحله
اول شهريور و آخر شهريور پرداخت شود و مصوبه اش را گرفته ايم . منابع دروني اقتصاد آموزش و پرورش از جمله
صندوق ذخيره فرهنگيان و اماکن اقامتي نيز در دستور کار ما است . مدرسه محوري جزو اهدافي است که پيگيري

خواهد شد.
حسيني اضافه کرد : يکي ديگر از برنامه هاي بنده رفتن به سمت ترويج هاي ديني ، اخالق و انقالبي تحت عنوان «
قنات » است که « ق » آن معرف قرآن ، « نون » آن معرف نماز ، « الف » آن معرف امام شناسي و « ت » آن معرف
توسعه فرهنگ اسالمي است . ديگر اهداف ما در آموزش و پرورش کاهش آسيب هاي اجتماعي با قوت بخشيدن به طرح
نماد است . اجراي نظام جامع مشاوره در تمام مقاطع تحصيلي در شوراي عالي آموزش و پرورش مطرح شده و جزو

اهداف ما است.
سرپرست آموزش و پرورش اظهار کرد : ترويج و تشويق رويکردهاي مهارتي و عملياتي با گسترش هنرستانهاي کار و
دانش و فني و حرفه اي و همچنين با عملياتي کردن برنامه هاي درسي مهارتي براي شاخه هاي نظري از جمله اهداف
ما است که تحت عنوان ايران مهارت در حال اجراست . ما دنبال اين هستيم که هر هنرستان را تبديل به يک مرکز رشد
کارآفريني بکنيم و همچنين به گونه اي پيش برويم که هر فرد با گرفتن ديپلم دست کم يک مهارت را فراگرفته باشد .

در بعد تربيت اجتماعي ، طرح هر دانش آموز ، يک نقش و هر دانش آموز الاقل يک تشکل را پيگيري مي کنيم.
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جزييات صدور حکم تمام وقت برای معلمان آموزش و پرورش

پايشگر : جزييات صدور حکم تمام وقت براي معلمان آموزش و پرورش اخبار اجتماعي پايشگر - سرپرست وزارت آموزش
و پرورش گفت : تا اول مهر ماه براي 100 هزار نفر از معلمان حکم تمام وقت مي خورد . به گزارش پايگاه خبري
تحليلي پايشگر ، سيد جواد حسيني سرپرست وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد : هم اکنون براي 10 هزار معلم حکم
تمام وقت صادر شده است و پيش بيني مي کنم تا اول مهر براي بيش از 100 هزار نفر از معلمان حکم تمام وقت بخورد
و اين تعداد از معلمان در طرح معلم تمام وقت مشارکت کنند ، اين نخستين بار است اين موضوع را اعالم مي کنم و از

اين طريق 650 هزار ساعت حق التدريس پُر مي شود . بهمن سال 97 بود که وزارت آموزش وپرورش ، بخش

جزييات صدور حکم تمام وقت براي معلمان آموزش و پرورش
اخبار اجتماعي پايشگر - سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت : تا اول مهر ماه براي 100 هزار نفر از معلمان حکم

تمام وقت مي خورد.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پايشگر ، سيد جواد حسيني سرپرست وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد : هم اکنون
براي 10 هزار معلم حکم تمام وقت صادر شده است و پيش بيني مي کنم تا اول مهر براي بيش از 100 هزار نفر از
معلمان حکم تمام وقت بخورد و اين تعداد از معلمان در طرح معلم تمام وقت مشارکت کنند ، اين نخستين بار است اين

موضوع را اعالم مي کنم و از اين طريق 650 هزار ساعت حق التدريس پُر مي شود.
بهمن سال 97 بود که وزارت آموزش وپرورش ، بخشنامه طرح معلم تمام وقت را ابالغ کرد و بر اين اساس دبيران و

هنرآموزاني که در هفته 30 ساعت تدريس داشته باشند از 17.5 درصد فوق العاده ويژه بهره مند خواهند شد.
همچنين يارمحمد حسين بر مديرکل امور اداري و تشکيالت وزارت آموزش و پرورش پيش از اين در پاسخ به اين
پرسش که “معلماني که تمايل به عضويت در طرح معلم تمام وقت دارند بايد از چه زماني اقدام کنند ؟ ” گفته بود : از
نيمه دوم تير ماه ثبت نام معلمان متقاضي عضويت در طرح “معلم تمام وقت” آغاز مي شود و احکام مربوط نيز اول مهر

صادر خواهد شد.
وي افزود : معلماني که تمايل به عضويت در اين طرح دارند بايد به امور اداري مناطق آموزش وپرورش محل اشتغال
خود مراجعه و فرم مربوطه را تکميل کنند و افرادي که سال تحصيلي گذشته در اين طرح عضو شدند بايد دوباره مراجعه
و عضويت خود را تکرار کنند ، افرادي که به عضويت طرح “معلم تمام وقت” درمي آيند از 17.5 درصد فوق العاده ويژه
بهره مند مي شوند و محاسبه فوق العاده ويژه بدين صورت است که حق شغل ، حق شاغل ، حق ايثارگري ، سختي کار

و فوق العاده شغل محاسبه شده و 17.5 درصد آن مد نظر قرار مي گيرد.
مديرکل امور اداري و تشکيالت وزارت آموزش وپرورش متذکر شد : اين طرح به نفع فرهنگيان است و معلماني که در
طرح “معلم تمام وقت” حضور مي يابند ديگر به صورت ماهانه رقم حق التدريس را دريافت مي کنند همچنين هيچ
ارتباطي ميان اين طرح و تأخير در پرداخت حق التدريس ها وجود ندارد و ما پيگير هستيم که پرداخت آن هم به روز

شود.
حسين بر بيان کرد : سال گذشته طبق آخرين گزارش 10 هزار نفر به عضويت طرح “معلم تمام وقت” درآمدند و بعد از
اينکه احکام صادر شد تعداد متقاضيان افزايش يافت اما چون حقوق را صادر کرده بوديم ديگر امکان عضويت افراد جديد

محقق نشد.
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مرآت نيوز مشرق نيوز       خبرنامه دانشجويان ايران

پاسخ سرپرست آموزش و پرورش به حقوق نجومي معاونانش

تابش کوثر : سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت : اين حقوق نجومي براي 4 معاون نيست بلکه 5 معاون وزير حقوق
نجومي دريافت مي کنند.

به گزارش تابش کوثر ، هفته گذشته فيش حقوقي يکي از معاونان وزير آموزش و پرورش در رسانه ها منتشر شد که در
آن رقم دريافتي اين معاون وزير 20 ميليون قيد شده بود اين امر در حالي است که حقوق معلمان چيزي حدود 1

ميليون و 700 تا 2 و نيم ميليون متغيير است.
بعد از گذشت يک هفته از اين ماجرا مشخص شد که اين حقوق 20 ميليوني را فقط يک نفر نمي گيرد بلکه 4 نفر ديگر
در وزارت خانه نيز داراي حقوق نجومي هستند . در اين بين وزارت آموزش و پرورش هيچ اطالعيه اي جهت شفاف

سازي اين مسئله منتشر نکرد.

پاسخ اين سوال را از سرپرست وزارت آموزش و پرورش پرسيديم. « 5 معاون وزير حقوق نجومي دريافت مي کنند » اين
پاسخي بود که به خبرنگار ما داده شد.

سيد جواد حسيني ، سرپرست وزارت آموزش و پرورش ، در پاسخ به اين سوال که حقوق 20 ميليوني 4 معاون وزير
صحت دارد را خير گفت : اين حقوق نجومي براي 4 معاون نيست بلکه 5 معاون وزير حقوق نجومي دريافت مي کنند.

آموزش و پرورش حقوق نجومي نمي دهد
وي در ادامه گفت : وزارت آموزش و پرورش اين حقوق را به اين 5 نفر نمي دهد بلکه اين معاونان وزير به دليل اينکه

عضو هيات علمي دانشگاه هستند اين حقوق را دريافت مي کنند.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش افزود : اعضاي هيات علمي دانشگاه ها وقتي به وزارت علوم مي آيند با حفظ حقوق

مامور مي شوند و دانشگاه اين حقوق را به آن ها مي دهد.
حسيني در ادامه گفت : حرف ما در آموزش و پرورش اين است که چرا حقوق اعضاي هيات علمي باال است و حقوق

معلمان پايين.
وي در ادامه گفت : اين افراد خارج از قائده حقوق نگرفته اند بلکه به دليل اينکه عضو هيات علمي هستند و اينجا مامور

شده اند و حقوق آن ها را دانشگاه مي دهد.
چيزي خالف قانون اتفاق نيفتاده است

وي در ادامه درباره دريافت حق ماموريت توسط اين افراد نيز گفت : قانون قيد کرده اگر عضو هيات علمي جز مشاغل
مديريتي مقامات قرار گرفت حق ماموريت نيز بايد دريافت کند که اين معانين نيز حق ماموريت خود را بر اساس قانون

دريافت کرده اند و چيزي خالف قانون اتفاق نيفتاده است.
به فاصله حقوق عضو هيات علمي با معلم معترضيم

حسيني افزود : اعضاي هيات علمي حقوقشان بايد بيشتر نيز بشود ، ولي چرا حقوق معلم با همان مدرک بايد فاصله
زيادي با آن ها داشته باشد و به اين مسئله معترضيم و بايد شکاف حقوق پر شود.

منبع : ميزان
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فانوس(پايگاه خبری)   قلم نيوز

ورود 20 هزار معلم جديد به مدارس از ابتدای مهر

تابناک : سرپرست وزارت آموزش و پرورش از ورود 20 هزار معلم فارغ التحصيل دانشگاه فرهنگيان و ورود آنان به
مدارس از مهرماه امسال خبر داد . به گزارش ايسنا ، سيد جواد حسيني در برنامه فرصت برابر شبکه آموزش با تشريح
فرصت ها و چالش هاي نظام تعليم و تربيت ، آموزش و پرورش را يک فرا وزارتخانه برشمرد و اظهار کرد : جهت گيري
هاي من و ساير همکارانم در خصوص نظام تعليم و تربيت کامالً روشن است . وي به فراز و فرودهاي آمار جمعيت دانش
آموزي اشاره و عنوان کرد : در سال هاي گذشته آمار دانش آموزان در يک دوره به حدود 19 ميليون نفر هم رسيد اين

در حالي است که اکنون به حدود 14 ميليون نفر تقليل يافته است ، البته امکانات وزارت آموزش و پ

سرپرست وزارت آموزش و پرورش از ورود 20 هزار معلم فارغ التحصيل دانشگاه فرهنگيان و ورود آنان به مدارس از
مهرماه امسال خبر داد.

به گزارش ايسنا ، سيد جواد حسيني در برنامه فرصت برابر شبکه آموزش با تشريح فرصت ها و چالش هاي نظام تعليم و
تربيت ، آموزش و پرورش را يک فرا وزارتخانه برشمرد و اظهار کرد : جهت گيري هاي من و ساير همکارانم در خصوص

نظام تعليم و تربيت کامالً روشن است.
وي به فراز و فرودهاي آمار جمعيت دانش آموزي اشاره و عنوان کرد : در سال هاي گذشته آمار دانش آموزان در يک
دوره به حدود 19 ميليون نفر هم رسيد اين در حالي است که اکنون به حدود 14 ميليون نفر تقليل يافته است ، البته

امکانات وزارت آموزش و پرورش دو تا سه برابر شده است و اين براي آموزش و پرورش يک فرصت است.
حسيني تصريح کرد : امروز نيروهاي تازه نفس و ماهر ، با شايستگي هاي دانشي ، منشي ، روشي و بينشي از طريق

دانشگاه هاي فرهنگيان و شهيد رجايي ، تربيت و وارد آموزش و پرورش مي شوند.
جوهره اصلي سند تحول ؛ چند ساحتي بودن سند است

وي تحول خواه بودن و بنيادين بودن را دو مشخصه اصلي سند تحول برشمرد و ادامه داد : آنچه امروز آموزش و پرورش
در اختيار دارد و به آن افتخار مي کند ، سندي به نام سند تحول بنيادين است که داراي چند جوهره اصلي است ، لذا

هيچ وزارتخانه اي چنين سند ارزشمندي ندارد که همه ارکان نظام آن را تائيد کرده باشند.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش ، چند ساحتي بودن سند تحول را از جوهره هاي اصلي اين سند دانست و خاطرنشان
کرد : نظام تعليم و تربيت بايد به سمت رشد دانش آموزان در همه ساحت ها پيش برود ، بخشي از عارضه هايي که
امروزه مدارس از آن رنج مي برند آموزش کپسولي ، کنکور گرايي و . . . است ، لذا بايد از دانش آموزي صرف فاصله

بگيريم و به سمت کنش آموزي حرکت کنيم.
وي هويت ترکيبي ايراني اسالمي را از جوهره هاي اصلي سند تحول بنيادين برشمرد و افزود : در زمان طاغوت هويت ما
را به هويت تاريخي تقليل داده بودند ، اما امروز در سند تحول بنيادين هويت ديني در کنار هويت هاي ملي و محلي و

بين المللي هدايت شده است.
حسيني ، جوهره سوم سند را چرخش هاي بنيادين در آموزش و پرورش دانست و عنوان کرد : نظام تعليم و تربيت از

يک نظام آموزشي صرف بايد به يک نظام فرهنگي و تربيتي تبديل شود.
وي به 131 راهکار ارائه شده در سند اشاره کرد و افزود : آموزش و پرورش اين راهکارها را در قالب خرده نظام هاي
مختلف تدوين کرده است و 670 برنامه در قالب سند تحول تهيه شده است ، لذا پس از بررسي اين برنامه ها جهت اجرا

به مدارس ارسال مي شود.
مطالبه اصلي نظام و جامعه ؛ مهارت آموزي است

سرپرست وزارت آموزش و پرورش در بخش ديگري از اين برنامه به بحث مهارت آموزي اشاره و عنوان کرد : آموزش و
پرورش داراي چالش هاي بسياري است ، يکي از اين چالش ها ، تمرکز صرف بر آموزش است.

وي موضوع مهارت را يکي از موارد انتقادها در همه نظام هاي آموزشي در دنيا برشمرد و افزود : يکي از مطالبات رهبر
معظم انقالب ، رئيس جمهور محترم و جامعه اين موضوع است که دانش آموزان در کنار آموزش هاي نظري ، يک
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مهارت را فراگيرند ، بنابراين مهارت آموزي يکي از اهداف آموزش و پرورش است و براي تحقق آن تالش مي کنيم لذا
بايد آموزش ها و محتواهاي آموزشي به سمت مهارت آموزي حرکت کند.

وجود 200 رشته مهارتي در هنرستان ها
حسيني به وجود 200 رشته مهارتي در هنرستان ها اشاره و عنوان کرد : بيش از 970 هزار دانش آموز در هنرستان

هاي کاردانش و فني و حرفه اي در حال تحصيل هستند و تالش داريم آن ها را به سمت بازار کار سوق دهيم.
وي از اجراي طرح توسعه متوازن رشته هاي تحصيلي و هدايت تحصيلي خبرداد و افزود : امروز 34 درصد از دانش
آموزان در رشته هاي فني حرفه اي و کاردانش مشغول به تحصيل هستند اما بر اساس برنامه ششم توسعه هدف گذاري

50 درصدي است.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش از تشکيل خيرين مدرسه يار در کنار خيرين مدرسه ساز خبر داد و اضافه کرد : اين
خيرين در بحث آموزش مهارت ها در مدارس فعال خواهند بود ، لذا در بحث مهارت آموزي ، نظام جامع توسعه مهارت

هاي فني و حرفه اي و نظام جامع کارآفريني را در حال تدوين است.
عدالت آموزشي و ارتقاي کيفيت آموزشي از برنامه هاي مهم و اجرايي آموزش و پرورش است

وي با اشاره به موضوع عدالت آموزشي اظهار کرد : دو روح بر سند تحول بنيادين حاکم است ؛ يکي عدالت آموزشي و
ديگري ارتقاي کيفيت آموزشي ، يکي از موضوعات سند تحول اين است که نظام تعليم و تربيت بايد يک مسير ساده و
ارزان براي آحاد مردم باشد تا بتوانند از طريق آن به دانايي برسند ، البته در اين زمينه نيازمند تالش مضاعف هستيم و

در حوزه فضا و تجهيزات به مناطق محروم توجه ويژه اي داريم.
حسيني با اشاره به امضاي تفاهم نامه آموزش و پرورش با وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات در راستاي عدالت آموزشي
، تصريح کرد : طبق اين توافقنامه در طول برنامه ششم توسعه تمام مدارس شهرهاي با جمعيت زير20 هزار نفر ، مجهز

به تجهيزات هوشمند سازي مي شوند.
وي خاطرنشان کرد : حدود سي درصد از دانش آموزان در مناطق محروم تحصيل مي کنند ، با رويکرد عدالت محوري ،

طرح مدارس الزم و دانش آموزان الزم التوجه ، همچنين استان ها و مناطق الزم التوجه را مطرح کرده ام.
اختصاص دو هزار نفر از فارغ التحصيالن دانشگاه فرهنگيان به صورت سهميه ويژه به استان سيستان و بلوچستان

سرپرست وزارت آموزش و پرورش در بخش ديگري از اين برنامه به ساماندهي نيروي انساني اشاره کرد و افزود : رويکرد
ما در بحث ساماندهي توجه به مناطق محروم با تأکيد بر عدالت آموزشي است ، لذا دو هزار نفر از فارغ التحصيالن
دانشگاه فرهنگيان را به صورت سهميه ويژه به استان سيستان و بلوچستان اختصاص داده ايم و بين 10 تا 13 هزار نفر

هم از نيروهاي حق التدريس و نهضتي را جذب خواهيم کرد.
وي از ورود 20 هزار نفر از فارغ التحصيالن دانشگاه فرهنگيان از اول مهرماه به مدارس خبر داد و افزود : در برابر اين
ميزان جذب از اول مهر 68 هزار نفر از معلمان بازنشسته مي شوند عليرغم اين شرايط قول مي دهم در ابتداي مهر هيچ

دانش آموزي بدون کالس و هيچ کالس بدون معلمي وجود نداشته باشد.
تنوع مدارس بايد کاهش يابد

حسيني گفت : نگراني خانواده ها از ثبت نام فرزندان در مدارس يک حق است . در حال حاضر 24 نوع مدرسه در کشور
فعاليت مي کنند لذا تنوع مدارس بايد کاهش يابد.

وي ادامه داد : در بحث ثبت نام سه رويکرد اصلي وجود دارد ؛ افراد در مناطق خود ثبت نام شوند ، مدارس دولتي براي
ثبت نام وجهي از والدين نگيرند و باالخره اينکه مدارس غيردولتي و . . . تنها در قالب الگوي تعيين شده ، از والدين

شهريه دريافت کنند.

به گزارش معاونت روابط عمومي و اطالع رساني آموزش و پرورش ، سرپرست وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد : 10
هزار کارگروه به مناطق و مدارس مختلف سراسر کشور براي نظارت اعزام کرده ايم و تاکنون 3 هزار و 900 مورد شکوائيه

ارائه شده است که در آموزش و پرورش در حال پيگيري است.
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مدرسه را کانون اصلي تحول است

تجارت امروز : سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت : در مهر امسال 68هزار نيرو بازنشسته مي شوند و تنها بيست
هزار نيرو از دانشگاه فرهنگيان جذب مي شوند که قرار است کسري ساعت هاي ناشي از بازنشستگي با طرح معلم تمام
وقت کاهش داده شود که هم به معيشت معلم کمک مي کند و هم بخشي از کمبود معلم را در کوتاه مدت جبران مي

کند

مدرسه را کانون اصلي تحول است
سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت : در مهر امسال 68هزار نيرو بازنشسته مي شوند و تنها بيست هزار نيرو از
دانشگاه فرهنگيان جذب مي شوند که قرار است کسري ساعت هاي ناشي از بازنشستگي با طرح معلم تمام وقت کاهش

داده شود که هم به معيشت معلم کمک مي کند و هم بخشي از کمبود معلم را در کوتاه مدت جبران مي کند
به گزارش تجارت امرو ؛ سرپرست وزارت آموزش وپرورش در نشست تبيين سياست ها و برنامه هاي سال 98 ، اظهار
کرد : مديريت چند اليه عامل 80 درصد اتالف منابع است لذا در آموزش و پرورش فاصله صف و ستاد بايد کاهش و اليه
هاي مياني کم شود و از داليلي که مي گوييم آموزش و پرورش گران اداره مي شود ، وجود مديريت چنداليه در آن

است.
سيد جواد حسيني در نشست تبيين سياست ها و برنامه هاي سال 98 که با مديران کل حوزه ستادي ، روساي ادارات
شهر تهران و اصحاب رسانه که در سالن جلسات ساختمان شهيد رجايي برگزار شد ، تبيين ادراک مشترک سازماني در
جهت گيري هاي نظام تعليم و تربيت را هدف اصلي چنين نشستي اعالم و اظهار کرد : در اجراي سند تحول بنيادين

چهار اليه ؛ نظري ، برنامه ، نهادي و عملياتي بايد مدنظر قرار گيرد.
وي مدرسه را کانون اصلي تحول برشمرد و افزود : همه عوامل و دست اندرکاران تالش مي کنند تا در موسسه تحول

زاي نظام تعليم و تربيت يعني مدرسه تحول اتفاق بيفتد.
حسيني به سابقه مطرح شدن مدرسه محوري در آموزش و پرورش اشاره و اظهار کرد : امروز يکي از کليدي ترين
موضوعات در آموزش و پرورش طرح مدرسه محوري است ، بنابراين به صورت ويژه روي اين موضوع تمرکز خواهيم کرد.

وي از تالش براي تصويب طرحي در شوراي آموزش و پرورش تا يک ماه آينده خبر داد و اضافه کرد : با مدون کردن اين
طرح مدرسه را به چند مميزي مي رسانيم و مدرسه بايد بتواند اهداف متعالي سند تحول را محقق سازد.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد : نهاد اصلي تحول آموزش و پرورش است ، موسسه تحول ، مدرسه است و
کارگزاران اين تحول معلمان هستند لذا بايد الگوي مناسبي در واکاوي و ارائه انديشه ها باشد.

وي فاصله بين صف و ستاد را يکي از چالش ها موجود در دهه هاي اخير برشمرد و اذعان کرد : يکي از نکات مهم
مدرسه محوري ، کاهش اين فاصله ها است ، بنابراين از بين رفتن سرمايه ها و منابع ، کند شدن فرآيندها و زمان بر

بودن برنامه ها ازجمله معايب مديريت چنداليه است.
وي مديريت چنداليه را يکي از عوامل اصلي اتالف منابع دانست و گفت : در يکي از کميته هاي دولت دهم به اين
موضوع رسيديم که در برخي موارد 80 درصد منابع اتالف مي شود و 20 درصد منابع به دست گيرنده اصلي مي رسد و
عامل اصلي اين اتفاق مديريت چنداليه است و اين نوع مديريت را بايد کاهش دهيم لذا به همين روش در آموزش و
پرورش فاصله صف و ستاد بايد کاهش يابد و اليه هاي مياني کم شود و يکي از داليلي که مي گوييم آموزش و پرورش

گران اداره مي شود ، وجود مديريت چنداليه در آن است.
حسيني با اشاره به بحث ديگر گران اداره شدن آموزش و پرورش گفت : در مصاحبه ام با روزنامه ايران گفتم در 12 سال
دوره تحصيل دانش آموزان ، مجموعاً 12 هزار و 900 ساعت به دانش آموزان آموزش مي دهيم در صورتي که ميانگين
اين آمار در دنيا 8 هزار ساعت است لذا بايد آن را کاهش داد ، هرچند برخي به اشتباه هدف از طرح اين موضوع را
خصوصي سازي آموزش و پرورش دانستند در صورتي که آموزش و پرورش يک نهاد حاکميتي است و حاکميتي هم باقي

خواهد ماند.
حسيني ، از مدير مدرسه به عنوان اصلي ترين کليد تحول ياد کرد و افزود : ارتقاي مديريت مدرسه امري اجتناب ناپذير
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است لذا طرح هاي تعالي و تدبير اين نقطه را هدف گذاري کرده است.
وي با اشاره به اجراي موفقيت آميز طرح انتخاب مديران توسط معلمان که در زمان مديريتش در استان خراسان رضوي
انجام داده بود ، تأکيد کرد : بر اساس اين نتايج موفقيت مدارسي که در اين طرح شرکت کرده اند نسبت به قبل و

نسبت به ساير مدارس افزايش پيداکرده بود لذا در اين دوره اين طرح را اجرايي خواهيم کرد.
وي گفت : تالش براي افزايش سهم آموزش و پرورش از بودجه ملي ، افزايش سهم آموزش و پرورش در GDP ، مديريت

بر منابع و مصارف و آزادسازي ظرفيت هاي درون سازماني ؛ چهار مسير تأمين منابع مالي در آموزش و پرورش است.
حسيني ، ايفاي نقش عوامل برون سازماني در اجراي سند تحول بنيادين را ضروري دانست و افزود : دستگاهي داوطلبانه
براي اجراي سند تحول جلو نخواهد آمد و الزم است تا ما آن ها را در اين مشارکت وارد کنيم لذا طراحي يک اليحه با
عنوان " نظام نامه مشارکت آموزش و پرورش با ساير دستگاه ها " در دستور کار اين وزارتخانه قرار دارد و براي تصويب

آن تالش خواهيم کرد.
وي اضافه کرد : براساس تجارب هر اليحه اي که با هدف توليد ثروت در آموزش و پرورش به مجلس شوراي اسالمي

ارائه شود ، مصوب خواهد شد لذا بايد تالش کنيم لوايحي را در اين زمينه تدوين و ارائه کنيم.
احداث 31 مرکز اقامتي فرهنگيان براي 31 استان در بافت اطراف حرم امام رضا

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با اشاره به آزادسازي ظرفيت هاي دروني آموزش و پرورش ، اظهار کرد : در شهر
مشهد مقدس بافت 360 هکتاري اطراف حرم امام رضا تجاري شده است که 29باب مدرسه در آن بافت وجود دارد و
دانش آموزي ندارد لذا تالش مي کنيم در اين منطقه 31 مرکز اقامتي براي فرهنگيان 31 استان به روش سهام پروژه
احداث شود . در پروژه احداث مراکز اقامتي ، فرهنگيان مي توانند شرکت کنند و به ميزان سهمي که مي گيرند ، زمين
در پروژه دريافت کنند و البته واگذاري اموال دولتي به کارمندان دولت شرايطي دارد که آن هم نياز به اليحه اي دارد که

آن را خواهيم نوشت.
حسيني با اشاره به بهبود عملکرد و ظرفيت هايي که صندوق ذخيره فرهنگيان دارد ، گفت : صندوق در سال گذشته
620 ميليارد تومان ارزش افزوده داشته است و در شش ماه امسال 50 درصد نسب به سال گذشته سود بيشتر داشته

است و اعالم کرده اند تا سال 1401 ارزش سود صندوق به 5 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش بابيان اينکه از صندوق خواستم دو کار انجام دهند ، گفت : نخست ؛ سهام بسياري از
دارايي ها به معلمان واگذار شود و دوم ؛ وقتي دارايي خريداري مي شود با ملکيت و مکان آن خريداري مي شود و سهم
ارزش افزوده ملکيت و مکان آن را به صورت سهام در اختيار معلمان قرار دهند . هر دو موضوع به صورت دستور بوده
است لذا بايد اجرايي کنند . انبوهي از اين ظرفيت ها وجود دارد که مي تواند مورد بهره برداري قرار بگيرد و براي رفاه ،

معيشت معلم و بخش زيادي از نيازهاي تعليم و تربيت استفاده کرد.
هيچ کجاي دنيا مانند ايران 24 نوع مدرسه مختلف ندارد

وي بابيان اينکه طرح ساماندهي مدارس را با دو رويکرد کليد زده ايم ، تصريح کرد : چه کسي گفته 24 نوع مدرسه
داشته باشيم ؟ در هيچ جاي دنيا اين تعداد تنوع مدارس وجود ندارد و اين مورد کارشناسي خواهد شد . همچنين به
عنوان مثال مدرسه اي که در بهترين نقطه تجاري است و مساحت آن اجازه انجام تعليم و تربيت تمام ساحتي را نمي
دهد ، اگر آن را بفروشيم و در نقطه اي ديگر مدرسه اي با زمين بزرگتر که امکان تعليم و تربيت تمام ساحتي را مي

دهد ايجاد کنيم به نفع نظام تعليم و تربيت خواهد بود.
حسيني تأکيد کرد : بايد مدارس را بزرگ بسازيم ، چراکه مدارس بزرگ امکان تعليم و تربيت تمام ساحتي را فراهم مي

کند و بايد پيگير ادامه روند عمراني احداث 56 مدرسه حيات طيبه که رهاشده است ، باشيم.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اينکه در مدرسه محوري ، مدير مدرسه بايد حق خلق ثروت مشروع ، حق
مصرف ثروت براي ارزيابي عملکرد ، حق انتخاب کارکنان و موارد اين چنين را داشته باشد ، گفت : با منابعي که خلق

خواهيم کرد امکان کيفيت بخشي نظام و تعليم و تربيت را فراهم مي کنيم.
حسيني بابيان اينکه سند تحول بنيادين چارچوب بنيادي آموزش و پرورش است ، گفت : سند تحول مفاهيم متعالي
دارد ، به عنوان مثال در سند تحول در تعريف معلم تمام وقت آمده است ؛ معلم ساعت هاي موظفي در کالس درس

بدهد و بقيه ساعت ها را براي افزايش کيفيت تدريس پژوهش يا براي پيشبرد فرايند ياددهي يادگيري کار کند.
68 هزار معلم در مهر 98 بازنشسته مي شوند

وي خاطرنشان کرد : 68هزار نيرو در مهرماه سال98 در آموزش و پرورش بازنشسته مي شوند و تنها20 هزار نيرو از
دانشگاه فرهنگيان ، شهيد رجايي و ماده 28 وارد آموزش و پرورش مي شوند که کسري ساعت هاي ناشي از بازنشستگي
معلمان را مي توان با معلم تمام وقت کاهش داد که هم به معيشت معلم کمک مي کند و هم بخشي از کمبود معلم را
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در کوتاه مدت جبران مي کند و پيش بيني مي کنيم تا اول مهر متقاضيان طرح معلم تمام وقت به 100هزار نفر برسد.
حسيني با اشاره به اجراي سند تحول بنيادين تأکيد کرد : در مرحله اول بايد مفاهيم سند تحول بنيادين احصا و پس از
تعريف نظري به تعريف عملياتي تبديل شوند و در مرحله بعد برنامه ريزي و در مرحله چهارم اجرا و مرحله پنجم پايش

شوند.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش بابيان اينکه 670 برنامه از 6 خرده نظام سند تحول استخراج شده است ، گفت : 72
برنامه براي سال 98 به عنوان اولويت در نظر گرفته شده است و اين برنامه ها در مناطق قبل از رفتن به مدارس در قالب
چهار ميز ابتدايي دوره اول و دوم و متوسطه دوره اول و دوم با حضور تمام شرکا پايش مي شوند و به صورت تجويزي و

الزامي به مدارس خواهد رفت . به اين ترتيب تعداد برنامه ها کم و البته کيفي مي شود.
حسيني با اشاره به کيفيت مدرسه ، اظهار کرد : اميدوارم که شاهد مدرسه اي مانا نه ميرا ، کيفي نه کمي ، تجديد
حيات شونده نه راکد ، تحول خواه و نوآور نه غير نوآور ، با تفکر واگرا نه تفکر همگرا باشيم و مدرسه اي که سلف

سرويس توليد انديشه باشد.
حاصل تعليم و تربيت نامتوازن ؛ آموزش زدگي ، کنکور گرايي ، کالس گرايي و حافظه محوري است

سرپرست وزارت آموزش و پرورش بابيان اينکه اجراي متوازن سند تحول بنيادين مدنظر مقام معظم رهبري است ، افزود
: سند تحول بنيادين برنامه اصلي آموزش و پرورش است و تالش مي کنيم سند تحول را وارد مدرسه کنيم . اين سند
نبايد بي تناسب اجرا شود و نهايت دقت در اجراي متوازن سند را بايد داشته باشيم . يکي از مشکالت تعليم و تربيت
نامتوازن است که آموزش زدگي ، کنکور گرايي ، کالس گرايي و حافظه محوري را به دنبال دارد لذا با مدرسه محوري

اين مشکل حل خواهد شد و آن وقت مدرسه جامعه محور و جامعه مدرسه محور خواهيم داشت.
وي اظهار کرد : برنامه هاي متعددي براي اول مهر داريم ؛ برنامه هاي درسي ، تأمين منابع ، مشارکت در مدرسه ، چاپ

و توزيع کتب درسي که روز گذشته در کميسيون آموزش مجلس مطرح شد و نمايندگان مخالفتي با آن ها نداشتند.

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 07:44
ديگر منابع
payamevijeh.ir

جزئيات افزايش حقوق معلمان اعالم شد

جام نيوز : سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت که در طرح معلم تمام وقت 500 تا 700 هزار تومان به حقوق معلم
افزوده مي شود که هم بخشي از کمبود نيرو را جبران مي کند و احتماال تعداد ثبت نام کنندگان در اين طرح تا شهريور

به رقم 100 هزار برسد.

به گزارش سرويس اقتصادي جام نيـوز ، سيد جواد حسيني در نشست تبيين سياست ها و اولويت هاي وزارت آموزش و
پرورش در سال 98 که در سالن اجتماعات ساختمان شهيد رجايي وزارت آموزش و پرورش برگزار شد ، ضمن ابراز
خرسندي و بيان ضرورت برگزاري جلسات مستمر با مديران و کارشناسان ستادي گفت : اين عنوان براي برنامه امروز

صحيح نيست و صرفا قصد اعالم برنامه ها را ندارم ، بلکه قصدم رسيدن به ادراکات مشترک سازماني است.

وي با اشاره به اظهارات سخنرانان قبلي اين جلسه افزود : سندتحول بنيادين داراي چهار اليه نظري ، برنامه اي ، نهادي
و اجرايي است که بايد مدنظر قرار بگيرد . همچنين مدرسه کانون اصلي تحول است ، اگر مدرسه محوري را اصل قرار

ندهيم تالش بيهوده کرده ايم . يکي از کليدي ترين نقاط تمرکز ما مدرسه محوري است.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با اعالم اينکه در حال طراحي طرحي هستيم که ظرف يک ماه آينده به تصويب
شوراي عالي اداري برسانيم گفت : بر اساس آن مدرسه محوري را با چند مميزه به تصويب مي رسد . معتقديم اگر
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مدرسه کانون اصلي تحول است . مربي بايد عامل تحول و انديشه و نوآوري براي دانش آموزان باشد.

وي با اشاره به سندتحول بنيادين آموزش و پرورش اظهار کرد : منظور از معلم تمام وقت در سند تحول اين است که
معلم n ساعت تدريس موظفي داشته باشد و سپس در اوقات ديگر به پژوهش و مطالعه بپردازد . اين مفهوم از معلم تمام
وقت صحيح است اما در عين حال از مفهوم و طرح امروزي معلم تمام وقت هم دفاع مي کنيم.وي ادامه داد : 68 هزار
نيرو در مهر امسال از سيستم خارج مي شوند و 20 هزار نيرو از طرق مختلف از دانشگاه فرهنگيان مي گيريم ، 48 هزار

نيروي ديگر را چه طور بايد تامين کنيم ؟ .

حسيني افزود : در طرح معلم تمام وقت هم 500 تا 700 هزار تومان به حقوق معلم افزوده مي شود که هم بخشي از
کمبود نيرو را جبران مي کند و احتماال تعداد ثبت نام کنندگان در اين طرح تا شهريور به رقم 100 هزار برسد.سرپرست
وزارت آموزش و پرورش ادامه داد : بايد مفاهيم سند رااحصا وبه تعاريف عملياتي تبديل کنيم ودرنهايت تبديل به برنامه

شده واجراشوندودرآخر پايش شوند.

وي به فاصله عميق ميان صف ( مدرسه ) و ستاد به عنوان آسيبي جدي اشاره کرد و گفت : اين اليه هاي چندگانه
ميان صف و ستاد هم منابع مالي را مصرف مي کند و هم تا منابع به نقاط کانوني که مدرسه هستند برسد ديگر چيزي
نمي ماند . مدير مدرسه نقطه کانوني مدرسه است و طرح هايي چون تدبير و انتخاب و انتصاب مديران در همين راستا

اجرا مي شود . مدير مدرسه بايد قدرت خلق ثروت داشته باشد.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با بيان اينکه طي يک ماه گذشته دو مصوبه در هيئت وزيران داشتيم گفت : يک مورد
آيين نامه مدارس غيردولتي بود و يک مورد ديگر ديروز در هيئت دولت مطرح و تصويب شد که آيين نامه بند د ماده 9

قانونبرنامه و بودجه براي تسريع در تبديل به احسن کردن منابع و امالک آموزش و پرورش بود.

حسيني به چهار مسير تامين منابع اشاره کرد و گفت : يکي سهم ما از منابع کشوري است . بايد سهم خود را از منابع
کشوري افزايش دهيم . کشوري چون مالزي امسال 19.5 درصد منابع ملي اش را به آموزش و پرورش اختصاص داده

است.

وي افزود : مسير دوم توجه به اليه نهادي است . يکي از کارهايي که براي تحقق سند بايد انجام دهيم جذب کمک هاي
برون سازماني است . يکي از معاونت ها را ملزم کرديم اليحه اي تحت عنوان نظام نامه مشارکت آموزش و پرورش با
ساير دستگاههاي دولتي بنويسد . راه سوم مديريت بر منابع و مصارف است . بنده در مصاحبه اي گفته بودم که آموزش
و پرورش را گران اداره مي کنيم اما برداشت رسانه ملي اين بود که آموزش و پرورش را مي خواهيم به بخش خصوصي

بدهيم.

حسيني ادامه داد : 12 هزار و 900 ساعت آموزش از ابتدايي تا دبيرستان داريم در حالي که استاندارد آن 8000 ساعت
در دنيا است و ما ذهن بچه ها را خسته و نظام کپسولي حافظه محور راه انداخته ايم ، چرا نبايد اين روند را اصالح کنيم

؟ .

وي با اشاره به اينکه راه چهارم تامين منابع آزادسازي ظرفيت هاي دروني نظام تعليم و تربيت است عنوان کرد : شخصي
هستم که معاونت پشتيباني و امور مجلس را قبال به من پيشنهاد داده بودند که نپذيرفتم و عالقه نداشتم . با وجود آنکه
ذهنيت مالي و اقتصادي ندارم ولي براي آزاد سازي منابع دو سه ايده به ذهن خودم رسيده است . قرار است معاون

پشتيباني يک تيم اقتصادي 5 نفره قوي تشکيل دهد.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش افزود : مثال در مشهد يک بافت 370 هکتاري داريم که تجاري شده و 29 مدرسه
آنجا داريم . در اين منطقه ارزش افزاترين امالک کشور وجود دارد که مي توان آن را تبديل به احسن کرد و به فکرم
رسيد براي هر استاني يک مرکز اقامتي سهام محور داير کنيم و 31 هتل اقامتي بسازيم . گير اين طرح اين است که

واگذاري اموال دولتي به کارمندان دولت شرايطي دارد که آن هم دو خط اليحه مي خواهد که بايد بنويسيم.
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حسيني با اشاره به بهبود عملکرد صندوق ذخيره فرهنگيان بعد از نوسانات بسياري که داشت گفت : صندوق 50 درصد
ارزش سود در شش ماه گذشته داشته است و مقرر شد تا سال 1401 ارزش سود را به 5000 ميليارد برسانند.

وي افزود : از صندوق خواستم دوکار انجام دهند . نخست آنکه سهام بسياري از دارايي ها به معلمان واگذار شود .
دستور داديم و آن را انجام مي دهند . همچنين خواستيم وقتي دارايي خريداري مي شود سهم ارزش افزوده آن را به

معلمان بپردازند . انبوهي از اين ظرفيت ها وجود دارد که مي تواند مورد بهره برداري قرار بگيرد.

وي با بيان اينکه طرح ساماندهي مدارس را کليد زده ايم گفت : چه کسي گفته 24 نوع مدرسه داشته باشيم ؟ خواستم
اين مورد کارشناسي شود . به عنوان مثال مدرسه اي در حاشيه ميدان ولي عصر ( عج ) داريم که در بهترين نقطه

تجاري است و اگر آن را بفروشيم و در نقطه اي ديگر مدرسه داير کنيم ، ارزش افزوده بااليي خواهد داشت.

حسيني تاکيد کرد : بايد مدارس کوچک را بزرگ بسازيم ، زيرا مدارس بزرگ امکان تعليم و تربيت تمام ساحتي را
فراهم مي کند.وي با بيان اينکه مدير مدرسه بايد حق خلق ثروت مشروع ، انتخاب پرسنل و . . . را داشته باشد گفت :

اين ها در مصوبه آمده و اگر در شوراي عالي اداري تصويب شود اجرايي خواهد شد.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش افزود : برنامه هاي متعددي براي اول مهر داريم ؛ از برنامه هاي درسي تا تامين منابع
، مشارکت در مدرسه ، چاپ و توزيع کتب درسي و . . . که در کميسيون آموزش مجلس در روز گذشته نيز مطرح شد و

نمايندگان مخالفتي با آنها نداشتند.

اقتصادنيوز
2025

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 12:50

پيام تسليت در پي درگذشت دانش آموز و فرهنگي چهارمحال و بختياری

باشگاه خبرنگاران : سرپرست وزارت آموزش و پرورش با صدور پيامي درگذشت دانش آموز و فرهنگي استان چهارمحال
بختياري را تسليت گفت.

به گزارش گروه استان هاي باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد ، سيد جواد حسيني سرپرست وزارت آموزش و پرورش ،
در پيامي درگذشت دانش آموز و فرهنگي چهارمحال بختياري را در سانحه اردوي تجليل از برگزيدگان فرهنگي و هنري

اين استان ، تسليت گفت :

متن اين پيام به شرح زير است :

 « به نام آفريدگار محبت و مهرباني
خبر درگذشت دانش آموز فرهيخته محدثه زارعي و همکار فداکارمان محمد غالمي در اردوي تجليل از برگزيدگان

فرهنگي و هنري موجب تأثر و تألم خاطر اينجانب ، همه دانش آموزان و معلمان کشور شد.
اينجانب با تأثر فراوان ضايعه درگذشت اين دو عزيز سفر کرده را به خانواده هاي داغدار آنان ، دانش آموزان عزيز و
معلمان شريف کشور به ويژه جامعه محترم فرهنگيان استان چهارمحال و بختياري تسليت و تعزيت عرض نموده و از

خداوند متعال براي ايشان رحمت واسعه الهي و براي بازماندگان صبر و اجر مسئلت مي نمايم. »
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يکشنبه گذشته 6 مرداد 98 در اردوي تجليل از برگزيدگان فرهنگي و هنري چهارمحال و بختياري ، يک دانش آموز 16
ساله و فرهنگي 45 اين استان در رودخانه چلوان شهرستان سامان غرق شدند و جان خود را از دست دادند.

انتهاي پيام / ز
پيام تسليت سرپرست وزارت آموزش و پرورش

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 19:10
ديگر منابع

 سايت وزارت آموزش و پرورش

کنترل و کاهش آسيب ها و اعتياد در مدارس با رويکرد پيشگيرانه ، . . .

پانا : طرح نماد در 21 هزار مدرسه کشور اجرا مي شود

تهران ( پانا ) - سرپرست وزارت آموزش وپرورش در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر که با حضور رئيس جمهور برگزار
شد ، به ارائه گزارشي از اقدامات وزارت آموزش وپرورش در اين حوزه پرداخت.

به گزارش معاونت روابط عمومي و اطالع رساني وزارت آموزش وپرورش ، سيد جواد حسيني در جلسه ستاد مبارزه با
مواد مخدر با اشاره به اجراي طرح نماد در مدارس ، اظهار کرد : نظام مراقبت از دانش آموزان با عنوان طرح نماد در 21
هزار مدرسه در تمامي 670 منطقه آموزش وپرورش در 750 مرکز مشاوره با همت مشاوران تربيتي و تحصيلي در حال

اجرا و انجام است.
طرح نماد در 21 هزار مدرسه کشور اجرا مي شود

سرپرست وزارت آموزش وپرورش خاطرنشان کرد : طرح « کانون ياريگران زندگي » با رويکرد پيشگيري از آسيب هاي
اجتماعي در 10 درصد کالس هاي دوم متوسطه سراسر کشور اجرايي شده است.

حسيني با اشاره به دوره هاي آموزشي پيشگيري اوليه از اعتياد ، گفت : اين دوره ها براي چهار ميليون و چهارصد هزار
دانش آموز و 511 هزار نفر از کارکنان بخش هاي مختلف آموزش وپرورش و اولياي دانش آموزان در 41 هزار مدرسه

برگزارشده است.
وي بابيان اينکه جشنواره نوجوان سالم با 500 هزار اثر فرهنگي و هنري دانش آموزان سراسر کشور برگزارشده است ،
تصريح کرد : نمايشگاه دائمي پيشگيري از اعتياد با عنوان « طرح خانه پيشگيري » در 17 استان کشور داير شده که

امسال به کل استان ها تسري پيدا خواهد کرد.
اعتياد ؛ معتاد را به شدت دچار و فروپاشي مي کند و منشأ 16 نوع آسيب است

سرپرست وزارت آموزش وپرورش بابيان اينکه اعتياد از سه جهت يک آسيب جدي و اثرگذار است ، اظهار کرد : اول آنکه
اعتياد ؛ معتاد را به شدت دچار فروپاشي مي کند ، دوم ؛ اعتياد منشأ حداقل 16 نوع آسيب ديگر هم مي شود به طوري
که 65 درصد همسر آزاري ، 55 درصد طالق ها ، 30 درصد کودک آزاري ها ، 25 درصد قتل ها ، 23 درصد نزاع و

خشونت ها و 20 درصد جرائم منکراتي و منافي عفت ، منشأ اعتياد دارند.
وي افزود : سوم ؛ اعتياد بيشترين ميزان اثرگذاري مستقيم و غيرمستقيم روي ساير افراد خانواده ، همکاران ، همسايگان

و دوستان را از خود برجاي مي گذارد.
حسيني با اشاره به مطالعات انجام شده پيرامون اعتياد ، اظهار کرد : فرآيندهاي آسيب شناسانه و درمانگرايانه ناموفق
بوده است و بسياري از معتادان بعد از ترک اعتياد بازگشت مجدد دارند و اين رقم به باالي 90 درصد مي رسد لذا در
بحث اعتياد بايد رويکرد پيشگيري ، توانمندسازانه وتاب آورانه را بيشتر موردتوجه قرارداد و آموزش وپرورش و مدارس ،

کانون اين نوع نگاه بايد باشد.
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طرح هاي آموزش وپرورش
سرپرست وزارت آموزش وپرورش در ادامه اضافه کرد : بر اين اساس در آموزش وپرورش در سه سطح برنامه ها تدوين
شده اند ؛ محور اول : آموزش پيشگيرانه اوليه از اعتياد ، محور دوم : ترويج و فرهنگ سازي پيشگيري اوليه از اعتياد و
محور سوم : شناسايي درمان و مددکاري است . با اين نگاه چندين برنامه و اقدام مهم در آموزش وپرورش طراحي و به

اجرا گذارده شده و مي شود.
محور اول : آموزش پيشگيرانه اوليه از اعتياد

حسيني با اشاره به آموزش پيشگير اوليه از اعتياد و اجراي طرح توانمندسازي هم زمان دانش آموزان ، والدين و کارکنان
بيان کرد : اين آموزش ها در چند بعد آموزش مهارت هاي ، شناخت رفتارهاي پرخطر ، شيوه هاي خود مراقبتي با

محوريت درس نامه هاي پيشگيري به انجام مي رسد.
وي افزود : در اين خصوص 511 هزار نفر از کارکنان ، بيش از يک ميليون و چهارصد هزار دانش آموز و بيش از يک
ميليون و يکصدهزارنفر از اوليا در نزديک به 41 هزار مدرسه ، آموزش هاي الزم را ديده اند و در سال 1398 بيش از 65
درصد مدارس شامل اين طرح خواهند شد که افزايش 25 درصدي خواهيم داشت و در افق آينده 100 درصد مدارس

تحت پوشش اين طرح قرار خواهند گرفت.
سرپرست وزارت آموزش وپرورش خاطرنشان کرد : برنامه ها با رويکرد ترويج و فرهنگ سازي پيشگيري از اعتياد است و
در اين خصوص چند برنامه داشتيم که چهارمين هفته مبارزه با مواد مخدر با 50 برنامه پيشگيرانه همراه بود ، هشتمين
دوره جشنواره سالم با 1500 اثر توليدي به انجام رسيد که از سطح مدرسه تا سطح ملي جريان سازي شده است ، خانه

پيشگيري در 17 استان راه اندازي و براي امسال در 31 استان کشور و همه مناطق راه اندازي خواهد شد.
حسيني با اشاره به تشکيل گروه هاي هنجار اجتماعي ( هميار مشاور و هنجار پيشگيري ) ، اظهار کرد : اين طرح در
41 هزار مدرسه با مشارکت توانمندسازانه 100 هزار دانش آموز به انجام خواهد رسيد و هم چنين 33 هزار نفر از
معلمان با رشته هاي تخصصي مشاوره و روانشناسي آموزش خواهند ديد که عالوه بر مشاوران موجود در مدارس ابتدايي

و مدارسي که مشاور ندارند نقش مشاوره را انجام دهند.
سرپرست وزارت آموزش وپرورش با اشاره به رويکرد شناسايي ، درمان و مددکاري ، اذعان کرد : ازجمله برنامه هاي اين
رويکرد مي توان به گسترش اجراي طرح مددکاري اجتماعي در مدارس ، برگزاري دوره هاي « مديريت مورد » در
تمامي استان هاي کشور با توانمندسازي 511 هزار همکار فرهنگي ، راه اندازي فاز سوم پايش و مديريت آسيب هاي
اجتماعي دانش آموزان که 12 ميليارد براي بهسازي تجهيزات مراکز مشاوره تخصيص مي يابد و برگزاري آزمون سالمت

و روان براي تمام 3 ميليون دانش آموز دوره اول متوسطه اشاره کرد.

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 14:26

8 طرح برای پيشگيری و کنترل آسيب های اجتماعي

طرح هاي آموزش و توانمند سازي نماد و کانون ياري گران در راستاي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي از جمله اعتياد
مطرح شده و اجرايي مي شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما سيد جواد حسيني در حاشيه جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مواد مخدر در
جمع خبرنگاران گفت : اين جلسه با رويکرد پيشگيرانه است و نقش آموزش و پرورش نقش ويژه اي است که در اين
خصوص 8 طرح ويژه را مطرح کرديم و براي به اجرا گذاشتن مورد تأييد اعضا قرار گرفت ، از جمله طرح آموزش و

توانمند سازي با رويکرد شناخت مواردي که مي تواند دانش آموز را در معرض آسيب قرار دهد.
همچنين طرح مديريت را براي کارکنان ، معلمان ، دانش آموزان و اوليا مطرح کرديم که در آن 511 هزار معلم و بيش
از يک ميليون دانش آموز و بيش از يک ميليون اوليا آموزش مي بينند که در شناخت نشانه هاي اعتياد و شيوه مداخله و

پيشگيري نقش آفريني کنند.
وي ادامه داد : طرح نماد ديگر طرح ما است . در طرح نماد 13 دستگاه و وزارت خانه براي شناخت کنترل و کاهش
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آسيب ها با آموزش و پرورش همکاري مي کنند . از يکم مهر در هر استان و 670 منطقه ميز نماد تشکيل مي دهيم تا
در کنترل و کاهش آسيب ها از جمله اعتياد نقش آفريني کنيم.

حسيني افزود : کانون ياري گران زندگي در 10 درصد مدارس از يکم مهر در متوسطه دوم فعال مي شود و شامل
مشاوره مربيان ، معلمان ، دانش آموزان و اوليا است که در کانون مدرسه با رويکرد پيشگيري و توانمند سازي کار خود را

ادامه مي دهند تا بتوانيم از اين طريق در کنترل و کاهش آسيب ها از جمله مواد مخدر مؤثر باشيم.

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 14:36

امکانات وزارت آموزش و پرورش دو تا سه برابر شده است

سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت : در سال هاي گذشته آمار دانش آموزان در يک دوره به حدود 19 ميليون نفر
هم رسيد اين در حالي است که اکنون به حدود 14 ميليون نفر تقليل يافته است ، البته امکانات وزارت آموزش و پرورش

دو تا سه برابر شده است.

به گزارش خبرگزاري موج سيد جواد حسيني ، سرپرست وزارت آموزش و پرورش در برنامه فرصت برابر شبکه آموزش ،
با تشريح فرصت ها و چالش هاي نظام تعليم و تربيت ، آموزش و پرورش را يک فرا وزارتخانه خواند و گفت : جهت

گيري هاي من و ساير همکارانم در خصوص نظام تعليم و تربيت کامالً روشن است.
وي به فراز و فرودهاي آمار جمعيت دانش آموزي اشاره و عنوان کرد : در سال هاي گذشته آمار دانش آموزان در يک
دوره به حدود 19 ميليون نفر هم رسيد اين در حالي است که اکنون به حدود 14 ميليون نفر تقليل يافته است ، البته

امکانات وزارت آموزش و پرورش دو تا سه برابر شده است و اين براي آموزش و پرورش يک فرصت است.
حسيني تصريح کرد : امروز نيروهاي تازه نفس و ماهر ، با شايستگي هاي دانشي ، منشي ، روشي و بينشي از طريق

دانشگاه هاي فرهنگيان و شهيد رجايي ، تربيت و وارد آموزش و پرورش مي شوند.
 * جوهره اصلي سند تحول ؛ چند ساحتي بودن سند است

وي تحول خواه بودن و بنيادين بودن را دو مشخصه اصلي سند تحول برشمرد و ادامه داد : آنچه امروز آموزش و پرورش
در اختيار دارد و به آن افتخار مي کند ، سندي به نام سند تحول بنيادين است که داراي چند جوهره اصلي است ، لذا

هيچ وزارتخانه اي چنين سند ارزشمندي ندارد که همه ارکان نظام آن را تائيد کرده باشند.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش ، چند ساحتي بودن سند تحول را از جوهره هاي اصلي اين سند دانست و خاطرنشان
کرد : نظام تعليم و تربيت بايد به سمت رشد دانش آموزان در همه ساحت ها پيش برود ، بخشي از عارضه هايي که
امروزه مدارس از آن رنج مي برند آموزش کپسولي ، کنکور گرايي و . . . است ، لذا بايد از دانش آموزي صرف فاصله

بگيريم و به سمت کنش آموزي حرکت کنيم.
وي هويت ترکيبي ايراني اسالمي را از جوهره هاي اصلي سند تحول بنيادين برشمرد و افزود : در زمان طاغوت هويت ما
را به هويت تاريخي تقليل داده بودند ، اما امروز در سند تحول بنيادين هويت ديني در کنار هويت هاي ملي و محلي و

بين المللي هدايت شده است.
حسيني ، جوهره سوم سند را چرخش هاي بنيادين در آموزش و پرورش دانست و عنوان کرد : نظام تعليم و تربيت از

يک نظام آموزشي صرف بايد به يک نظام فرهنگي و تربيتي تبديل شود.
وي به 131 راهکار ارائه شده در سند اشاره کرد و افزود : آموزش و پرورش اين راهکارها را در قالب خرده نظام هاي
مختلف تدوين کرده است و670 برنامه در قالب سند تحول تهيه شده است ، لذا پس از بررسي اين برنامه ها جهت اجرا

به مدارس ارسال مي شود.
 * مطالبه اصلي نظام و جامعه ؛ مهارت آموزي است

سرپرست وزارت آموزش و پرورش در بخش ديگري از اين برنامه به بحث مهارت آموزي اشاره و عنوان کرد : آموزش و
پرورش داراي چالش هاي بسياري است ، يکي از اين چالش ها ، تمرکز صرف بر آموزش است.

وي موضوع مهارت را يکي از موارد انتقادها در همه نظام هاي آموزشي در دنيا برشمرد و افزود : يکي از مطالبات رهبر
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معظم انقالب ، رئيس جمهور محترم و جامعه اين موضوع است که دانش آموزان در کنار آموزش هاي نظري ، يک
مهارت را فراگيرند ، بنابراين مهارت آموزي يکي از اهداف آموزش و پرورش است و براي تحقق آن تالش مي کنيم لذا

بايد آموزش ها و محتواهاي آموزشي به سمت مهارت آموزي حرکت کند.
 * وجود 200 رشته مهارتي در هنرستان ها

حسيني به وجود 200 رشته مهارتي در هنرستان ها اشاره و عنوان کرد : بيش از 970 هزار دانش آموز در هنرستان
هاي کاردانش و فني و حرفه اي در حال تحصيل هستند و تالش داريم آن ها را به سمت بازار کار سوق دهيم.

وي از اجراي طرح توسعه متوازن رشته هاي تحصيلي و هدايت تحصيلي خبرداد و افزود : امروز 34 درصد از دانش
آموزان در رشته هاي فني حرفه اي و کاردانش مشغول به تحصيل هستند اما بر اساس برنامه ششم توسعه هدف گذاري

50 درصدي است.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش از تشکيل خيرين مدرسه يار در کنار خيرين مدرسه ساز خبر داد و اضافه کرد : اين
خيرين در بحث آموزش مهارت ها در مدارس فعال خواهند بود ، لذا در بحث مهارت آموزي ، نظام جامع توسعه مهارت

هاي فني و حرفه اي و نظام جامع کارآفريني را در حال تدوين است.
 * عدالت آموزشي و ارتقاي کيفيت آموزشي از برنامه هاي مهم و اجرايي آموزش و پرورش است

وي با اشاره به موضوع عدالت آموزشي اظهار کرد : دو روح بر سند تحول بنيادين حاکم است ؛ يکي عدالت آموزشي و
ديگري ارتقاي کيفيت آموزشي ، يکي از موضوعات سند تحول اين است که نظام تعليم و تربيت بايد يک مسير ساده و
ارزان براي آحاد مردم باشد تا بتوانند از طريق آن به دانايي برسند ، البته در اين زمينه نيازمند تالش مضاعف هستيم و

در حوزه فضا و تجهيزات به مناطق محروم توجه ويژه اي داريم.
حسيني با اشاره به امضاي تفاهم نامه آموزش و پرورش با وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات در راستاي عدالت آموزشي
، تصريح کرد : طبق اين توافقنامه در طول برنامه ششم توسعه تمام مدارس شهرهاي با جمعيت زير20 هزار نفر ، مجهز

به تجهيزات هوشمند سازي مي شوند.
وي خاطرنشان کرد : حدود سي درصد از دانش آموزان در مناطق محروم تحصيل مي کنند ، با رويکرد عدالت محوري ،

طرح مدارس الزم و دانش آموزان الزم التوجه ، همچنين استان ها و مناطق الزم التوجه را مطرح کرده ام.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش در بخش ديگري از اين برنامه به ساماندهي نيروي انساني اشاره کرد و افزود : رويکرد
ما در بحث ساماندهي توجه به مناطق محروم با تأکيد بر عدالت آموزشي است ، لذا دو هزار نفر از فارغ التحصيالن
دانشگاه فرهنگيان را به صورت سهميه ويژه به استان سيستان و بلوچستان اختصاص داده ايم و بين 10 تا 13 هزار نفر

هم از نيروهاي حق التدريس و نهضتي را جذب خواهيم کرد.
وي از ورود 20 هزار نفر از فارغ التحصيالن دانشگاه فرهنگيان از اول مهرماه به مدارس خبر داد و افزود : در برابر اين
ميزان جذب از اول مهر 68هزار نفر از معلمان بازنشسته مي شوند عليرغم اين شرايط قول مي دهم در ابتداي مهر هيچ

دانش آموزي بدون کالس و هيچ کالس بدون معلمي وجود نداشته باشد.
 * تنوع مدارس بايد کاهش يابد

حسيني گفت : نگراني خانواده ها از ثبت نام فرزندان در مدارس يک حق است . در حال حاضر 24 نوع مدرسه در کشور
فعاليت مي کنند لذا تنوع مدارس بايد کاهش يابد.

 وي ادامه داد : در بحث ثبت نام سه رويکرد اصلي وجود دارد ؛ افراد در مناطق خود ثبت نام شوند ، مدارس دولتي براي
ثبت نام وجهي از والدين نگيرند و باالخره اينکه مدارس غيردولتي و . . . تنها در قالب الگوي تعيين شده ، از والدين

شهريه دريافت کنند.
 سرپرست وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد : 10 هزار کارگروه به مناطق و مدارس مختلف سراسر کشور براي نظارت

اعزام کرده ايم و تاکنون 3 هزار و 900 مورد شکوائيه ارائه شده است که در آموزش و پرورش در حال پيگيري است.
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تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 02:13
ديگر منابع

از طرح معلم تمام وقت دفاع مي کنم

شعار سال : سرپرست وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اينکه طرح مدرسه محوري تا يک ماه ديگر در شوراي عالي
اداري مصوب مي شود ، گفت : از معلم تمام وقت به معناي امروزي دفاع مي کنم چرا که روشي براي جبران کمبود

نيروي انساني است.

شعارسال : سيد جواد حسيني در همايش تبيين سياست هاي آموزش و پرورش در سال 98 که در ساختمان شهيد
رجايي اين وزارتخانه برگزار شد ، اظهار کرد : 4 اليه در سند تحول بنيادين بايد مدنظر باشد از سوي ديگر آقاي باقرزاده
برادر انديشمند بنده که مدت هاي طوالني است او را مي شناسم اعالم کرد مدرسه کانون اصلي تربيت است و اگر سند

تحول به مدارس وارد نشود زحمات ما بيهوده است.
وي افزود : تا اتفاقي در صف تعليم و تربيت يعني مدرسه رخ ندهد تمام زحمات ما هدر مي رود و بحث مدرسه محوري
به صورت جدي از زمان آقاي مظفر آغاز شد و پس از آن تمام وزرا بر آن تکيه کردند و امروز يکي از کليدي ترين برنامه
هاي ما موضوع مدرسه محوري است و در يک ماه آينده طرحي را تهيه و به تصويب شوراي عالي اداري مي رسانيم تا

مدرسه محوري را با چند مميزه آغاز کنيم.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت : به دنبال آن هستيم که اگر مي گوييم مدرسه کانون اصلي تحول است بنابراين
بايد بتواند اهداف متعالي را محقق کند و معلم و مربي رقاص انديشه ، تفکر ، نوآوري و خالقيت براي دانش آموزان باشند
و يکي از مشکالت مهم نظام تعليم و تربيت فاصله عميق ستاد و صف يعني مدرسه به عنوان کانون اصلي تعليم و تربيت

است.
 * مديريت چند اليه چگونه منابع مالي را هدر مي دهد

حسيني با اشاره به اينکه مدرسه محوري به دنبال کاهش فاصله بين ستاد و صف است ، تأکيد کرد : بنده در اوايل دولت
آقاي روحاني در بحث رفاه و تأمين اجتماعي فعاليت مي کردم که در آنجا 100 ميليون تومان براي رفاه مددجويان
اختصاص يافت اما 80 ميليون تومان هزينه مي شد تا اين 100 ميليون به دست گروه هدف برسد و اين يعني مديريت

چند اليه که منابع را هدر مي دهد و فرآيند تصميم گيري را پيچيده و طوالني مي کند.
 * سهم آموزش و پرورش از جي دي پي بايد به 6تا7 درصد برسد

وي ادامه داد : بايد تالش کنيم سهم آموزش و پرورش را از منابع کشوري افزايش دهيم ، بودجه کشور مالزي را بررسي
کرديم که 19.5 درصد منابع خود را به آموزش و پرورش اختصاص مي داد البته اين نگاه مطلوب نيست که بگوييم سهم
اعتبارات آموزش و پرورش از منابع ملي چقدر است چرا که مهمتر از آن « جي دي پي » است و بايد آن را افزايش

دهيم که هم اکنون سهم آموزش و پرورش از آن 1.6 است که بايد به 6 تا 7 درصد برسد.
سرپرست آموزش و پرورش بيان کرد : يکي از کارها براي اجراي سند تحول بنيادي اين است که نقش عوامل برون
سازماني را جلب کنيم و کسي خودش نمي آيد و ما بايد برنامه ريزي داشته باشيم ، توسعه مشارکت در تمام ابعاد درون
سازماني و برون سازماني بايد هدف گذاري شود و يکي از کارها طراحي اليحه نظام نامه مشارکت وزارت آموزش و
پرورش با ساير دستگاه هاي دولتي و عمومي است تا اين موضوع در مراجع قانوني تصويب و الزام براي اين مشارکت به

ويژه در بخش دولتي وجود داشته باشد.
حسيني ادامه داد : روش ديگر براي تأمين منابع آموزش وپرورش مديريت بر منابع و مصارف است ، بنده يک ساعت و
نيم با روزنامه ايران مصاحبه داشتم و تيتر درستي که من گفته بودم ، انتخاب کردند مبني براينکه آموزش و پرورش
گران اداره مي شود اما برخي معني آن را اينگونه فهم کردند که يعني آموزش و پرورش را به بخش خصوصي بدهيم اما
بايد بگويم آموزش و پرورش يک امر حاکميتي است و برخي مصارف قابل صرفه جويي است که اگر انجام شود ظرفيت
فعلي يعني 98.6 درصد بودجه که مربوط به حقوق و دستمزد است و 1.5 درصد براي کيفيت بخشي تغيير پيدا کرده و

سهم کيفيت بخشي افزايش مي يابد.
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 * 4 هزار و 900 ساعت آموزش اضافه در مدارس و هدررفت هزينه ها
وي گفت : هم اکنون 12 هزار و 900 ساعت آموزش از پايه اول ابتدايي تا پايه دوازدهم داريم که ميانگين جهاني 8 هزار
ساعت است و ما 4 هزار و 900 ساعت تدريس اضافي داريم که شاهد نظام حافظه محور با کيفيت پايين هستيم و منظور

ما اين است که هزينه ها را کاهش دهيم.
سرپرست آموزش و پرورش بيان کرد : روش ديگر براي تأمين منابع در آموزش و پرورش که به شدت برآن متمرکز
خواهيم شد ، آزادسازي ظرفيت هاي دروني نظام تعليم و تربيت است چرا که آموزش و پرورش لشگر اقتصادي نهفته
است ، در جلسه اي که با آقاي الريجاني داشتم او گفت يک نمونه مثال بزنيد که آموزش و پرورش طرح و اليحه اي
آورده باشد تا از مجلس مجوز براي توليد ثروت بخواهد . وقتي در شوراي معاونان اين سوال را مطرح کردم هيچ کدام از

دوستان موردي را بيان نکردند.
 * در مدت يک ماه اخير ايده هاي اقتصادي به ذهنم رسيده است

حسيني ادامه داد : بنده را دو بار براي معاونت در آموزش و پرورش صدا کردند ، معاونت پشتيباني و امور مجلس که
نپذيرفتم چون به لحاظ انگيزشي و ذهني به آن عالقه ندارم اما در طول اين يک ماه ايده هايي به ذهنم رسيده است و

قرار است آقاي الهيار معاون پشتيباني تيم اقتصادي پنج نفره قوي را براي شناسايي ظرفيت هاي اقتصادي انتخاب کند.
 * ارزش افزوده اموال صندوق ذخيره بايد به معلمان اختصاص يابد

وي عنوان کرد : سود صندوق ذخيره تا سال 1401 به 5 ميليارد تومان مي رسد و گفته ام بايد دو کار انجام دهند ،
بسياري از دارايي ها که در قالب پتروشيمي و کارخانه هاي بزرگ است سهام آن به معلمان واگذار شود تا خودشان آن را
اداره کنند و اين را به صورت دستوري گفته ايم که بايد انجام دهند . از سوي ديگر وقتي دارايي هاي صندوق خريداري

مي شود به صورت اسمي براي معلمان باشد و ارزش افزوده اين اموال به آنها اختصاص يابد.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد : ما به دنبال فروش امالک آموزش و پرورش و گرفتن پول از مردم نيستيم
همچنين معتقديم که در هيچ جاي دنيا 24 نوع مدرسه وجود ندارد و تعدد مدارس کار پسنديده اي نيست از سوي ديگر
توجه داشته باشيد به عنوان مثال در ميدان وليعصر مدرسه اي را داريم که ارزش بااليي دارد و اگر آن را بفروشيم مي

توانيم مدرسه ديگري را در منطقه ديگر ايجاد کنيم که امکان تعليم و تربيت تمام ساحتي در آنجا محقق مي شود.
حسيني ادامه داد : در هيئت دولت دو مصوبه داشتيم که به ما کمک مي کند نخست آيين نامه اجرايي مدارس را
غيردولتي با تمام مواد آن به تصويب رسيد و ديروز نيز آيين نامه ماده 9 قانون بودجه که فرصت خوبي براي تبديل به

احسن کردن امالک است به تصويب رسيد و نگذاشتيم حتي يک بند از آن تغيير کند.
وي مطرح کرد : در مدرسه محوري مدير حق خلق ثروت هاي مشروع و مصرف کردن آن را براي ارزيابي عملکرد و نظام

پاداش دهي و انتخاب پرسنل دارد و تا يک ماه ديگر طرح مدرسه محوري در شوراي عالي اداري مصوب مي شود.
 * از معلم تمام وقت به معناي امروزي دفاع مي کنم

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اينکه هر فردي که مدير مي شود بايد بگويد براي اجراي سند تحول
بنيادين چقدر هنر دارد ، افزود : برخي مي گويند مفاهيم متعالي سند تحول بنيادين زياد است مثال معلم تمام وقت
نبايد به ساعات تدريسش 4 ساعت اضافه شود بلکه او بايد به پژوهش ، طراحي و فرآيند ياددهي و يادگيري بپردازد ،
بنده اين را قبول دارم اما از معلم تمام وقت به معناي امروزي دفاع مي کنم چرا که وقتي 68 هزار نيرو از آموزش و
پرورش خارج مي شود و 20 هزار نفر از طريق دانشگاه فرهنگيان و ماده 28 جذب مي شوند 48 هزار نفر ديگر را چگونه
تأمين کنيم و يک راه معلم تمام وقت است که عالوه بر کمک به معيشت معلم ، افزايش 500 هزار تومان ماهانه حقوق

او ، به جبران کمبود نيرو کمک مي کند و تا اول مهر 100 هزار نفر عضو طرح معلم تمام وقت مي شوند.
حسيني با اشاره به اينکه يکي از مواردي که ما را از مدرسه محوري دور کرده است اين است که در ستاد طرح هاي
بزرگي ايجاد کرده و پيکر مدرسه را الغر کرده ايم گفت : تمام دستگاه ها به مدارس مي روند و تعليم و تربيت را از ما
مي گيرند درحالي که وظيفه اصلي تعليم و تربيت برعهده آموزش و پرورش است نه فرد ديگري همچنين خودمان بايد

سرمدرسه را تا جايي که مي توانيم خلوت کرده و از کميت کاسته و به کيفيت بيافزاييم.
سايت شعارسال ، با اندکي اضافات و تلخيص برگرفته از خبرگزاري تسنيم ، تاريخ انتشار : 7مرداد1398 ، کدخبر :

www.tasnimnews.com : 2064789
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تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 12:29

بايد ظرفيت های اقتصادی آموزش و پرورش آزاد شود

شعار سال : سرپرست وزارت آموزش و پرورش در نشست تبيين سياست ها و برنامه هاي سال 1398 اين وزارتخانه ، با
بيان اينکه آموزش و پرورش گران اداره مي شود گفت : براي رفع مشکالت اقتصادي آموزش و پرورش بايد ظرفيت هاي

اقتصادي اين وزارتخانه را آزاد کنيم تا امکان افزايش کيفيت مدرسه در ايران فراهم شود.

شعارسال : سيد جواد حسيني در نشست تبيين سياست ها و برنامه هاي سال 1398 وزارت آموزش و پرورش که در
ساختمان شهيد رجايي اين وزارت خانه با حضور مديران ارشد آموزش و پرورش برگزار شد با بيان اين که از سه مسير
مي توان نيازهاي اقتصادي آموزش و پرورش را رفع کرد ، گفت : افزايش سهم بودجه دولتي آموزش و پرورش اولين راه
براي تامين هزينه هاي اين وزارت خانه است . در اين مسير کشوري مثل مالزي 19.5 درصد کل بودجه خود را به

آموزش و پرورش اختصاص مي دهد . بنابراين در ايران هم بايد به اين مسئله توجه کنيم.
وي با بيان اينکه سهم آموزش و پرورش را بايد در « جي دي پي » يا همان توليد ناخالص داخلي افزايش دهيم اظهار
کرد : در حال حاضر سهم آموزش و پرورش از توليد ناخالص داخلي يک و نيم درصد است که بايد اين عدد به 6 تا

7درصد افزايش پيدا کند.
وي راه دوم تامين منابع را کنترل مصارف و هزينه ها در آموزش و پرورش دانست و افزود : در حال حاضر تنها حدود
2درصد بودجه آموزش و پرورش براي افزايش کيفيت نظام آموزشي کشور اختصاص پيدا ميکند . و مابقي بودجه صرف
دستمزد و حقوق کارکنان ميشود . با صرفه جويي ميتوانيم کيفيت آموزش و پرورش را افزايش دهيم . به عنوان مثال ما
در مدارس حدود 12 هزار ساعت آموزش ميدهيم که نيازي به اين حد از آموزش نيست و هشت هزار ساعت آموزش
کافي است . با اصالح اين روند صرفه جويي مناسبي در هزينه هاي آموزش و پرورش صورت مي گيرد . ساعات اضافي

آموزش باعث کاهش نوآوري ، کيفيت ، ائتالف هزينه مي شود . به دنبال کاهش آن و کيفيت بخشي آن هستيم.
حسيني راه ديگر تامين مخارج آموزش و پرورش را آ زادي سازي ظرفيت هاي اقتصادي وزارت آموزش و پرورش دانست
و گفت : ما مي توانيم با ساماندهي ظرفيت هاي اقتصادي اين وزارت خانه ، توانمندي اقتصادي به دست آوريم . به
عنوان مثال در اطراف حرم امام رضا ( ع ) آموزش و پرورش 29 مدرسه دارد که بال استفاده است مي توانيم اين ها را

تبديل به مراکز اقامتي براي معلمان کنيم.
سرپرست آموزش و پرورش با بيان اينکه همه اقدامات بايد منجر به تحول در آموزش و پرورش شود گفت : اگر در
مدرسه تحول رخ ندهد به بيراهه رفته ايم . بحث مدرسه محوري از سال هاي گذشته مطرح شده و وزير سابق هم بر آن
تمرکز داشت ما نيز طرحي در حال آماده کردن داريم حداکثر ظرف يک ماه آينده به شوراي عالي اداري ارائه مي شود تا

به تصويب برسد.
وي افزود : بايد بپذيريم که يکي از مشکالت اصلي نظام تعليم و تربيت فاصله ميان ستاد و صف است که سال ها است

که چالش آموزش و پرورش است و اليه هاي چندگانه مديرتي تنها منابع را بدون دستاورد ملموس صرف مي کنند.
حسيني بيان کرد : در مدرسه که کانون اصلي تحول است و طرح تعالي مديريتي هم بر همين اساس است . ارتقاي
مديريت مدرسه به جاي ارتقاي مدير مدنظر است . اين طرح از سال 93 ، اجرايي شده و در برخي مناطق معلمان مدير
مدرسه را انتخاب مي کردند که متوقف شد . بر اساس اين طرح مدير مدرسه بايد در در خلق ثروت و مصرف ثروت هاي

مشروع آن نقش داشته باشد و دولت اجازه استفاده بهتر از امکانات را به آموزش و پرورش داده است.
وي با بيان اينکه توسعه مشارکت ها در همه ابعاد درون و برون سازمان هدفي راهبردي است که براي تحقق سند تحول
بنيادين و پيشبرد آن بايد مورد توجه قرار گيرد تصريح کرد : بر اين اساس طراحي نظام نامه مشارکت آموزش و پرورش

با ساير وزراتخانه را در دستور کار داريم تا الزام قانوني براي مشارکت سياير نهاد ها با آموزش و پرورش را ايجاد کنيم.
سند تحول بنيادين سياست کالن آموزش و پرورش است

مجيد رعنايي معاون شوراي عالي آموزش و پرورش نيز در اين نشست با بيان اينکه سند تحول بنيادين آموزش و پرورش
مجموعه سياستي آموزش و پرورش و راه حل هايي براي آموزش و پرورش و سندي راهبردي ، ملي و کالن است . گفت
: قرار بود اين سند راهکارهايي بدهد و برنامه محوري را نهادينه کند تا با رفتن و آمدن وزا برنامه ها تغيير نکند و ايجاد
همگرايي کند . سند تحول 4 اليه دارد که اولين اليه ، اليه نظري است که اين اليه تدوين شده است . اليه دوم تدوين
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برنامه براي اجرايي کردن اين سند است که در اين زمينه هم برنامه هايي تدوين شده است . همچنين اليه نهادي هم از
ديگر اليه هاي سند تحول بنيادين است که در اين اليه ساير دستگاه هاي همکار اين وزارتخانه بايد نقش مشخصي
داشته باشند . بعد از اين مراحل وارد اليه عملياتي و اجرايي مي شويم . در حال حاضر از اليه اول عبور کرديم و زير

نظام ها تدوين شده است.
وي بيان کرد : برخي برنامه هاي زيرنظام ها نوآورانه است و تجربه نشان مي دهد 60 درصد برنامه ها نوآورانه است .
برخي برنامه ها هم از جنس پيشيني است که بايد اجرايي شود برخي برنامه ها تطبيقي هستند که به موازت هم بايد
اجرا شوند . گاهي يک برنامه پيش نياز برنامه ديگر است و گاهي روابط تعاملي ميان برنامه ها برقرار است و گاهي نيز

برنامه ها مشترک است پس بايد ارتباط بين برنامه ها را مورد توجه قرار دهيم.
وي سپس به رويکرد هايي که در اجرايي برنامه ها مدنظر قرار مي گيرد اشاره کرد و افزود : نوع اول در اجراي برنامه ها
رويکرد مهندسي است که در آن مديران برنامه ها را به صورت دستوري ابالغ مي کنند و زير مجموعه تنها اجرا مي کند
و خود نقشي ندارد . رويکرد بعدي ، رويکرد تربيتي است . در اين رويکرد همه افراد دخيل بايد نسبت به تغييرها و
اجراي برنامه ها اغنا شوند . علت تاخير در اجراي سند تحول همين رويکرد تربيتي و اقناعي است . اين کار ديربازده

است اما ماندگار است.
معاون شوراي عالي آموزش و پرورش درباره چالش هاي اجراي سند تحول بينادين هم گفت : از جمله چالش هاي
اجراي اين سند ، بحث هاي نظارتي در آن است . در سند نظارت هاي مختلفي پيش بيني شده است اولين نظارت ،
نظارت شوراي عالي انقالب فرهنگي است که بايد مراقبت کند آموزش و پرورش به سمت سمت نهاد فرهنگي تربيتي
حرکت کند . نظارت بعدي ، توجه به چرخش هاي زير نطام هااست که شوراي عالي آموزش و پرورش وظيفه آن را
برعهده دارد . همچنين چالش بعدي در اجراي سند تحول بنيادين تضعيف و تحريف اين سند است . به عنوان مثال
سند فقط چهارچوب ها را قرار است تغيير دهد و نبايد اشتباه برداشت صورت بگيرد و معلم تمام وقت را به معناي

افزايش ساعات تدريس در نظر نگيريم بلکه او قرار است براي ارتقا دانش اموز و سواد خود وقت بگذارد.
وي در پايان سخان خود بيان کرد : کنکور يک سم براي اجراي سند تحول ملي است . چرا که روحيه علم آموزي را

تبديل به روحيه تست زني و مدرگ گرايي ميکند.
بين وضعيت مطلوب و دلخواه فاصله است

علي باقرزاده معاون توسعه و پشتيباني سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي در ادامه اين نشست با بيان اينکه در حال
حاضر بين وضع مطلوب و دلخواه فاصله وجود دارد و بايد اين فاصله را کم کنيم تا آنچه به عنوان تحول مي خواهيم در
عمل هم ديده شود گفت : اگر آموزش و پرورش سرمايه ملي است بايد دغدغه ملي نيز باشد . آموزش را نمي توانيم
مستقل از اقتصاد و فرهنگ و . . . دچار تحول کنيم . بلکه بايد همه عناصر دخيل ، اين نهاد را همراهي کنند وگرنه
تحولي رخ نمي دهد . در داخل آموزش و پرورش بايد تمام ظرفيت ها را داخل مدرسه ببريم . يعني جايي که فرصت

هاي فراگير مبتني بر سند تحول آنجا تدارک ديده مي شود.
باقرزاده ادامه داد : بحران آموزشي در تمام دنيا بحران در يادگيري است و اين بحران به حدي جدي است که همه
ظرفيت ها را از بين مي برد . بايد باور کنيم مدرسه محور تحول و دانش آموز عامل تحول و برنامه درسي فرصت ساز
تحول است . بنابراين نسبت برنامه درسي به زيرنظام هاي ديگر مانند نسبت موتور به باقي اجزاي يک ماشين است .
هدف اصلي در سازمان پژوهش استقرار حوزه هاي 11 گانه تربيت و يادگيري است . بايد به سمت تقويت مهارت تفکر و

انديشه ورزي و تربيت تمام ساحتي برويم.
معاون توسعه منابع و پشتيباني سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي بر تعهد و التزام و همسويي همه بخش ها با
برنامه درسي تاکيد کرد و گفت : شکاف دانشي و راهبردي در اليه هاي مختلف اجرايي ديده مي شود . بين آنچه انجام

مي دهيم و آنچه بايد انجام بدهيم فاصله وجود دارد و هنر مديريت کالن کاهش اين شکاف است.
دانشگاه فرهنگيان بايد تقويت شود

فرشيد طهماسبي نماينده دانشگاه شهيد رجايي نيز در اين نشست گفت : در اين نشست بحث تحول مطرح است و بايد
گفت که تحول در آموزش و پرورش جز از طريق توجه به مراکز تعليم و تربيت رخ نميدهد.

وي ادامه داد : در سال هاي اخير دانشگاه فرهنگيان و شهيد رجايي خدمات مفيدي به آموزش و پرورش ارائه کرده اند .
در سند تحول بنيادين که سند راهبردي درحال اجرا است ، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تنها متولي تربيت دبير
فني ذکر شده است و بايد بيش از پيش از اين دانشگاه حمايت شود . بازنگري در محتواي دروس تربيت معلم در هر دو
دانشگاه و توجه به نيازهاي آموزش و پرورش ، کمک به ارتقاي سطح سالمت روان دانشجومعلمان با برنامه هاي مختلف

فرهنگي از جمله اين اقدامات بوده است که بايد تداوم يابد.
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طهماسبي در ادامه بيان کرد : ما در دانشگاه شهيد رجايي مطالباتي داريم که از جمله آنها مي توانم به توسعه تحصيالت
تکميلي براي افزايش دانش اساتيد ، توجه بيشتر به امور رفاهي ، ضرورت واگذاري همه امور پژوهشي آموزش و پرورش

به اين دو دانشگاه براي ارتقاي اهداف تربيتي اشاره کرد.
شعارسال ، با اندکي تلخيص و اضافات بر گرفته از خبرگزاري ايرنا ، تاريخ انتشار : 7 مرداد 1398 ، کدخبر :

www.irna.ir ، 83416649

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 20:06

واکنش سرپرست به حقوق 20 ميليوني معاونان وزير آموزش وپرورش

صبحانه آنالين : سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت : اين حقوق نجومي براي 4 معاون نيست بلکه 5 معاون وزير
حقوق نجومي دريافت مي کنند.

به گزارش صبحانه ، سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت : اين حقوق نجومي براي 4 معاون نيست بلکه 5 معاون
وزير حقوق نجومي دريافت مي کنند.

هفته گذشته فيش حقوقي يکي از معاونان وزير آموزش و پرورش در رسانه ها منتشر شد که در آن رقم دريافتي اين
معاون وزير 20 ميليون قيد شده بود اين امر در حالي است که حقوق معلمان چيزي حدود 1 ميليون و 700 تا 2 و نيم

ميليون متغيير است.

بعد از گذشت يک هفته از اين ماجرا مشخص شد که اين حقوق 20 ميليوني را فقط يک نفر نمي گيرد بلکه 4 نفر ديگر
در وزارت خانه نيز داراي حقوق نجومي هستند . در اين بين وزارت آموزش و پرورش هيچ اطالعيه اي جهت شفاف

سازي اين مسئله منتشر نکرد.

پاسخ اين سوال را از سرپرست وزارت آموزش و پرورش پرسيديم. « 5 معاون وزير حقوق نجومي دريافت مي کنند » اين
پاسخي بود که به خبرنگار ميزان داده شد.

سيد جواد حسيني ، سرپرست وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاري ميزان ، در پاسخ به
اين سوال که حقوق 20 ميليوني 4 معاون وزير صحت دارد را خير گفت : اين حقوق نجومي براي 4 معاون نيست بلکه 5

معاون وزير حقوق نجومي دريافت مي کنند.

آموزش و پرورش حقوق نجومي نمي دهد

وي در ادامه گفت : وزارت آموزش و پرورش اين حقوق را به اين 5 نفر نمي دهد بلکه اين معاونان وزير به دليل اينکه
عضو هيات علمي دانشگاه هستند اين حقوق را دريافت مي کنند.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش افزود : اعضاي هيات علمي دانشگاه ها وقتي به وزارت علوم مي آيند با حفظ حقوق
مامور مي شوند و دانشگاه اين حقوق را به آن ها مي دهد.

حسيني در ادامه گفت : حرف ما در آموزش و پرورش اين است که چرا حقوق اعضاي هيات علمي باال است و حقوق
معلمان پايين.

وي در ادامه گفت : اين افراد خارج از قائده حقوق نگرفته اند بلکه به دليل اينکه عضو هيات علمي هستند و اينجا مامور
شده اند و حقوق آن ها را دانشگاه مي دهد.
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چيزي خالف قانون اتفاق نيفتاده است

وي در ادامه درباره دريافت حق ماموريت توسط اين افراد نيز گفت : قانون قيد کرده اگر عضو هيات علمي جز مشاغل
مديريتي مقامات قرار گرفت حق ماموريت نيز بايد دريافت کند که اين معانين نيز حق ماموريت خود را بر اساس قانون

دريافت کرده اند و چيزي خالف قانون اتفاق نيفتاده است.

به فاصله حقوق عضو هيات علمي با معلم معترضيم

حسيني افزود : اعضاي هيات علمي حقوقشان بايد بيشتر نيز بشود ، ولي چرا حقوق معلم با همان مدرک بايد فاصله
زيادي با آن ها داشته باشد و به اين مسئله معترضيم و بايد شکاف حقوق پر شود.

منبع : ميزان

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 01:45
ديگر منابع

خبرخودرو
  

68 هزار معلم در مهر 98 بازنشسته مي شوند

عصر ايران : سرپرست وزارت آموزش وپرورش در نشست تبيين سياست ها و برنامه هاي سال 98 ، اظهار کرد : مديريت
چند اليه عامل 80 درصد اتالف منابع است لذا در آموزش و پرورش فاصله صف و ستاد بايد کاهش و اليه هاي مياني کم
شود و از داليلي که مي گوييم آموزش و پرورش گران اداره مي شود ، وجود مديريت چنداليه در آن است . به گزارش
ايلنا ، سيد جواد حسيني در نشست تبيين سياست ها و برنامه هاي سال 98 که با مديران کل حوزه ستادي ، روساي
ادارات شهر تهران و اصحاب رسانه که در سالن جلسات ساختمان شهيد رجايي برگزار شد ، تبيين ادراک مشترک
سازماني در جهت گيري هاي نظام تعليم و تربيت را هدف اصلي چنين نشستي اعالم و اظهار کرد : در اجراي سند

تحول بنيادي

سرپرست وزارت آموزش وپرورش در نشست تبيين سياست ها و برنامه هاي سال 98 ، اظهار کرد : مديريت چند اليه
عامل 80 درصد اتالف منابع است لذا در آموزش و پرورش فاصله صف و ستاد بايد کاهش و اليه هاي مياني کم شود و از

داليلي که مي گوييم آموزش و پرورش گران اداره مي شود ، وجود مديريت چنداليه در آن است.
به گزارش ايلنا ، سيد جواد حسيني در نشست تبيين سياست ها و برنامه هاي سال 98 که با مديران کل حوزه ستادي ،
روساي ادارات شهر تهران و اصحاب رسانه که در سالن جلسات ساختمان شهيد رجايي برگزار شد ، تبيين ادراک
مشترک سازماني در جهت گيري هاي نظام تعليم و تربيت را هدف اصلي چنين نشستي اعالم و اظهار کرد : در اجراي

سند تحول بنيادين چهار اليه ؛ نظري ، برنامه ، نهادي و عملياتي بايد مدنظر قرار گيرد.
وي مدرسه را کانون اصلي تحول برشمرد و افزود : همه عوامل و دست اندرکاران تالش مي کنند تا در موسسه تحول

زاي نظام تعليم و تربيت يعني مدرسه تحول اتفاق بيفتد.
حسيني به سابقه مطرح شدن مدرسه محوري در آموزش و پرورش اشاره و اظهار کرد : امروز يکي از کليدي ترين
موضوعات در آموزش و پرورش طرح مدرسه محوري است ، بنابراين به صورت ويژه روي اين موضوع تمرکز خواهيم کرد.

وي از تالش براي تصويب طرحي در شوراي آموزش و پرورش تا يک ماه آينده خبر داد و اضافه کرد : با مدون کردن اين
طرح مدرسه را به چند مميزي مي رسانيم و مدرسه بايد بتواند اهداف متعالي سند تحول را محقق سازد.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد : نهاد اصلي تحول آموزش و پرورش است ، موسسه تحول ، مدرسه است و
کارگزاران اين تحول معلمان هستند لذا بايد الگوي مناسبي در واکاوي و ارائه انديشه ها باشد.
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وي فاصله بين صف و ستاد را يکي از چالش ها موجود در دهه هاي اخير برشمرد و اذعان کرد : يکي از نکات مهم
مدرسه محوري ، کاهش اين فاصله ها است ، بنابراين از بين رفتن سرمايه ها و منابع ، کند شدن فرآيندها و زمان بر

بودن برنامه ها ازجمله معايب مديريت چنداليه است.
وي مديريت چنداليه را يکي از عوامل اصلي اتالف منابع دانست و گفت : در يکي از کميته هاي دولت دهم به اين
موضوع رسيديم که در برخي موارد 80 درصد منابع اتالف مي شود و 20 درصد منابع به دست گيرنده اصلي مي رسد و
عامل اصلي اين اتفاق مديريت چنداليه است و اين نوع مديريت را بايد کاهش دهيم لذا به همين روش در آموزش و
پرورش فاصله صف و ستاد بايد کاهش يابد و اليه هاي مياني کم شود و يکي از داليلي که مي گوييم آموزش و پرورش

گران اداره مي شود ، وجود مديريت چنداليه در آن است.
حسيني با اشاره به بحث ديگر گران اداره شدن آموزش و پرورش گفت : در مصاحبه ام با روزنامه ايران گفتم در 12 سال
دوره تحصيل دانش آموزان ، مجموعاً 12 هزار و 900 ساعت به دانش آموزان آموزش مي دهيم در صورتي که ميانگين
اين آمار در دنيا 8 هزار ساعت است لذا بايد آن را کاهش داد ، هرچند برخي به اشتباه هدف از طرح اين موضوع را
خصوصي سازي آموزش و پرورش دانستند در صورتي که آموزش و پرورش يک نهاد حاکميتي است و حاکميتي هم باقي

خواهد ماند.
حسيني ، از مدير مدرسه به عنوان اصلي ترين کليد تحول ياد کرد و افزود : ارتقاي مديريت مدرسه امري اجتناب ناپذير

است لذا طرح هاي تعالي و تدبير اين نقطه را هدف گذاري کرده است.
وي با اشاره به اجراي موفقيت آميز طرح انتخاب مديران توسط معلمان که در زمان مديريتش در استان خراسان رضوي
انجام داده بود ، تأکيد کرد : بر اساس اين نتايج موفقيت مدارسي که در اين طرح شرکت کرده اند نسبت به قبل و

نسبت به ساير مدارس افزايش پيداکرده بود لذا در اين دوره اين طرح را اجرايي خواهيم کرد.
وي گفت : تالش براي افزايش سهم آموزش و پرورش از بودجه ملي ، افزايش سهم آموزش و پرورش در GDP ، مديريت

بر منابع و مصارف و آزادسازي ظرفيت هاي درون سازماني ؛ چهار مسير تأمين منابع مالي در آموزش و پرورش است.
حسيني ، ايفاي نقش عوامل برون سازماني در اجراي سند تحول بنيادين را ضروري دانست و افزود : دستگاهي داوطلبانه
براي اجراي سند تحول جلو نخواهد آمد و الزم است تا ما آن ها را در اين مشارکت وارد کنيم لذا طراحي يک اليحه با
عنوان " نظام نامه مشارکت آموزش و پرورش با ساير دستگاه ها " در دستور کار اين وزارتخانه قرار دارد و براي تصويب

آن تالش خواهيم کرد.
وي اضافه کرد : براساس تجارب هر اليحه اي که با هدف توليد ثروت در آموزش و پرورش به مجلس شوراي اسالمي

ارائه شود ، مصوب خواهد شد لذا بايد تالش کنيم لوايحي را در اين زمينه تدوين و ارائه کنيم.
احداث 31 مرکز اقامتي فرهنگيان براي 31 استان در بافت اطراف حرم امام رضا

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با اشاره به آزادسازي ظرفيت هاي دروني آموزش و پرورش ، اظهار کرد : در شهر
مشهد مقدس بافت 360 هکتاري اطراف حرم امام رضا تجاري شده است که 29باب مدرسه در آن بافت وجود دارد و
دانش آموزي ندارد لذا تالش مي کنيم در اين منطقه 31 مرکز اقامتي براي فرهنگيان 31 استان به روش سهام پروژه
احداث شود . در پروژه احداث مراکز اقامتي ، فرهنگيان مي توانند شرکت کنند و به ميزان سهمي که مي گيرند ، زمين
در پروژه دريافت کنند و البته واگذاري اموال دولتي به کارمندان دولت شرايطي دارد که آن هم نياز به اليحه اي دارد که

آن را خواهيم نوشت.
حسيني با اشاره به بهبود عملکرد و ظرفيت هايي که صندوق ذخيره فرهنگيان دارد ، گفت : صندوق در سال گذشته
620 ميليارد تومان ارزش افزوده داشته است و در شش ماه امسال 50 درصد نسب به سال گذشته سود بيشتر داشته

است و اعالم کرده اند تا سال 1401 ارزش سود صندوق به 5 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش بابيان اينکه از صندوق خواستم دو کار انجام دهند ، گفت : نخست ؛ سهام بسياري از
دارايي ها به معلمان واگذار شود و دوم ؛ وقتي دارايي خريداري مي شود با ملکيت و مکان آن خريداري مي شود و سهم
ارزش افزوده ملکيت و مکان آن را به صورت سهام در اختيار معلمان قرار دهند . هر دو موضوع به صورت دستور بوده
است لذا بايد اجرايي کنند . انبوهي از اين ظرفيت ها وجود دارد که مي تواند مورد بهره برداري قرار بگيرد و براي رفاه ،

معيشت معلم و بخش زيادي از نيازهاي تعليم و تربيت استفاده کرد.
هيچ کجاي دنيا مانند ايران 24 نوع مدرسه مختلف ندارد

وي بابيان اينکه طرح ساماندهي مدارس را با دو رويکرد کليد زده ايم ، تصريح کرد : چه کسي گفته 24 نوع مدرسه
داشته باشيم ؟ در هيچ جاي دنيا اين تعداد تنوع مدارس وجود ندارد و اين مورد کارشناسي خواهد شد . همچنين به
عنوان مثال مدرسه اي که در بهترين نقطه تجاري است و مساحت آن اجازه انجام تعليم و تربيت تمام ساحتي را نمي
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دهد ، اگر آن را بفروشيم و در نقطه اي ديگر مدرسه اي با زمين بزرگتر که امکان تعليم و تربيت تمام ساحتي را مي
دهد ايجاد کنيم به نفع نظام تعليم و تربيت خواهد بود.

حسيني تأکيد کرد : بايد مدارس را بزرگ بسازيم ، چراکه مدارس بزرگ امکان تعليم و تربيت تمام ساحتي را فراهم مي
کند و بايد پيگير ادامه روند عمراني احداث 56 مدرسه حيات طيبه که رهاشده است ، باشيم.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اينکه در مدرسه محوري ، مدير مدرسه بايد حق خلق ثروت مشروع ، حق
مصرف ثروت براي ارزيابي عملکرد ، حق انتخاب کارکنان و موارد اين چنين را داشته باشد ، گفت : با منابعي که خلق

خواهيم کرد امکان کيفيت بخشي نظام و تعليم و تربيت را فراهم مي کنيم.
حسيني بابيان اينکه سند تحول بنيادين چارچوب بنيادي آموزش و پرورش است ، گفت : سند تحول مفاهيم متعالي
دارد ، به عنوان مثال در سند تحول در تعريف معلم تمام وقت آمده است ؛ معلم ساعت هاي موظفي در کالس درس

بدهد و بقيه ساعت ها را براي افزايش کيفيت تدريس پژوهش يا براي پيشبرد فرايند ياددهي يادگيري کار کند.
68 هزار معلم در مهر 98 بازنشسته مي شوند

وي خاطرنشان کرد : 68هزار نيرو در مهرماه سال98 در آموزش و پرورش بازنشسته مي شوند و تنها20 هزار نيرو از
دانشگاه فرهنگيان ، شهيد رجايي و ماده 28 وارد آموزش و پرورش مي شوند که کسري ساعت هاي ناشي از بازنشستگي
معلمان را مي توان با معلم تمام وقت کاهش داد که هم به معيشت معلم کمک مي کند و هم بخشي از کمبود معلم را

در کوتاه مدت جبران مي کند و پيش بيني مي کنيم تا اول مهر متقاضيان طرح معلم تمام وقت به 100هزار نفر برسد.
حسيني با اشاره به اجراي سند تحول بنيادين تأکيد کرد : در مرحله اول بايد مفاهيم سند تحول بنيادين احصا و پس از
تعريف نظري به تعريف عملياتي تبديل شوند و در مرحله بعد برنامه ريزي و در مرحله چهارم اجرا و مرحله پنجم پايش

شوند.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش بابيان اينکه 670 برنامه از 6 خرده نظام سند تحول استخراج شده است ، گفت : 72
برنامه براي سال 98 به عنوان اولويت در نظر گرفته شده است و اين برنامه ها در مناطق قبل از رفتن به مدارس در قالب
چهار ميز ابتدايي دوره اول و دوم و متوسطه دوره اول و دوم با حضور تمام شرکا پايش مي شوند و به صورت تجويزي و

الزامي به مدارس خواهد رفت . به اين ترتيب تعداد برنامه ها کم و البته کيفي مي شود.
حسيني با اشاره به کيفيت مدرسه ، اظهار کرد : اميدوارم که شاهد مدرسه اي مانا نه ميرا ، کيفي نه کمي ، تجديد
حيات شونده نه راکد ، تحول خواه و نوآور نه غير نوآور ، با تفکر واگرا نه تفکر همگرا باشيم و مدرسه اي که سلف

سرويس توليد انديشه باشد.
حاصل تعليم و تربيت نامتوازن ؛ آموزش زدگي ، کنکور گرايي ، کالس گرايي و حافظه محوري است

سرپرست وزارت آموزش و پرورش بابيان اينکه اجراي متوازن سند تحول بنيادين مدنظر مقام معظم رهبري است ، افزود
: سند تحول بنيادين برنامه اصلي آموزش و پرورش است و تالش مي کنيم سند تحول را وارد مدرسه کنيم . اين سند
نبايد بي تناسب اجرا شود و نهايت دقت در اجراي متوازن سند را بايد داشته باشيم . يکي از مشکالت تعليم و تربيت
نامتوازن است که آموزش زدگي ، کنکور گرايي ، کالس گرايي و حافظه محوري را به دنبال دارد لذا با مدرسه محوري

اين مشکل حل خواهد شد و آن وقت مدرسه جامعه محور و جامعه مدرسه محور خواهيم داشت.
وي اظهار کرد : برنامه هاي متعددي براي اول مهر داريم ؛ برنامه هاي درسي ، تأمين منابع ، مشارکت در مدرسه ، چاپ

و توزيع کتب درسي که روز گذشته در کميسيون آموزش مجلس مطرح شد و نمايندگان مخالفتي با آن ها نداشتند.

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 10:00
ديگر منابع

navidetehran.irسايت وزارت آموزش و پرورش جهان نيوز بازار کار ايران اکونوميست       ايران خبر

ورود 20 هزار معلم از طريق جذب فارغ التحصيالن دانشگاه فرهنگيان

فرتاک نيوز : سرپرست وزارت آموزش و پرورش از جذب 20 هزار معلم فارغ التحصيل دانشگاه فرهنگيان و ورود آنها به
مدارس از مهرماه امسال خبر داد.
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سرپرست وزارت آموزش و پرورش از جذب 20 هزار معلم فارغ التحصيل دانشگاه فرهنگيان و ورود آنها به مدارس از
مهرماه امسال خبر داد.
به گزارش فرتاک نيوز ،

سيد جواد حسيني در برنامه فرصت برابر شبکه آموزش که شامگاه گذشته روي آنتن رفت ، با تشريح فرصت ها و چالش
هاي نظام تعليم و تربيت ، آموزش و پرورش را يک فرا وزارتخانه برشمرد و اظهار کرد : جهت گيري هاي من و ساير

همکارانم در خصوص نظام تعليم و تربيت کامالً روشن است.
وي به فراز و فرودهاي آمار جمعيت دانش آموزي اشاره و عنوان کرد : در سال هاي گذشته آمار دانش آموزان در يک
دوره به حدود 19 ميليون نفر هم رسيد اين در حالي است که اکنون به حدود 14 ميليون نفر تقليل يافته است ، البته

امکانات وزارت آموزش و پرورش دو تا سه برابر شده است و اين براي آموزش و پرورش يک فرصت است.
حسيني تصريح کرد : امروز نيروهاي تازه نفس و ماهر ، با شايستگي هاي دانشي ، منشي ، روشي و بينشي از طريق

دانشگاه هاي فرهنگيان و شهيد رجايي ، تربيت و وارد آموزش و پرورش مي شوند.
جوهره اصلي سند تحول ؛ چند ساحتي بودن سند است

وي تحول خواه بودن و بنيادين بودن را دو مشخصه اصلي سند تحول برشمرد و ادامه داد : آنچه امروز آموزش و پرورش
در اختيار دارد و به آن افتخار مي کند ، سندي به نام سند تحول بنيادين است که داراي چند جوهره اصلي است ، لذا

هيچ وزارتخانه اي چنين سند ارزشمندي ندارد که همه ارکان نظام آن را تائيد کرده باشند.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش ، چند ساحتي بودن سند تحول را از جوهره هاي اصلي اين سند دانست و خاطرنشان
کرد : نظام تعليم و تربيت بايد به سمت رشد دانش آموزان در همه ساحت ها پيش برود ، بخشي از عارضه هايي که
امروزه مدارس از آن رنج مي برند آموزش کپسولي ، کنکور گرايي و . . . است ، لذا بايد از دانش آموزي صرف فاصله

بگيريم و به سمت کنش آموزي حرکت کنيم.
وي هويت ترکيبي ايراني اسالمي را از جوهره هاي اصلي سند تحول بنيادين برشمرد و افزود : در زمان طاغوت هويت ما
را به هويت تاريخي تقليل داده بودند ، اما امروز در سند تحول بنيادين هويت ديني در کنار هويت هاي ملي و محلي و

بين المللي هدايت شده است.
حسيني ، جوهره سوم سند را چرخش هاي بنيادين در آموزش و پرورش دانست و عنوان کرد : نظام تعليم و تربيت از

يک نظام آموزشي صرف بايد به يک نظام فرهنگي و تربيتي تبديل شود.
وي به 131 راهکار ارائه شده در سند اشاره کرد و افزود : آموزش و پرورش اين راهکارها را در قالب خرده نظام هاي
مختلف تدوين کرده است و670 برنامه در قالب سند تحول تهيه شده است ، لذا پس از بررسي اين برنامه ها جهت اجرا

به مدارس ارسال مي شود.
مطالبه اصلي نظام و جامعه ؛ مهارت آموزي است

سرپرست وزارت آموزش و پرورش در بخش ديگري از اين برنامه به بحث مهارت آموزي اشاره و عنوان کرد : آموزش و
پرورش داراي چالش هاي بسياري است ، يکي از اين چالش ها ، تمرکز صرف بر آموزش است.

وي موضوع مهارت را يکي از موارد انتقادها در همه نظام هاي آموزشي در دنيا برشمرد و افزود : يکي از مطالبات رهبر
معظم انقالب ، رئيس جمهور محترم و جامعه اين موضوع است که دانش آموزان در کنار آموزش هاي نظري ، يک
مهارت را فراگيرند ، بنابراين مهارت آموزي يکي از اهداف آموزش و پرورش است و براي تحقق آن تالش مي کنيم لذا

بايد آموزش ها و محتواهاي آموزشي به سمت مهارت آموزي حرکت کند.
وجود 200 رشته مهارتي در هنرستان ها

حسيني به وجود 200 رشته مهارتي در هنرستان ها اشاره و عنوان کرد : بيش از 970 هزار دانش آموز در هنرستان
هاي کاردانش و فني و حرفه اي در حال تحصيل هستند و تالش داريم آن ها را به سمت بازار کار سوق دهيم.

وي از اجراي طرح توسعه متوازن رشته هاي تحصيلي و هدايت تحصيلي خبرداد و افزود : امروز 34 درصد از دانش
آموزان در رشته هاي فني حرفه اي و کاردانش مشغول به تحصيل هستند اما بر اساس برنامه ششم توسعه هدف گذاري

50 درصدي است.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش از تشکيل خيرين مدرسه يار در کنار خيرين مدرسه ساز خبر داد و اضافه کرد : اين
خيرين در بحث آموزش مهارت ها در مدارس فعال خواهند بود ، لذا در بحث مهارت آموزي ، نظام جامع توسعه مهارت

هاي فني و حرفه اي و نظام جامع کارآفريني را در حال تدوين است.
عدالت آموزشي و ارتقاي کيفيت آموزشي از برنامه هاي مهم و اجرايي آموزش و پرورش است
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وي با اشاره به موضوع عدالت آموزشي اظهار کرد : دو روح بر سند تحول بنيادين حاکم است ؛ يکي عدالت آموزشي و
ديگري ارتقاي کيفيت آموزشي ، يکي از موضوعات سند تحول اين است که نظام تعليم و تربيت بايد يک مسير ساده و
ارزان براي آحاد مردم باشد تا بتوانند از طريق آن به دانايي برسند ، البته در اين زمينه نيازمند تالش مضاعف هستيم و

در حوزه فضا و تجهيزات به مناطق محروم توجه ويژه اي داريم.
حسيني با اشاره به امضاي تفاهم نامه آموزش و پرورش با وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات در راستاي عدالت آموزشي
، تصريح کرد : طبق اين توافقنامه در طول برنامه ششم توسعه تمام مدارس شهرهاي با جمعيت زير20 هزار نفر ، مجهز

به تجهيزات هوشمند سازي مي شوند.
وي خاطرنشان کرد : حدود سي درصد از دانش آموزان در مناطق محروم تحصيل مي کنند ، با رويکرد عدالت محوري ،

طرح مدارس الزم و دانش آموزان الزم التوجه ، همچنين استان ها و مناطق الزم التوجه را مطرح کرده ام.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش در بخش ديگري از اين برنامه به ساماندهي نيروي انساني اشاره کرد و افزود : رويکرد
ما در بحث ساماندهي توجه به مناطق محروم با تأکيد بر عدالت آموزشي است ، لذا دو هزار نفر از فارغ التحصيالن
دانشگاه فرهنگيان را به صورت سهميه ويژه به استان سيستان و بلوچستان اختصاص داده ايم و بين 10 تا 13 هزار نفر

هم از نيروهاي حق التدريس و نهضتي را جذب خواهيم کرد.
وي از ورود 20 هزار نفر از فارغ التحصيالن دانشگاه فرهنگيان از اول مهرماه به مدارس خبر داد و افزود : در برابر اين
ميزان جذب از اول مهر 68هزار نفر از معلمان بازنشسته مي شوند عليرغم اين شرايط قول مي دهم در ابتداي مهر هيچ

دانش آموزي بدون کالس و هيچ کالس بدون معلمي وجود نداشته باشد.
تنوع مدارس بايد کاهش يابد

حسيني گفت : نگراني خانواده ها از ثبت نام فرزندان در مدارس يک حق است . در حال حاضر 24 نوع مدرسه در کشور
فعاليت مي کنند لذا تنوع مدارس بايد کاهش يابد.

 وي ادامه داد : در بحث ثبت نام سه رويکرد اصلي وجود دارد ؛ افراد در مناطق خود ثبت نام شوند ، مدارس دولتي براي
ثبت نام وجهي از والدين نگيرند و باالخره اينکه مدارس غيردولتي و . . . تنها در قالب الگوي تعيين شده ، از والدين

شهريه دريافت کنند.
 سرپرست وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد : 10 هزار کارگروه به مناطق و مدارس مختلف سراسر کشور براي نظارت

اعزام کرده ايم و تاکنون 3 هزار و 900 مورد شکوائيه ارائه شده است که در آموزش و پرورش در حال پيگيري است.
براي ورود به کانال تلگرام فرتاک نيوز کليک کنيد.

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 08:17

آموزش و پرورش : 500 تا 700 هزار تومان به حقوق معلم افزوده مي شود

سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت که در طرح معلم تمام وقت 500 تا 700 هزار تومان به حقوق معلم افزوده مي
شود که هم بخشي از کمبود نيرو را جبران مي کند و احتماال تعداد ثبت نام کنندگان در اين طرح تا شهريور به رقم

100 هزار برسد.

به گزارش مليت به نقل از ايسنا ، سيد جواد حسيني در نشست تبيين سياست ها و اولويت هاي وزارت آموزش و پرورش
در سال 98 که در سالن اجتماعات ساختمان شهيد رجايي وزارت آموزش و پرورش برگزار شد ، ضمن ابراز خرسندي و
بيان ضرورت برگزاري جلسات مستمر با مديران و کارشناسان ستادي گفت : اين عنوان براي برنامه امروز صحيح نيست

و صرفا قصد اعالم برنامه ها را ندارم ، بلکه قصدم رسيدن به ادراکات مشترک سازماني است.

وي با اشاره به اظهارات سخنرانان قبلي اين جلسه افزود : سندتحول بنيادين داراي چهار اليه نظري ، برنامه اي ، نهادي
و اجرايي است که بايد مدنظر قرار بگيرد . همچنين مدرسه کانون اصلي تحول است ، اگر مدرسه محوري را اصل قرار

ندهيم تالش بيهوده کرده ايم . يکي از کليدي ترين نقاط تمرکز ما مدرسه محوري است.
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سرپرست وزارت آموزش و پرورش با اعالم اينکه در حال طراحي طرحي هستيم که ظرف يک ماه آينده به تصويب
شوراي عالي اداري برسانيم گفت : بر اساس آن مدرسه محوري را با چند مميزه به تصويب مي رسد . معتقديم اگر

مدرسه کانون اصلي تحول است . مربي بايد عامل تحول و انديشه و نوآوري براي دانش آموزان باشد.

وي با اشاره به سندتحول بنيادين آموزش و پرورش اظهار کرد : منظور از معلم تمام وقت در سند تحول اين است که
معلم n ساعت تدريس موظفي داشته باشد و سپس در اوقات ديگر به پژوهش و مطالعه بپردازد . اين مفهوم از معلم تمام

وقت صحيح است اما در عين حال از مفهوم و طرح امروزي معلم تمام وقت هم دفاع مي کنيم.

وي ادامه داد : 68 هزار نيرو در مهر امسال از سيستم خارج مي شوند و 20 هزار نيرو از طرق مختلف از دانشگاه
فرهنگيان مي گيريم ، 48 هزار نيروي ديگر را چه طور بايد تامين کنيم ؟ .

حسيني افزود : در طرح معلم تمام وقت هم 500 تا 700 هزار تومان به حقوق معلم افزوده مي شود که هم بخشي از
کمبود نيرو را جبران مي کند و احتماال تعداد ثبت نام کنندگان در اين طرح تا شهريور به رقم 100 هزار برسد.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش ادامه داد : بايد مفاهيم سند را احصا و به تعاريف عملياتي تبديل کنيم و در نهايت
تبديل به برنامه شده و اجرا شوند و در آخر پايش شوند.

وي به فاصله عميق ميان صف ( مدرسه ) و ستاد به عنوان آسيبي جدي اشاره کرد و گفت : اين اليه هاي چندگانه
ميان صف و ستاد هم منابع مالي را مصرف مي کند و هم تا منابع به نقاط کانوني که مدرسه هستند برسد ديگر چيزي
نمي ماند . مدير مدرسه نقطه کانوني مدرسه است و طرح هايي چون تدبير و انتخاب و انتصاب مديران در همين راستا

اجرا مي شود . مدير مدرسه بايد قدرت خلق ثروت داشته باشد.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با بيان اينکه طي يک ماه گذشته دو مصوبه در هيئت وزيران داشتيم گفت : يک مورد
آيين نامه مدارس غيردولتي بود و يک مورد ديگر ديروز در هيئت دولت مطرح و تصويب شد که آيين نامه بند د ماده 9

قانون برنامه و بودجه براي تسريع در تبديل به احسن کردن منابع و امالک آموزش و پرورش بود.

حسيني به چهار مسير تامين منابع اشاره کرد و گفت : يکي سهم ما از منابع کشوري است . بايد سهم خود را از منابع
کشوري افزايش دهيم . کشوري چون مالزي امسال 19.5 درصد منابع ملي اش را به آموزش و پرورش اختصاص داده

است.

وي افزود : مسير دوم توجه به اليه نهادي است . يکي از کارهايي که براي تحقق سند بايد انجام دهيم جذب کمک هاي
برون سازماني است . يکي از معاونت ها را ملزم کرديم اليحه اي تحت عنوان نظام نامه مشارکت آموزش و پرورش با
ساير دستگاههاي دولتي بنويسد . راه سوم مديريت بر منابع و مصارف است . بنده در مصاحبه اي گفته بودم که آموزش
و پرورش را گران اداره مي کنيم اما برداشت رسانه ملي اين بود که آموزش و پرورش را مي خواهيم به بخش خصوصي

بدهيم.

حسيني ادامه داد : 12 هزار و 900 ساعت آموزش از ابتدايي تا دبيرستان داريم در حالي که استاندارد آن 8000 ساعت
در دنيا است و ما ذهن بچه ها را خسته و نظام کپسولي حافظه محور راه انداخته ايم ، چرا نبايد اين روند را اصالح کنيم

؟ .

وي با اشاره به اينکه راه چهارم تامين منابع آزادسازي ظرفيت هاي دروني نظام تعليم و تربيت است عنوان کرد : شخصي
هستم که معاونت پشتيباني و امور مجلس را قبال به من پيشنهاد داده بودند که نپذيرفتم و عالقه نداشتم . با وجود آنکه
ذهنيت مالي و اقتصادي ندارم ولي براي آزاد سازي منابع دو سه ايده به ذهن خودم رسيده است . قرار است معاون

پشتيباني يک تيم اقتصادي 5 نفره قوي تشکيل دهد.
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سرپرست وزارت آموزش و پرورش افزود : مثال در مشهد يک بافت 370 هکتاري داريم که تجاري شده و 29 مدرسه
آنجا داريم . در اين منطقه ارزش افزاترين امالک کشور وجود دارد که مي توان آن را تبديل به احسن کرد و به فکرم
رسيد براي هر استاني يک مرکز اقامتي سهام محور داير کنيم و 31 هتل اقامتي بسازيم . گير اين طرح اين است که

واگذاري اموال دولتي به کارمندان دولت شرايطي دارد که آن هم دو خط اليحه مي خواهد که بايد بنويسيم.

حسيني با اشاره به بهبود عملکرد صندوق ذخيره فرهنگيان بعد از نوسانات بسياري که داشت گفت : صندوق 50 درصد
ارزش سود در شش ماه گذشته داشته است و مقرر شد تا سال 1401 ارزش سود را به 5000 ميليارد برسانند.

وي افزود : از صندوق خواستم دوکار انجام دهند . نخست آنکه سهام بسياري از دارايي ها به معلمان واگذار شود .
دستور داديم و آن را انجام مي دهند . همچنين خواستيم وقتي دارايي خريداري مي شود سهم ارزش افزوده آن را به

معلمان بپردازند . انبوهي از اين ظرفيت ها وجود دارد که مي تواند مورد بهره برداري قرار بگيرد.

وي با بيان اينکه طرح ساماندهي مدارس را کليد زده ايم گفت : چه کسي گفته 24 نوع مدرسه داشته باشيم ؟ خواستم
اين مورد کارشناسي شود . به عنوان مثال مدرسه اي در حاشيه ميدان ولي عصر ( عج ) داريم که در بهترين نقطه

تجاري است و اگر آن را بفروشيم و در نقطه اي ديگر مدرسه داير کنيم ، ارزش افزوده بااليي خواهد داشت.

حسيني تاکيد کرد : بايد مدارس کوچک را بزرگ بسازيم ، زيرا مدارس بزرگ امکان تعليم و تربيت تمام ساحتي را
فراهم مي کند.

وي با بيان اينکه مدير مدرسه بايد حق خلق ثروت مشروع ، انتخاب پرسنل و . . . را داشته باشد گفت : اين ها در
مصوبه آمده و اگر در شوراي عالي اداري تصويب شود اجرايي خواهد شد.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش افزود : برنامه هاي متعددي براي اول مهر داريم ؛ از برنامه هاي درسي تا تامين منابع
، مشارکت در مدرسه ، چاپ و توزيع کتب درسي و . . . که در کميسيون آموزش مجلس در روز گذشته نيز مطرح شد و

نمايندگان مخالفتي با آنها نداشتند.

چهارشنبه 9 مرداد ماه 1398

62



63



تاريخ انتشار: چهارشنبه 9 مرداد ماه 1398 * 06:46

چهارشنبه 9 مرداد ماه 1398

64



تاريخ انتشار: چهارشنبه 9 مرداد ماه 1398 * 06:44

مشکل اصلي ما آسيبهای اجتماعي است

وزارت منفي فوالدوند - مديرکل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: مهمترين مشکل ما آسيبهاي اجتماعي است.از همه
مردم وخصوصا جامعه فرهنگي ميخواهم که به اين مشکل توجه جدي کنند چون آموزش و پرورش به تنهايي قادر به

حل آن نيست.

عبدالرضا فوالدوند مديرکل آموزش و پرورش شهر تهران در گفتوگو با مهر در خصوص ميزان تخلفات ثبتنامي اعالم
شده در تهران گفت: آمارها نشان ميدهد- و از بخش ارزيابي عملکرد هم سوال کنيد همين را تاييد ميکند- که امسال
نسبت به سال گذشته تخلفات به کمترين حد خود رسيده است چرا که نظارتهاي خوبي در حوزه ثبتنام در حال انجام

است.

او ادامه داد: در عين حال بايد به اين نکته توجه کنيم که در مجموع يک هزار و 800 آموزشگاه غيردولتي و حدود 2
هزار آموزشگاه دولتي در تهران فعال هستند و طبيعي است که تعدادي متخلف هم وجود داشته باشد و نبايد انتظار

داشته باشيم که هيچ تخلفي صورت نگيرد. مهم برنامه نظارتي است که االن در حال انجام است.

او در پاسخ به اين پرسش که بسياري از والدين گاليه دارند به طور کلي فرآيند ثبتنام فرزندانشان خصوصا در ورودي
پايهها سخت و سختتر ميشود و گاهي نيز مشخص است اوليا به قوانين آشنا نيستند، بيان کرد: متاسفانه ما اوليا را در
اين زمينه آموزش ندادهايم. ما بايد بخشي از اطالعات را به صورت ويژه در اختيار اوليا قرار دهيم. از سال آينده تصميم
داريم در طول سال تحصيلي اين کار را انجام دهيم. به طور مثال براي ثبتنام ميان پايه اوليا مطلع نيستند که بايد کمي
صبر کنند. االن آمارها نشان ميدهد که مشکلي در ثبتنام ميان پايه وجود ندارد اما بايد بگويم هنوز فصل اصلي ثبت نام

ميان پايه نرسيده است.

فوالدوند درباره اينکه مهمترين معضل مدارس تهران را چه ميدانيد، اظهار کرد: مهمترين مشکل ما آسيبهاي اجتماعي
است. من از همه مردم، از جامعه فرهنگي و فرهنگدوستان ميخواهم که به اين مشکل توجه جدي کنند چون آموزش و
پرورش به تنهايي قادر به حل آن نيست. همچنين ما شرکايي داريم که در برنامههاي گوناگون کنار ما هستند و

ميخواهيم در اين خصوص هم کنار ما باشند.

او در ادامه با گاليه از صدا و سيما در پخش برخي برنامهها که ايجاد مشکل در حوزه آسيبهاي اجتماعي ميکند بيان
کرد: از صدا و سيما ميخواهيم کمي فيتيله برخي برنامههايش را پايين بکشد و با آموزش و پرورش و سياستهاي آن

هماهنگتر باشد
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جماران     فانوس(پايگاه خبری)

رضوان حکيم زاده : توجه به مناطق سيل زده در اولويت است

شعار سال : رضوان حکيم زاده ظهر سه شنبه در مراسم تجليل از برگزيدگان جشنواره خالقيت مدارس ابتدايي لرستان با
بيان اينکه در سند تحول بنيادين از موضوع آموزش به امر مهم تربيت يک چرخش اساسي رخ داده است ، ظهار داشت :
اگر قائل به اين باشيم که تربيت در مدرسه بايد اتفاق بيفتد به اين مي پردازيم که براي جايگزين شدن تربيت با آموزش

چه تغييراتي را بايد ايجاد کنيم.

شعار سال : بيش از 8 ميليون دانش آموز در مدارس ابتدايي کشور در سال تحصيلي جديد تحصيل مي کنند ؛ پيش
بيني مي شود تعداد دانش آموزان پايه اولي به يک و نيم ميليون نفر برسد.

معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش از تحصيل 15 ميليون کالس اولي در سال تحصيلي جديد خبر داد.

رضوان حکيم زاده ظهر سه شنبه در مراسم تجليل از برگزيدگان جشنواره خالقيت مدارس ابتدايي لرستان با بيان اينکه
در سند تحول بنيادين از موضوع آموزش به امر مهم تربيت يک چرخش اساسي رخ داده است ، ظهار داشت : اگر قائل
به اين باشيم که تربيت در مدرسه بايد اتفاق بيفتد به اين مي پردازيم که براي جايگزين شدن تربيت با آموزش چه

تغييراتي را بايد ايجاد کنيم.

وي با اشاره به اينکه بر اساس مباني ديني فسلفه تربيتي اسالم بايد بتوانيم بازنگري را در برنامه ريزي ها داشته باشيم ،
افزود : بايستي در نقش کارگزاران اصلي مدرسه و در درجه اول دانش آموزان ، والدين و معلمان و بعد از آن جامعه که

همه متاثر از آموزش و پرورش هستند بازنگري کنيم.

معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش حذف آزمون هاي زائد و کتاب هاي کمک آموزشي را در راستاي عنايت
به کرامت دانش آموزان دانست و گفت : حق نداريم با رقابت ايجاد کردن و تحقير کردن دانش آموزان را در معرض

قضاوت قرار دهيم.

حکيم زاده به تحصيل بيش از 8 ميليون دانش آموز در مدارس ابتدايي کشور در سال تحصيلي جديد اشاره کرد و افزود
: پيش بيني مي شود تعداد دانش آموزان پايه اولي به يک و نيم ميليون نفر برسد.

وي از رشد ثبت نام پايه اولي هاي امسال خبر داد و گفت : تالش مي کنيم براي اول مهر فضاي مدارس به لحاظ
فيزيکي و تربيتي مکان هاي آماده اي باشند.

معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش تصريح کرد : سعي داريم محيط مدارس را محيط شاداب و بانشاطي نگه
داريم و به جاي حافظه محوري و حافظه پروري به سمت مهارت آموزي و پرورش خالقيت در مدارس برويم که در اين

راستا طرح جامع خشونت زدايي همه جانبه را پيگيري کرده ايم.

حکيم زاده در ادامه در خصوص وضعيت مدارس ابتدايي مناطق سيل زده لرستان گفت : اقدمات بسيار خوبي در اين
رابطه انجام شده و همکاران ما به صورت شبانه روزي زحمت مي کشند تا مدارس براي اول مهر بدون مشکل کارشان را

شروع کنند.
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وي افزود : توجه به مناطق سيل زده در کانون توجه و جزو اولويت هاي وزارت آموزش و پرورش است.

شعار سال ، با اندکي تلخيص و اضافات برگرفته از پايگاه خبري تحليلي پرسنا ، تاريخ انتشار : 8مرداد1398 ، کدخبر :
porsna.ir ، 40752

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 01:02
ديگر منابع

  سادس

شرط خداوند در تداوم سعادت / با فضای مطلوب قرآني فاصله داريم

گروه فعاليت هاي قرآني ــ معاون پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش در مراسم افتتاحيه سي و هفتمين دوره
مسابقات قرآن ، عترت و نماز دانش آموزان پسر سراسر کشور ، با بيان اينکه بسياري از آرامش ها در زندگي تداوم ندارد ،
گفت : سعادتي که قرآن از آن ياد مي کند استمرار دارد ، اما خداوند شرط مي گذارد و آن شرط ، تدبر در آيات اين

کتاب آسماني است.

به گزارش ايکنا از خراسان رضوي ، عليرضا کاظمي ، معاون پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش ، شب گذشته ،
هفتم مردادماه ، در مراسم افتتاحيه سي و هفتمين دوره مسابقات قرآن ، عترت و نماز دانش آموزان پسر سراسر کشور
در تاالر قدس حرم مطهر رضوي ، اظهار کرد : مهمترين رخداد قرآني کشور در اين ايام معنوي و در جوار بارگاه منور

رضوي با حضور چهره هاي برجسته قرآني را شاهد هستيم.
وي ضمن قدرداني از مسئوالن برگزارکننده مسابقات قرآن استان زنجان ، افزود : اين اتفاق در ميزباني از زائران امام رضا
( ع ) در برگزاري برنامه هاي قرآني در خراسان رضوي رقم خورد و اميد است با رهنمودهاي مقام معظم رهبري ، هم
افزايي در اجراي برنامه هاي قرآني و وحدت و همدلي مسئوالن ، ظل عنايات معصومين ( ع ) بتوانيم گام هاي مؤثري در

راستاي توسعه فرهنگ قرآني برداريم.
معاون پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش بيان کرد : در اهميت قرآن کريم همين بس که قرآن ويژگي هاي
بسياري را در وصف خود بيان کرده و در هر زاويه اين اوصاف اطالق و اهميت به قرآن نشان داده شده است . بيش از 90
صفت از جمله شاهد ، شفا ، مبين و . . . براي قرآن بيان شده و يکي از اوصافي که از زبان خود قرآن مطرح و قرآن به

آن پرداخته کلمه « مبارک » است.
کاظمي بيان کرد : خداوند در قرآن مي فرمايد : « إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيلَةٍ مُبارَکةٍ » . اين مبارکي که در وصف قرآن آمده
است ، به چه معناست ، شرط اينکه اين ويژگي مبارک در زندگي محقق شود ، چيست ؟ وقتي به کسي مي گوييم «
مبارک باشد » يعني برايتان خير و برکت داشته باشد ، اما آن مبارکي که در قرآن اشاره شده ، پيوست ديگري دارد .
مبارک در ادبيات عرب عالوه بر خوبي ، سالمتي و خوشي در زندگي استمرار آن را نيز به همراه دارد و اين باالترين

ويژگي قرآن که منشأ همه خوبي ها و همراه با استمرار است.
وي ادامه داد : بسياري از آرامش ها و خوشي ها در زندگي مقطعي است و تداوم ندارد ، اين نوع ، مبارک تلقي نمي شود

، بلکه در صورتي که خوشي و آرامش تداوم و استمرار داشته باشد ، مبارک محسوب مي شود.
سعادتي که قرآن از آن ياد مي کند

معاون پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش گفت : سعادتي که قرآن از آن ياد مي کند ، استمرار دارد اما خداوند
شرط مي گذارد که با رعايت آن شرط ، قرآن در زندگي ما مبارک است و آن تدبر در آيات اين کتاب آسماني است.

کاظمي بيان کرد : از خودمان بپرسيم که روزانه تا چه اندازه قرآن تالوت کرده و به مفاهيم آن توجه مي کنيم ؟ چقدر
فعل و انفعاالت ، رفتارها و انديشه هاي خود را براساس ترازها و شاخص هاي قرآني مي سنجيم ؟ قرآن تنها براي تالوت
نيست ، البته مسيرهاي دسترسي به سرچشمه هدايت در قرآن و مقدمه آن تالوت هست اما غايت نيست . تالوت ،
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ترجمه ، قرائت و تفسير همه و همه براي اين است که رفتار و کردار قرآني در زندگي ما حاکم شود . امروز از اين مسير
قرآني در زندگي فاصله داريم ؛ نبايد صرفاً همت ما در قرائت و ترتيل باال باشد ، اگر چه نگاه و تالوت قرآن برکات و
اثرات خود را دارد ، چرا که توصيه خود قرآن است که مي فرمايد : « فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ » ، ترتيل و قرائت

مقدمه تدبر است و به جاري و ساري شدن افکار و انديشه هاي قرآن در ما کمک مي کند.
کاظمي ادامه داد : يکي از اولويت ها در آموزش و پرورش و در سطح کالن توسعه فعاليت هاي قرآن ، عترت و نماز است

و برگزاري اين مسابقات نيز از جمله اقدامات در اين راستا محسوب مي شود.
دانش آموزان نخبه قرآني ؛ سفيران قرآني

معاون پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش ابراز کرد : امروز دانش آموزان نخبه قرآني سفيران و پرچمداران قرآن
و منشأ اثرات خير در جاي جاي کشور هستند و با عنايت خدا دعوت کنندگان در اين مسير خواهند بود.

وي بيان کرد : سال گذشته در وزارت آموزش و پرورش با همکاري برخي از دستگاه ها ، براي بيش از دو ميليون و 300
هزار دانش آموز و 500 هزار فرهنگي در حفظ جز 30 قرآن کريم برنامه ريزي داشتيم که اين کار بزرگي است.

کاظمي برگزاري مسابقات قرآن فرهنگيان و مسابقات بين المللي را از ديگر اقدامات بزرگ اين دستگاه بيان کرد و گفت :
با همه اين اقدامات با فضاي مطلوب قرآني در جامعه فاصله داريم . هرچند احياي برنامه هاي قرآني از اقدامات ارزشمند

حوزه پرورشي و فرهنگي است اما با مطالبه رهبري در تربيت 10 ميليون حافظ فاصله داريم.
معاون پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش بيان کرد : براي توسعه فرهنگ قرآني نيازمند يک نهضت ملي هستيم

، چرا که آموزش و پرورش به تنهايي نمي تواند در اين عرصه موفق شود.
وي اظهار کرد : اميدواريم بتوانيم آنچه شايسته نظام جمهوري اسالمي و تعليم و تربيت جامعه ديني است را با پاي کار

آمدن مديران و معلمان به عنوان سکانداران اصلي فضاي تعليم و تربيت کشور برآورده کنيم.
کاظمي خطاب به دانش آموزان قرآني بيان کرد : اکنون شما در مسير ارزشمندي قرار گرفته ايد و به خاطر اين توفيق

بايد شکرگزار درگاه الهي باشيد و دعا کنيد تا در اين مسير ارزشمند منشأ اثر باشيد.

انتهاي پيام

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 02:01
ديگر منابع

 

« آيت الله سيد احمد ميرعمادی » مورد تجليل قرار گرفت

خبرگزاري مهر : به گزارش خبرگزاري مهر ، طي مراسمي با حضور کارکنان اداره کل آموزش و پرورش لرستان و به
مناسبت چهلمين سال برپايي نماز جمعه از زحمات و خدمات آيت الله ميرعمادي نماينده ولي فقيه در لرستان و امام
جمعه خرم آباد تجليل شد . آيين تجليل از آيت الله سيداحمد ميرعمادي ، نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه
خرم آباد روز سه شنبه در اداره کل آموزش و پرورش لرستان برگزار شد . رضا زيني وند مقدم مديرکل آموزش و پرورش
لرستان در اين مراسم با تقدير و تشکر از زحمات همه جانبه آيت الله ميرعمادي ، اظهار کرد : تعامل سازنده و مثبتي

بين ستاد نماز جمعه و آموزش و پرورش استان لرستان وجود دارد . وي با ذکر اين مطلب که طي يک برنامه ري

به گزارش خبرگزاري مهر ، طي مراسمي با حضور کارکنان اداره کل آموزش و پرورش لرستان و به مناسبت چهلمين
سال برپايي نماز جمعه از زحمات و خدمات آيت الله ميرعمادي نماينده ولي فقيه در لرستان و امام جمعه خرم آباد

تجليل شد.
آيين تجليل از آيت الله سيداحمد ميرعمادي ، نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه خرم آباد روز سه شنبه در اداره

کل آموزش و پرورش لرستان برگزار شد.
رضا زيني وند مقدم مديرکل آموزش و پرورش لرستان در اين مراسم با تقدير و تشکر از زحمات همه جانبه آيت الله
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ميرعمادي ، اظهار کرد : تعامل سازنده و مثبتي بين ستاد نماز جمعه و آموزش و پرورش استان لرستان وجود دارد.
وي با ذکر اين مطلب که طي يک برنامه ريزي چند ساله هر هفته دانش آموزان يکي از مدارس استان در نماز جمعه

حضور مي يابند ، ادامه داد : تا کنون دانش آموزان 144 مدرسه در نماز جمعه شهرستان خرم آباد شرکت کرده اند.
مديرکل آموزش و پرورش لرستان برگزاري مسابقه بزرگ مکبري را از ديگر فعاليت هاي مشترک آموزش و پرورش و
ستاد نماز جمعه برشمرد و خاطرنشان کرد : در اين طرح نفرات برتر مسابقه مکبري براي انجام مکبري نمازجمعه

شهرستان خرم آباد حاضر مي شوند که اين برنامه در سطح کشور براي اولين بار در استان لرستان انجام شد.
بر اساس اين گزارش ، اين مراسم با تفسير قرآن کريم از سوي نماينده ولي فقيه در استان لرستان به پايان رسيد.

کد خبر 4680929

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 05:03
ديگر منابع

 سايت وزارت آموزش و پرورش

مديرکل تعاون و پشتيباني آموزش وپرورش : اسکان تابستاني فرهنگيان تا 15 . . .

گيتي آنالين : مديرکل تعاون و پشتيباني وزارت آموزش وپرورش زمان ثبت نام اسکان فرهنگيان را تا 15 شهريور اعالم
کرد که فرهنگيان مي توانند با ثبت نام در بيش از 2 هزار مدرسه در تابستان اسکان پيدا کنند.

به گزارش گيتي آنالين به نقل از پانا ، گودرز کريمي فر درباره اسکان تابستاني فرهنگيان گفت : آموزش وپرورش در
راستاي توجه به منزلت اجتماعي فرهنگيان همچنين تسهيل مسافرت هاي تابستاني با شعار کيفيت مطلوب ، امنيت
پايدار و مسافرت ارزان ، برنامه هايي را تدوين کرده است و تعداد 7 هزار و 660 نفر از عوامل اجرايي در سراسر کشور ،

مسافرت هاي تابستاني را در 495 پايگاه پذيرش ، سازمان دهي و ساماندهي مي کنند.

او ادامه داد : تعداد 2 هزار و 650 مدرسه در قالب 23 هزار و 960 کالس درس ، اختصاص 366 مرکز رفاهي خانه معلم
، تعداد 300 اردوگاه مجهز به انضمام 50 پرديس دانشگاهي در قالب 2 هزار و 404 اتاق ، 2 هزار و 548 سوئيت داراي
16 هزار و 448 تخت خواب در سراسر کشور به همراه 220 تاالر و 138 رستوران از هفته آخر خرداد تا 15 شهريور 98

براي اجراي طرح اسکان موقت فرهنگيان در سفرهاي تابستاني در راستاي اسکان فرهنگيان آماده پذيرايي است.

مديرکل تعاون و پشتيباني وزارت آموزش وپرورش گفت : از مهم ترين اقدامات صورت گرفته در اين طرح مي توان به
افزايش سطح خدمات اسکان ، توجه ويژه به وسايل سرمايشي ، به سازي و زيباسازي پايگاه هاي پذيرش ، اطالع رساني
با نصب بنرهاي اسکان ، اتخاذ تدابير امنيتي براي حفظ و حراست از اموال مهمانان و همچنين برپايي نمايشگاه هاي
بومي و سنتي در جوار پايگاه هاي پذيرش استان ها براي آشنايي بافرهنگ هر منطقه و براي افزايش ماندگاري سفرهاي

تابستاني ، اشاره کرد.

کريمي فر در ادامه به ثبت نام اينترنتي و رزرو اينترنتي اشاره کرد و گفت : پذيرش اينترنتي هم زمان با شروع طرح از
هفته سوم خرداد تا پايان طرح اسکان ادامه دارد.
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تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 05:55

طرح ملي گفت و گو در مدارس کشور اجرا شد

اعتماد آنالين : اعتمادآنالين | امروزه يکي از مشکالت اساسي کشور کاهش زمان گفت و گو بين اعضاي خانواده است به
طوريکه ميانگين گفت و گوي اعضاي خانواده به کمتر از 20 دقيقه در روز رسيده در حالي که در گذشته بيش از 2
ساعت بوده است . مديرکل دفتر امور زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش گفت : طرح گفت و گوي ملي بايد به
عنوان يک رويه درون آموزش و پرورش و حتي در خانه ها گسترش داده شود . فرحناز مينايي پور روز دوشنبه در گفت
و گو با ايرنا در کرج اظهارداشت : امسال طرح گفت وگو ملي در 1200 کالس درس کشور اجرا شد . وي خاطرنشان
کرد : در اين طرح فرآيند شيوه هاي مهارت ارتباطي و گفت گوي دانش آموزان با دانش آموزان ، دانش آموزان با اولياي

مدرس

اعتمادآنالين | امروزه يکي از مشکالت اساسي کشور کاهش زمان گفت و گو بين اعضاي خانواده است به طوريکه
ميانگين گفت و گوي اعضاي خانواده به کمتر از 20 دقيقه در روز رسيده در حالي که در گذشته بيش از 2 ساعت بوده

است.

مديرکل دفتر امور زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش گفت : طرح گفت و گوي ملي بايد به عنوان يک رويه درون
آموزش و پرورش و حتي در خانه ها گسترش داده شود.

فرحناز مينايي پور روز دوشنبه در گفت و گو با ايرنا در کرج اظهارداشت : امسال طرح گفت وگو ملي در 1200 کالس
درس کشور اجرا شد.

وي خاطرنشان کرد : در اين طرح فرآيند شيوه هاي مهارت ارتباطي و گفت گوي دانش آموزان با دانش آموزان ، دانش
آموزان با اولياي مدرسه ، دانش آموزان با مسئوالن شهر و استان خود و دانش آموزان با والدين در منزل دنبال مي شود.

مينايي پور تصريح کرد : يکي از برنامه هاي اصلي دولت اين است که طرح ملي گفت و گوي بين نسلي را به عنوان يک
مساله مهم و اساسي ، در خانه و مدارس گسترش دهد.

وي اضافه کرد : در هر استان بين 30 تا 40 کالس از دهم آذرماه سال تحصيلي 98 - 97 زير پوشش اين طرح ملي قرار
گرفته است.

مينايي پور ادامه داد : تمام صحبت هايي که نوجوانان و جوانان درباره مسائل و مشکالت جدي در عرصه ارتباطي دارند ،
درست و دقيق است ، بنابراين بايد در پاسخ به اين مطالبات دانش آموزان ، گفت و گوي بين نسلي را در آموزش و

پرورش و در سطح مدارس توسعه يابد.

وي با اشاره به اينکه گفت و گوي ملي و بين نسلي به عنوان يک نياز اساسي در جامعه به شمار مي رود ، افزود : بايد
صداي دانش آموزان ، جوانان و نوجوانان را بشنويم و اين تعامل را در قالب گفت و گوها با نسل آينده ساز و جوان جامعه

داشته باشيم.

مديرکل دفتر امور زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش بيان داشت : اين گونه نشست ها بسيار مي تواند در تعامل و
گسترش و توسعه گفت و گو ها بين نسل امروز و نسل گذشته تاثيرگذار باشد.

وي عنوان کرد : مشارکت خانواده ها نيز در اجراي اينگونه طرح هاي ارتباطي بسيار ضرورت دارد زيرا تا زماني که
والدين و دانش آموزان نسبت به يک موضوع اتفاق نظر نداشته باشند ، نمي توان آن موضوع يا طرح را موفق دانست.
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مينايي پور افزود : از آنجا که ميزان گفت و گوي بين نسلي و ميان اعضاي خانواده ها به شدت کم شده است ، بهترين
راهکار توسعه عمليات اجرايي اين گونه طرح ها به ويژه در مدارس است زيرا همانگونه که رهبر معظم انقالب فرمودند ،

مدرسه کانون تحول است.

وي تاکيد کرد : در اين طرح آموزش هاي الزم توسط کارشناسان حوزه علوم تربيتي پيرامون دوره بلوغ نيز به دانش
آموزان داده شد.

گفتني است ؛ اين طرح ملي دانش آموزان دوره متوسطه را تحت پوشش قرار داد.

منبع : ايرنا

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 07:10
ديگر منابع

برنامه درسي فرصت ساز تحول در آموزش وپرورش است

پايگاه خبري تحليلي شهر فردا : معاون سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي گفت : بايد باور کنيم مدرسه ، مربي و
دانش آموز از عوامل اصلي تحول هستند و برنامه درسي فرصت ساز اصلي اين تحوالت است.

به گزارش پايگاه خبري - تحليلي « شهر فردا » ، علي باقرزاده معاون توسعه و پشتيباني سازمان پژوهش و برنامه ريزي
آموزشي در نشست تبيين برنامه هاي سال 98 وزارت آموزش وپرورش اظهار کرد : اکنون بين وضع مطلوب و دلخواه
آموزش و پرورش و آنچه در آن قرار داريم اختالف وجود دارد ، زنجيره هاي اقدامات متصل به هم در برون و درون

آموزش و پرورش بايد هدف مند صورت گيرد تا آنچه به عنوان تحول مي خواهيم ، ديده شود.

وي افزود : اگر اين يک موضوع و سرمايه ملي است بايد دغدغه ملي هم باشد و عزم ملي براي بهبود آن شکل گيرد .
آموزش و پرورش يک ساحت مهم از جامعه است و مستقل از ساحت هاي ديگر نيست بنابراين بايد به پيشرفت آن کمک

کنيم ، آموزش مستقل از اقتصاد ، سياست ، قانون ، فرهنگ و فناوري نيست بايد براي بهبود آن تالش شود.

باقرزاده گفت : در تحول نظام آموزشي تمام عناصر درگير هستند و بايد آن را همراهي کنند وگرنه تحول به معناي
واقعي اتفاق نمي افتد . بايد در داخل آموزش و پرورش مرکز ثقل تمام ظرفيت ها را به مدرسه ببريم ، مدرسه جايي
است که فرصت هاي فراگير و باکيفيت يادگيري مبتني بر سند را دارا است معتقدم بحران اصلي براي هر نظام آموزشي
بحران در يادگيري است اين بحران جدي است و مي تواند تمام ظرفيت هاي ملي را از بين ببرد و براي جلوگيري از اين

خسران بايد به درون مدرسه هجرت داشته باشيم.

معاون سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي عنوان کرد : بايد باور کنيم مدرسه ، مربي و دانش آموز از عوامل اصلي
تحول هستند و برنامه درسي فرصت ساز اصلي اين تحوالت است ، برنامه درسي عامل شتاب دهنده به همه عناصر
داخلي در اجراي تحول است . سازمان پژوهش درصدد تدارک اين فرصت هاي يادگيري است تا دانش آموزان لذت
يادگيري هدفمند را تجربه کنند . برنامه درسي رکن و محور اصلي تحول و عامل شتاب دهنده به عوامل داخلي در
اجراي برنامه هاست و هنگامي که مي گوييم برنامه درسي ، منظورمان سازمان پژوهش نيست ؛ وظيفه اصلي ما که جزو
برنامه هاي ما نيز هست استقرار حوزه هاي تربيت يادگيري 11گانه است که چرخش هاي ناظر به برنامه درسي اتفاق
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بيفتد و از موضوع محوري به سمت تربيت تمام ساحتي و تمرکز بر مهارت تفکر و انديشه ورزي برويم . تغيير از برنامه
درسي متمرکز به مشارکت همه جانبه نيز براي ما مهم و جزو برنامه هاي ماست.

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 07:15
ديگر منابع

akhbarekhoob.ir rotbehonline.irسايت وزارت آموزش و پرورش تيتر برتر ايران اکونوميست

مشرق نيوز
      

   

کسب 4 مدال در المپياد جهاني شيمي توسط دانش آموزان ايراني

پايگاه خبري تحليلي شهر فردا : دانش آموزان ايراني در المپياد جهاني شيمي موفق به کسب چهار مدال شدند.

به گزارش پايگاه خبري - تحليلي « شهر فردا » ، فاطمه مهاجراني ضمن قدرداني از تالش دانش آموزان اعزامي به
المپياد جهاني شيمي ، اظهار کرد : تيم چهار نفره المپياد شيمي ايران در پنجاه و يکمين المپياد جهاني شيمي که در

فرانسه برگزار شد ، موفق به کسب يک مدال طال ، دو نقره و يک مدال برنز شد.

وي افزود : در اين دوره از مسابقات ، مصطفي مقيمي خيرآبادي موفق به کسب مدال طال ، علي جهرمي و امير رضا
باقري دلويي موفق به کسب مدال نقره شده و اميرعلي اهرابي مدال برنز اين رقابت ها را به دست آوردند.

مهاجراني خاطرنشان کرد : تيم المپياد شيمي ساعت 1 : 40 بامداد روز چهارشنبه 9 مرداد ماه به کشور بازخواهند
گشت و مورد استقبال قرار خواهند گرفت.

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 08:18
ديگر منابع

سايت وزارت آموزش و پرورش تيتر برتر
      

زمان اعالم نتايج آزمون ورودی مدارس سمپاد

تابناک : رئيس مرکز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان به تدوين برنامه جامع استعداديابي در
دوره هاي مختلف براي کشف استعدادها اشاره کرد و گفت : امسال طرح شهاب که از سال 93 شروع شد به پوشش
100 درصدي در پايه چهارم خواهد رسيد و مدرسه اي نداريم که در اين دوره طرح شهاب در آن اجرا نشود . به گزارش
ايسنا ، فاطمه مهاجراني در نشست خبري با موضوع " باز طراحي برنامه هاي مرکز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و
دانش پژوهان جوان در راستاي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش " اظهار کرد : هسته هاي نخبگاني به کرات مورد
توجه قرار گرفته اند و وقتي سياست کالن کشور توجه به هسته هاي نخبگاني است نمي توان آن را فقط در حوزه

دانشگاه
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رئيس مرکز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان به تدوين برنامه جامع استعداديابي در دوره هاي
مختلف براي کشف استعدادها اشاره کرد و گفت : امسال طرح شهاب که از سال 93 شروع شد به پوشش 100 درصدي

در پايه چهارم خواهد رسيد و مدرسه اي نداريم که در اين دوره طرح شهاب در آن اجرا نشود.
به گزارش ايسنا ، فاطمه مهاجراني در نشست خبري با موضوع " باز طراحي برنامه هاي مرکز ملي پرورش استعدادهاي
درخشان و دانش پژوهان جوان در راستاي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش " اظهار کرد : هسته هاي نخبگاني به
کرات مورد توجه قرار گرفته اند و وقتي سياست کالن کشور توجه به هسته هاي نخبگاني است نمي توان آن را فقط در

حوزه دانشگاهي دنبال کرد ، بلکه بايد در دوره دانش آموزي نيز مورد توجه قرار بگيرد.
وي افزود : 9 برنامه در راستاي سند تحول براي سال 98 داريم که مجري مستقيم آن مرکز سمپاد است که در قالب
چهار دسته مدارس ، طرح شهاب ، المپيادهاي علمي و جشنواره خوارزمي دسته بندي مي شود . طراحي برنامه هاي

منعطف و سيال در حوزه پرورشي در دسته اول فعاليت ها براي تربيت چندبعدي دانش آموزان انجام مي شود.
وي به تقويت فعاليت هاي علمي براي حل مشکالت ملي و محلي از طريق جشنواره هاي ملي چون خوارزمي در قالب
زيرنظام مديريت و راهبري اشاره کرد و گفت : تدوين برنامه براي تربيت افراد مرجع و کارشناسان مجرب و حضور در
مجامع بين المللي نيز از سوي باشگاه دانش پژوهان دنبال مي شود . ايران در المپيادها درخشيده و بايد اين خبر خوش

را اعالم کنم که رتبه المپياد شيمي ما رتبه ششم جهان شد ، در حالي که سال گذشته رتبه 19 را داشتيم.
مهاجراني به تدوين برنامه جامع استعداديابي در دوره هاي مختلف براي کشف استعدادها اشاره کرد و گفت : امسال
طرح شهاب که از سال 93 شروع شد به پوشش 100 درصدي در پايه چهارم خواهد رسيد و مدرسه اي نداريم که در

اين دوره طرح شهاب در آن اجرا نشود.
رئيس مرکز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان با اشاره به توليد محتواي يادگيري تکميلي براي
دانش آموزان با نيازهاي ويژه و با استعدادهاي ويژه در قالب زيرنظام برنامه درسي اظهار کرد : کتب تکميلي براي اين
گروه توليد مي شود . در برخي مناطق کشور معلم براي پاسخگويي به نياز اين دانش آموزان را نداريم و توليد کتب

کمکي براي پاسخ به نيازهاي آنهاست.
وي افزود : با توجه به ضرورت هدايت دانش آموزان به سمت رشته هاي علوم انساني ، اين امر به صورت ويژه در
دستورکار ما قرارگرفته و سمپاد مهارتي هم کليد خورده و امسال براي اولين بار 260 دانش آموز را در اين حوزه پذيرا

خواهيم بود.
مهاجراني با اشاره به آزمون هاي پيشرفت تحصيلي براي ارزيابي آموزشي مدارس و آزمون هاي ورودي مدارس سمپاد
گفت : متر و مقياس گزينش دانش آموزان براي ورود به مدارس سمپاد بايد اصالح شود . يک راهکار اين است که
تعدادي از دانش آموزان همه ساله به عنوان دانش آموزان سرآمد از سوي معاونت آموزش ابتدايي به ما معرفي شوند تا ما

بتوانيم از آنها آزمون هاي تکميلي را بگيريم که آن هم انجام خواهد شد.
رئيس مرکز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان از توانمندسازي معلمان و مديران و بهره برداري از
امکانات و خلق فرصت هاي متنوع ياددهي و يادگيري را به عنوان برنامه ديگري که براي امسال تدارک ديده شده ياد
کرد و گفت : بايد دبيران متخصص در حوزه آموزش تيزهوشان داشته باشيم . اين مسير شروع شده و اميد است شاهد

تربيت معلمان تيزهوشان در دانشگاه فرهنگيان در آينده نزديک باشيم.
وي به ضرورت ايجاد انگيزه براي تقويت علوم پايه در دوره متوسطه اول و راه اندازي خانه هاي علوم پايه گفت : استان

خوزستان به عنوان پايلوت براي اين امر انتخاب شده است.
مهاجراني از اجراي طرحي با عنوان کالس تيزهوش يا فرد تيزهوش نيز خبر داد و گفت : حتي يک استعداد نبايد هدر
برود . در اين طرح شوراي دبيران مدرسه افراد سرآمد در متوسطه اول و دوم را به ما معرفي مي کنند و اگر نمره الزم را
در تست هاي هوش کسب کنند امکان استفاده از کتب تکميلي ، شرکت در نشست هاي علمي براي آنها فراهم مي شود.
وي ادامه داد : 10 استان کشور از جمله البرز ، اصفهان ، خراسان رضوي و شمالي ، لرستان ، سمنان ، خوزستان ، ايالم ،
شهرستان هاي تهران به عنوان پايلوت قرار است پيشگام در استقرار سندتحول باشند . کردستان و شهر تهران نيز به
زودي وارد برنامه مي شوند و اميد است تا پايان سال 20 استان را تحت پوشش ببريم و آموزش هاي الزم به آنها داده

شود.
وي با بيان اينکه آزمون تکميل ظرفيت پايه هفتم و هشتم برگزار مي شود عنوان کرد : با توجه به وجود تعدادي صندلي
خالي که در برخي مناطق قابل توجه بود ، هشتم شهريور آزمون تکميلي برگزار مي شود و از 12 تا 17 مرداد سامانه

مربوط براي ثبت نام دانش آموزان باز خواهد بود.
مهاجراني ضمن اعالم اينکه نتايج آزمون ورودي پايه هفتم ظرف چند روز آينده اعالم مي شود گفت : جالب است بدانيد
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هر 10 نفر اول در شهرستان ها هستند و اينطور نيست که استعدادها در تهران جمع شده باشند.
به گفته وي تا نيمه مرداد نتايج آزمون پايه هفتم و دهم اعالم خواهد شد.

رئيس مرکز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان درباره توجه به رشته علوم انساني در سمپاد گفت :
اين موضوع يکي از برنامه هاي جدي ماست و به همين علت المپيادهاي علوم انساني رو به گسترش است . امسال
المپياد جغرافيا برگزار شد و 5400 نفر در آن شرکت کردند در حالي که مشوقي چون ورود بدون کنکور به دانشگاه را

هم نداشت.
مهاجراني ادامه داد : المپياد اقتصاد و حقوق براي سال آينده را مدنظر داريم و براي جهاني کردن المپياد ادبيات تالش
مي کنيم . تعداد ورودي دانش آموزان علوم انساني 260 نفر در سال 93 بوده که به بالغ بر 3000 نفر در سال 98

رسيده است.
وي درباره برنامه اين مرکز براي معرفي دانش آموزان سرآمد مدارس عادي به مرکز سمپاد توضيحات بيشتري ارائه و
اظهار کرد : گفت وگوهاي اوليه انجام شده است . دغدغه معاونت ابتدايي مبني بر عدم ورود کتب تکميلي به مدارس
دغدغه درستي است . دانش آموز ابتدايي نبايد درگير تست شود اما سياست نخبگاني بايد به گونه اي پيش برود .
بهترين راه اين است که دانش آموز ابتدايي سرآمد به ما معرفي شود و بتوانيم روي وي آزمون و تست هوش بگيريم و به

شيوه هاي چندگانه او را بسنجيم.
مهاجراني افزود : بنده خودم بر آزمون هاي تک مرحله اي نقد دارم اما وضع مطلوب با مقدور متفاوت است و اميدواريم

طي مراحل اين طرح بزودي انجام شود.

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 09:04
ديگر منابع

 خبرنامه دانشجويان ايران

حضور بين المللي در دستور کار مرکز استعدادهای درخشان است

ايرنا : تهران - ايرنا - رئيس مرکز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان گفت : تدوين برنامه براي
تربيت افراد مرجع ، کارشناسان مجرب و حضور موثر دانش آموزان در مجامع و رقابت هاي بين المللي از مهم ترين

برنامه هاي اين مرکز است.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش ، فاطمه مهاجراني امروز سه شنبه در نشست خبري با موضوع باز طراحي
برنامه هاي مرکز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و باشگاه دانش پژوهان جوان اظهار کرد : با توجه به اينکه سياست
هاي کالن آموزش و پرورش مبتني بر سياست هاي نخبگاني است و به کرات مورد توجه سياست گذاران کشور و از همه

مهم تر مقام معظم رهبري قرارگرفته ، بايد اين سياست در حوزه هاي دانش آموزي نيز مورد توجه باشد.
وي با اشاره به اينکه مرکز ملي پرورش استعدادهاي درخشان متولي سياست هاي نخبگاني در حوزه دانش آموزي است ،
افزود : 9 برنامه وجود دارد که در قالب چهار دسته فعاليت کلي مدارس استعداد درخشان ، برنامه ملي شهاب ،

المپيادهاي علمي و جشنواره جوان خوارزمي دسته بندي مي شود.
به گفته مهاجراني ، فعاليت هاي کلي اين مرکز از جنس پرورشي است و با طراحي الگو و برنامه هاي تربيتي منعطف و

سيال بر آموزش هاي قرآني و تربيت بدني و اجتماعي تاکيد مي شود که در زير نظام راهبري و مديريت قرار مي گيرد.
رئيس مرکز ملي استعداد درخشان و باشگاه دانش پژوهان جوان يادآور شد : هدف از اجراي برنامه هاي کلي تربيت افراد

چند بعدي است که سال هاي طوالني سمپاد در اين مسير کوشيده و موفقيت هاي بسياري حاصل کرده است.
مهاجراني تقويت برنامه هاي فعاليت هاي علمي و پژوهش معلمان و دانش آموزان را از مهم ترين برنامه هاي سمپاد
معرفي کرد و گفت : اين برنامه براي حل مشکالت ملي و محلي تنظيم شده و در زير نظام راهبري و مديريت قرار مي

گيرد که با دو برنامه مشخص جشنواره جوان خوارزمي و کار سوق هاي علمي معنا دار مي شود.
وي افزود : آنچه به عنوان برنامه مشخص مي شود بايد از طريق فعاليت ها محقق شود ، کنگره ملي سمپاد بايد به عنوان
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برنامه محقق کننده هدف باشد.
ادامه دارد . . .

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 12:21
ديگر منابع

 

جشنواره خالقيت نمونه بارز اقتصادمقاومتي دانش بنيان است

به گزارش خبرگزاري فارس از خرم آباد ،  رضوان حکيم زاده صبح امروز در نخستين جشنواره خالقيت ويژه فرهنگيان
لرستاني اظهار کرد :  اين جشنواره نشان روشني از اراده ملت براي رقم زدن فرداي بهتر کشور است.

وي خاطرنشان کرد :  استکبار جهاني نتوانسته و نمي تواند عزم و ارده ملتي را که به دنبال استقالل است را به بند
کشاند.

معاونت آموزش ابتدايي وزارت آموزش وپرورش جشنواره خالقيت را نمونه اي از تحقق اقتصاد مقاومتي در حوزه دانش
بنيان عنوان و تصريح کرد :  نقطه آغاز فرهنگ توليد پرورش خالقيت در بين نوآموزان و دانش آموزان ابتدايي است.

حکيم زاده با بيان اينکه جهان استکبار شايد در کوتاه مدت ما را تحريم کند ،  گفت :  اما هيچ گاه نمي تواند مغزهاي ما
را از انديشه هاي نو و خالقانه خالي نمايد.

وي بيان داشت :  علي رغم شرايط دشوار اما شاهد رشد خوبي در حوزه نرخ پوشش پيش دبستاني لرستان هستيم ،
اميدواريم طي سال هاي آينده رشد باالي پوشش تحصيلي اين مقطع تحصيلي که کليد تحول آموزش وپرورش بوده را

شاهد شويم.
معاونت آموزش ابتدايي وزارت آموزش وپرورش با تاکيد بر اينکه در سند تحول بنيادين چرخش اساسي از آموزش به
سمت تربيت را داريم ،  افزود :  يکي از تغييرات الزم براي تحقق اين مهم ،  بازخواني و بازنگري در نقش اصلي

کارگزاران اصلي همچون مديران و معلمان است.
حکيم زاده ادامه داد :  در معاونت آموزش ابتدايي وزارت خانه بر اين باوريم که اين دوره زمان شکل گيري شخصيت
افراد است و با تربيت تمام ساحتي مي توان انسان را به حيات طيبه رساند بنابراين بايستي تعامل و رفتار را در جهت

حفظ کرامت پايه گذاري کرد.
وي ،  حذف آزمون هاي زائد و کتاب هاي کمک آموزشي را در راستاي حفظ کرامت دانش آموزان خواند و اظهار داشت

:  نبايستي با رقابت ايجاد کردن و سرزنش و برچسب زدن ،  دانش آموزان را در معرض رقابت قرار داد.
انتهاي پيام / 85018

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 12:23

ايران در المپياد شيمي رتبه ششم جهان را کسب کرد

نشست خبري رييس مرکز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار آموزش خبرگزاري موج ، نشست خبري فاطمه مهاجراني ، رييس سازمان ملي پرورش استعدادهاي
درخشان با محور باز طراحي برنامه هاي مرکز سمپاد در راستاي تحول سند بنيادين برگزار شد.

رييس سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان با بيان اينکه تا کنون چهار بار بصورت متفاوت در جهان درخشيده ايم
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، گفت : خبر خوشي که در اين نشست اعالم ميکنم اين است که ايران در المپياد شيمي رتبه ششم جهان را کسب کرد.
مهاجراني در ادامه افرود : با توجه به اينکه سياست هاي کشور مبني بر سياست هاي نخبگاني است ما در صدد تعريف

مجدد سند تحول در مدارس هستيم.
وي در ادامه با بيان اينکه امسال براي نخستين بار سمپاد مهارتي 260دانش آموز را پذيرا خواهد بود ، خاطرنشان کرد :
در مجموع برنامه هاي ما در سمپاد شامل 9 برنامه خواهد بود که بطور مشخص مرکز ملي استعدادهاي درخشان در

محورهاي کلي يعني برنامه شهاب ، المپيادها ، و جشنواره هاي خوارزمي اين برنامه ها را پي خواهد گرفت.
اين خبر تکميل مي شود.

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 13:24

کارگروه ويژه جمع آوری مدارس خشتي سيستان تشکيل شد

ايرنا : تهران - ايرنا - نخستين جلسه کارگروه ويژه جمع آوري مدارس خشتي و گلي استان سيستان و بلوچستان با هدف
شرکت دانش آموزان اين استان در جشن ملي جمع آوري مدارس خشتي و گلي تشکيل شد.

به گزارش روز سه شنبه وزارت آموزش و پرورش ، اولين جلسه کارگروه ويژه " جمع آوري مدارس خشتي و گلي
سيستان و بلوچستان " با حضور مهرالله رخشاني مهر معاون وزير و رئيس سازمان نوسازي مدارس ، داريوش ورناصري
معاون فني و نظارت ، خيبربيدارپور مديرکل برنامه ريزي و تأمين منابع اين سازمان ، مديران کل استان هاي سيستان و

بلوچستان ، خراسان رضوي ، فارس ، تهران و همچنين مشاوران و نمايندگان ويژه سازمان تشکيل شد.
رئيس سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس کشور در اين جلسه به جمع آوري مدارس خشتي و گلي از سطح کشور
و برگزاري جشن ملي اين موضوع در مهرماه اشاره کرد و اظهارداشت : به همين منظور ، براي جمع آوري مدارس
خشتي و گلي استان سيستان و بلوچستان که بيشترين تعداد اين نوع مدارس را دارد ، از استان هاي خراسان رضوي ،
فارس و تهران به عنوان استان هاي معين کمک مي گيريم تا با تالشي شبانه روزي و جهادي بتوانيم دانش آموزان

سيستاني را هم در اين جشن شريک کنيم.
مهرالله رخشاني مهر با بيان اينکه تعداد کل کالس هاي درس خشتي و گلي در ابتداي سال 97 در سطح کشور 980
مورد بوده است ، اظهار داشت : هم اکنون اين تعداد به 371 کالس درس کاهش پيدا کرده است که از اين تعداد هم

177 کالس درس در استان سيستان و بلوچستان واقع شده است.
وي همچنين ضمن اشاره به دقت و سرعت انجام کار ، تأکيد کرد : مستندسازي فعاليت هاي انجام شده براي شفاف
سازي عملکرد سازمان هم در اين بين از اهميت بسياري برخوردار است و بايد مسئوالن روابط عمومي اقدامات الزم را در

اين زمينه انجام دهند.
معاون فني و نظارت سازمان نوسازي مدارس کشور هم در اين جلسه به لزوم پشتيباني فني و نظارت بر فرآيند اجراي
کار به منظور تسهيل در روند امور يادآور شد : کارگروه ويژه اين کار در ستاد با همکاري بخش فني و نظارت و همچنين

استان ها اقدامات الزم را انجام خواهد داد.
در اين جلسه مقرر شد از 177 کالس درس خشتي و گلي استان سيستان و بلوچستان ، 91 کالس درس را استان

خراسان رضوي ، 20 کالس درس استان فارس ، 15 کالس استان تهران و مابقي را نيز خود استان جمع آوري کند.

چهارشنبه 9 مرداد ماه 1398

87



تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 13:36

بسياری از مدال آوران المپيادهای جهاني از استان های کم برخوردار هستند

رئيس مرکز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان به درخشش متفاوت دانش آموزان ايراني در
المپيادهاي جهاني اشاره کرد و افزود : بسياري از مدال آوران در المپيادهاي جهاني از استان هاي کم برخوردار هستند.

به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه اجتماعي خبرگزاري آنا ، فاطمه مهاجراني در نشست خبري که صبح
امروز در مرکز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان برگزار شد ، گفت : برنامه هاي سال 98 در

راستاي سند تحول بنيادين ابالغ و اجرا مي شود و 9 برنامه در سرفصل کار اين سازمان قرار مي گيرد.
وي افزود : فعاليت هاي مرکز ملي پرورش استعدادهاي درخشان به چهار دسته تقسيم مي شود که شامل مدارس

استعدادهاي درخشان ، برنامه شهاب ، المپياد علمي و جشنواره جوان خوارزمي است.
رئيس مرکز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان افزود : پرورش استعداد و برنامه هاي سيال با توجه
به اهداف سازمان صورت مي گيرد زيرا اين مرکز تالش مي کند که افرادي چند بُعدي تربيت کرده تا موفقيت

چشمگيري حاصل شود و آمار باالي فعاليت هاي فرهنگي و هنري نشان از عملکرد خوب در اين حوزه دارد.
وي به تقويت برنامه ها براي حل مسائل ملي و محلي اشاره کرد و افزود : کارسوق هاي معنادار براي فعاليت اين گروه از
دانش آموزان مشخص شده و سبب مي شود که در همين راستا ، فعاليت هايي براي حل مشکالت ملي و محلي محقق

شود.
مهاجراني اضافه کرد : برنامه بعدي ، تدوين برنامه براي افراد مرجع و حضور معلمان در مجامع بين المللي است که از

فعاليت هاي مرکز استعدادهاي درخشان به حساب مي آيد.
وي در اين نشست خبري از کسب رتبه ششم المپياد شيمي در جهان خبر داد و افزود : دانش آموزان ايراني در المپياد
امسال موفق شدند در کنار کشورهاي انگلستان و اوکراين قرار بگيرند و از رتبه 19 سال گذشته به رتبه 6 امسال صعود

کرده اند.
رئيس مرکز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان به برنامه جامع در مقاطع ابتدايي ، متوسطه اول و
دوم اشاره کرد و افزود : امسال برنامه شهاب نيز به پوشش 100 درصدي در پايه چهارم رسيده است و اين اتفاق خوبي

است که امسال شاهد آن بوديم.
مهاجراني بيان کرد : طرح شهاب براي 32 منطقه برگزار و در راستاي شناسايي استعدادهاي درخشان گام برمي دارد.

وي با اشاره به توزيع کتاب هاي تکميلي در اين مدارس ، افزود : دانش آموزان مدارس استعدادهاي درخشان ، دانش
آموزان ويژه هستند و اين مدارس در گستره تنوع مدارس عادي نمي گنجند ، به همين دليل کتب تکميلي توليد و در
اختيار اين دانش آموزان قرار مي گيرد . از سوي ديگر در بسياري از مناطق محروم ، معلم هايي که پاسخگوي نياز اين

دانش آموزان باشند نيز وجود ندارند و براي حل اين مشکل تالش کرديم تا از کتب تکميلي استفاده کنيم.
رئيس مرکز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان به اثرگذاري رشته هاي علوم انساني ، اقتصاد و
ادبيات نيز اشاره کرد و گفت : چند سالي است که توجه به رشته هاي علوم انساني در دستور کار مدارس استعدادهاي
درخشان قرار دارد و از سوي ديگر سمپاد مهارتي نيز در استان هاي همدان ، خوزستان ، البرز و خراسان رضوي شروع به

کار کرده است.
مهاجراني به توانمندسازي مديران و بهره برداران اشاره کرد و ادامه داد : کار با کودکان تيزهوش ، سخت تر بوده زيرا به
دليل هوش سرشار اين دانش آموزان ، آنها کم صبرتر بوده و ميزان توجه شان کمتر است . به همين دليل براي اين

مشکل نيز دوره هاي خاصي برگزار مي شود.
وي با ابراز خوشحالي از اينکه بسياري از مدال آوران در المپيادهاي جهاني از استان هاي کم برخوردار هستند ، افزود :
اين خبر خوبي است که نشان مي دهد که استعدادها در مرکز کشور تجميع نشده و اين موضوع عالوه بر آنکه اين

شهرستان ها را مطرح مي کند ، مسئوليت ما براي شناسايي آنها را نيز بيشتر مي کند.
رئيس مرکز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان عنوان کرد : يکي از مهم ترين اهداف ما ، افزايش
سه مهارت در دانش آموزان است که اين سه مهارت عبارت از حل مسئله ، تفکر خالق و تفکر نقاد است . از سوي ديگر

تالش داريم تا ارتباط اين دانش آموزان با مهارت هاي موجود را نيز ايجاد کنيم.
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مهاجراني به طرح مدارس تيزهوش نيز اشاره کرد و افزود : يک استعداد نيز نبايد هدر رود زيرا اين به عنوان هدررفت
منابع ملي ماست . به همين دليل شوراي دبيران مدارس ، دانش آموزان سرآمد در مقاطع اول و دوم متوسطه را معرفي
و آنها پس از شرکت در آزمون و گرفتن حدنصاب نمره ، عضو خانواده سمپاد مي شوند که از کتب تکميلي و آزمايشگاه

ها و برخي از خدمات دانش آموزان استفاده مي کنند.
وي به داشتن ظرفيت هاي باالي علمي در کشور تأکيد کرد و يادآور شد : برخي از کشورهاي منطقه و حتي اروپايي به
دليل آنکه آمار مدال آوري در ايران باالست ، ابراز تمايل کردند تا اردوهايي را در کشور ما برگزار کنند و اين نشان از

ظرفيت باالي ما در اين زمينه دارد.
رئيس مرکز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان به درخشش متفاوت دانش آموزان ايراني در
المپيادهاي جهاني اشاره کرد و افزود : چهار بار در دنيا متفاوت درخشيديم و برنده مطلق المپيادهاي مختلف بوديم که
مريم ميرزاخاني ، ايمان افتخاري ، روزبه کياني و مهدي پوالدگر چهار دانش آموزي بودند که رتبه اي باالتر از نفرات اول

کسب کرده بودند.
مهاجراني به برگزاري دوره هاي مهارتي براي اين دانش آموزان اشاره کرد و تصريح کرد : دانش آموزان استعدادهاي

درخشان مي توانند دو ديپلم بگيرند و عالوه بر ديپلم نظري ، ديپلم کار و دانش هم دريافت کنند.
وي در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاري آنا درخصوص توجه به رشته علوم انساني افزود : رشته علوم انساني از برنامه
هاي جدي مرکز است . به همين دليل المپيادهاي علوم انساني رو به گسترش است . برگزاري المپياد جغرافي و شرکت
5 هزار و 400 نفر ، نشان داد که اقبال خوبي به اين رشته ها وجود دارد و نگاه به علوم انساني پرجاذبه است و توجه به

اين رشته ، از اقدامات ويژه اين مرکز به حساب مي آيد.
رئيس مرکز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان خاطرنشان کرد : از 12 هزار و 700 دانش آموز

مدارس استعدادهاي درخشان ، بيش از 3 هزار نفر در رشته علوم انساني درس مي خوانند.
انتهاي پيام / 4087 /

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 13:55

پرورش خالقيت دانش آموزان مهم ترين گام برای تقويت توليد است

شبستان : حکيم زاده ، انديشه ورزي را مهم ترين گام در مقابله با توطئه هاي دشمنان دانست و گفت : پرورش خالقيت
در بين دانش آموزان مهم ترين زير ساخت براي فرداي بهتر و تقويت توليد در آينده است.

به گزارش خبرگزاري شبستان از خرم آباد ، « رضوان حکيم زاده » ، امروز ( 8 مرداد ) در مراسم تجليل از برگزيدگان
جشنواره خالقيت مدارس ابتدايي لرستان ، با اشاره به اهميت تقويت انديشه ورزي و خالقيت در بين دانش آموزان ،

گفت : پرورش خالقيت مهم ترين گام براي ساختن فردايي بهتر است.

معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش ، با اشاره به توطئه هاي دشمنان ، افزود : تقويت انديشه ورزي در بين
دانش آموزان مهم ترين راه مقابله با توطئه هاي دشمنان است.

وي با بيان اينکه استکبار جهاني نتوانسته و نمي تواند مغز دانش آموزان ايراني را از انديشه ورزي بازدارد ، اظهار داشت :
تقويت خالقيت در بين دانش آموزان نيازمند برنامه محوري و تالش مستمر است.

حکيم زاده ، با اشاره به اينکه جشنواره خالقيت بستري براي ارايه فعاليت هاي دست ورزانه کودکان از پيش دبستاني تا
دبستان است ، افزود : در واقع اين جشنواره گامي مهم براي پرورش استعدادها و فردايي روشن براي دانش آموزان و

جامعه است.
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وي با تاکيد به اينکه بايد فرهنگ توليد از دوره هاي چون پيش دبستاني و دبستان در بين فرزندان اين مرز و بوم نهادينه
شود ، خاطرنشان کرد : انديشه ورزي و تقويت خالقيت را مهم ترين زيرساخت براي تقويت توليد ، خودکفايي و تحقق

اهداف اقتصاد مقاومتي دانش بنيان مورد تاکيد مقام معظم رهبري است.

 معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش وپرورش ، با تاکيد بر ضروت همراهي و همکاري مديران در تقويت انديشه ورزي
بين دانش آموزان ، افزود : بايد فضايي فراهم شود که دانش آموزان به دور از حافظه محوري مهارت هايي الزم را

فراگرفته و بتوانند خالقيت هاي خود را افزايش دهند.

حکيم زاده ، در ادامه با اشاره به سند تحول بنيادين آموزش و پرورش افزود : اين سند بر تربيت محوري در امر تعليم
تربيت تاکيد دارد.

وي با اشاره به نقش تربيتي مدارس ، افزود : افزود : براي موفقيت در برنامه هاي تربيتي و تعليم درست دانش آموزان
بايد در برنامه هاي آموزشي براساس مباني ديني و اسالم ناب بايد برنامه ريزي شود و در نقش معلم و مدير هم بايد

بازنگري شود.
پايان پيام / 85

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 13:55
ديگر منابع

تيتر برتر     سادس

مدارس کشور ميزبان 5 ميليون دبستاني / آماده سازی مدارس مناطق سيل زده در . . .

فارس نيوز : معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش گفت : با شروع سال تحصيلي جديد ، بيش از پنج ميليون
دانش آموز ابتدايي مشغول به تحصيل مي شوند.

به گزارش خبرگزاري فارس از خرم آباد ، رضوان حکيم زاده ظهر امروز در حاشيه نخستين جشنواره خالقيت لرستان در
جمع خبرنگاران ، با اشاره به ورود بيش از 8 ميليون دانش آموز مقطع ابتدايي به مدارس در سال تحصيلي پيش رو ،

اظهار کرد : بر اساس پيش بيني ها در مهرماه امسال 1.5 ميليون کالس اولي راهي مدارس مي شوند.
وي با ابراز اميدواري در خصوص آمادگي فيزيکي و تربيتي فضاهاي آموزشي براي ورود دانش آموزان به مدارس ، عنوان
کرد : هدف ما اين است که محيط شاداب و بانشاطي را فراهم کنيم ، تا دانش آموزان به جاي حافظه محوري و حافظه

پروري به مهارت افزايي روي آورند.
معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد : با شروع سال تحصيلي جديد ، عالوه بر ادامه اين رويه ،

به دنبال اجراي طرح جامع خشونت زدايي همه جانبه از مدارس هستيم.
حکيم زاده تأکيد کرد : بر اين اساس اميد است ، پس از بحث و بررسي علمي اين موضوع در پژوهشگاه ، بتوان با آغاز

سال تحصيلي پيش رو برنامه توانمندسازي را براي مديران ، مربيان ، خانواده ها و دانش آموزان اجرا کرد.
وي تصريح کرد : هدف اين است که با استفاده از شيوه هاي نوين ياددهي و يادگيري ، شاهد حاکميت فضاي عاطفي و

رواني مطلوبي در سطح مدارس ابتدايي باشيم.
معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به برخي انتقادات در خصوص محتواي کتب درسي مقطع
ابتدايي گفت : اگر چه مسئوليت تهيه و تدوين محتواي کتاب ها با سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي است ، اما با
ارائه پيشنهادات خود مي کوشيم به جاي تکيه بر محتواي کتب درسي ، محيط هاي متنوع و منابع متعدد يادگيري را
مورد توجه قرار دهيم تا از اين طريق فعاليت هاي علمي و تکاليف مهارتي به دنبال آموختن مهارت هاي زندگي بوده و

آموخته هاي درون مدرسه اي را به زندگي واقعي پيوند بزنند.
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حکيم زاده با اشاره به حذف پيک شادي طي دو سال اخير از برنامه درسي دانش آموزان اظهار کرد : به جاي آن به
دنبال گرايش دانش آموزان به فعاليت هايي چون ترويج کتابخواني ، قصه نويسي و داستان گويي هستيم.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر ميزان آمادگي مدارس مناطق سيل زده براي شروع سال تحصيلي جديد ، عنوان کرد :
اقدامات بسيار خوبي انجام شده و اميد است براي مهرماه امسال همه مدارس مقطع ابتدايي مهياي استقبال از دانش

آموزان باشند.
معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش بيان کرد : از اين رو آماده سازي فضاهاي آموزشي مناطق سيل زده در

کانون توجه بوده و جزو اولويت هاي وزارتخانه است.
انتهاي پيام / 85018

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 13:59
ديگر منابع

وضعيت نامطلوب سمپاد در علوم پايه

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاري فارس ،  فاطمه مهاجراني رئيس مرکز ملي پرورش استعدادهاي درخشان
و دانش پژوهان جوان در نشست خبري با موضوع بازطراحي برنامه هاي اين مرکز ،  اظهار کرد :  يکي از ابزارهاي کمک

به آموزش ،  توجه به گروه هاي آموزشي است که توانستيم از ظرفيت هاي سراسر کشور استفاده کنيم.
وي افزود :  در کشور دبيران بسيار ارزشمندي وجود دارند که مي توانيم از آنان در مدارس استعدادهاي درخشان

استفاده کنيم ؛  همچنين توانمندسازي معلمان مديران و  .   .   .  براي ارائه خدمات به کشور امري مهم است.
مهاجراني با اشاره به اينکه آموزش هاي انساني مطابق با سمپاد صورت خواهد گرفت ،  اظهار کرد :  از جايي که برخي
تيزهوشان شرايط خاصي دارند و نياز به آموزش هاي ويژه دارند بايد از دبيران مشخص در حوزه تيزهوشان استفاده کنيم

؛  بر همين اساس شاهد تربيت نيروهاي ويژه اين افراد در دانشگاه فرهنگيان طي سال هاي آينده خواهيم بود.
وي اضافه کرد :  اکنون سمپاد علوم پايه وضعيت نامطلوبي دارد که آموزش و پرورش بايد فکري براي آن کند .  لذا

جايي که مي توان در علوم پايه اقدامات مناسب انجام داد دوره متوسطه اول است .
رئيس مرکز ملي پرورش استعدادهاي درخشان عنوان کرد :  گسترش روابط دانش آموزان استعدادهاي درخشان با ساير
دانش آموزان و يکديگر ،  افزايش تعامل آنان ،  استفاده از ظرفيت هاي والدين دانش آموزان مزيتهاي اقدامات در علوم

پايه است .
مهاجراني گفت :  اردوهاي علمي جهادي با شعار  « زکات دانش نشر آن است »  فعاليت دارند که براي دانش آموزان

مدارس استعدادهاي درخشان به صورت سيستماتيک در تهران تشکيل شد و اولين شرکت کننده ،  استان ايالم است.
وي با بيان اينکه در شهرستان ملک شاه قبولي نفر اول کنکور رياضي را داشتيم ،  اظهار کرد :  حوزه فعاليت هاي مياني
هنرستان ها را راه اندازي خواهيم کرد .  همچنين توجه به خوشه صنعتي موجود و ارتباط با شرکت ها موضوع مهمي در

راه اندازي رشته هاست .  همچنين تمرکز ما بر رشته هاي کاردانش و فني وحرفه اي است.
مهاجراني اضافه کرد :  در مهارت هاي حل مسئله ،  تفکر خالق و تفکر نقاد با شرکت هاي مختلف ارتباط برقرار مي

کنيم تا دانش آموزان گام هاي خوبي بردارند.
انتهاي پيام /

چهارشنبه 9 مرداد ماه 1398

91



تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 14:02
ديگر منابع

تيتر برتر
 

معاون وزير آموزش و پرورش : معلمان جديد بايد مهارت ها و صالحيت های الزم . . .

خبرگزاري تسنيم : معاون وزير آموزش و پرورش با بيان اينکه معلمان جديد بايد مهارت ها و صالحيت هاي الزم را
جهت معلمي کسب کنند ، گفت : معلمان و مديران در نقش کارگزاران مدرسه بايد بتوانند مباحث ديني فلسفه تربيتي

اسالم را بازخواني کنند.

- اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاري تسنيم از خرم آباد ، رضوان حکيم زاده ظهر امروز در نخستين جشنواره خالقيت معلمان و مديران
ابتدايي استان لرستان که در سالن همايش پرديس عالمه طباطبايي دانشگاه فرهنگيان خرم آباد برگزار شد ، اظهار
داشت : فعاليت هاي عملي و دست سازه هاي دانش آموزان در اين نمايشگاه در باطن نشانه روشن از عزم و اراده ملتي

دارد که علي رغم تمام سختي ها مي خواهد فرداي بهتر براي سرزمين خود رقم بزند .
وي افزود : پيغام روشن اين دست سازه ها و فعاليت ها اين است که استکبار جهاني نتوانسته و نخواهد توانست عزم و

اراده ملتي که به دنبال استقالل است به بند و زنجير بکشد .
تعريف معلم تمام وقت به افزايش ساعات تدريس ، تحريف سند تحول است

طرح " معلم تمام وقت " را به اين 5 دليل متوقف کنيد !
سرپرست آموزش وپرورش : بيش از همه به موضوع معوقات معلمان رسيدگي مي کنم

معاون وزير آموزش و پرورش دست سازه هاي دانش آموزان را نشانه استقالل ، خودکفايي و اقتصاد مقاومتي دانش بنيان
کشور دانست و عنوان کرد : نقطه آغاز فرهنگ توليد ، پرورش خالقيت در بين کودکان و دانش آموزان ابتدايي و پيش
دبستاني است . ممکن است دنياي استکبار بتواند در کوتاه مدت نفت ما را تحريم کند ولي نمي تواند مغزهاي ما را از

انديشه و خالقيت بازدارد .
وي بيان کرد : تجلي اين انديشه ورزي در همياري مربيان و مديراني است که تالش مي کنند دانش آموزان به دور از

حافظه محوري مهارت هايي براي پرورش خالقيت ياد بگيرند .
حکيم زاده ضمن اشاره به فعاليت هاي معاونت ابتدايي اداره کل آموزش و پرورش لرستان گفت : علي رغم شرايط

دشواري که اخيرا بر اين استان گذشت ما شاهد رشد خوب پوشش پيش دبستاني در سطح استان هستيم .
وي با تاکيد به اينکه در سند تحول بنيادين يک چرخش اساسي وجود دارد ، تصريح کرد : اين چرخش اساسي از
آموزش به امر مهم تربيتي صورت مي گيرد ، اگر قائل به اهميت تربيت در مدارس باشيم به اين خواهيم پرداخت که

جايگزين شدن تربيت با آموزش چه تغييراتي را در وضعيت موجود مدارس به وجود مي آورد .
معاون آموزش ابتدايي وزير آموزش و پرورش خاطرنشان کرد : اگر مدارس ما به دنبال تربيت باشند معلمان و مديران در
نقش کارگزاران مدرسه بايد بتوانند مباحث ديني فلسفه تربيتي اسالم را بازخواني و بازنگري کنند ، زيرا نتيجه تربيت

آموزش و پرورش تمامي جامعه را تحت تاثير قرار مي دهد .
وي با بيان اينکه ما معتقد هستيم که دوره آموزش ابتدايي دوره بنيادي شکل گيري شخصيت است ، افزود : محصولي

که ما براساس سند تحول بنيادين به دنبال آن هستيم رسيدن به مقام حيات طيبه انساني و شان خليفه الهي است .
حکيم زاده با تاکيد به اينکه دانش آموز يک انسان صاحب کرامت است بايد فعاليت ها ما نيز در راستاي حفظ کرامت
انساني باشند ، عنوان کرد : حذف آزمون هاي زائد ، حذف آزمون هاي پيشرفت تحصيلي و حذف کتاب هاي کمک

آموزشي در راستاي حفظ کرامت دانش آموزان بوده است .
وي بيان کرد : نبايد با ايجاد رقابت ، برچسب زدن ، سرزنش کردن و تحقير کردن دانش آموزان را در معرض قضاوت

هايي قرار بدهيم که آينده آن ها را تحت تاثير قرار بدهد .
معاون آموزش ابتدايي وزير آموزش و پرورش ضمن يادآوري اينکه مدرسه بايد مکاني براي موفقيت تمامي بچه ها باشد ،
تصريح کرد : ما به دنبال پايان دادن به نظام طبقه بندي شده اي که سبب جداسازي دانش آموزان از هم مي شود

چهارشنبه 9 مرداد ماه 1398

92



هستيم و اميدواريم روزي در نظام جمهوري اسالمي ايران بجاي برسيم که مدرسه آينه تمام نماي انسجام اجتماعي باشد
.

وي با اشاره به اينکه بايد يک بازنگري و بازخواني در نقش معلم و مديران به عنوان راهبران امر مهم تربيت انجام گيرد ،
افزود : معلمان جديد بايد مهارت ها و صالحيت هاي الزم را جهت معلمي کسب کنند و اين بازنگري ايجاب مي کند که

يک مربي براساس سند تحول بنيادين به عنوان مبناي تعامل بين معلم و دانش آموزان در کالس نقش آفريني کند.
حکيم زاده تاکيد کرد : معلم راهبر تربيتي است و مدير هماهنگ کننده ، تسهيل کننده و راهبر کالن يک مدرسه است ،
ما ممکن است بتوانيم با سلطه طلبي به ظاهر اطاعت ديگري را فراهم کنيم و اما زماني در نقش تربيتي خود موفق

خواهيم بود که بتوانيم قلب هاي دانش آموزان را همراه خود بکنيم.
انتهاي پيام / ز

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 14:02

معاون وزير آموزش و پرورش : معلمان جديد بايد مهارت ها و صالحيت های الزم را کسب کنند

معاون وزير آموزش و پرورش با بيان اينکه معلمان جديد بايد مهارت ها و صالحيت هاي الزم را جهت معلمي کسب
کنند ، گفت : معلمان و مديران در نقش کارگزاران مدرسه بايد بتوانند مباحث ديني فلسفه تربيتي اسالم را بازخواني

کنند.

- اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاري تسنيم از خرم آباد ، رضوان حکيم زاده ظهر امروز در نخستين جشنواره خالقيت معلمان و مديران
ابتدايي استان لرستان که در سالن همايش پرديس عالمه طباطبايي دانشگاه فرهنگيان خرم آباد برگزار شد ، اظهار
داشت : فعاليت هاي عملي و دست سازه هاي دانش آموزان در اين نمايشگاه در باطن نشانه روشن از عزم و اراده ملتي

دارد که علي رغم تمام سختي ها مي خواهد فرداي بهتر براي سرزمين خود رقم بزند .
وي افزود : پيغام روشن اين دست سازه ها و فعاليت ها اين است که استکبار جهاني نتوانسته و نخواهد توانست عزم و

اراده ملتي که به دنبال استقالل است به بند و زنجير بکشد .
تعريف معلم تمام وقت به افزايش ساعات تدريس ، تحريف سند تحول است

طرح " معلم تمام وقت " را به اين 5 دليل متوقف کنيد !
سرپرست آموزش وپرورش : بيش از همه به موضوع معوقات معلمان رسيدگي مي کنم

معاون وزير آموزش و پرورش دست سازه هاي دانش آموزان را نشانه استقالل ، خودکفايي و اقتصاد مقاومتي دانش بنيان
کشور دانست و عنوان کرد : نقطه آغاز فرهنگ توليد ، پرورش خالقيت در بين کودکان و دانش آموزان ابتدايي و پيش
دبستاني است . ممکن است دنياي استکبار بتواند در کوتاه مدت نفت ما را تحريم کند ولي نمي تواند مغزهاي ما را از

انديشه و خالقيت بازدارد .
وي بيان کرد : تجلي اين انديشه ورزي در همياري مربيان و مديراني است که تالش مي کنند دانش آموزان به دور از

حافظه محوري مهارت هايي براي پرورش خالقيت ياد بگيرند .
حکيم زاده ضمن اشاره به فعاليت هاي معاونت ابتدايي اداره کل آموزش و پرورش لرستان گفت : علي رغم شرايط

دشواري که اخيرا بر اين استان گذشت ما شاهد رشد خوب پوشش پيش دبستاني در سطح استان هستيم .
وي با تاکيد به اينکه در سند تحول بنيادين يک چرخش اساسي وجود دارد ، تصريح کرد : اين چرخش اساسي از
آموزش به امر مهم تربيتي صورت مي گيرد ، اگر قائل به اهميت تربيت در مدارس باشيم به اين خواهيم پرداخت که

جايگزين شدن تربيت با آموزش چه تغييراتي را در وضعيت موجود مدارس به وجود مي آورد .
معاون آموزش ابتدايي وزير آموزش و پرورش خاطرنشان کرد : اگر مدارس ما به دنبال تربيت باشند معلمان و مديران در
نقش کارگزاران مدرسه بايد بتوانند مباحث ديني فلسفه تربيتي اسالم را بازخواني و بازنگري کنند ، زيرا نتيجه تربيت

آموزش و پرورش تمامي جامعه را تحت تاثير قرار مي دهد .
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وي با بيان اينکه ما معتقد هستيم که دوره آموزش ابتدايي دوره بنيادي شکل گيري شخصيت است ، افزود : محصولي
که ما براساس سند تحول بنيادين به دنبال آن هستيم رسيدن به مقام حيات طيبه انساني و شان خليفه الهي است .

حکيم زاده با تاکيد به اينکه دانش آموز يک انسان صاحب کرامت است بايد فعاليت ها ما نيز در راستاي حفظ کرامت
انساني باشند ، عنوان کرد : حذف آزمون هاي زائد ، حذف آزمون هاي پيشرفت تحصيلي و حذف کتاب هاي کمک

آموزشي در راستاي حفظ کرامت دانش آموزان بوده است .
وي بيان کرد : نبايد با ايجاد رقابت ، برچسب زدن ، سرزنش کردن و تحقير کردن دانش آموزان را در معرض قضاوت

هايي قرار بدهيم که آينده آن ها را تحت تاثير قرار بدهد .
معاون آموزش ابتدايي وزير آموزش و پرورش ضمن يادآوري اينکه مدرسه بايد مکاني براي موفقيت تمامي بچه ها باشد ،
تصريح کرد : ما به دنبال پايان دادن به نظام طبقه بندي شده اي که سبب جداسازي دانش آموزان از هم مي شود
هستيم و اميدواريم روزي در نظام جمهوري اسالمي ايران بجاي برسيم که مدرسه آينه تمام نماي انسجام اجتماعي باشد

.
وي با اشاره به اينکه بايد يک بازنگري و بازخواني در نقش معلم و مديران به عنوان راهبران امر مهم تربيت انجام گيرد ،
افزود : معلمان جديد بايد مهارت ها و صالحيت هاي الزم را جهت معلمي کسب کنند و اين بازنگري ايجاب مي کند که

يک مربي براساس سند تحول بنيادين به عنوان مبناي تعامل بين معلم و دانش آموزان در کالس نقش آفريني کند.
حکيم زاده تاکيد کرد : معلم راهبر تربيتي است و مدير هماهنگ کننده ، تسهيل کننده و راهبر کالن يک مدرسه است ،
ما ممکن است بتوانيم با سلطه طلبي به ظاهر اطاعت ديگري را فراهم کنيم و اما زماني در نقش تربيتي خود موفق

خواهيم بود که بتوانيم قلب هاي دانش آموزان را همراه خود بکنيم.
انتهاي پيام / ز

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 15:43
ديگر منابع

سايت وزارت آموزش و پرورش

توسعه فعاليت های قرآني نيازمند به يک نهضت ملي است

معاون پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش مشارکت و هم افزايي همه دستگاه ها در جهت توسعه و ترويج
فرهنگ قرآن ، عترت و نماز را امري ضروري دانست و تأکيدکرد : براي توسعه فعاليت هاي قرآني نياز به يک نهضت ملي

است.

به گزارش گروه آموزش خبرگزاري برنا ، عليرضا کاظمي در مراسم افتتاحيه سي و هفتمين دوره مسابقات قرآن ، عترت و
نماز دانش آموزان پسر سراسر کشور در بخش آوايي که در تاالر قدس حرم مطهر رضوي برگزار شد ، اظهار کرد : قرآن
بيش از 90 ويژگي و صفت خودش را توصيف و بيان مي کند و معجزه ، شفا ، هدايت و رحمت برخي از آن ويژگي ها

است اما در اين بين يکي از ويژگي هاي مهم قرآن ، مبارک بودن آن است که درآيات متعددي به آن اشاره شده است.
وي افزود : مبارک بودن از لحاظ عام به معني منشا خير و خوبي است اما واژه مبارک که در قرآن به آن اشاره شده است
عالوه بر آنکه خوبي ، سالمت ، سعادت و خوشي را به زندگي انسان مي آورد استمرار نيز دارد و اين يکي از ويژگي هاي

مهم قرآن است.
معاون پرورشي و فرهنگي وزير آموزش و پرورش تصريح کرد : شرط اينکه قرآن در زندگي ما مبارک باشد تدبر در اين

کتاب الهي است و اين نکته اي است که بايد بيشتر به آن توجه کنيم و به آن اهتمام داشته باشيم.
کاظمي بابيان اينکه قطعا ما در بخش آوايي نبايد به اين حوزه بسنده کنيم و براي درک بهتر قرآن بايد با تدبر و تأمل به
اين کتاب آسماني نگاه کنيم ، گفت : عليرغم اينکه قرائت قرآن امري ارزشمند است اما نبايد به آن اکتفا کرد و مقدمه
اي است براي کمک به جاري و ساري شدن آموزه هاي قرآني در افکار ، انديشه ها و رفتار ما و شرط آن نيز تدبر درآيات

قرآن است.
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وي يکي از مهم ترين رويکردها و اولويت هاي وزارت آموزش و پرورش را توسعه و ترويج فرهنگ قرآن ، عترت و نماز
دانست و گفت : براي توسعه و ترويج فرهنگ قرآن ، عترت و نماز برنامه ها و اقدامات متعددي طراحي ، تدوين و اجرايي

شده است و برگزاري اين قبيل مسابقات نمونه اي از اين برنامه ها و اقدامات است.
معاون پرورشي و فرهنگي خطاب به دانش آموزان شرکت کننده در اين مسابقات گفت : دانش آموزان شرکت کننده در
مسابقات قرآن ، عترت و نماز سفيران قرآني کشور ما هستند و با لطف و عنايتي که خداوند متعال به آن ها کرده است

حتماً ديگران را نيز به اين مسير معنوي و نوراني دعوت خواهند کرد.
کاظمي خاطرنشان کرد : در سال تحصيلي گذشته قريب به دو ميليون و300 هزار دانش آموز و همچنين500 هزار
همکار فرهنگي در نهضت حفظ جز سي قرآن کريم شرکت نمودند و اين کار بزرگي بود که انجام شد اما کافي نيست و

بنا بر فرمايشات و مطالبه مقام معظم رهبري کشور ما بايد 10 ميليون حافظ قرآن کريم داشته باشد.
وي در پايان بيان کرد : آموزش و پرورش براي توسعه و ترويج فرهنگ قرآن ، عترت و نماز به کمک ، مشارکت و هم
افزايي همه دستگاه ها و نهادها نياز دارد و دستگاه تعليم و تربيت به تنهايي نمي تواند در اين عرصه موفق باشد و براي

توسعه فعاليت هاي قرآني نياز به يک نهضت ملي است.

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 15:44
ديگر منابع

490 اثر به دبيرخانه نخستين جشنواره خالقيت معلمان لرستان ارسال شد

خبرگزاري تسنيم : معاون آموزش ابتدايي آموزش و پرورش لرستان گفت : 490 اثر به دبيرخانه نخستين جشنواره
خالقيت معلمان و مديران ابتدايي استان ارسال شده است.

- اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاري تسنيم از خرم آباد ، سيد عيسي سهرابي امروز در نخستين جشنواره خالقيت معلمان و مديران
ابتدايي استان لرستان که با حضور رضوان حکيم زاده معاون آموزش ابتدايي وزير آموزش و پرورش در سالن همايش
پرديس عالمه طباطبايي دانشگاه فرهنگيان خرم آباد برگزار شد در رابطه با اجراي طرح الگوهاي برتر تدريس در دوره
ابتدايي اظهار داشت : در ابتدا اين طرح مورد آسيب شناسي قرار گرفت که سه آسيب عمده آن شناسايي شد و اولين

آسيب آن حضور افراد خاص به عنوان شرکت کننده و برگزيده شدن همان افراد بودند .
وي استفاده از الگوهاي عمومي تدريس را يکي ديگر از آسيب هاي طرح مذکور دانست و افزود : در طرح الگوهاي برتر

تدريس تنها يکي دو تا از دروس مورد توجه قرار گرفته و مابقي ناديده گرفته مي شدند .
تصويب مدرسه محوري تا ماه آينده در شوراي عالي اداري / از طرح معلم تمام وقت دفاع مي کنم

حسيني : براي 100هزار معلم تا اول مهر حکم تمام وقت صادر مي شود
تعريف معلم تمام وقت به افزايش ساعات تدريس ، تحريف سند تحول است

معاون آموزش ابتدايي آموزش و پرورش لرستان با تاکيد به اينکه تالش شده است که جايگزين مناسبي براي طرح
الگوهاي برتر تدريس معرفي و اجرا شود ، عنوان کرد : به همين دليل جشنواره خالقيت معلمان و مديران دوره ابتدايي

در دو محور برگزار شد .
وي بيان کرد : در بخش اول جشنواره مديران ايده ها و برنامه هاي قابل اجراي خود را به دبيرخانه ارسال کرده و در
بخش دوم نيز معلمان در راستاي آسيب هاي سه گانه بيان شده بخشي از روش تدريس خالقانه خود را در قالب فيلم

هاي 7 تا 10 دقيقه اي به دبيرخانه جشنواره ارسال کرده اند .
سهرابي از ارسال 490 اثر به دبيرخانه جشنواره خالقيت خبر داد و گفت : از اين تعداد تنها 32 الگوي مديريتي آماده
ارسال به دبيرخانه بودند که اين موضوع نشان دهنده اين است که هنوز تفکر و نگرش معلمان بر مدرسه محوري آماده
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نشده است .
معاون آموزش ابتدايي آموزش و پرورش لرستان خاطرنشان کرد : اما در حوزه ايده هاي تدريس خالقانه معلمان حضور

خوبي را در جشنواره داشته اند.
انتهاي پيام / ز

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 15:49

در نقش کارگزاران اصلي مدرسه بايد بازنگری کنيم / راهبری تربيتي کالن در . . .

برنا نيوز : رضوان حکيم زاده گفت : فرهنگ توليد پرورش خالقيت ها پيش دبستاني ها و دانش آموزان ابتدايي است.

به گزارش خبرگزاري برنااز لرستان ؛ رضوان روز سه شنبه در اولين جشنواره خالقيت لرستان که در خرم آبادبرگزار شده
بود ، اظهارکرد : جشنواره خالقيت در ظاهر ارايه فعاليت هاي دست ورزانه کودکان از پيش دبستاني تا دبستان است ، اما

در حقيقت اين فعاليت ها يک نشانه روشن از عزم و اراده براي فرداي روشن است.
اوافزود : پيام روشن اين فعاليت ها اين است که استکبار جهاني نتوانسته و نخواهد توانست عزم و اراده ملت به دنبال
استقالل را به بند بکشد ، اين نشانه خودکفايي و اقتصاد مقاومتي دانش بنيان مورد تاکيد مقام معظم رهبري است و

فرهنگ توليد پرورش خالقيت ها پيش دبستاني ها و دانش آموزان ابتدايي است.
حکيم زاده با بيان اينکه دنياي استکبار شايد بتواند در کوتاه مدت نفت ما را تحريم کند اما نمي تواند مغزهاي ما را از
انديشه ورزي باز دارد ، عنوان کرد : حاصل اين انديشه ورزي در همراهي و همکاري مديران است تا دانش آموزان به دور

از حافظه محوري مهارت هايي را ياد بگيرند و خالقيت هاي خود را افزايش دهند.
 معاون ابتدايي وزارت آموزش و پرورش تصريح کرد : راهبري تربيتي کالن در لرستان پيگيري شده است و در اين

استان برخالف شرايط دشوار ي که در استان گذشته شاهد رشد پوشش پيش دبستاني هستيم.
او با اشاره به اينکه بر اساس مباني ديني فسلفه تربيتي اسالم بايد بتوانيم بازنگري را در برنامه ريزي ها داشته باشيم ،
گفت : در نقش کارگزاران اصلي مدرسه و در درجه اول دانش آموزان ، والدين و معلمان و بعد از آن جامعه که همه

متاثر از آموزش و پرورش هستند بايد بازنگري کنيم.
حکيم زاده با بيان اينکه دوره آموزش ابتدايي يک دوره بنيادين شکل گيري شخصيت کودکان است ، خاطر نشان کرد :
يکي از اقداماتي که پيگيري شده حذف آزمون هاي زائد ، حذف کتاب هاي کمک آموزشي در راستاي عنايت به کرامت

دانش آموزان است.
او تاکيد کرد : حق نداريم با رقابت ايجاد کردن و تحقير کردن دانش آموزان را در معرض قضاوت قرار دهيم.

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 15:57
ديگر منابع

 

رشد 7 درصد پوشش نوآموزان پيش دبستاني نسبت به سال گذشته / اجرای برنامه . . .

برنا نيوز : رضا زيني وند مقدم گفت : برنامه تدبير به عنوان چارچوب اجرايي سند تحول بنيادين در 814 مدرسه
مستقل ابتدايي در حال اجراست.
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به گزارش خبرگزاري برناازلرستان ؛ زيني وند مقدم روز سه شنبه در اولين جشنواره خالقيت استان که با حضور معاون
ابتدايي وزارت آموزش وپرورش در خرم آبادبرگزار شده بودبا اشاره به جايگاه و اهميت آموزش ابتدايي در سند تحول
بنيادين ، اظهار کرد : بايد با استفاده از تمامي فرصت ها براي توجه بيشتر به دوره ابتدايي و تاثير و نقش ارزنده ي آن
در همه ي بخش هاي جامعه استفاده شود تا تمامي اعضاي جامعه به اين نکته مهم پي ببرند که « سرمايه هاي اصلي
يک ملت نه در بانک ها بلکه در دبستان ها و پيش دبستاني هاست و براي حفظ و پرورش اين سرمايه ها حساسيت

اجتماعي و جمعي جامعه برانگيخته شود.
او کار در دوره پيش دبستاني و دبستاني را بسيار حساس و مهم برشمرد و افزود : تحقق اهداف سند تحول بنيادين
نيازمند عزم همگاني و استفاده از ظرفيت هاي عظيم و ايده هاي خالقانه مديران و معلمان در دوره هاي تحصيلي

مختلف خصوصا دوره ابتدايي است .
زيني وندمقدم ضمن اشاره به برگزاري جشنواره خالقيت در نيمه اول مرداد ماه ، تصريح کرد : اين جشنواره با هدف
اشاره و کاربست ايده هاي خالقانه در دو محورمعلمان و مديران دوره ابتدايي برگزارشده وپس از داوري ازصاحبان ايده

هاي برتر در اين همايش تجليل مي شود.
اوبا اشاره به بخشي از فعاليت ها و برنامه هاي اين حوزه خاطر نشان کرد : برنامه تدبير به عنوان چارچوب اجرايي سند
تحول بنيادين در 814 مدرسه مستقل ابتدايي در حال اجراست و رشد 7 درصد پوشش نوآموزان پيش دبستاني نسبت

به سال گذشته نشان دهنده برنامه ريزي مطلوب و توجه ويژه آموزش و پرورش به اين دوره مهم تحصيلي است.
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کسب 1 مدال طال ، 2 مدال نقره و 1 مدال برنز در المپياد جهاني شيمي توسط دانش آموزان ايراني

دانش آموزان ايراني در المپياد جهاني شيمي موفق به کسب 4 مدال شدند.

دانش آموزان ايراني در المپياد جهاني شيمي موفق به کسب 4 مدال شدند.
به گزارش معاونت روابط عمومي و اطالع رساني وزارت آموزش و پرورش ، فاطمه مهاجراني در گفت و گو با خبرنگار اين
معاونت ، ضمن قدرداني از تالش دانش آموزان اعزامي به المپياد جهاني شيمي ، اظهارکرد : تيم چهار نفره المپياد
شيمي ايران در پنجاه و يکمين المپياد جهاني شيمي که در فرانسه برگزار شد ، موفق به کسب 1 مدال طال ، 2 مدال

نقره و 1 مدال برنز شد.
وي افزود : در اين دوره از مسابقات ، مصطفي مقيمي خيرآبادي موفق به کسب مدال طال ، علي جهرمي و امير رضا

باقري دلويي موفق به کسب مدال نقره شده و اميرعلي اهرابي مدال برنز اين رقابت ها را به دست آوردند.
مهاجراني خاطرنشان کرد : تيم المپياد شيمي ساعت 1 : 40 بامداد روز چهارشنبه 9 مرداد ماه به کشور بازخواهدگشت

و مورد استقبال قرار خواهند گرفت.

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 09:15

366 مرکز رفاهي خانه معلم ، 300 اردوگاه و 2 هزار مدرسه مجری طرح اسکان تابستاني فرهنگيان

مديرکل تعاون و پشتيباني با اشاره به اينکه اسکان تابستاني فرهنگيان تا 15 شهريور ادامه دارد ، اظهار کرد : 366 مرکز
رفاهي خانه معلم ، 300 اردوگاه و 2 هزار مدرسه مجري طرح اسکان تابستاني فرهنگيان هستند.

مديرکل تعاون و پشتيباني با اشاره به اينکه اسکان تابستاني فرهنگيان تا 15 شهريور ادامه دارد ، اظهار کرد : 366 مرکز
رفاهي خانه معلم ، 300 اردوگاه و 2 هزار مدرسه مجري طرح اسکان تابستاني فرهنگيان هستند.

 به گزارش معاونت روابط عمومي و اطالع رساني آموزش وپرورش به نقل از پانا ، گودرز کريمي فر در مورد اسکان
تابستاني فرهنگيان گفت : آموزش و پرورش در راستاي توجه به منزلت اجتماعي فرهنگيان همچنين تسهيل مسافرت
هاي تابستاني با شعار کيفيت مطلوب ، امنيت پايدار و مسافرت ارزان ، برنامه هايي را تدوين کرده است و تعداد 7 هزار و
660 نفر از عوامل اجرايي در سراسر کشور ، مسافرت هاي تابستاني را در 495 پايگاه پذيرش ، سازمان دهي و ساماندهي

مي کنند.
وي ادامه داد : 2 هزار و650 مدرسه در قالب 23 هزار و 960 کالس درس ، اختصاص 366 مرکز رفاهي خانه معلم ،
تعداد 300 اردوگاه مجهز به انضمام 50 پرديس دانشگاهي در قالب 2 هزار و 404 اتاق ، 2 هزار و 548 سوئيت داراي 16
هزار و 448 تخت خواب در سراسر کشور به همراه 220 تاالر و 138 رستوران از هفته آخر خرداد تا 15 شهريور 98 براي

اجراي طرح اسکان موقت فرهنگيان در سفرهاي تابستاني در راستاي اسکان فرهنگيان آماده پذيرايي است.
مديرکل تعاون و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش گفت : از مهم ترين اقدامات صورت گرفته در اين طرح مي توان به
افزايش سطح خدمات اسکان ، توجه ويژه به وسايل سرمايشي ، بهسازي و زيباسازي پايگاه هاي پذيرش ، اطالع رساني با
نصب بنرهاي اسکان ، اتخاذ تدابير امنيتي براي حفظ و حراست از اموال مهمانان و همچنين برپايي نمايشگاه هاي بومي
و سنتي در جوار پايگاه هاي پذيرش استان ها براي آشنايي با فرهنگ هر منطقه و براي افزايش ماندگاري سفرهاي

تابستاني ، اشاره کرد.
کريمي فر در پايان به ثبت نام اينترنتي و رزرو اينترنتي اشاره کرد و گفت : « پذيرش اينترنتي هم زمان با شروع طرح از

هفته سوم خرداد تا پايان طرح اسکان ادامه دارد. »
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توسعه فعاليت های قرآني نيازمند به يک نهضت ملي است

معاون پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش مشارکت و هم افزايي همه دستگاه ها در جهت توسعه و ترويج
فرهنگ قرآن ، عترت و نماز را امري ضروري دانست و تأکيدکرد : براي توسعه فعاليت هاي قرآني نياز به يک نهضت ملي

است.

معاون پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش مشارکت و هم افزايي همه دستگاه ها در جهت توسعه و ترويج
فرهنگ قرآن ، عترت و نماز را امري ضروري دانست و تأکيدکرد : براي توسعه فعاليت هاي قرآني نياز به يک نهضت ملي

است.
به گزارش معاونت روابط عمومي و اطالع رساني وزارت آموزش و پرورش ، عليرضا کاظمي در مراسم افتتاحيه سي و
هفتمين دوره مسابقات قرآن ، عترت و نماز دانش آموزان پسر سراسر کشور در بخش آوايي که در تاالر قدس حرم مطهر
رضوي برگزار شد ، اظهار کرد : قرآن بيش از 90 ويژگي و صفت خودش را توصيف و بيان مي کند و معجزه ، شفا ،
هدايت و رحمت برخي از آن ويژگي ها است اما در اين بين يکي از ويژگي هاي مهم قرآن ، مبارک بودن آن است که

درآيات متعددي به آن اشاره شده است.
وي افزود : مبارک بودن از لحاظ عام به معني منشا خير و خوبي است اما واژه مبارک که در قرآن به آن اشاره شده است
عالوه بر آنکه خوبي ، سالمت ، سعادت و خوشي را به زندگي انسان مي آورد استمرار نيز دارد و اين يکي از ويژگي هاي

مهم قرآن است.
معاون پرورشي و فرهنگي وزير آموزش و پرورش تصريح کرد : شرط اينکه قرآن در زندگي ما مبارک باشد تدبر در اين

کتاب الهي است و اين نکته اي است که بايد بيشتر به آن توجه کنيم و به آن اهتمام داشته باشيم.
کاظمي بابيان اينکه قطعا ما در بخش آوايي نبايد به اين حوزه بسنده کنيم و براي درک بهتر قرآن بايد با تدبر و تأمل به
اين کتاب آسماني نگاه کنيم ، گفت : عليرغم اينکه قرائت قرآن امري ارزشمند است اما نبايد به آن اکتفا کرد و مقدمه
اي است براي کمک به جاري و ساري شدن آموزه هاي قرآني در افکار ، انديشه ها و رفتار ما و شرط آن نيز تدبر درآيات

قرآن است.
وي يکي از مهم ترين رويکردها و اولويت هاي وزارت آموزش و پرورش را توسعه و ترويج فرهنگ قرآن ، عترت و نماز
دانست و گفت : براي توسعه و ترويج فرهنگ قرآن ، عترت و نماز برنامه ها و اقدامات متعددي طراحي ، تدوين و اجرايي

شده است و برگزاري اين قبيل مسابقات نمونه اي از اين برنامه ها و اقدامات است.
معاون پرورشي و فرهنگي خطاب به دانش آموزان شرکت کننده در اين مسابقات گفت : دانش آموزان شرکت کننده در
مسابقات قرآن ، عترت و نماز سفيران قرآني کشور ما هستند و با لطف و عنايتي که خداوند متعال به آن ها کرده است

حتماً ديگران را نيز به اين مسير معنوي و نوراني دعوت خواهند کرد.
کاظمي خاطرنشان کرد : در سال تحصيلي گذشته قريب به دو ميليون و300 هزار دانش آموز و همچنين500 هزار
همکار فرهنگي در نهضت حفظ جز سي قرآن کريم شرکت نمودند و اين کار بزرگي بود که انجام شد اما کافي نيست و

بنا بر فرمايشات و مطالبه مقام معظم رهبري کشور ما بايد 10 ميليون حافظ قرآن کريم داشته باشد.
وي در پايان بيان کرد : آموزش و پرورش براي توسعه و ترويج فرهنگ قرآن ، عترت و نماز به کمک ، مشارکت و هم
افزايي همه دستگاه ها و نهادها نياز دارد و دستگاه تعليم و تربيت به تنهايي نمي تواند در اين عرصه موفق باشد و براي

توسعه فعاليت هاي قرآني نياز به يک نهضت ملي است.
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سرپرست وزارت آموزش و پرورش فوت دانش آموز و همکار فرهنگي را تسليت گفت

در پي فوت دانش آموز و همکار فرهنگي در اردوي تجليل از برگزيدگان فرهنگي و هنري ، سرپرست وزارت آموزش و
پرورش با صدور پيامي اين حادثه تلخ را تسليت گفت.

در پي فوت دانش آموز و همکار فرهنگي در اردوي تجليل از برگزيدگان فرهنگي و هنري ، سرپرست وزارت آموزش و
پرورش با صدور پيامي اين حادثه تلخ را تسليت گفت.

به گزارش معاونت روابط عمومي و اطالع رساني آموزش و پرورش ، در پي سانحه در اردوي تجليل از برگزيدگان فرهنگي
و هنري در استان چهارمحال بختياري ، سرپرست وزارت آموزش و پرورش در پيام تسليتي اين حادثه را به خانواده هاي
داغدار آنان ، دانش آموزان عزيز و معلمان شريف کشور به ويژه جامعه محترم فرهنگيان استان چهارمحال و بختياري

تسليت گفت . متن اين پيام به شرح زير است :
به نام آفريدگار محبت و مهرباني

خانواده هاي داغدار زارعي و غالمي
خبر درگذشت دانش آموز فرهيخته « محدثه زارعي » و همکار فداکارمان « محمد غالمي « در اردوي تجليل از

برگزيدگان فرهنگي و هنري موجب تاثر و تالم خاطر اينجانب ، همه دانش آموزان و معلمان کشور شد.
اينجانب با تاثر فراوان ضايعه درگذشت اين دو عزيز سفرکرده را به خانواده هاي داغدار آنان ، دانش آموزان عزيز و
معلمان شريف کشور به ويژه جامعه محترم فرهنگيان استان چهارمحال و بختياري تسليت و تعزيت عرض نموده و از

خداوند متعال براي ايشان رحمت واسعه الهي و براي بازماندگان صبر و اجر مسئلت مي نمايم.
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ورود 20 هزار معلم فارغ التحصيل دانشگاه فرهنگيان از ابتدای مهر به مدارس

سرپرست وزارت آموزش و پرورش از ورود 20 هزار معلم فارغ التحصيل دانشگاه فرهنگيان و ورود آنان به مدارس از
مهرماه امسال خبر داد.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش از ورود 20 هزار معلم فارغ التحصيل دانشگاه فرهنگيان و ورود آنان به مدارس از
مهرماه امسال خبر داد.

 به گزارش معاونت روابط عمومي و اطالع رساني آموزش و پرورش ، سيد جواد حسيني در برنامه فرصت برابر شبکه
آموزش با تشريح فرصت ها و چالش هاي نظام تعليم و تربيت ، آموزش و پرورش را يک فرا وزارتخانه برشمرد و اظهار

کرد : جهت گيري هاي من و ساير همکارانم در خصوص نظام تعليم و تربيت کامالً روشن است.
وي به فراز و فرودهاي آمار جمعيت دانش آموزي اشاره و عنوان کرد : در سال هاي گذشته آمار دانش آموزان در يک
دوره به حدود 19 ميليون نفر هم رسيد اين در حالي است که اکنون به حدود 14 ميليون نفر تقليل يافته است ، البته

امکانات وزارت آموزش و پرورش دو تا سه برابر شده است و اين براي آموزش و پرورش يک فرصت است.
حسيني تصريح کرد : امروز نيروهاي تازه نفس و ماهر ، با شايستگي هاي دانشي ، منشي ، روشي و بينشي از طريق

دانشگاه هاي فرهنگيان و شهيد رجايي ، تربيت و وارد آموزش و پرورش مي شوند.
جوهره اصلي سند تحول ؛ چند ساحتي بودن سند است

وي تحول خواه بودن و بنيادين بودن را دو مشخصه اصلي سند تحول برشمرد و ادامه داد : آنچه امروز آموزش و پرورش
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در اختيار دارد و به آن افتخار مي کند ، سندي به نام سند تحول بنيادين است که داراي چند جوهره اصلي است ، لذا
هيچ وزارتخانه اي چنين سند ارزشمندي ندارد که همه ارکان نظام آن را تائيد کرده باشند.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش ، چند ساحتي بودن سند تحول را از جوهره هاي اصلي اين سند دانست و خاطرنشان
کرد : نظام تعليم و تربيت بايد به سمت رشد دانش آموزان در همه ساحت ها پيش برود ، بخشي از عارضه هايي که
امروزه مدارس از آن رنج مي برند آموزش کپسولي ، کنکور گرايي و . . . است ، لذا بايد از دانش آموزي صرف فاصله

بگيريم و به سمت کنش آموزي حرکت کنيم.
وي هويت ترکيبي ايراني اسالمي را از جوهره هاي اصلي سند تحول بنيادين برشمرد و افزود : در زمان طاغوت هويت ما
را به هويت تاريخي تقليل داده بودند ، اما امروز در سند تحول بنيادين هويت ديني در کنار هويت هاي ملي و محلي و

بين المللي هدايت شده است.
حسيني ، جوهره سوم سند را چرخش هاي بنيادين در آموزش و پرورش دانست و عنوان کرد : نظام تعليم و تربيت از

يک نظام آموزشي صرف بايد به يک نظام فرهنگي و تربيتي تبديل شود.
وي به 131 راهکار ارائه شده در سند اشاره کرد و افزود : آموزش و پرورش اين راهکارها را در قالب خرده نظام هاي
مختلف تدوين کرده است و 670 برنامه در قالب سند تحول تهيه شده است ، لذا پس از بررسي اين برنامه ها جهت اجرا

به مدارس ارسال مي شود.
مطالبه اصلي نظام و جامعه ؛ مهارت آموزي است

سرپرست وزارت آموزش و پرورش در بخش ديگري از اين برنامه به بحث مهارت آموزي اشاره و عنوان کرد : آموزش و
پرورش داراي چالش هاي بسياري است ، يکي از اين چالش ها ، تمرکز صرف بر آموزش است.

وي موضوع مهارت را يکي از موارد انتقادها در همه نظام هاي آموزشي در دنيا برشمرد و افزود : يکي از مطالبات رهبر
معظم انقالب ، رئيس جمهور محترم و جامعه اين موضوع است که دانش آموزان در کنار آموزش هاي نظري ، يک
مهارت را فراگيرند ، بنابراين مهارت آموزي يکي از اهداف آموزش و پرورش است و براي تحقق آن تالش مي کنيم لذا

بايد آموزش ها و محتواهاي آموزشي به سمت مهارت آموزي حرکت کند.
وجود 200 رشته مهارتي در هنرستان ها

حسيني به وجود 200 رشته مهارتي در هنرستان ها اشاره و عنوان کرد : بيش از 970 هزار دانش آموز در هنرستان
هاي کاردانش و فني و حرفه اي در حال تحصيل هستند و تالش داريم آن ها را به سمت بازار کار سوق دهيم.

وي از اجراي طرح توسعه متوازن رشته هاي تحصيلي و هدايت تحصيلي خبرداد و افزود : امروز 34 درصد از دانش
آموزان در رشته هاي فني حرفه اي و کاردانش مشغول به تحصيل هستند اما بر اساس برنامه ششم توسعه هدف گذاري

50 درصدي است.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش از تشکيل خيرين مدرسه يار در کنار خيرين مدرسه ساز خبر داد و اضافه کرد : اين
خيرين در بحث آموزش مهارت ها در مدارس فعال خواهند بود ، لذا در بحث مهارت آموزي ، نظام جامع توسعه مهارت

هاي فني و حرفه اي و نظام جامع کارآفريني را در حال تدوين است.
عدالت آموزشي و ارتقاي کيفيت آموزشي از برنامه هاي مهم و اجرايي آموزش و پرورش است

وي با اشاره به موضوع عدالت آموزشي اظهار کرد : دو روح بر سند تحول بنيادين حاکم است ؛ يکي عدالت آموزشي و
ديگري ارتقاي کيفيت آموزشي ، يکي از موضوعات سند تحول اين است که نظام تعليم و تربيت بايد يک مسير ساده و
ارزان براي آحاد مردم باشد تا بتوانند از طريق آن به دانايي برسند ، البته در اين زمينه نيازمند تالش مضاعف هستيم و

در حوزه فضا و تجهيزات به مناطق محروم توجه ويژه اي داريم.
حسيني با اشاره به امضاي تفاهم نامه آموزش و پرورش با وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات در راستاي عدالت آموزشي
، تصريح کرد : طبق اين توافقنامه در طول برنامه ششم توسعه تمام مدارس شهرهاي با جمعيت زير20 هزار نفر ، مجهز

به تجهيزات هوشمند سازي مي شوند.
وي خاطرنشان کرد : حدود سي درصد از دانش آموزان در مناطق محروم تحصيل مي کنند ، با رويکرد عدالت محوري ،

طرح مدارس الزم و دانش آموزان الزم التوجه ، همچنين استان ها و مناطق الزم التوجه را مطرح کرده ام.
اختصاص دو هزار نفر از فارغ التحصيالن دانشگاه فرهنگيان به صورت سهميه ويژه به استان سيستان و بلوچستان

سرپرست وزارت آموزش و پرورش در بخش ديگري از اين برنامه به ساماندهي نيروي انساني اشاره کرد و افزود : رويکرد
ما در بحث ساماندهي توجه به مناطق محروم با تأکيد بر عدالت آموزشي است ، لذا دو هزار نفر از فارغ التحصيالن
دانشگاه فرهنگيان را به صورت سهميه ويژه به استان سيستان و بلوچستان اختصاص داده ايم و بين 10 تا 13 هزار نفر

هم از نيروهاي حق التدريس و نهضتي را جذب خواهيم کرد.
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وي از ورود 20 هزار نفر از فارغ التحصيالن دانشگاه فرهنگيان از اول مهرماه به مدارس خبر داد و افزود : در برابر اين
ميزان جذب از اول مهر 68 هزار نفر از معلمان بازنشسته مي شوند عليرغم اين شرايط قول مي دهم در ابتداي مهر هيچ

دانش آموزي بدون کالس و هيچ کالس بدون معلمي وجود نداشته باشد.
تنوع مدارس بايد کاهش يابد

حسيني گفت : نگراني خانواده ها از ثبت نام فرزندان در مدارس يک حق است . در حال حاضر 24 نوع مدرسه در کشور
فعاليت مي کنند لذا تنوع مدارس بايد کاهش يابد.

 وي ادامه داد : در بحث ثبت نام سه رويکرد اصلي وجود دارد ؛ افراد در مناطق خود ثبت نام شوند ، مدارس دولتي براي
ثبت نام وجهي از والدين نگيرند و باالخره اينکه مدارس غيردولتي و . . . تنها در قالب الگوي تعيين شده ، از والدين

شهريه دريافت کنند.
 سرپرست وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد : 10 هزار کارگروه به مناطق و مدارس مختلف سراسر کشور براي نظارت

اعزام کرده ايم و تاکنون 3 هزار و 900 مورد شکوائيه ارائه شده است که در آموزش و پرورش در حال پيگيري است.

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 16:36

ارتقا سيزده پله ای ايران در المپياد جهاني شيمي دانش آموزی

رئيس مرکز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان در نشست خبري با حضور اصحاب رسانه ؛ طراحي
الگوي منعطف و سيال با تأکيد بر فعاليت هاي قرآني و اجتماعي ، پوشش 100 درصدي طرح شهاب ، توليد کتاب هاي
تکميلي براي دانش آموزان مدارس استعدادهاي درخشان ، هدايت استعدادهاي برتر به رشته هاي علوم انساني ، تصويب
و اجراي آزمون هاي پيشرفت تحصيلي ، توجه به علوم پايه ، سمپاد مهارتي ، اردوهاي علمي و جهادي ، تقويت کارکرد
گروه هاي آموزشي به صورت الکترونيک در مدارس سمپاد به عنوان بازطراحي برنامه هاي اين مرکز در راستاي سند

تحول بنيادين آموزش و پرورش دانست.

رئيس مرکز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان در نشست خبري با حضور اصحاب رسانه ؛ طراحي
الگوي منعطف و سيال با تأکيد بر فعاليت هاي قرآني و اجتماعي ، پوشش 100 درصدي طرح شهاب ، توليد کتاب هاي
تکميلي براي دانش آموزان مدارس استعدادهاي درخشان ، هدايت استعدادهاي برتر به رشته هاي علوم انساني ، تصويب
و اجراي آزمون هاي پيشرفت تحصيلي ، توجه به علوم پايه ، سمپاد مهارتي ، اردوهاي علمي و جهادي ، تقويت کارکرد
گروه هاي آموزشي به صورت الکترونيک در مدارس سمپاد به عنوان بازطراحي برنامه هاي اين مرکز در راستاي سند

تحول بنيادين آموزش و پرورش دانست.
به گزارش معاونت روابط عمومي و اطالع رساني وزارت آموزش و پرورش ، فاطمه مهاجراني در نشست خبري که با
حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه در سالن کنفرانس باشگاه دانش پژوهان جوان با موضوع " بازطراحي برنامه هاي مرکز
ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان در راستاي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش " برگزار شد ،
اظهار کرد : سياست هاي کالن کشور مبتني بر سياست نخبگاني است که به کرات مورد توجه مقام معظم رهبري و
سياستمداران قرارگرفته استلذا نمي توان سياست نخبگاني را فقط در حوزه دانشگاهي دنبال کرد و در حوزه دانش

آموزي متولي اين کار ، مرکز ملي پرورش استعدادهاي درخشان است.
مهاجراني با اشاره به برنامه هاي سال98 که در راستاي سند تحول بنيادين طراحي شده است ، گفت : در برنامه هاي
وزارت آموزش و پرورش ، 9 برنامه با مسئوليت مرکز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان وجود دارد
که در چهار دسته فعاليت ؛ مدارس استعدادهاي درخشان ، برنامه ملي شهاب ، جشنواره جوان خوارزمي و المپيادهاي

علمي است.
طراحي الگوي منعطف و سيال با تأکيد بر فعاليت هاي قرآني و اجتماعي

رئيس مرکز ملي پرورش استعدادهاي درخشان با بيان اينکه برنامه اول از جنس فعاليت هاي پرورشي است ، گفت : در
اين برنامه طراحي الگوي منعطف و سيال با تأکيد بر فعاليت هاي قرآني و اجتماعي که در زير نظام مديريت است ،
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مدنظر قرار مي گيرد.
وي افزود : هدف تربيت افراد چند بعدي است چراکه تعداد زيادي از برگزيدگان مسابقات فرهنگي و هنري دانش آموزي

از مدارس سمپاد هستند و نشان از خوب عمل کردن دانش آموزان در اين حوزه ها دارد.
مهاجراني با اشاره به اينکه کار سوق هاي علمي سبب محقق شدن توجه به فعاليت هاي علمي و پژوهشي مي شود ،
تأکيد کرد : با کارسوق هاي علمي و جشنواره جوان خوارزمي ؛ تقويت فعاليت هاي علمي و پژوهشي براي حل مشکالت

محلي و ملي محقق مي شود.
وي تدوين برنامه براي تربيت افراد مرجع ، کارشناسان مؤثر و دانش آموزان و معلمان در رقابت هاي بين المللي از ديگر

فعاليت هاي مرکز دانست.
ارتقا سيزده پله اي ايران در المپياد جهاني شيمي دانش آموزي

رئيس مرکز ملي پرورش استعدادهاي درخشان تصريح کرد : حضور ايران در المپيادهاي علمي هميشه با افتخار آفريني
همراه بوده است و طبق رتبه بندي المپياد شيمي که امروز انجام شد رتبه ششم جهان را کسب کرديم درحالي که سال

گذشته رتبه نوزدهم جهان را داشتيم.
طرح شهاب به پوشش 100درصد خواهد رسيد

وي با اشاره به اينکه برنامه ملي شهاب برنامه بزرگي است که بايد جاي خودش را پيدا کند ، اظهار کرد : برنامه بعدي
تدوين برنامه جامع استعداديابي در ساحت هاي تربيتي است که برنامه ملي شهاب به عملي شدن اين برنامه کمک مي
کند و امسال برنامه شهاب به پوشش 100درصد خواهد رسيد . همچنين اتصال شهاب در پايه نهم با هدايت تحصيلي

محقق مي شود و اين برنامه توانسته دانش آموزان را به خوبي هدايت کند.
توليد کتاب هاي تکميلي براي دانش آموزان مدارس استعدادهاي درخشان

مهاجراني با اشاره به توليد محتواي تکميلي براي دانش آموزان مدارس استعدادهاي درخشان ، گفت : سند تحول
بنيادين به شدت به دانش آموزان با نيازهاي ويژه تأکيد دارد و به علت اينکه مدارس استعدادهاي درخشان مدارس خاص
هستند ، کتاب تکميلي با محتواي مورد نياز به دانش آموزان داده مي شود و اين کتاب ها به اين علت که امکان تربيت

معلم در تمام مناطق کشور را نداريم ، کتب تکميلي به نيازهاي دانش آموزان استعدادهاي درخشان پاسخ خواهد داد.
هدايت استعدادهاي برتر به رشته هاي علوم انساني

مهاجراني بابيان اينکه هدايت استعدادهاي برتر به رشته هاي علوم انساني مدنظر است ، گفت : به دليل اثرگذاري بسيار
باالي اين رشته ها در تصميم گيري ها ، در چند سال گذشته توجه ويژه اي به علوم انساني شده است و بيشترين زير

نظام هايي که به مرکز ملي پرورش استعدادهاي درخشان مربوط است ؛ زير نظام راهبري مديريت و برنامه درسي است.
مهاجراني با اشاره به طرح سمپاد مهارتي ، اضافه کرد : در سمپاد مهارتي 260دانش آموزان را در چهار استان پذيرا

خواهيم بود.
تصويب و اجراي آزمون هاي پيشرفت تحصيلي

وي خاطرنشان کرد : برنامه بعدي تصويب و اجراي آزمون هاي پيشرفت تحصيلي است که اين آزمون ها از ابزارهاي
انگيزشي و ارزيابي مدارس است و آزمون هاي ورودي هم در همين قسمت قرار مي گيرد.

 رئيس مرکز ملي پرورش استعدادهاي درخشان تأکيد کرد : گزينش دانش آموزان براي ورود به مدارس سمپاد بايد
اصالح شود . يک راهکار اين است که تعدادي از دانش آموزان همه ساله به عنوان دانش آموزان سرآمد از سوي معاونت

آموزش ابتدايي به ما معرفي شوند تا ما بتوانيم از آن ها آزمون هاي تکميلي بگيريم که انجام خواهد شد.
تقويت کارکرد گروه هاي آموزشي به صورت الکترونيک در مدارس سمپاد

وي تقويت کارکرد گروه هاي آموزشي را از برنامه هاي سال98 دانست و گفت : يکي از ابزارهاي کمک کننده گروه هاي
آموزشي است و درگذشته در سمپاد گروه آموزشي نداشتيم اما در سال تحصيلي جاري به شکل الکترونيک از ظرفيت

سراسر کشور براي گروهاي آموزشي استفاده کرديم.
رئيس مرکز ملي پرورش استعدادهاي درخشان با اشاره به برنامه توانمندسازي معلمان مديران و بهره برداري از فرصت
هاي ياددهي يادگيري ، تصريح کرد : آموزش ها بر اساس نياز مدارس سمپاد صورت خواهد گرفت چراکه همان طور که
براي دانش آموزان با نيازهاي ويژه آموزش ويژه داريم بايد دبيران متخصص در زمينه استعدادهاي درخشان هم داشته

باشيم.
برنامه هاي جديد ؛ توجه به علوم پايه ، سمپاد مهارتي ، اردوهاي علمي و جهادي

مهاجراني با اشاره به برنامه هاي جديد اظهار کرد : يکي از برنامه ها توجه به علوم پايه است که در متوسطه دوره اول
خانه علوم پايه براي گسترش روابط دانش آموزان استعدادهاي درخشان با ساير دانش آموزان راه اندازي خواهد شد که
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توجه به افزايش تعامالت دانش آموزان استعدادهاي درخشان با ساير دانش آموزان است و استان خوزستان استان پايلوت
اين برنامه خواهد بود.

وي در ادامه اضافه کرد : اردوهاي علمي و جهادي برنامه بعدي است که با رويکرد افزايش تعامل دانش آموزان
استعدادهاي درخشان با ساير دانش آموزان و استفاده از شعار زکات دانش نشر آن است ، دانش آموزان استعدادهاي

درخشان در مسير بهبود وضعيت علمي دانش آموزان ديگر کمک مي کنند.
مهاجراني با اشاره به اينکه توجه به سمپاد مهارتي مدنظر است ، گفت : تکنولوژي و فناوري در سه سطح پايين ، مياني
و برتر تقسيم مي شود و کار سوق ها به عنوان پودمان معرفي شوند که در اتصال باهم افراد باسوادي تربيت مي کنند که
در حوزه هاي تکنولوژي هاي باال به خوبي کار مي کند . در فناوري اليه مياني ، هنرستان هايي راه اندازي خواهد شد و
ارتباط با صنايع کوچک ايجاد خواهد شد که با آن ها مهارت حل مسئله ، تفکر خالق و تفکر نقاد کار مي شود و در

فناوري سطح پايين با درخواست استان ورود مي کنيم.
رئيس مرکز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان ، تصريح کرد : برنامه اجرايي سازي طرح کالس و
با فرد تيزهوش را در دست اقدام داريم که در اين طرح شوراي مدرسه دانش آموزاني سرآمد را به ما معرفي مي کنند و
چنانچه اين دانش آموزان حدنصاب هوش را به دست بياورند از کتب تکميلي ، شرکت در کار سوق ها و شرکت در

نشست هاي علمي بهره مند خواهد شد.
مهاجراني استان هاي خراسان رضوي ، خراسان شمالي ، البرز ، اصفهان ، خوزستان ، کردستان ، تهران ، ايالم ، لرستان و
شهرستان هاي تهران را به عنوان استان هاي پيشگام در اجراي سند معرفي کرد و اظهار کرد : عالوه بر ابالغ اجراي سند

تحول در اجراي برخي طرح هاي سند جلوتر از برنامه در حال حرکت هستيم.
وي بابيان اينکه اقتدار علمي درگرو ديپلماسي علمي است ، گفت : کشورهاي ديگر در دوره هاي آمادگي المپيادهاي
جهاني از مدال آوران ايراني استفاده مي کنند و البته امسال اين افتخار را داشتيم که ميزبان سه دوره آمادگي المپياد

بوديم که گامي در راستاي تحقق ايران 1404است.
مهاجراني با اشاره به اينکه چهار بار به صورت متفاوت در المپيادهاي جهاني درخشيده ايم ، اظهار کرد : مريم ميرزاخاني
نمره کامل رياضي ، ايمان افتخاري دو بار مدال طالي جهاني و نمره کامل رياضي ، روزبه کياني برنده مطلق شيمي و

مهدي فوالدگر برنده مطلق کامپيوتر شده اند.
طرح ريزي المپياد اقتصاد و حقوق براي سال آينده

مهاجراني با اشاره به طرح ريزي المپياد اقتصاد و حقوق براي سال آينده اظهار کرد : براي جهاني کردن المپياد ادبيات
تالش مي کنيم . تعداد ورودي دانش آموزان علوم انساني 260 نفر در سال 93بوده که در سال 98 به 3000نفر رسيده

است.
مهاجراني با اشاره به اينکه آزمون تکميل ظرفيت پايه هشتم در روز 8شهريورماه برگزار مي شود ، اظهار کرد : داوطلبان
مي توانند از روز شنبه 12مردادماه تا پنج شنبه 17مردادماه براي شرکت در آزمون به سامانه ..8 مراجعه و ثبت نام کنند.
وي خاطرنشان کرد : امسال ده نفر اول در آزمون پايه هفتم از دانش آموزان شهرستان ها هستند و اين موضوع نشان از

پراکندگي استعدادها در سطح کشور است.
ريس مرکز ملي پرورش استعدادهاي درخشان از اعالم نتايج آزمون ورودي پايه هفتم و دهم تا نيمه مردادماه خبر داد.

مهاجراني بابيان اينکه به بازار کار و ايران مهارت توجه مي شود ، گفت : دانش آموزان استعدادهاي درخشان مي توانند
دو ديپلم نظري و کاردانش بگيرند چراکه توجه به حوزه هاي کارآفريني در برنامه هاي مرکز قرار دارد.
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پيام تبريک سرپرست وزارت آموزش و پرورش به دانش آموزان افتخارآفرين المپياد جهاني شيمي

سرپرست وزارت آموزش و پرورش در پيامي به دانش آموزان افتخارآفرين المپياد جهاني شيمي تبريک گفت.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش در پيامي به دانش آموزان افتخارآفرين المپياد جهاني شيمي تبريک گفت.
به گزارش معاونت روابط عمومي و اطالع رساني آموزش وپرورش ، سيد جواد حسيني در پي موفقيت تيم چهار نفره
المپياد شيمي ايران در پنجاه و يکمين المپياد جهاني شيمي که در فرانسه برگزار شد و ارتقا سيزده رتبه اي ايران در

اين مسابقات ، پيام تبريکي صادر کرد . متن پيام تبريک سيد جواد حسيني به شرح زير است :
دستاورد ارزشمند علمي تيم چهارنفره کشورمان در پنجاه ويکمين دوره المپياد جهاني شيمي به ميزباني کشور فرانسه
در مردادماه 98 که با کسب چهار مدال ارزنده و صعود سيزده پله اي در جايگاه ششم جهاني قرار گرفتند را به جامعه

علمي و آموزشي کشور تبريک گفته و براي اين افتخارآفرينان آرزوي موفقيت و سرافرازي در همه ي عرصه ها را دارم.

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 17:34

کنترل و کاهش آسيب ها و اعتياد در مدارس با رويکرد پيشگيرانه ، توانمندسازانه و تاب آورانه

سرپرست وزارت آموزش وپرورش در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر که با حضور رئيس جمهور برگزار شد ، به ارائه
گزارشي از اقدامات وزارت آموزش وپرورش در اين حوزه پرداخت.

سرپرست وزارت آموزش وپرورش در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر که با حضور رئيس جمهور برگزار شد ، به ارائه
گزارشي از اقدامات وزارت آموزش وپرورش در اين حوزه پرداخت.

به گزارش معاونت روابط عمومي و اطالع رساني وزارت آموزش وپرورش ، سيد جواد حسيني در جلسه ستاد مبارزه با
مواد مخدر با اشاره به اجراي طرح نماد در مدارس ، اظهار کرد : نظام مراقبت از دانش آموزان با عنوان طرح نماد در 21
هزار مدرسه در تمامي 670 منطقه آموزش وپرورش در 750 مرکز مشاوره با همت مشاوران تربيتي و تحصيلي در حال

اجرا و انجام است.
طرح نماد در 21 هزار مدرسه کشور اجرا مي شود

سرپرست وزارت آموزش وپرورش خاطرنشان کرد : طرح « کانون ياريگران زندگي » با رويکرد پيشگيري از آسيب هاي
اجتماعي در 10 درصد کالس هاي دوم متوسطه سراسر کشور اجرايي شده است.

حسيني با اشاره به دوره هاي آموزشي پيشگيري اوليه از اعتياد ، گفت : اين دوره ها براي چهار ميليون و چهارصد هزار
دانش آموز و 511 هزار نفر از کارکنان بخش هاي مختلف آموزش وپرورش و اولياي دانش آموزان در 41 هزار مدرسه

برگزارشده است.
وي بابيان اينکه جشنواره نوجوان سالم با 500 هزار اثر فرهنگي و هنري دانش آموزان سراسر کشور برگزارشده است ،
تصريح کرد : نمايشگاه دائمي پيشگيري از اعتياد با عنوان « طرح خانه پيشگيري » در 17 استان کشور داير شده که

امسال به کل استان ها تسري پيدا خواهد کرد.
اعتياد ؛ معتاد را به شدت دچار و فروپاشي مي کند و منشأ 16 نوع آسيب است

سرپرست وزارت آموزش وپرورش بابيان اينکه اعتياد از سه جهت يک آسيب جدي و اثرگذار است ، اظهار کرد : اول آنکه
اعتياد ؛ معتاد را به شدت دچار فروپاشي مي کند ، دوم ؛ اعتياد منشأ حداقل 16 نوع آسيب ديگر هم مي شود به طوري
که 65 درصد همسر آزاري ، 55 درصد طالق ها ، 30 درصد کودک آزاري ها ، 25 درصد قتل ها ، 23 درصد نزاع و

خشونت ها و 20 درصد جرائم منکراتي و منافي عفت ، منشأ اعتياد دارند.
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وي افزود : سوم ؛ اعتياد بيشترين ميزان اثرگذاري مستقيم و غيرمستقيم روي ساير افراد خانواده ، همکاران ، همسايگان
و دوستان را از خود برجاي مي گذارد.

حسيني با اشاره به مطالعات انجام شده پيرامون اعتياد ، اظهار کرد : فرآيندهاي آسيب شناسانه و درمانگرايانه ناموفق
بوده است و بسياري از معتادان بعد از ترک اعتياد بازگشت مجدد دارند و اين رقم به باالي 90 درصد مي رسد لذا در
بحث اعتياد بايد رويکرد پيشگيري ، توانمندسازانه وتاب آورانه را بيشتر موردتوجه قرارداد و آموزش وپرورش و مدارس ،

کانون اين نوع نگاه بايد باشد.
طرح هاي آموزش وپرورش

سرپرست وزارت آموزش وپرورش در ادامه اضافه کرد : بر اين اساس در آموزش وپرورش در سه سطح برنامه ها تدوين
شده اند ؛ محور اول : آموزش پيشگيرانه اوليه از اعتياد ، محور دوم : ترويج و فرهنگ سازي پيشگيري اوليه از اعتياد و
محور سوم : شناسايي درمان و مددکاري است . با اين نگاه چندين برنامه و اقدام مهم در آموزش وپرورش طراحي و به

اجرا گذارده شده و مي شود.
محور اول : آموزش پيشگيرانه اوليه از اعتياد

حسيني با اشاره به آموزش پيشگير اوليه از اعتياد و اجراي طرح توانمندسازي هم زمان دانش آموزان ، والدين و کارکنان
بيان کرد : اين آموزش ها در چند بعد آموزش مهارت هاي ، شناخت رفتارهاي پرخطر ، شيوه هاي خود مراقبتي با

محوريت درس نامه هاي پيشگيري به انجام مي رسد.
وي افزود : در اين خصوص 511 هزار نفر از کارکنان ، بيش از يک ميليون و چهارصد هزار دانش آموز و بيش از يک
ميليون و يکصدهزارنفر از اوليا در نزديک به 41 هزار مدرسه ، آموزش هاي الزم را ديده اند و در سال 1398 بيش از 65
درصد مدارس شامل اين طرح خواهند شد که افزايش 25 درصدي خواهيم داشت و در افق آينده 100 درصد مدارس

تحت پوشش اين طرح قرار خواهند گرفت.
سرپرست وزارت آموزش وپرورش خاطرنشان کرد : برنامه ها با رويکرد ترويج و فرهنگ سازي پيشگيري از اعتياد است و
در اين خصوص چند برنامه داشتيم که چهارمين هفته مبارزه با مواد مخدر با 50 برنامه پيشگيرانه همراه بود ، هشتمين
دوره جشنواره سالم با 1500 اثر توليدي به انجام رسيد که از سطح مدرسه تا سطح ملي جريان سازي شده است ، خانه

پيشگيري در 17 استان راه اندازي و براي امسال در 31 استان کشور و همه مناطق راه اندازي خواهد شد.
حسيني با اشاره به تشکيل گروه هاي هنجار اجتماعي ( هميار مشاور و هنجار پيشگيري ) ، اظهار کرد : اين طرح در
41 هزار مدرسه با مشارکت توانمندسازانه 100 هزار دانش آموز به انجام خواهد رسيد و هم چنين 33 هزار نفر از
معلمان با رشته هاي تخصصي مشاوره و روانشناسي آموزش خواهند ديد که عالوه بر مشاوران موجود در مدارس ابتدايي

و مدارسي که مشاور ندارند نقش مشاوره را انجام دهند.
سرپرست وزارت آموزش وپرورش با اشاره به رويکرد شناسايي ، درمان و مددکاري ، اذعان کرد : ازجمله برنامه هاي اين
رويکرد مي توان به گسترش اجراي طرح مددکاري اجتماعي در مدارس ، برگزاري دوره هاي « مديريت مورد » در
تمامي استان هاي کشور با توانمندسازي 511 هزار همکار فرهنگي ، راه اندازي فاز سوم پايش و مديريت آسيب هاي
اجتماعي دانش آموزان که 12 ميليارد براي بهسازي تجهيزات مراکز مشاوره تخصيص مي يابد و برگزاري آزمون سالمت

و روان براي تمام 3 ميليون دانش آموز دوره اول متوسطه اشاره کرد.
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حاجي بابايي در نشست نقد و بررسي عملکرد مديريت آموزش و پرورش در دولت های يازدهم و
دوازدهم در مجتمع آموزشي نبي اکرم ( ص ) : 9 سازمان از قانون مجلس استثنا هستند ! نگاه به

اقتصاد آموزش و پرورش نگاه ليبرال است !

گروه گزارش/ همان گونه که پيش تر نيز آمد ( اين جا ) ؛ نشست نقد و بررسي عملکرد مديريت آموزش و پرورش در
دولت هاي يازدهم و دوازدهم در مجتمع آموزشي نبي اکرم ( ص ) برگزار گرديد . در اين نشست حاجي بابايي پس از
سخنراني به پرسش هاي حاضران پاسخ داد . اکثريت پرسش ها حول مسائل و مشکالت شخصي و در حوزه هاي
اقتصادي و معيشتي مانند افزايش حقوق ، احکام کارگزيني ، بيمه تکميلي ، قدرت خريد معلمان و... بود . تنها يک
پرسش در مورد سند 2030 مطرح شد . « صداي معلم » با زحمت توانست پرسش هاي خود را مطرح کند . در اين

قسمت ، بخش نخست از سخنان مشروح حميدرضا حاجي بابايي رئيس فراکسيون فرهنگيان مجلس منتشر مي گردد .

خصوصي سازي در آموزش و پرورش

عمده ترين نقدهايي که نسبت به عملکرد آموزش و پرورش در اين دولت وجود دارد چيست؟ اين دو سؤال را هر کدام
شما مفيدتر مي دانيد ما در خدمتتان هستيم.

حاجي بابايي :

بسم الله الرحمن الرحيم

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّکَ رَُوفٌ رَّحِيمٌ

ياد و خاطره شهداي انقالب اسالمي و امام شهيدان را گرامي مي داريم و به پيشگاه مقام معظم رهبري و ملت بزرگ
ايران و شما فرهنگيان عزيز اداي احترام دارم.

عذرخواهي مي کنم از اين که دير رسيدم . ما ساعت 6:30 راه افتاديم . پنج دقيقه به 6 راه افتاديم. االن رسيدم ولي هم
راه دور بود و هم شلوغ بود. عذرخواهي مي کنم که دير شد.

خوشحاليم از اين که در محضر شما عزيزان ، فرهنگيان عزيز و همه کساني که به نوعي در واقع خدمتگزار نظام تعليم و
تربيت هستند . بهترين جايگاه هم همين جايگاه آموزش و پرورش است. مهندس پرتو زاده و جناب آقاي ميرزاپور از
جمله کساني هستند که زحمت زيادي را براي آموزش و پرورش کشيدند و مي کشند . دلسوزان آموزش و پرورش ، شما

تک تک تان در اينجا حضور پيدا کرديد.

امام مي فرمود که به آموزش و پرورش برسيد ، مملکت درست مي شود. عين جمله ايشان نيست و همه چيز از آموزش
و پرورش است. اين يک واقعبت انکار ناپذير است. رشد هر کشوري ، به ميزان رشد نظام تعليم و تربيتش است. اگر ما

امروز آسيب هاي گوناگون در کشور داريم ، ريشه ي اين ها را در بي توجهي به آموزش و پرورش مي بينيم.

نوع نگاه به آموزش و پرورش در دولت هاي گوناگون ما بعد از انقالب يک نگاه درجه يک نبود.

کم و بيش دارد. دولت ها معموال آموزش و پرورش را يک وزارت خانه اي مي دانستند که وزيرش بايد در دولت هميشه
براي رفع مشکلش به وزاري ديگر تمسک پيدا کند. وزير اقتصاد يک جور برايش ناز مي کند . وزير راه يک جور !
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هرکسي ... اصال در دولت اين جوري ست که هر کس درآمد دارد ، پادشاهي مي کند. هر کس پول مي خواهد بايد به
نوعي خودش را مديون وزارت خانه و وزيران ديگر بداند.

اين کار درستي نيست و اين نگاه درستي به آموزش و پرورش نيست.

مقام معظم رهبري ، هر وقت ما خدمت ايشان رفتيم ، جمعي يا فردي و يا هر شکل ديگري ، نگاهي که ايشان به آموزش
و پرورش داشتند ، من در هيچ کس نديدم.

( اللهم صل علي محمد و آل محمد )

در سياست هاي کلي آموزش و پرورش ايشان فرمودند ، دو چيز را در مورد آموزش و پرورش شمارش نکنيد. يکي پول و
يکي نيروي انساني . اين دو تا را حساب نکنيد. اينقدر داريد مي گوييم. هر چه بگوييد کم است.

سازمان هاي استثنا در زمينه پرداخت ها و اقتصاد آموزش و پرورش از نگاه حاجي بابايي

بابا ايشان مي فرمايند آموزش و پرورش در اولويت است. يکبار خدمت ايشان رسيديم. سال 91 يا 91 . فرمود ، تمام
سازمان ها و وزارت خانه ها را نگاه کنيد. آن باال آموزش و پرورش است.

باالتر از آموزش و پرورش جايگاهي وجود ندارد . خُب اين نگاه نظام ماست. مثل نگاه خوب به دفاع و نگاه او به امنيت.

مثل نگاه او به اقتصاد ، مثل نگاه او به فرهنگ . که هر جا خوب مديريت شده ، هر کجا خوب توجه شده ، ما در دنيا سر
آمديم. مثل ساخت موشک . هر کجا خوب مديريت نشده ، موفق نشديم. مثل ساخت خودرو. االن در دنيا هر اتفاقي
بيفتد ، در خليج فارس ، ده ها و صدها ناو هواپيمابر آمريکايي ، پر از هواپيما و موشک بگويند آمدند ... مردم توي
خيابان که راه مي روند و با هم حرکت مي کنند ، يک دقيقه هم وقتشان را صرف نمي کنند تا فکر کنند به آن !. مي
خندند. اصال برايشان مهم نيست ! چون اين مديريت ، مديريت اسالمي و قرآني شده. امنيت ما امروز امنيت قرآني ست

و تربيت شهيد حججي هم يک تربيت قرآني ست. اينها از خروجي هاي نظام ارزش مدار است.

اما اقتصاد ما ، اقتصاد ارزش مدار نيست. اقتصاد ليبرال است. لذا اگر امروز بگويند ، پنير ممکن است کم شود. همين االن
کم مي شود. و همين االن مردم براي پنير مشکل پيدا مي کنند . براي اين که اطمينان به اقتصاد دانان و مديران ما در

اين ناحيه ندارند.

اما در ناحيه امنيت اطمينان دارند . به همين دليل است که هر جا اسالمي پيش رفتيم ، موفق شديم. هر جا اسالمي
نرفتيم دچار مشکل شديم. بر عکس آنچه که ليبرال ها دارند جا مي اندازند که اين هم از اسالم !

همه ي خرابکاري ها مال آن هاست و همه ي خرابکاري ها را به شکلي در جامعه نمايان مي کنند که خانواده ي شهيد
بايد جواب دهد. خرابکاري ها را آن ها مي کنند ، جواب ها را بايد گروه ارزش مدار بدهد.

در طول چهل سال . اين مثل دو خط موازي ، ارزش هاي نظام و اقتصاد ليبرال را داشتيم. براي اين مي گويم که اين
نکته را به آموزش و پرورش وصل کنم. اقتصاد ليبرال ، هميشه با نظام حرکت کرده است.

هر جا ميدان پيدا کرده ، مانور کرده . هر جا ارزش ها تضعيف شده ،آن ها قدرت پيدا کردند . هر وقت ارزش ها قدرت
پيدا کرده ، آن ها تضعيف شدند.

در 8 سال دوران دفاع مقدس ، اين تفکر که من بايد شهيد بشوم تا جامعه سر پا بايستد ، براي انقالب ، براي نظام ، براي
ارزش ها اين خط انقالب است.
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اين خطي است که در آن اقتصاد ليبرال به زنجير کشيده شده است. در اين 8 سال اما يک روزي هم اتفاق مي افتد که
اقتصاد ليبرال ميدان داري مي کند ، مثل امروز . و اين اقتصاد ليبرال به شکلي سازماندهي مي کند ، به شکلي برنامه
ريزي مي کند که تمام ابعاد و ارزش هاي ما را بدهکار مي کند. اختالس گر ، پول را مي برد ، مادر شهيد بايد در خيابان
جواب دهد. ليبرال حکومت مي کند ، بسيجي بايد جواب بدهد. جيسون رضايي جاسوسي مي کند ، همسر شهيد
حججي بايد جواب دهد. يعني چنان سازماندهي مي کنند که هم کار را خراب مي کنند و هم از آن پولي که در آمد
دارند ، خرج مي کنند که بگويند اسالم ناکارآمد است. در صورتي که هر جا اسالم حاکم بوده و هر جا اسالم ورود پيدا

کرده ، ما در آن جا موفقيم.

ما اگر امروز ميليون ها جوان مثل شهيد حججي در کشور داريم ، در اين کشور نتيجه ي مديريت انقالبي است. محصول
قرآن است. محصول ارزش مداران است و اگر اشرافي گري داريم ، در اين کشور ، محصول نگاه ليبرالي ست. اصال نمي
توانند قبول کنند. يک نمونه بحث حقوق ها را ديديد شما ديگر. خيلي جالب است . روز روشن جلوي چشم همه ي ملت
بزرگ ايران يا قانون را عوض مي کند. قانون را تغيير مي دهند . اجرا را تغيير مي دهند. به شکلي راحت جلو مي روند

که بتوانند بيشتر بردارند. گفتيم در مجلس مصوب کرديم که حقوق را بدهيد.

چهار صد تومان بدهيد ، تا ده درصد . فکر مي کنم اين را به کالس سوم دبستان بدهيم ، به راحتي اجرايش مي کند. در
کشور بگوييد چهارصد تومان تا ده درصد.

چهارصد تومان را که معلوم است بايد به همه بدهيد . تا ده درصد يعني چه؟ هر انسان عاقل و ذي شعوري مي فهمد که
وقتي مي گوييم تا ده درصد دست دولت باز باشد. اوني که بيشتر مي گيرد، کمتر بدهد. آني که کمتر مي گيرد ، بيشتر

بدهد.

سازمان هاي استثنا در زمينه پرداخت ها و اقتصاد آموزش و پرورش از نگاه حاجي بابايي

فکر نمي کنم کسي در جامعه بر عکس اين فکر کند. اوال اجرا چگونه مي شود؟

رفتند اجرا کردند. اين چه اجرايي هست که شما کرديد؟ اصال هيچ جايش به قانون مي نمي خورد.

ده تا جلسه ، بيست تا جلسه در ديوان محاسبات داشتيم. دولت ، مجلس ، همه آمدند. بعد مي آيند در تلويزيون مي
گويند ما به پايين ترين حقوق 39 درصد ، اضافه کرديم. شما به پايين ترين حقوق 1132000تومان است. مي گوييد 39
درصد اضافه کرديد ، دستتان درد نکند. اين يک ارزش است. اين کار را به خاطر ما کرديد و گرنه اين را هم نمي داديد.
در حقيقت اين 5 / 36 درصدش که مي شود همان چهارصد تومان ، بقيه اش از ده درصد چقدرش را به او داده ايد؟ 5
/ 2 درصد. بعد رفتم حکم در آوردم از يکي از معاونين وزير آموزش و پرورش االن ، حکمش 20 ميليون و 80 هزار
تومان بود. بعد در تلويزيون با رييس سازمان برنامه و بودجه دعوا بکنم و مي گويند. ما اصال حقوق 20 ميليوني نداريم.
بعد رفتم حکم در آوردند. حقوقش 29 ميليون بوده که بازنشسته هم شده. 5 ميليون اضافه شده. اين که دارم مي گويم
يکيش رد خور ندارد ، مستند است. 5 ميليون حقوق اضافه شده. مي شود 18 درصد. دولت آمده حقوق صادر کرده ،

گفته از 5 / 2 ميليون به باال همه 18 درصد.

کسي که 20 ميليون حقوق مي گيرد ، 18 درصدش مي شود سه ميليون و شصت هزار تومان . چهارصد آن را برداريم.
مي ماند چقدر ؟ سه ميليون و دويست.

 3200000 به 20 ميليون مي شود چند درصد ؟ 16 درصد. يعني به کسي که حقوق پايين مي گيرد. 5 / 2 درصد
اضافه کرديم . چهارصد که هيچ داريم ، به باالي 16 درصد اضافه کرده .

به پاييني 5 / 2 درصد داده است و به بااليي 16 درصد !
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 مي گويم اين که مروت نداريد ، مگر جوانمردي نداريد. يک اختياري به شما داديم . از صفر تا 10 درصد .

مي خواهيد بدهيد به پايين 5 / 2 درصد . اين عمل ناجوانمردي ست ولي قانوني. ولي 16 درصد را از کجا آورديد؟ بعد
جلسه ي گوناگون و گوناگون به من مي گويد. اين را از کجا آورديد؟ اين کار را به چه دليلي کرديد؟ قانون که پيشنهاد
من است. ديگر خودم که مي دانم چه گفتم 400 تومان تا 10 درصد. خبر نداريد ! مي گويم چه ؟ وقتي قانون به من
ابالغ شد. من در تلويزيون هم گفتم. از در پشتي مجلس دو تا خط آمده است . تو گفتي از 400 تومان تا 10 درصد . در

دو خط گفته آن هر چه دلت مي خواهد بکن به دولت . اين ديگر کار مجلس است. چه کار به من دارد؟

گير دوم :

بي خود کرده هر کس که اين را داده. اصال قانون نيست ما يک ويرگول مي خواهيم به قانون اضافه کنيم ، بايد در صحن
مجلس بايد موافق حرف بزند ، مخالف حرف بزند و راي گيري کنيم .

 مي گويم آقاي مسئول مجلس !

نامه نوشتم . بگوييد اين چه روزي و چه ساعتي تصويب شده فيلمش را نشان بدهيد. بعد متوجه مي شوم ، يک کسي از
کميسيون تلفيق ، با دولت هماهنگ کرده ، که تا حاجي بابايي اين را گفت شما غصه نخوريد !

 ما درستش مي کنيم . ولي در قانون دو خط مي گويم ، تو هر کاري دلت مي خواهد بکن. داده رفته است .

متأسفانه رييس مجلس هم متوجه شده و دولت هم رفته آن را را اجرا مي کند. ديوان محاسبات را آورديم ، سازمان
برنامه بودجه را آورديم. سازمان بازرسي را آورديم. مجلس را آورديم. همه نشستيم. همه به اجماع مي گويند. اگر
پيشنهاد آقاي حاجي بابايي است. هر آنچه دولت انجام داده است ، تخلف است. اگر آن بندي که اضافه کردند و در آن
بند همان باشد که گفتيم. باشد . پس هر کاري دلمان خواست مي کنيم. جالب است. معاون اول رييس جمهور که هم
ديده است حاال که هر کي هر کيه ، يک نامه هم او داده که 9 سازمان از قانون مجلس استثنا هستند. باشد . اين که
مجلس داده را که من قبول ندارم. به فرض که من اين را قبول درم . به فرض که قبولش دارم . آن را انجام داديد و تا

ده درصد را اجرا کرديد. آن 6 درصد را از کجا آورديد؟

آن 6 تا را اگر مي گويند ، معاون اول رييس جمهور يک نامه داده ، گفته اين موارد استثنا هستند.

اصال به قانون مجلس ربطي ندارد. هر چه دلتان مي خواهد مي توانيد بدهيد . آن هم داده است. 16 درصد ، 20 درصد .
اين شده مصوبه مجلس که الحمدلله ايستاده ايم و نمي گذاريم اجرا بشود و بر گردانديم. االن بعد از 4 ماه ايستادگي ،

باالخره رييس مجلس و ديگران نامه اي صادر شد و مجلس اعالم کرد که دولت تخلفش محرز است.

اعالم شد . االن مي خواهد چه کار کند؟

تذکر مجري جلسه :

( لطفا برويم سر بحث آموزش و پرورش )

بله !

شما اين نگاه را ببينيد !
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 آمده بين 5 / 2 ميليون تا 5 ميليون با 18 درصد اضافه کرده . اين 5 / 2 ميليون تا 5 ميليون 620 هزار معلم در آن
هستند. پرستارها در اين هستند. اين جا گير مي دهد .آن جا که کسان ديگري هستند به راحتي افزايش مي دهد .

 اين که من مي گويم با اين پيشنهاد و قانون به 70 درصد مقاصدمان رسيديم. ما براي تکميل و اين که کارهاي
غيرقانوني شده مي گوييم که ايراد هست. اين نگاه به آموزش و پرورش است که اين نگاه ليبرال است .

اين نگاه اقتصاد ليبرال است .

مي گويد حق من هست هر چه قدر مي خواهم بگيرم. اول انقالب هر کس 2 ريال اضافه بر مي داشت ، تا سي روز اگر به
او مي گفتي سرخي صورتش برطرف نمي شد ، از خجالت. امروز وقتي اين کار را انجام مي دهند ، مي گويند ، حق

ماست ! اينها زحمت مي کشند. تالش مي کنند .چرا نبايد بگيرند. اينها نخبه اند. اين ها فالن.

اين نوع نگاه اقتصاد ليبرال ، امروز بر آموزش و پرورش خيمه زده است. من خواهش مي کنم اين ها را دقت کنيد.

سازمان هاي استثنا در زمينه پرداخت ها و اقتصاد آموزش و پرورش از نگاه حاجي بابايي

ادامه دارد

پياده سازي و ويرايش : نرگس کارگري

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 05:18

حاجي بابايي در نشست نقد و بررسي عملکرد مديريت آموزش و پرورش در دولت های يازدهم و
دوازدهم در مجتمع آموزشي نبي اکرم ( ص ) : 9 سازمان از قانون مجلس استثنا هستند ! نگاه به

اقتصاد آموزش و پرورش نگاه ليبرال است !

گروه گزارش/ همان گونه که پيش تر نيز آمد ( اين جا ) ؛ نشست نقد و بررسي عملکرد مديريت آموزش و پرورش در
دولت هاي يازدهم و دوازدهم در مجتمع آموزشي نبي اکرم ( ص ) برگزار گرديد . در اين نشست حاجي بابايي پس از
سخنراني به پرسش هاي حاضران پاسخ داد . اکثريت پرسش ها حول مسائل و مشکالت شخصي و در حوزه هاي
اقتصادي و معيشتي مانند افزايش حقوق ، احکام کارگزيني ، بيمه تکميلي ، قدرت خريد معلمان و... بود . تنها يک
پرسش در مورد سند 2030 مطرح شد . « صداي معلم » با زحمت توانست پرسش هاي خود را مطرح کند . در اين

قسمت ، بخش نخست از سخنان مشروح حميدرضا حاجي بابايي رئيس فراکسيون فرهنگيان مجلس منتشر مي گردد .

خصوصي سازي در آموزش و پرورش

عمده ترين نقدهايي که نسبت به عملکرد آموزش و پرورش در اين دولت وجود دارد چيست؟ اين دو سؤال را هر کدام
شما مفيدتر مي دانيد ما در خدمتتان هستيم.

حاجي بابايي :

بسم الله الرحمن الرحيم
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رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّکَ رَُوفٌ رَّحِيمٌ

ياد و خاطره شهداي انقالب اسالمي و امام شهيدان را گرامي مي داريم و به پيشگاه مقام معظم رهبري و ملت بزرگ
ايران و شما فرهنگيان عزيز اداي احترام دارم.

عذرخواهي مي کنم از اين که دير رسيدم . ما ساعت 6:30 راه افتاديم . پنج دقيقه به 6 راه افتاديم. االن رسيدم ولي هم
راه دور بود و هم شلوغ بود. عذرخواهي مي کنم که دير شد.

خوشحاليم از اين که در محضر شما عزيزان ، فرهنگيان عزيز و همه کساني که به نوعي در واقع خدمتگزار نظام تعليم و
تربيت هستند . بهترين جايگاه هم همين جايگاه آموزش و پرورش است. مهندس پرتو زاده و جناب آقاي ميرزاپور از
جمله کساني هستند که زحمت زيادي را براي آموزش و پرورش کشيدند و مي کشند . دلسوزان آموزش و پرورش ، شما

تک تک تان در اينجا حضور پيدا کرديد.

امام مي فرمود که به آموزش و پرورش برسيد ، مملکت درست مي شود. عين جمله ايشان نيست و همه چيز از آموزش
و پرورش است. اين يک واقعبت انکار ناپذير است. رشد هر کشوري ، به ميزان رشد نظام تعليم و تربيتش است. اگر ما

امروز آسيب هاي گوناگون در کشور داريم ، ريشه ي اين ها را در بي توجهي به آموزش و پرورش مي بينيم.

نوع نگاه به آموزش و پرورش در دولت هاي گوناگون ما بعد از انقالب يک نگاه درجه يک نبود.

کم و بيش دارد. دولت ها معموال آموزش و پرورش را يک وزارت خانه اي مي دانستند که وزيرش بايد در دولت هميشه
براي رفع مشکلش به وزاري ديگر تمسک پيدا کند. وزير اقتصاد يک جور برايش ناز مي کند . وزير راه يک جور !

هرکسي ... اصال در دولت اين جوري ست که هر کس درآمد دارد ، پادشاهي مي کند. هر کس پول مي خواهد بايد به
نوعي خودش را مديون وزارت خانه و وزيران ديگر بداند.

اين کار درستي نيست و اين نگاه درستي به آموزش و پرورش نيست.

مقام معظم رهبري ، هر وقت ما خدمت ايشان رفتيم ، جمعي يا فردي و يا هر شکل ديگري ، نگاهي که ايشان به آموزش
و پرورش داشتند ، من در هيچ کس نديدم.

( اللهم صل علي محمد و آل محمد )

در سياست هاي کلي آموزش و پرورش ايشان فرمودند ، دو چيز را در مورد آموزش و پرورش شمارش نکنيد. يکي پول و
يکي نيروي انساني . اين دو تا را حساب نکنيد. اينقدر داريد مي گوييم. هر چه بگوييد کم است.

سازمان هاي استثنا در زمينه پرداخت ها و اقتصاد آموزش و پرورش از نگاه حاجي بابايي

بابا ايشان مي فرمايند آموزش و پرورش در اولويت است. يکبار خدمت ايشان رسيديم. سال 91 يا 91 . فرمود ، تمام
سازمان ها و وزارت خانه ها را نگاه کنيد. آن باال آموزش و پرورش است.

باالتر از آموزش و پرورش جايگاهي وجود ندارد . خُب اين نگاه نظام ماست. مثل نگاه خوب به دفاع و نگاه او به امنيت.

مثل نگاه او به اقتصاد ، مثل نگاه او به فرهنگ . که هر جا خوب مديريت شده ، هر کجا خوب توجه شده ، ما در دنيا سر
آمديم. مثل ساخت موشک . هر کجا خوب مديريت نشده ، موفق نشديم. مثل ساخت خودرو. االن در دنيا هر اتفاقي
بيفتد ، در خليج فارس ، ده ها و صدها ناو هواپيمابر آمريکايي ، پر از هواپيما و موشک بگويند آمدند ... مردم توي

چهارشنبه 9 مرداد ماه 1398

138



خيابان که راه مي روند و با هم حرکت مي کنند ، يک دقيقه هم وقتشان را صرف نمي کنند تا فکر کنند به آن !. مي
خندند. اصال برايشان مهم نيست ! چون اين مديريت ، مديريت اسالمي و قرآني شده. امنيت ما امروز امنيت قرآني ست

و تربيت شهيد حججي هم يک تربيت قرآني ست. اينها از خروجي هاي نظام ارزش مدار است.

اما اقتصاد ما ، اقتصاد ارزش مدار نيست. اقتصاد ليبرال است. لذا اگر امروز بگويند ، پنير ممکن است کم شود. همين االن
کم مي شود. و همين االن مردم براي پنير مشکل پيدا مي کنند . براي اين که اطمينان به اقتصاد دانان و مديران ما در

اين ناحيه ندارند.

اما در ناحيه امنيت اطمينان دارند . به همين دليل است که هر جا اسالمي پيش رفتيم ، موفق شديم. هر جا اسالمي
نرفتيم دچار مشکل شديم. بر عکس آنچه که ليبرال ها دارند جا مي اندازند که اين هم از اسالم !

همه ي خرابکاري ها مال آن هاست و همه ي خرابکاري ها را به شکلي در جامعه نمايان مي کنند که خانواده ي شهيد
بايد جواب دهد. خرابکاري ها را آن ها مي کنند ، جواب ها را بايد گروه ارزش مدار بدهد.

در طول چهل سال . اين مثل دو خط موازي ، ارزش هاي نظام و اقتصاد ليبرال را داشتيم. براي اين مي گويم که اين
نکته را به آموزش و پرورش وصل کنم. اقتصاد ليبرال ، هميشه با نظام حرکت کرده است.

هر جا ميدان پيدا کرده ، مانور کرده . هر جا ارزش ها تضعيف شده ،آن ها قدرت پيدا کردند . هر وقت ارزش ها قدرت
پيدا کرده ، آن ها تضعيف شدند.

در 8 سال دوران دفاع مقدس ، اين تفکر که من بايد شهيد بشوم تا جامعه سر پا بايستد ، براي انقالب ، براي نظام ، براي
ارزش ها اين خط انقالب است.

اين خطي است که در آن اقتصاد ليبرال به زنجير کشيده شده است. در اين 8 سال اما يک روزي هم اتفاق مي افتد که
اقتصاد ليبرال ميدان داري مي کند ، مثل امروز . و اين اقتصاد ليبرال به شکلي سازماندهي مي کند ، به شکلي برنامه
ريزي مي کند که تمام ابعاد و ارزش هاي ما را بدهکار مي کند. اختالس گر ، پول را مي برد ، مادر شهيد بايد در خيابان
جواب دهد. ليبرال حکومت مي کند ، بسيجي بايد جواب بدهد. جيسون رضايي جاسوسي مي کند ، همسر شهيد
حججي بايد جواب دهد. يعني چنان سازماندهي مي کنند که هم کار را خراب مي کنند و هم از آن پولي که در آمد
دارند ، خرج مي کنند که بگويند اسالم ناکارآمد است. در صورتي که هر جا اسالم حاکم بوده و هر جا اسالم ورود پيدا

کرده ، ما در آن جا موفقيم.

ما اگر امروز ميليون ها جوان مثل شهيد حججي در کشور داريم ، در اين کشور نتيجه ي مديريت انقالبي است. محصول
قرآن است. محصول ارزش مداران است و اگر اشرافي گري داريم ، در اين کشور ، محصول نگاه ليبرالي ست. اصال نمي
توانند قبول کنند. يک نمونه بحث حقوق ها را ديديد شما ديگر. خيلي جالب است . روز روشن جلوي چشم همه ي ملت
بزرگ ايران يا قانون را عوض مي کند. قانون را تغيير مي دهند . اجرا را تغيير مي دهند. به شکلي راحت جلو مي روند

که بتوانند بيشتر بردارند. گفتيم در مجلس مصوب کرديم که حقوق را بدهيد.

چهار صد تومان بدهيد ، تا ده درصد . فکر مي کنم اين را به کالس سوم دبستان بدهيم ، به راحتي اجرايش مي کند. در
کشور بگوييد چهارصد تومان تا ده درصد.

چهارصد تومان را که معلوم است بايد به همه بدهيد . تا ده درصد يعني چه؟ هر انسان عاقل و ذي شعوري مي فهمد که
وقتي مي گوييم تا ده درصد دست دولت باز باشد. اوني که بيشتر مي گيرد، کمتر بدهد. آني که کمتر مي گيرد ، بيشتر

بدهد.

سازمان هاي استثنا در زمينه پرداخت ها و اقتصاد آموزش و پرورش از نگاه حاجي بابايي
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فکر نمي کنم کسي در جامعه بر عکس اين فکر کند. اوال اجرا چگونه مي شود؟

رفتند اجرا کردند. اين چه اجرايي هست که شما کرديد؟ اصال هيچ جايش به قانون مي نمي خورد.

ده تا جلسه ، بيست تا جلسه در ديوان محاسبات داشتيم. دولت ، مجلس ، همه آمدند. بعد مي آيند در تلويزيون مي
گويند ما به پايين ترين حقوق 39 درصد ، اضافه کرديم. شما به پايين ترين حقوق 1132000تومان است. مي گوييد 39
درصد اضافه کرديد ، دستتان درد نکند. اين يک ارزش است. اين کار را به خاطر ما کرديد و گرنه اين را هم نمي داديد.
در حقيقت اين 5 / 36 درصدش که مي شود همان چهارصد تومان ، بقيه اش از ده درصد چقدرش را به او داده ايد؟ 5
/ 2 درصد. بعد رفتم حکم در آوردم از يکي از معاونين وزير آموزش و پرورش االن ، حکمش 20 ميليون و 80 هزار
تومان بود. بعد در تلويزيون با رييس سازمان برنامه و بودجه دعوا بکنم و مي گويند. ما اصال حقوق 20 ميليوني نداريم.
بعد رفتم حکم در آوردند. حقوقش 29 ميليون بوده که بازنشسته هم شده. 5 ميليون اضافه شده. اين که دارم مي گويم
يکيش رد خور ندارد ، مستند است. 5 ميليون حقوق اضافه شده. مي شود 18 درصد. دولت آمده حقوق صادر کرده ،

گفته از 5 / 2 ميليون به باال همه 18 درصد.

کسي که 20 ميليون حقوق مي گيرد ، 18 درصدش مي شود سه ميليون و شصت هزار تومان . چهارصد آن را برداريم.
مي ماند چقدر ؟ سه ميليون و دويست.

 3200000 به 20 ميليون مي شود چند درصد ؟ 16 درصد. يعني به کسي که حقوق پايين مي گيرد. 5 / 2 درصد
اضافه کرديم . چهارصد که هيچ داريم ، به باالي 16 درصد اضافه کرده .

به پاييني 5 / 2 درصد داده است و به بااليي 16 درصد !

 مي گويم اين که مروت نداريد ، مگر جوانمردي نداريد. يک اختياري به شما داديم . از صفر تا 10 درصد .

مي خواهيد بدهيد به پايين 5 / 2 درصد . اين عمل ناجوانمردي ست ولي قانوني. ولي 16 درصد را از کجا آورديد؟ بعد
جلسه ي گوناگون و گوناگون به من مي گويد. اين را از کجا آورديد؟ اين کار را به چه دليلي کرديد؟ قانون که پيشنهاد
من است. ديگر خودم که مي دانم چه گفتم 400 تومان تا 10 درصد. خبر نداريد ! مي گويم چه ؟ وقتي قانون به من
ابالغ شد. من در تلويزيون هم گفتم. از در پشتي مجلس دو تا خط آمده است . تو گفتي از 400 تومان تا 10 درصد . در

دو خط گفته آن هر چه دلت مي خواهد بکن به دولت . اين ديگر کار مجلس است. چه کار به من دارد؟

گير دوم :

بي خود کرده هر کس که اين را داده. اصال قانون نيست ما يک ويرگول مي خواهيم به قانون اضافه کنيم ، بايد در صحن
مجلس بايد موافق حرف بزند ، مخالف حرف بزند و راي گيري کنيم .

 مي گويم آقاي مسئول مجلس !

نامه نوشتم . بگوييد اين چه روزي و چه ساعتي تصويب شده فيلمش را نشان بدهيد. بعد متوجه مي شوم ، يک کسي از
کميسيون تلفيق ، با دولت هماهنگ کرده ، که تا حاجي بابايي اين را گفت شما غصه نخوريد !

 ما درستش مي کنيم . ولي در قانون دو خط مي گويم ، تو هر کاري دلت مي خواهد بکن. داده رفته است .

متأسفانه رييس مجلس هم متوجه شده و دولت هم رفته آن را را اجرا مي کند. ديوان محاسبات را آورديم ، سازمان
برنامه بودجه را آورديم. سازمان بازرسي را آورديم. مجلس را آورديم. همه نشستيم. همه به اجماع مي گويند. اگر
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پيشنهاد آقاي حاجي بابايي است. هر آنچه دولت انجام داده است ، تخلف است. اگر آن بندي که اضافه کردند و در آن
بند همان باشد که گفتيم. باشد . پس هر کاري دلمان خواست مي کنيم. جالب است. معاون اول رييس جمهور که هم
ديده است حاال که هر کي هر کيه ، يک نامه هم او داده که 9 سازمان از قانون مجلس استثنا هستند. باشد . اين که
مجلس داده را که من قبول ندارم. به فرض که من اين را قبول درم . به فرض که قبولش دارم . آن را انجام داديد و تا

ده درصد را اجرا کرديد. آن 6 درصد را از کجا آورديد؟

آن 6 تا را اگر مي گويند ، معاون اول رييس جمهور يک نامه داده ، گفته اين موارد استثنا هستند.

اصال به قانون مجلس ربطي ندارد. هر چه دلتان مي خواهد مي توانيد بدهيد . آن هم داده است. 16 درصد ، 20 درصد .
اين شده مصوبه مجلس که الحمدلله ايستاده ايم و نمي گذاريم اجرا بشود و بر گردانديم. االن بعد از 4 ماه ايستادگي ،

باالخره رييس مجلس و ديگران نامه اي صادر شد و مجلس اعالم کرد که دولت تخلفش محرز است.

اعالم شد . االن مي خواهد چه کار کند؟

تذکر مجري جلسه :

( لطفا برويم سر بحث آموزش و پرورش )

بله !

شما اين نگاه را ببينيد !

 آمده بين 5 / 2 ميليون تا 5 ميليون با 18 درصد اضافه کرده . اين 5 / 2 ميليون تا 5 ميليون 620 هزار معلم در آن
هستند. پرستارها در اين هستند. اين جا گير مي دهد .آن جا که کسان ديگري هستند به راحتي افزايش مي دهد .

 اين که من مي گويم با اين پيشنهاد و قانون به 70 درصد مقاصدمان رسيديم. ما براي تکميل و اين که کارهاي
غيرقانوني شده مي گوييم که ايراد هست. اين نگاه به آموزش و پرورش است که اين نگاه ليبرال است .

اين نگاه اقتصاد ليبرال است .

مي گويد حق من هست هر چه قدر مي خواهم بگيرم. اول انقالب هر کس 2 ريال اضافه بر مي داشت ، تا سي روز اگر به
او مي گفتي سرخي صورتش برطرف نمي شد ، از خجالت. امروز وقتي اين کار را انجام مي دهند ، مي گويند ، حق

ماست ! اينها زحمت مي کشند. تالش مي کنند .چرا نبايد بگيرند. اينها نخبه اند. اين ها فالن.

اين نوع نگاه اقتصاد ليبرال ، امروز بر آموزش و پرورش خيمه زده است. من خواهش مي کنم اين ها را دقت کنيد.

سازمان هاي استثنا در زمينه پرداخت ها و اقتصاد آموزش و پرورش از نگاه حاجي بابايي

ادامه دارد

پياده سازي و ويرايش : نرگس کارگري
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تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 21:54

" انتظار مي رود سرپرست وزارت آموزش و پرورش، در مورد مسائل، مشکالت و دغدغه های
سازمان نوسازی، توسعه و تجهيز مدارس، در بخش های سخت افزاری، نرم افزاری و مهم تر از آن،

نيروی انساني فعال و پويا و با انگيزه، نگاه دغدغه مند داشته و همه ی اطالعات وضعيت موجود را از
کانال های متفاوت(و نه فقط گزارش های سازماني) پيگيری نمايند " هنر آشپزی ؛ ماست مالي با

کلنگ ؟!

گروه استان ها و شهرستان ها/ « سازمان نوسازي و تجهيز مدارس » از جمله سازمان هاي اقماري وزارت آموزش و
پرورش است که به نظر مي رسد خيلي در معرض ديد افکار عمومي و توجه رسانه ها قرار نگرفته است . فراهم کردن
امنيت و آرامش براي دانش آموزان و معلمان و ايجاد محيط آموزشي مناسب و استاندارد نخستين وظيفه و کارکرد وزارت
آموزش و پرورش و اين سازمان بايد باشد . علي رغم انتشار نامه هاي انتقادي در مورد عملکرد سازمان نوسازي و تجهيز
مدارس هيچ گاه اين سازمان به نقدها پاسخ نداده است . مشحص نيست روابط عمومي در اين گونه سازمان ها به چه
اموري مشغولند ؟ نامه ي زير توسط يکي از فرهنگيان براي صداي معلم ارسال گرديده است . اين رسانه آمادگي خود را

براي انتشار پاسخ مسئوالن اعالم مي کند .

زلزله در مسجد سليمان .خبر خوشايند نيست..حوادث طبيعي هميشه اخباري ناگوار به همراه خود داشته است.اصوال در
اين حوادث حتي االمکان سعي بر اين است تا از فاجعه انساني جلوگيري شود ، ولي به مرور اليه هاي عميق فاجعه، از

زير خروار ها سنگ و آجر و سيمان رخ مي نمايد.

عمق فاجعه- اليه اول:

رئيس سازمان مديريت بحران کشور با اشاره به مقصر بودن سازمان نوسازي مدارس در تخريب مدارس گفت : عمر مفيد
يک مدرسه بايد حدود 100 سال باشد و اين مدارس به دليل استفاده از مصالح نامرغوب پس از چند سال ساخت در اين

زلزله تخريب شدند.

اسماعيل نجار افزود: سازمان نوسازي مدارس بايد نظارت کامل در خصوص ساختوساز مدارس داشته باشد.چنانچه
مدعيالعموم وارد نشود، فرماندار بهعنوان نماينده دولت در خصوص مدارس شکايت رسمي انجام دهد ."

زلزله مسجد سليمان و اتتقاد از سازمان نوسازي و تجهيز مدارس

عمق فاجعه-اليه دوم:

سرپرست وزارت آموزش و پرورش به همراه رئيس سازمان نوسازي مدارس کشور، در سفر خود به خوزستان، ضمن
بازديد از مدارس آسيب ديده در زلزله، کلنگ احداث 4 مدرسه را در مسجد سليمان بر زمين زدند.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با تشکر از استاندار خوزستان در مشارکت با سازمان نوسازي مدارس، براي حذف
مدارس خشتي و گلي افزود: امروز چندين پروژه با اعتبار 25 ميليارد تومان اعتبار کلنگزني شد و تالش ميکنيم با

نگاهي ويژه به اين شهرستان بخشي از وظايف خود را براي تعليم و تربيت آن انجام دهيم.

زلزله مسجد سليمان و اتتقاد از سازمان نوسازي و تجهيز مدارس

عمق فاجعه-اليه سوم:
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رئيس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس کشور با اشاره به اينکه برخي از ساختمانهاي مدارس آسيبديده از زلزله
امکان مقاومسازي دارند، گفت: در سال 94 تا 96 مي توان ميزان تامين اعتبار براي پروژهها را بررسي کرد و سابقه

نداشته است که در يک سال 25 ميليارد تومان تامين اعتبار براي شهرستاني داشته باشيم.(!!؟)

وقتي دعوا باال مي گيرد:

رخشاني مهر در جلسه شوراي آموزش و پرورش استان خوزستانبا موضع گيري در مورد صحبت هاي رئيس سازمان
مديريت بحران کشور، گفت: مديريت بحران هيچ اعتباري براي مدارس آسيبديده از زلزله نداشته و مدارس کرمانشاه را
خود مردم ساختند؛ همچنين سيل سه استان را نيز خود مردم مديريت ميکنند و به کمک همين مردم در مسجد

سليمان شاهد توفيقاتي براي توسعه فضاهاي آموزشي هستيم.

وي همچنين افزود:خيرين مدرسهساز، 210 ميليارد تومان براي بازسازي مدارس استانهاي سيلزده کمک کردند.

سئواالت زيادي در مورد اين نحوه مديريت مي توان مطرح کرد، که چند تاي آن ها در ذيل مي آيد:

-1 اگر اين زلزله در ايام سال تحصيلي حادث مي شد، چه کسي واقعا پاسخگوي عمق فاجعه انساني آن و دانش آموزان
آسيب ديده مي بود؟

-2 آيا در عرصه قرن 21، درست است که براي آنکه بخواهيم موضوع تخريب مدارس جديد در حادثه زلزله را کم رنگ
جلوه دهيم، کلنگ به دست بگيريم و ماشاالله و انشاالله بگوييم ، که بله 25 ميليارد تومان امروز(در روز سفر سرپرست) و
پس از حادثه زلزله، تامين اعتبار کرده ايم و بعد همين موضوع را به عنوان افتخار بيان کنيم که اين اعتبار براي يک

شهرستان در اين مدت بي سابقه بوده است؟

-3 چگونه است که اين اعتبار ، يک دفعه اي و پس از حادثه به اين منطقه داده شده و آيا مشخص است که تخصيص
اعتبار فوق و بهره برداري از اين مدارس که تازه کلنگ آن ها به زمين زده شده، تا کي به طول خواهد انجاميد؟

-4 اين که گاه و بي گاه از کمک 210 ميليارد توماني خيرين محترم در بازسازي مدارس سيل زده، سخن بگوييم،
ارزشمندي کار و قدم خيرين را نشان مي دهد، ولي آيا مديريت سازمان نوسازي مدارس را به مديريت بر برگزاري

جلسات گلريزان تقليل نداده ايم؟

چندي پيش نامه جمعي از کارمندان نوسازي مدارس کشور، به وزير وقت در اعتراض به انتصاب دکتر محمد رکوعي،
داراي دکتراي تخصصي اصالح نژاد دام (!!!) از دانشگاه تربيت مدرس به سمت معاونت توسعه مديريت ، پشتيباني و
مشارکت هاي مردمي سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس کشور، در سايت صداي معلم (اينجا) انتشار يافت که هيچ

گونه جوابيه اي از سوي وزارت نشينان به آن داده نشد.

انتظار مي رود سرپرست وزارت آموزش و پرورش، در مورد مسائل، مشکالت و دغدغه هاي سازمان نوسازي، توسعه و
تجهيز مدارس، در بخش هاي سخت افزاري، نرم افزاري و مهم تر از آن، نيروي انساني فعال و پويا و با انگيزه، نگاه
دغدغه مند داشته و همه ي اطالعات وضعيت موجود را از کانال هاي متفاوت (و نه فقط گزارش هاي سازماني) پيگيري

نمايند.
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ارسال مطلب براي صداي معلم

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 23:14

اميرعلي نعمتالهي قائممقام سابق وزارت آموزش و پرورش و معاون سابق حقوقي و امور مجلس
وزارت آموزش و پرورش : در حال حاضر نيازی به برنامهای به غير از اجرای سند تحول بنيادين

نيست

گروه اخبار /
 اميرعلي نعمت الهي قائم مقام سابق وزارت آموزش و پرورش و معاون سابق حقوقي و امور مجلس وزارت آموزش و
پرورش در سومين ميزگرد بررسي چالش ها و مسائل گلوگاهي براي تحول نظام تعليم و تربيت و ويژگي هاي وزير آينده
آموزش و پرورش که در خبرگزاري فارس برگزار شد ، اظهار کرد : در نظام تعليم و تربيت آن چيزي که در اين سال ها
مغفول مانده است و مشکل اساسي نظام تعليم و تربيت است ، بحث مديريت و تدبير است و بايد ميان مديريت ، تدبير ،
تصميم گيري و تصميم سازي در عرصه هاي مختلف آموزش و پرورش با حوزه هاي تخصصي تعليم و تربيت تمايز قائل

شويم.
وي با اشاره به نهادهاي مختلف تصميم گير درباره آموزش و پرورش افزود : نهادهاي مختلفي از جمله مجلس ، دولت ،
شوراي عالي انقالب فرهنگي ، شوراي عالي آموزش و پرورش و ساختارهايي به صورت مستقيم و غيرمستقيم براي نظام

تعليم و تربيت نقشه سازي مي کنند و اين خودش موجب يک چالش مي شود.
نعمت الهي به سياسي کاري در آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت : به دليل گستردگي مخاطبان و فراواني ذي نفعاني
که نظام آموزش و پرورش دارد ، همواره گروه هاي سياسي ، احزاب و جريانات به خصوص در انتخابات به آموزش و
پرورش با ديد سياسي نگاه مي کنند و دغدغه دارند و نگرانند که آموزش و پرورش با کدام گروه و جريان همراهي کند .

اين هم يکي از مباحث جدي است.
 معاون سابق حقوقي و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش تصريح کرد : نکته بعد عدم توجه کافي و الزم به منزلت

فرهنگيان است چرا که ما نتوانستيم شأن معلم را فرهنگ سازي کنيم.
وي ادامه داد : اينکه بخواهيم بگوييم در اين دولت يا دولت هاي سابق کاري در آموزش و پرورش نشده ، توجه نشده يا
دغدغه آموزش و پرورش نبوده است ، جفاست ؛ با همه نقدي که به استعفاي آقاي بطحايي وجود دارد که بدون مشورت
و بر اساس تصميم خود ايشان استعفا کرده است ، اما رئيس جمهور براي انتخاب وزير آموزش و پرورش دغدغه دارد و به

دنبال اين است که فردي را معرفي کند که مشکالت آموزش و پرورش را کمتر کند ، قابل تقدير است.
نعمت الهي اضافه کرد : اينکه بخواهيم مشکالت آموزش و پرورش را مشکالت مالي و بودجه اي صرف بدانيم ، به نظرم
خيلي درست نيست و با همه مضايق دولت ، همه تخصيص ها و آنچه مورد نياز آموزش و پرورش بود ، سازمان برنامه و

بودجه و دولت تأمين کرد.
وي با اشاره به سند تحول بنيادين آموزش و پرورش گفت : در مورد سند تحول بنيادين و به ويژه در اواخر دهه 80 و
اوايل دهه 90 کار زيادي شد و سند پر افتخاري در کشور است اما در همين دولت ، زيرنظام هاي ششگانه آن آماده شد.

قائم مقام سابق وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد : شنيده مي شود که از وزراي پيشنهادي ، برنامه خواسته مي شود يا
برخي کانديداها برنامه دادند اما به نظر مي آيد در حال حاضر نيازي به برنامه اي به غير از اجراي سند تحول بنيادين
نيست و برنامه اي بهتر از زيرنظام هاي سند تحول و برنامه هاي عملياتي آن ، نيست ؛ در کنار آن ، مطالبه اي که رئيس
جمهور در ابتداي دولت دوازدهم از وزير وقت آموزش و پرورش به عنوان زمينه حکم وزير آموزش و پرورش داشتند و در
آن به صورت جامع و کامل به مشکالت و مسائل آموزش و پرورش شده است نيز مورد توجه است و به نظر مي آيد وزير

آينده آموزش و پرورش مي تواند روي همين برنامه ها متمرکز شود.
وي افزود : وزير آينده آموزش و پرورش بايد فرد توانمند و تحول خواه باشد و خيلي اعتقاد ندارم از معلمي ، کار را شروع
کرده باشد ؛ البته اگر فردي اينگونه باشد و انگيزه تحول داشته و تحول خواه باشد ، ترجيح دارد و مي تواند موثرتر باشد

لکن لزوما نياز نيست وزير آموزش و پرورش حتما از درون آموزش و پرورش باشد.
نعمت الهي ادامه داد : معتقدم در حال حاضر آموزش و پرورش به عمليات و اجرا نياز دارد نه به شيرين زباني و چرب
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زباني ؛ امروز معلمان و آموزش و پرورش ، خانواده و بازنشستگان آموزش و پرورش منتظر تحول هستند و وزير آموزش و
پرورش در کنار اجراي سند تحول ، کارهايي که در گذشته وزراي سابق شروع کردند و با سند تحول تطبيق دارد و به

مصلحت آموزش و پرورش است را بايد تکميل و اجرا کند.
وي با بيان اينکه بايد به بحث اقتصاد آموزش و پرورش توجه ويژه شود ، گفت : در بحث اقتصاد آموزش و پرورش چند
موضوع به ذهن متبادر مي شود اوالً آشنا بودن دانش آموزان و فرهنگيان با الفبا و مفاهيم اقتصاد است ؛ نکته بعد بحث
معيشت فرهنگيان و بازنشستگان است و مورد ديگر ، پيگيري و رفع مشکل صندوق ذخيره فرهنگيان ، ارتقا ، توسعه و

اقتصادي عمل کردن در آن است.
قائم مقام سابق وزارت آموزش و پرورش ادامه داد : ساختار آموزش و پرورش نکته بعدي است که آموزش و پرورش به
ساختار اداري کم حجم اما پربهره و پرانگيزه نياز دارد و فرد مورد نظر بايد بتواند تصميم گيري ، ادغام و منحل کند البته

بايد تدبير را چاشني کارش کند.
وي با بيان اينکه نکته بعد امالک و ساختمان هاي آموزش و پرورش است ، اظهار کرد : شايد يکي از نکات ضعف
آموزش و پرورش عدم تصميم گيري است به رغم وجود قوانين است ؛ ما به اندازه کافي به دليل توجه دولت ، مجلس و
ارکان نظام به آموزش و پرورش دارد ، قانون و آيين نامه داريم اما پيگيري براي اجرا و بهتر اجرا شدن آن است که مي

تواند کمک کند.
نعمت الهي گفت : بايد کسي از بيرون براي آموزش و پرورش نسخه نپيچد بلکه خودش مدير و اهل قاطعيت باشد و
بتواند براي آموزش و پرورش مدير تحول خواه و جهادي انتخاب کند ؛ امروز آموزش و پرورش به مديريت جهادي و

تحول خواه نياز دارد.
وي با بيان اينکه آموزش و پرورش بايد تبديل به نهاد شود و ساختار موجود آن به دليل نقشي که اين وزارتخانه در
پيشرفت کشور دارد ، ارتقا پيدا کند ، اظهار کرد اگر وزير آموزش و پرورش بخواهد مديون گروه هاي سياسي و تفکرات
سياسي باشد حتما آموزش و پرورش به مشکالت بيشتري بر مي خورد ؛ در آموزش و پرورش بايد فردي فارغ از گرايش
هاي سياسي با تعامل با همه ارکان نظام ، ذي نفعان و با استفاده از تجارب بومي و سند تحول به سمت و سوي اجرا برود

و با مديريت جهادي براي اجراي سند تحول آموزش و پرورش بکوشد.
خبرگزاري فارس

انتهاي پيام /

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 07:43
ديگر منابع

خبرخودرو فرتاک نيوز اتحادخبر شهر فردا بهداشت نيوز

تيتر برتر niksalehi.com همشهری آنالين خبر فوری
      

     

درمان پوسيدگي های دنداني ، پيش شرط ثبت نام دانش آموزان پايه ششم در مدارس

آفتاب نيوز  :  معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به اقدامات انجام شده در جهت رفع پوسيدگي هاي دنداني دانش
آموزان پايه ششم تحصيلي از سال 97 تا کنون ،  گفت :  هم اکنون پيش شرط ثبت نام دانش آموزان اين مقطع در

مدارس ،  عاري شدن از پوسيدگي دندان است.
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استانداری تهران

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 07:30

برگزاری جلسه ستاد پروژه مهر 98 آموزش و پرورش منطقه کهريزک

استانداري تهران : با حضور تمامي اعضا ، جلسه ستاد پروژه مهر 98 آموزش و پرورش منطقه کهريزک برگزار شد.

به گزارش دفتر اطالع رساني و روابط عمومي آموزش و پرورش کهريزک ، با حضور افضلي نيا مدير آموزش و پرورش
کهريزک ، ورمزيار معاونت پشتيباني و توسعه مديريت ، عباس عزيزان معاونت آموزش متوسطه ، فوالدپور معاونت
آموزش ابتدايي ، اسکندري مسئول حراست ، اديبي معاونت پرورشي و تربيت بدني اين اداره و ديگر اعضا ، جلسه ستاد

پروژه مهر 98 منطقه کهريزک در اتاق شوراي آموزش و پرورش کهريزک برگزار شد.
در ابتدا افضلي نيا مدير آموزش و پرورش کهريزک ضمن قدرداني از زحمات صورت گرفته ، گفت : تمامي اعضاي ستاد
بايد با برنامه ريزي کامل و دقيق طبق شيوه نامه اجرايي پروژه مهر برنامه ها و فعاليت هاي خود را به نحو مطلوب و

شايسته انجام دهند.
وي در ادامه افزود : فراهم آوردن فضاي با روحيه و همچنين ايجاد انگيزه جهت فراگيري علم و دانش و بروز

استعدادهاي دانش آموزان از اهم وظايف و فعاليت هاي کارگروه هاي ستاد پروژه مهر مي باشد.
مدير آموزش و پرورش کهريزک همچنين اظهار داشت : انتظار ميرود بازديد از مدارس توسط اعضا حاضر به صورت

منظم صورت پذيرد تا کم و کاستي ها با همکاري همه جانبه و پيگيري ها الزم برطرف شود.
شايان ذکر است در پايان ضمن شرح وظايف کارگروه ها ، اعضاي حاضر پيرامون برنامه ها و فعاليت هاي پيشنهادي خود

جهت هر چه بهتر برگزار شدن مهر 98 به بحث و تبادل نظر پرداختند.

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 07:30
ديگر منابع

شهر فردا    ايران آنالين

140 هزار دانش آموز ايراني بازمانده از تحصيل / دولت توان مقابله با آسيب . . .

اعتماد آنالين : اعتمادآنالين | عبدالرضا فوالدوند مديرکل آموزش و پرورش شهر تهران در مراسم اختتاميه طرح
پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي دانش آموزان ( ماد ) با بيان اينکه در حوزه مديريت و مقابله با آسيب هاي اجتماعي
اقداماتي انجام شده است ، افزود : با اقدامات مذکور در برخي شاخص ها موفق عمل کرده ايم ، اما متاسفانه در برخي
شاخص ها نتوانسته ايم به درستي مديريت کنيم و بايد بعد از بررسي مجدد و بازنگري آنها را اجرايي کنيم . وي
ارزشمندترين دارايي کشور را نيروي انساني دانست و گفت : مهمترين خطر تهديد سرمايه ملي ، نيروي انساني در کشور

است ، با اين حال گاهي در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي موفق نبوده ايم و متاسفانه در ايام گذشته مقابله

اعتمادآنالين | عبدالرضا فوالدوند مديرکل آموزش و پرورش شهر تهران در مراسم اختتاميه طرح پيشگيري از آسيب
هاي اجتماعي دانش آموزان ( ماد ) با بيان اينکه در حوزه مديريت و مقابله با آسيب هاي اجتماعي اقداماتي انجام شده
است ، افزود : با اقدامات مذکور در برخي شاخص ها موفق عمل کرده ايم ، اما متاسفانه در برخي شاخص ها نتوانسته

ايم به درستي مديريت کنيم و بايد بعد از بررسي مجدد و بازنگري آنها را اجرايي کنيم.

وي ارزشمندترين دارايي کشور را نيروي انساني دانست و گفت : مهمترين خطر تهديد سرمايه ملي ، نيروي انساني در
کشور است ، با اين حال گاهي در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي موفق نبوده ايم و متاسفانه در ايام گذشته مقابله

ريشه اي با آسيب هاي ريشه اي و رفتار پرخطر انجام نشده است.
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مديرکل آموزش و پرورش استان تهران با اشاره به اينکه بر اساس آمارهاي اعالم شده 140 هزار دانش آموز بازمانده از
تحصيل در کشور وجود دارد ، ادامه داد : آموزش و پرورش به تنهايي نمي تواند کارهاي روي زمين مانده را انجام دهد و
بازگرداندن اين دانش آموزان بازمانده به مسير علم و دانش يک عزم ملي و انقالبي مي خواهد . آمار دانش آموزان

بازمانده از تحصيل تهديد بزرگي در جامعه است.

فوالدوند با بيان اينکه عنوان شده 81 درصد کودکان خياباني اتباع بيگانه هستند ، گفت : بنابراين بايد تالش کنيم در
راستاي مديريت کشور بيشتر به اين مقوله بپردازيم . معاف کردن اتباع از پرداخت هزينه تحصيل يکي از اقدامات مثبتي

بوده که انجام شده است.

وي با اشاره به اقدامات انجام شده براي جلوگيري از خشونت در جامعه نيز توضيح داد : يکي از مهمترين عوامل آسيب
هاي اجتماعي مي تواند خشونت باشد و اين خشونت ها از درون جامعه شکل مي گيرد ، بنابراين بايد با اين آسيب
اجتماعي ريشه اي برخورد کنيم . برگزاري مراسم و همايش کافي نيست ، بايد تالش کنيم و نتيجه کار را بررسي کنيم

و اگر کاري که انجام مي شود نتيجه اي نداشته باشد نبايد تکرار شود.

فوالدوند افزود : مقابله با آسيب ها و رفتارهاي پرخطر نياز به عزم ملي دارد و تنها با يک مجموعه نمي توان اقدامات
موثري انجام داد و اين آفت هايي است که جامعه را تهديد مي کند ، بلکه بايد با تالش دستگاه ها و مجموعه ها گام

هاي موثري در جهت پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي برداشته شود.

فوالدوند با تاکيد بر اينکه نبايد نسبت به آسيب هاي اجتماعي ، نگاه امنيتي داشت ، افزود : بخش خصوصي بايد وارد
اين حوزه شود . مقابله با آسيب ها توسط دولت امکان پذير نيست ، به همين دليل بخش خصوصي ، مردم و جوانان بايد

پا به عرصه بگذارند و در اين راه چه اشکالي دارد که از الگوهاي موفق خارج و داخل کشور استفاده کنيم.

منبع : ايسنا

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 00:43

سودجويي مافيای کنکور از برند دانشگاه های برتر

ايران آنالين : کمتر از دو هفته ديگر به اعالم نتايج کنکور سراسري سال 98 دانشگاه ها زمان باقي مانده است اما در اين
ميان برخي از آموزشگاه ها و مؤسسات کنکور بيکار ننشسته اند و هر بار تبليغات پرزرق و برق تري از سال هاي قبل
عرضه مي کنند . خيلي هايشان از حاال تبليغ انتخاب رشته داوطلبان کنکور 98 دانشگاه ها را آغاز کرده اند و برخي هاي

ديگر هم در کنار انتخاب رشته دانشگاهي ، نگاهي هم به کنکور 99 دانشگاه ها دارند.

آنهايي که اسم و رسمي دارند در تيزرهاي تبليغاتي که در سطح شهر به نمايش درآورده اند از نام برند دانشگاه هاي
معروف استفاده کرده اند . در آگهي تبليغات اين مؤسسه ها آمده است : « پشتيبان آموزشي مؤسسه را از بهترين

دانشگاه کشور استخدام مي کنيم. »
به گزارش « ايران » ، اين مؤسسات مي خواهند تا دانشجويان برتر دانشگاه ها با دانش آموزان تماس بگيرند و آنها را به
شرکت در آزمون ها ترغيب کنند براي هر دانش آموزي هم که جذب کنند سه هزار تومان حقوق مي گيرند . آنها مي
خواهند که پشتيبان ها با دانش آموزان تماس بگيرند و بگويند ما کتاب هاي تست اين مؤسسه کنکور را زده ايم شما هم

از اين مؤسسه کتاب بخريد.
از سوي ديگر مؤسساتي هم هستند که وعده انتخاب رشته خوب در دانشگاه برتر را مي دهند . اين مؤسسات با وعده

چهارشنبه 9 مرداد ماه 1398

147



هايي همچون بازگشت مبلغ پرداخت شده براي مشاوره در صورت عدم قبولي و همکاري با مسئوالن سازمان سنجش
آموزش کشور براي انتخاب رشته در دل داوطلبان کنکور وسوسه ايجاد مي کنند . اين تبليغات در حالي انجام مي شود
که مسئوالن سازمان سنجش آموزش کشور بارها اعالم کرده اند که با هيچ مرکزي در زمينه انتخاب رشته همکاري نمي

کنند و اقدام مؤسسات انتخاب رشته آزاد مورد تأييد آنها نيست.
موضوعي که حسين توکلي معاون سازمان سنجش آموزش کشور بر آن اشاره مي کند و به خبرنگار « ايران » مي گويد :
خانواده ها توجه کنند که سازمان سنجش با هيچ مرکزي در زمينه انتخاب رشته دانشگاهي فعاليت نمي کند . تمام
موارد انتخاب رشته در سايت سازمان سنجش نوشته شده است و داوطلبان با مراجعه به سايت ما مي توانند در اين
زمينه اطالعات الزم را به دست آورند . وي با تأکيد بر اينکه خانواده ها فريب مؤسسات انتخاب رشته را نخورند ، مي
گويد : به داوطلبان توصيه مي کنيم که خودشان بر اساس کارنامه که در اختيارشان قرار مي دهيم و عالقه اي که به
رشته تحصيلي دارند انتخاب رشته کنند . همچنين داوطلبان به گفته ها و شنيده هاي افراد و مؤسسات توجهي نکنند .
در بسياري از رشته ها ظرفيت خالي وجود دارد و خانواده داوطلبان هم بدانند که اگر با دقت انتخاب رشته کنند

فرزندشان حتماً در دانشگاه قبول خواهد شد.
دانشگاه شريف قراردادي با مؤسسه کنکور ندارد

کنکور سال هاست بازاري چند صد ميلياردي را براي بسياري از مؤسسات و ناشرين کتاب هاي کنکور فراهم ساخته است
. مافياي اين بازار پر سود با وجود قانون حذف آن ، هرگز اجازه حذف کنکور را نداده اند آنها هر روز با شگردي جديد

تبليغات خود را عرضه مي کنند . اين بار اما نوبت سو استفاده از اسم دانشگاه هاي مادر و شناخته شده است.
 يکي از همين مؤسسات کنکور در تبليغات خود مدعي شده است که مدرسان و پشتيبان هاي آنها از دانشگاه شريف
هستند موضوعي که موجب واکنش محمود فتوحي ، رئيس دانشگاه صنعتي شريف شده است : دانشگاه شريف با هيچ
مؤسسه کنکوري قراردادي ندارد . ما اجازه نمي دهيم که از نام دانشگاه براي جذب مشتري استفاده کنند و حتماً اين
موضوع را پيگيري خواهيم کرد . وي به خانواده داوطلبان هشدار مي دهد که اين مؤسسات مي خواهند از نام دانشگاه
سو استفاده کنند و دانشگاه هيچ نقشي در انتخاب رشته و کالس کنکور داوطلبان ندارد تا جايي هم که اطالع دارم

دانشجويان شريف مشغول کسب و کار خودشان در داخل دانشگاه هستند اين موضوع را قانوناً پيگيري مي کنيم.
کلمات کليدي
مافياي کنکور

سودجويي
دانشگاه هاي برتر

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 07:43
ديگر منابع

ناطقان   

چند نوع مدرسه در ايران داريم ؟ + شرايط ثبت نام

ايران اکونوميست : ايران اکونوميست - مدارس متعددي در نظام تعليم و تربيت وجود دارد که دانش آموزان بر اساس
شرايط خود مي توانند در يکي از آنها تحصيل کنند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران ، تنوع مدارس ، خانواده ها را در فصل ثبت نام دچار مشکل کرده است . با وجودي که بيش
از يک ماه ، از زمان ثبت نام رسمي دانش آموزان گذشته است اما همچنان ورود به مدارس براي برخي دانش آموزان يا
به دليل محدوده جغرافيايي ، پر بودن ظرفيت مدارس دولتي و يا به دليل مردد بودن براي انتخاب مدرسه بهتر ، با اما و

اگر هايي مواجه است.

بر اساس آنچه آموزشي و پرورشي ها مي گويند حدود 18 نوع مدرسه در کشور داريم که هر کدام براي پذيرش دانش
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آموز شرايط خاص خود را مي طلبد که در ادامه آن را بررسي مي کنيم.
مدارس دولتي

مدارس دولتي بر اساس قوانين کشور بايد دانش آموزان مقاطع تحصيلي مختلف را بدون هرگونه هزينه ثبت نام کنند ،
اين دانش آموزان بايد با گروه سني در نظر گرفته شده براي هر مقطع تحصيلي باشند تا امکان ثبت نام براي آن ها وجود
داشته باشد . البته با توجه به جمعيت باالي دانش آموزي و کمبود فضاي آموزشي معموال ثبت نام در اين مدارس دشوار

است يا کيفيت الزم را ندارد.
مدارس غير دولتي

مدارس غيردولتي مطابق با قوانين رسمي کشور اما به بهاي پرداخت شهريه ، خدمات آموزشي براي دانش آموزان ارائه
مي کند البته الگوي شهريه اي براي اين مدارس در نظر گرفته شده است اما رعايت اين الگو همواره با چالش هايي
همراه بوده است و معموال بيش از مبلغ در نظر گرفته شده از خانواده ها شهريه دريافت مي شود اما به هر ترتيب اين

مدارس مدعي ارائه خدمات بهتر و بيشتر به دانش آموزان مطابق با چارچوب هاي حاکميتي هستند.
مدارس شاهد

مدارس شاهد نوع خاصي از مدارس دولتي بوده که تنها براي خانواده هاي شهدا ، جانبازان ، آزادگان و مدافعان حرم در
نظر گرفته شده است ، اين مدارس با پرداخت شهريه ( کمتر از شهريه مدارس غير دولتي ) به ارائه خدمات براي خانواده

هاي شهدا ، جانبازان و ايثارگران مي پردازد و دانش آموز براي پذيرش در اين مدارس بايد شرايط ويژه اي داشته باشد.
مدارس سمپاد

اين مدارس ويژه دانش آموزان با استعدادهاي درخشان است که پذيرش دانش آموز از طريق آزمون ورودي انجام مي
شود . دانش آموزان اين مدارس سطح هوشي باالتري نسبت به دانش آموزان عادي دارند و به ازاي پرداخت شهريه اي

مصوب اين مدارس خدمات بيشتر علمي و آموزشي هم دريافت مي کنند.
مدارس نمونه دولتي

اين مدارس نوعي از مدارس دولت هستند که معموال دانش آموزان با شرايط تحصيلي بهتر نسبت به ساير دانش آموزان
را از طريق آزمون ورودي پذيرش مي کنند . در اين مدارس مطابق شهريه مصوب آموزش و پرورش دانش آموز براي
تحصيل بايد مبالغي را پرداخت کند و در ازاي اين شهريه خدماتي بيشتر از برنامه درسي مصوب به دانش آموزان ارائه

مي شود.
مدارس هيئت امنايي

اين مدارس نوعي ديگر از مدارس دولتي محسوب مي شود که از طريق مشارکت با خانواده و پرداخت شهريه در ازاي
خدمات ويژه آموزشي فعاليت مي کنند . در اين نوع مدارس محدوديتي براي حضور دانش آموزان وجود ندارد و بدون

آزمون ورودي مي توانند در اين مدارس نام نويسي کنند.
مدارس استثنايي

مدارس استثنايي نوعي از مدارسي هستند که براي دانش آموزان با نياز هاي ويژه در نظر گرفته شده اند ، در اين مدارس
دانش آموزان دچار مشکالت ذهني ، حرکتي يا معلوليت هاي چند گانه تحصيل مي کنند و در مواردي کتاب هاي درسي

نسبت ساير دانش آموزان مدارس عادي متفاوت است.
مدارس علوم و معارف اسالمي

اين مدارس بيشتر مبتني بر دروس علوم ديني و قرآني ارائه مي شود و دانش آموزان براي ورود به اين مدارس بايد
گزينش خاصي انجام دهند.

 مدارس سما
اين مدارس وابسته به دانشگاه آزاد هستند و نوعي از مدارس غيردولتي محسوب مي شوند که البته شهريه آن نسبت به
مدارس غيردولتي کمي پايين تر است اما بر اساس خدماتي که ارائه مي دهد دانش آموزان موظف به پرداخت شهريه

هستند.
مدارس فرهنگ

نوعي از مدارس به نام فرهنگ براي دانش آموزان رشته علوم انساني در نظر گرفته شده است که دروس ويژه اين رشته را
با توجه ويژه تري به دانش آموزان آموزش مي دهد البته اين مدارس مطابق با برنامه درسي ملي فعاليت مي کنند و فقط
دروس علوم انساني با نگاه تخصصي به دانش آموز ارائه مي شود و در ارزاي اين خدمات مبلغي دريافت مي کنند و

همچنين دانش آموزان بايد براي تحصيل در اين نوع از مدارس آزمون ورودي بدهند.
هنرستان ها
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هنرستان ها در شاخه کاردانش و فني حرفه اي مقطع متوسطه دوم براي دانش آموزان ارائه مي شود که دروس اين
شاخه مهارتي پيش از آنکه به مباحث تئوري و نظري بپردازد دست ورزي را به هنر آموز مي آموزد . وجود مدارس
متعدد باوجود مخالفاني که به دنبال داشته است همچنان در نظام آموزشي کشور برقرار است و گاهي زمزمه اي براي

کاهش اين تنوع وجود دارد.

انتهاي پيام /

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 09:01
ديگر منابع

     

صعود 300 دانش آموز انجمن اسالمي دانش آموزان به قله سبالن

ايران اکونوميست : ايران اکونوميست - دبيرکل اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانش آموزان گفت : 300 دانش آموز
اتحاديه انجمن هاي اسالمي در يک اردوي تشکيالتي ملي به قله سبالن صعود مي کنند.

به گزارش خبرگزاري مهر ، حسين تاريخي دبيرکل اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانش آموزان گفت : سومين دوره
جشنواره » چند قدم تا آسمان » با حضور 300 دانش آموز منتخب انجمن هاي اسالمي مدارس سراسر کشور از

سيزدهم مرداد به مدت 5 روز در استان اردبيل برگزار مي شود.
دبيرکل اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانش آموزان گفت : عالوه بر آن که حضور يکپارچه بيش 300 دانش آموز از
تشکيالت همراه با مسئوالن استانها و معاونين تربيتي هر استان اتفاق بزرگ و منحصر به فردي در فضاي دانش آموزي به
حساب مي آيد ، ترکيب فعاليت هاي تشکيالتي اتحاديه با ورزش همگاني يکي از رويدادهاي مبارکي است که در اردوي
چند قدم تا آسمان به وقوع خواهد پيوست . چرا که در ورزش کوهنوردي تمام تالش متمرکز بر استقامت ورزيدن براي
رسيدن به هدف و فتح قله است و با توجه به اين که در فصل تابستان و تعطيالت دانش آموزان هستيم ، از اين منظر
گمان کرديم مي توان در قالب اين اردو به طور عملي به اهداف تشکيالتي اتحاديه بپردازيم و به طور عملي استقامت

براي نيل به هدف را مشق کنيم.
تاريخي خاطرنشان کرد : اين جشنواره گردهمايي دانش آموزان منتخب انجمن هاي اسالمي در کنار يکديگر به همراه
اجراي برنامه هاي تربيتي ، فرهنگي و آموزشي است که دو روز اول آن به شرکت درکارگاه هاي آموزشي ، دوره هاي

تربيتي ، خيمه هاي مي گذرد و در دو روز آخر نيز دانش آموزان به قله سبالن صعود مي کنند.
اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانش آموزان عالوه بر جشنواره « چند قدم تا آسمان » ، برنامه هاي متعددي را در فصل
تابستان براي دانش آموزان برنامه ريزي کرده که جشنواره رسانش ، برنامه هاي آموزشي و تربيتي در سطح استانها و . .

. از اين موارد مي باشند.
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تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 09:23
ديگر منابع

      

 

اتمام فاز اول مدارس عاری از پوسيدگي دندان تا پايان سال

ايران اکونوميست : ايران اکونوميست - معاون بهداشت وزارت بهداشت ، از اتمام فاز اول طرح « مدارس عاري از
پوسيدگي دندان » در کشور تا پايان سال 98 خبر داد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، عليرضا رئيسي ، در برنامه تفصيلي کارگاه مديريت پيشگيري و کنترل بيماري هاي غيرواگير
در دانشگاه علوم پزشکي تهران ، گفت : اين طرح از سال 97 شروع شد و يک ميليون و 200 هزار دانش آموز پايه ششم

تحصيلي تحت پوشش آن قرار گرفتند.
وي افزود : 3200 واحد دندانپزشکي به صورت رايگان اين تعداد دانش آموز را معاينه و دندان هاي پوسيده آنها را مداوا

کردند.
معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به اينکه هم اکنون پيش شرط ثبت نام دانش آموزان اين مقطع در مدارس عاري
شدن از پوسيدگي دندان است ، گفت : اين دانش آموزان پيش از ثبت نام بايد با مراجعه به واحدهاي بهداشت دهان و

دندان وزارت بهداشت در سراسر کشور ابتدا پوسيدگي دندان هاي خود را مداوا کنند بعد مجوز ثبت نام بگيرند.
رئيسي خاطرنشان کرد : با اجراي اين طرح پيش بيني مي کنيم دانش آموزان مقاطع تحصيلي هفتم ، هشتم و نهم

دبيرستان هاي کشور بعد از سه سال همه عاري از پوسيدگي دندان شوند.
وي تصريح کرد : گروه سني ششم ابتدايي و اين گروه سني ، گروه هاي هدف و مهم ترين رده سني براي آموزش پذيري

بهداشت دهان و دندان هستند.
معاون بهداشت وزارت بهداشت با بيان اين که با اجراي طرح مذکور تاکنون 700 هزار دانش آموز پايه ششم عاري از
پوسيدگي دندان شده اند ، افزود : پيش بيني مي کنيم وضعيت کشور پس از 5 سال در شاخص پوسيدگي دندان به

نقطه مطلوبي برسد.

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 05:22
ديگر منابع

جماران ديدار نيوز ساعت 24       صراط نيوز

ارجاع پرونده 27 مدير مدرسه دولتي به هيئت تخلفات

ايران خبر : مديرکل آموزش و پرورش شهر تهران از اخطار و تذکر به 16 موسس مدارس غيردولتي در پي تخلفاتي در
ايام ثبت نام خبر داد و گفت : پرونده 27 تن از مديران مدارس دولتي نيز به هيئت تخلفات ارجاع شده است.

به گزارش ايران خبر ، عبدالرضا فوالدوند در گفت و گو با ايسنا ، درباره مشکالت خانواده ها در ايام ثبت نام و تخلفات
مدارس دولتي و غيردولتي در زمينه دريافت وجوه اضافي اظهار کرد : در همه مدارس امکان تخلف وجود دارد اما مهم

اين است که نظارت جدي بر مدارس غيردولتي با تمام قدرت در حال انجام است.
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وي افزود : عالوه بر هيئت هاي بازرسي ثابت در مناطق شش گانه اول تهران ، تيم هاي سيار نيز از مدارس بازديد مي
کنند.

مديرکل آموزش و پرورش شهر تهران با بيان اينکه اخيرا حدود 16 موسس مدارس غيردولتي اخطار و تذکر دريافت کرده
و با آنها برخورد شده است گفت : در مدارس دولتي هم مواردي وجود داشته و پرونده 27 تن از مديران مدارس به
هيئت تخلفات ارجاع شده است . در مدارس دولتي بخشي از تخلفات به دريافت هاي کمک هاي مردمي حين ثبت نام

باز مي گردد.

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 05:22
ديگر منابع

خراسان شمالي 760 سهميه جذب معلم دارد

بازارکار : معاون پژوهش ، برنامه ريزي و منابع انساني آموزش و پرورش خراسان شمالي گفت : امسال 760 سهميه
جذب معلم براي اين استان در نظر گرفته شده است . قنبرعلي خوش آيينه در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينکه
امسال قرار است 55 هزار نيرو جذب آموزش و پرورش شوند ، اظهار کرد : از اين تعداد سهميه 37 هزار نفر تاييد اما 17
هزار نفر باقي مانده را وزارتخانه تاييد نکرده است ، اظهار کرد : از اين تعداد نيروي تاييد شده ، 25 هزار نيرو از طريق
تربيت معلم و 12 هزار نفر از طريق آزمون جذب مي شوند که خراسان شمالي از طريق تربيت معلم 500 نيرو و با آزمون

260 نفر سهميه استخدامي دارد . خوش آيينه افزود : از بين 17 هزار نفري که مورد تاييد و

خراسان شمالي 760 سهميه جذب معلم دارد
معاون پژوهش ، برنامه ريزي و منابع انساني آموزش و پرورش خراسان شمالي گفت : امسال 760 سهميه جذب معلم

براي اين استان در نظر گرفته شده است.
قنبرعلي خوش آيينه در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينکه امسال قرار است 55 هزار نيرو جذب آموزش و پرورش شوند
، اظهار کرد : از اين تعداد سهميه 37 هزار نفر تاييد اما 17 هزار نفر باقي مانده را وزارتخانه تاييد نکرده است ، اظهار
کرد : از اين تعداد نيروي تاييد شده ، 25 هزار نيرو از طريق تربيت معلم و 12 هزار نفر از طريق آزمون جذب مي شوند

که خراسان شمالي از طريق تربيت معلم 500 نيرو و با آزمون 260 نفر سهميه استخدامي دارد.
خوش آيينه افزود : از بين 17 هزار نفري که مورد تاييد وزارتخانه قرار نگرفته است ، 6 هزار نفر به عنوان نيروي خدماتي

و باقي بصورت حق التدريسي و پيماني جذب مي شوند اما هنوز به طور دقيق سهميه هر استان اعالم نشده است.
وي تصريح کرد : قرار است مرداد ماه جاري تا مهره ماه امسال ميزان سهميه هر استان اعالم شود.

معاون پژوهش ، برنامه ريزي و منابع انساني آموزش و پرورش خراسان شمالي بيان کرد : سال گذشته 600 نيرو از
طريق تربيت معلم و 207 نفر نيز با آزمون جذب آموزش و پرورش اين استان شدند.

خوش آيينه همنين در ارتباط با استخدامي هاي نهضت گفت : مدارک تمامي نيروهاي نهضتي که قبل از سال 92
مشغول به فعاليت بوده اند براي وزارت آموزش و پرورش ارسال مي شود و پس از تاييد وزارتخانه به صورت حق

التدريسي جذب مي شوند.

8 امرداد 1398 9 : 7
اخبار مرتبط

رشته معماري سازماني جز رشته هاي مصوب دانشگاهي قرار گرفت
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چاپ | ارسال به ديگران

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 16:16

170 هزار دانش آموز شهرستان اروميه مهر امسال به مدرسه مي روند

مدير آموزش و پرورش شهرستان اروميه گفت : 170 هزار دانش آموز در مقاطع مختلف تحصيلي در مهر ماه امسال به
مدرسه مي روند که بيشتر آنها ثبت نام شده اند.

به گزارش تابناک آذربايجان غربي محمد مجرد امروز در جلسه شوراي اداري شهرستان اروميه ، با اشاره به اينکه امسال
هشت هزار نفر از دانش آموزان شهرستان اروميه در پايگاه هاي تابستاني ثبت نام کردند اظهار کرد : زمان آغاز فعاليت

اين پايگاه ها هفته اول تير ماه بود و اين فعاليت ها نيز تا اواخر مرداد ماه ادامه خواهد داشت.
وي با اشاره به وجود 90 هزار نفر دانش آموز دوره ابتدايي در سطح شهرستان اروميه تصريح کرد : تاکنون 83 هزار نفر

از اين دانش آموزان ثبت نام کرده و هفت هزار نفر از آنها باقي مانده است.
مدير آموزش و پرورش شهرستان اروميه گفت : تاکنون 92 درصد ثبت نام مدارس ابتدايي رو به پايان بوده و 90 درصد
ثبت نام از دانش آموزان مقطع متوسطه اول و معادل 33 هزار نفر انجام شده است و عالوه بر آن ، 50 درصد دانش

آموزان مقطع متوسطه دوم نيز ثبت نام خود را به پايان رسانده اند.
وي بيان کرد : در حالت کنوني امسال 170 هزار دانش آموز در مقاطع مختلف تحصيلي در مهر ماه امسال به مدرسه مي

روند که بيشتر آنها ثبت نام شده اند.
مجرد با اشاره به يکي از چالش هاي رو به روي آموزش و پرورش افزود : متاسفانه تنظيم اجاره نامه هاي صوري سبب

ثبت نام دانش آموزان در غير محل سکونت آنان شده است.
وي با بيان اينکه امسال هفت هزار و 190 نفر معلم رسمي و پيماني در مهر ماه به آموزش پرداخته و 235 نفر از آنان نيز
بازنشست مي شوند اظهار کرد : اين در حالي است که آموزش و پرورش شهرستان اروميه با کمبود معلم مواجه بوده اما

با اين وجود ، اول مهر ماه امسال شاهد کالس بدون معلم نخواهيم بود.
مدير آموزش و پرورش شهرستان اروميه با اشاره به اينکه کتب مورد نياز آموزشي از طريق آموزش و پرورش نيز انبار
شده است گفت : اين کتاب ها از ابتداي شهريور ماه توزيع شده و در اختيار دانش آموزان قرار مي گيرد و هم اکنون تنها

در چند ماده درسي کمبودهايي وجود دارد که آن را نيز تحويل خواهيم گرفت.
وي در ادامه با تاکيد بر اينکه اخذ شهريه در مدارس ممنوع است بيان کرد : حتي اگر مديران به صورت اختياري نيز

شهريه از دانش آموزان اخذ کنند خالف کرده و با مديران خاطي برخورد مي شود.

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 19:26

تفاهم نامه همکاری بين جمعيت هالل احمر واداره کل آموزش وپرورش استان . . .

تابناک ايالم : صبح امروز در نشستي تعاملي بين حمعيت هالل احمر و اداره کل آموزش وپرورش استان ايالم ، تفاهم
نامه همکاري منعقد شد.

صبح امروز در نشستي تعاملي بين حمعيت هالل احمر و اداره کل آموزش وپرورش استان ايالم ، تفاهم نامه همکاري
منعقد شد.

به گزارش تابناک ايالم ، مديرکل آموزش وپرورش استان ايالم نقش جمعيت هالل احمر استان در سيل جاري را ستو

چهارشنبه 9 مرداد ماه 1398

153



دوگفت : امدادگران جمعيت هالل احمر با حضور موثر در سيل اخير ، کارنامه درخشاني از خود بر جاي گذاشت .
اسفنديار رستم زاد ادامه داد : در سيل استان ايالم ، سازمان هالل احمر پيش رو تر از ساير دستگاهها ظاهر شد و در

تمام نقاط سيلزده استان آثار تالش ها ، خدمات ارزنده وياري رساني آنان به خوبي مشهود بود .
رستم زاد ابراز اميدواري کرد که با تعامل هر چه بيشتر آموزش وپرورش با جمعيت هالل احمر زمينه عضويت دانش

آموزان وفرهنگيان در اين سازمان فراهم شود .
در ادامه رييس جمعيت هالل احمر استان با تشريح بخشي از خدمات سازمان هالل احمر گفت : جوانان وداوطلبين

بعنوان بدنه اصلي جمعيت در بهبود خدمات وامداد رساني به مردم در مواقع بحراني تاثير بسزايي دارند.
وي افزود : سيل اخير ميداني براي محک ميزان آمادگي و خدمات رساني امدادگران جمعيت هالل احمر به هم استاني

هاي سيل زده در مناطق مختلف استان بود .
عارفي کارکرد جمعيت هالل احمر دربحران سيل اخير استان را موفق وقابل قبول ارزيابي کرد و گفت : بدليل سطح
کيفي وکمي امدارساني وخدمات دهي به مناطق سيل زده ، حمعيت هالل احمر استان از سوي صليب سرخ جهاني مورد

تجليل قرار گرفت.
در اين نشست تعاملي که رييس جمعيت هالل احمر ، معاون مشارکتهاي مردمي اين جمعيت و جمعي از فرهنگيان

داوطلب عضو هالل احمر نيز حضور داشتند ، تفاهم نامه همکاري بين دو دستگاه منعقد شد .
براساس اين تفاهم نامه مقررشد تا اداره کل آموزش وپرورش استان مقدمات عضويت دانش آموزان و فرهنگيان بعنوان
داوطلب جمعيت هالل احمر ر افراهم و در مواقع بحراني مکانهاي مورد نياز در اختيار اين جمعيت قرار دهد در مقابل نيز
جمعيت هالل احمر استان ضمن برگزاري دوره هاي آموزشي کمکهاي اوليه وامدادگري ، خدمات وتسهيالت مورد نياز را

در اختيار دانش آموزان کم بضاعت قرار دهد.
درپايان اين مراسم از آقايان حسين کوخايي و خانم ها معصومه شاهماري ، شکوفه خيري وصائبه کاوه با اهداي لوح

تقدير تجليل به عمل آمد.

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 10:08
ديگر منابع

دريافت اجباری کمک به مدرسه غيرقانوني و غيرشرعي است

تهران نيوز : نماينده مردم شهرستان هاي رباط کريم و بهارستان گفت : مدارس حق دريافت وجه از والدين دانش
آموزان به عنوان کمک به مدرسه را ندارند و شهروندان مي توانند در مقابل اين اقدام به مراجع قضايي شکايت کنند.

به گزارش شبکه خبري تهران نيوز ، دريافت کمک به مدرسه آن هم به صورت اجباري از جمله معضالتي است که سال
ها است والدين و دانش آموزان با آن دست و پنجه نرم مي کنند و طمع برخي مدارس براي دريافت اين پول ها هرسال

بيشتر مي شود و اين درحالي است که مسئولين دريافت کمک به مدرسه را غيرقانوني مي دانند.
حجت االسالم والمسلمين حسن نوروزي نماينده مردم شهرستان هاي رباط کريم و بهارستان در جمع خبرنگاران در
رابطه با موضوع دريافت کمک به مدرسه ها ، عنوان داشت : قانون اساسي تعليم و تربيت و آموزش و پرورش را رايگان
اعالم کرده است و والديني که توان مالي ندارند مي توانند از مدرسه اي که درخواست پول مي کند به دادسرا شکايت

کند.
وي همچنين در رابطه با نقش دادستان و دادسرا در خصوص معضل مذکور ، تصريح کرد : دادستان مي تواند پس از
شکايت والدين دانش آموزان به عنوان مدعي العموم به موضوع ورود کند و به شدت و مطابق قانون با اين افراد متخلف

برخورد نمايد.
حجت االسالم والمسلمين نوروزي درپايان باتوجه به لزوم جلوگيري از دريافت اجباري هرگونه وجه از دانش آموزان ،
خاطرنشان کرد : اين که از دانش آموزان پول ، ورق يا دفتر بگيرند يا به اوليا دانش آموزان فشار بياورند نه شرعي ، نه
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قانوني و نه وجداني مي باشد.
درپايان الزم به ذکر است که برخورد با اين شرايط در مرحله اول اقدامات جدي مسئولين مربوطه را مي طلبد و در
مرحله دوم زيربار نرفتن والدين دانش آموزان براي پرداخت اين مبالغ به مدرسه را طلب مي کند ، چراکه بنا به گفته
نماينده مردم شهرستان هاي رباط کريم و بهارستان ، شهروندان مي توانند در مقابل اين خواسته مدارس به مراجع

قضائي شکايت کنند.
انتهاي پيام / *

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 10:07
ديگر منابع

بهار نيوز پول و تجارت خبر داغ تابش کوثر       برترينها

يک شرط جالب برای ثبت نام کالس ششمي ها

تيک : معاون بهداشت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي گفت : هم اکنون پيش شرط ثبت نام دانش آموزان
مقطع ششم ابتدايي در مدارس ، عاري شدن از پوسيدگي دندان است.دانش آموزان با دندان پوسيده به پايه ششم نمي
روند . عليرضا رئيسي : * دانش آموزان پيش از ثبت نام بايد با مراجعه به واحدهاي بهداشت دهان و دندان وزارت
بهداشت در سراسر کشور ابتدا پوسيدگي دندان هاي خود را مداوا کنند بعد مجوز ثبت نام بگيرند . * مرحله اول طرح «
مدارس عاري از پوسيدگي دندان » تا آخر سال 98 پايان مي يابد و پيش بيني مي کنيم وضعيت کشور در شاخص
پوسيدگي دندان ، پس از پنج سال به نقطه مطلوبي برسد . * طرح « مدارس عاري از پوسيدگي دندان » از سال 97

شروع شد و

معاون بهداشت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي گفت : هم اکنون پيش شرط ثبت نام دانش آموزان مقطع
ششم ابتدايي در مدارس ، عاري شدن از پوسيدگي دندان است.

دانش آموزان با دندان پوسيده به پايه ششم نمي روند.

عليرضا رئيسي :

 * دانش آموزان پيش از ثبت نام بايد با مراجعه به واحدهاي بهداشت دهان و دندان وزارت بهداشت در سراسر کشور
ابتدا پوسيدگي دندان هاي خود را مداوا کنند بعد مجوز ثبت نام بگيرند.

 * مرحله اول طرح « مدارس عاري از پوسيدگي دندان » تا آخر سال 98 پايان مي يابد و پيش بيني مي کنيم وضعيت
کشور در شاخص پوسيدگي دندان ، پس از پنج سال به نقطه مطلوبي برسد.

 * طرح « مدارس عاري از پوسيدگي دندان » از سال 97 شروع شد و يک ميليون و 200 هزار دانش آموز پايه ششم
تحصيلي را تحت پوشش قرار داد و با اجراي آن تاکنون 700 هزار دانش آموز پايه ششم عاري از پوسيدگي دندان شده

اند.

 * سه هزار و 200 واحد دندانپزشکي به صورت رايگان اين تعداد دانش آموز را معاينه و دندان هاي پوسيده آنها را مداوا
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کردند . با اجراي اين طرح پيش بيني مي کنيم دانش آموزان مقاطع تحصيلي هفتم ، هشتم و نهم دبيرستان هاي کشور
بعد از سه سال همه عاري از پوسيدگي دندان شوند.

 * گروه سني ششم ابتدايي از گروه هاي هدف و مهم ترين رده سني براي آموزش پذيري بهداشت دهان و دندان است.
/ ايرنا

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 10:13
ديگر منابع

حضور بين المللي دانش آموزان در دستور کار مرکز استعدادهای درخشان است

خبرنامه دانشجويان ايران : رئيس مرکز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان گفت : تدوين برنامه
براي تربيت افراد مرجع ، کارشناسان مجرب و حضور موثر دانش آموزان در مجامع و رقابت هاي بين المللي از مهم ترين

برنامه هاي اين مرکز است

به گزارش « خبرنامه دانشجويان ايران » به نقل از ايرنا ، فاطمه مهاجراني امروز سه شنبه در نشست خبري با موضوع باز
طراحي برنامه هاي مرکز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و باشگاه دانش پژوهان جوان اظهار کرد : با توجه به اينکه
سياست هاي کالن آموزش و پرورش مبتني بر سياست هاي نخبگاني است و به کرات مورد توجه سياست گذاران کشور

و از همه مهم تر مقام معظم رهبري قرارگرفته ، بايد اين سياست در حوزه هاي دانش آموزي نيز مورد توجه باشد.
وي با اشاره به اينکه مرکز ملي پرورش استعدادهاي درخشان متولي سياست هاي نخبگاني در حوزه دانش آموزي است ،
افزود : 9 برنامه وجود دارد که در قالب چهار دسته فعاليت کلي مدارس استعداد درخشان ، برنامه ملي شهاب ،

المپيادهاي علمي و جشنواره جوان خوارزمي دسته بندي مي شود.
به گفته مهاجراني ، فعاليت هاي کلي اين مرکز از جنس پرورشي است و با طراحي الگو و برنامه هاي تربيتي منعطف و

سيال بر آموزش هاي قرآني و تربيت بدني و اجتماعي تاکيد مي شود که در زير نظام راهبري و مديريت قرار مي گيرد.
رئيس مرکز ملي استعداد درخشان و باشگاه دانش پژوهان جوان يادآور شد : هدف از اجراي برنامه هاي کلي تربيت افراد

چند بعدي است که سال هاي طوالني سمپاد در اين مسير کوشيده و موفقيت هاي بسياري حاصل کرده است.
مهاجراني تقويت برنامه هاي فعاليت هاي علمي و پژوهش معلمان و دانش آموزان را از مهم ترين برنامه هاي سمپاد
معرفي کرد و گفت : اين برنامه براي حل مشکالت ملي و محلي تنظيم شده و در زير نظام راهبري و مديريت قرار مي

گيرد که با دو برنامه مشخص جشنواره جوان خوارزمي و کار سوق هاي علمي معنا دار مي شود.
وي افزود : آنچه به عنوان برنامه مشخص مي شود بايد از طريق فعاليت ها محقق شود ، کنگره ملي سمپاد بايد به عنوان

برنامه محقق کننده هدف باشد.
دانش آموزان حضور بين المللي فاطمه مهاجراني

مرتبط ها
مدارس غيردولتي با معضل آموزشي دچار هستند
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تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 21:25
ديگر منابع

تحصيل 3200 دانشجو در دانشگاه فرهنگيان کرمان

خبرنامه دانشجويان ايران : رئيس دانشگاه فرهنگيان استان کرمان گفت : در حال حاضر در دانشگاه فرهنگيان کرمان 3
هزار و 200 دانشجو مشغول به تحصيل هستند.

به گزارش « خبرنامه دانشجويان ايران » به نقل از فارس ، حجت االسالم عباس توان در جمع مسئوالن رفسنجان اظهار
داشت : دانشگاه فرهنگيان رسالتش تربيت معلم براي آموزش و پرورش بوده و تا سال 1402 در کل کشور 650 هزار

معلم بازنشست مي شوند اين در حالي است که تعداد دانش آموزان ورود به مدارس بيشتر مي شود.
رئيس دانشگاه فرهنگيان استان کرمان بيان داشت : در استان کرمان تا 1402 حدودا 13 هزار نفر معلم بازنشست مي
شوند و با توجه به تاکيد مقام معظم رهبري اين نياز بايد از طريق دانشگاه فرهنگيان تامين شود و براي اينکه اين نياز را

برآورده کنيم و تا سال 1402 اين 13 هزار معلم را داشته باشيم بايد از ظرفيت هاي شهرستان ها استفاده کنيم.
وي تصريح کرد : بايد تعداد نياز آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان بررسي شود که چه تعداد نياز دارند و سهميه
هاي رفسنجان و انار و شهربابک بررسي مي شود ، در حال حاضر شعبه رفسنجان وابسته به دانشگاه فرهنگيان کرمان
است اما هنوز در واقع مجوزهاي الزم براي جذب اعتبارات تملک و عمراني ، اعتبارات هزينه اي و جذب نيروي انساني

نداريم.
توان عنوان داشت : در حال حاضر در دانشگاه فرهنگيان کرمان 3 هزار و 200 دانشجو مشغول به تحصيل هستند.

دانشگاه فرهنگيان کرمان دانشجومعلمان
مرتبط ها

دانشجو معلمان استخدام رسمي مي شوند
براي دريافت حقوق دانشجويان دانشگاه فرهنگيان بايد بجنگيم

احکام حقوقي دانشجومعلمان بزودي اصالح مي شود
راه اندازي 800 گروه فرهنگي توسط دانشجومعلمان

جذب 44 هزار دانشجومعلم در سال جاري

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 03:28

مشهد مقدس ، ميزبان دانش آموزان قرآني کشور

خبرگزاري آريا - بخش آوايي سي و هفتمين دوره مسابقات قرآن ، عترت و نماز دانش آموزان سراسر کشور در جوار
بارگاه حضرت امام رضا ( ع ) کليد مي خورد.

مشهد مقدس ، ميزبان دانش آموزان قرآني کشور
7 مرداد 1398 - 03 : 28 : 26 ب.ظ

خبرگزاري آريا - بخش آوايي سي و هفتمين دوره مسابقات قرآن ، عترت و نماز دانش آموزان سراسر کشور در جوار
بارگاه حضرت امام رضا ( ع ) کليد مي خورد.

به گزارش خبرگزاري آريا ، مراسم گشايش اين دوره از مسابقات قرآن ، عترت و نماز دانش آموزان در سالن قدس آستان
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قدس رضوي در نزديک ترين محل به مضجع شريف علي بن موسي الرضا ( ع ) برگزار مي شود و رقابت ها از فردا ،
هشتم مرداد به مدت دو روز در 14 سالن مجزا انجام و پنجشنبه 10 مرداد نيز مراسم پاياني آن برگزار خواهد شد.

قرائت تحقيق ، ترتيل ، حفظ ، اذان و مداحي از جمله رشته هاي اين دوره از مسابقات است که به جز بخش دانش
آموزان دختر که رشته مداحي و اذان ندارد ، بحث حفظ در آموزش و پرورش ، همراه با برنامه هاي ويژه اي است.

بيش از 100 داور بين المللي و ملي ، اين دوره از مسابقات را قضاوت مي کنند و برنامه هاي متنوعي ازجمله زيارت حرم
مطهر امام رضا ( ع ) ، برگزاري مراسم شبي با قرآن و فعاليت هاي ورزشي براي دانش آموزان شرکت کننده در نظر

گرفته شده است.
لينک کوتاه :

کد خبر :
کد خبرنگار :

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 04:29

دانش آموزان دارای ظرفيت های بسيار خوبي برای ترويج فرهنگ ايثار و شهادت هستند

خبرگزاري آريا - دوران دانش آموزي مقطع حساسي است که مي توان به خوبي از ظرفيت هاي آن براي ترويج فرهنگ
ايثار و شهادت استفاده کرد و با فعاليت هاي مناسب شاهد نتايج خوبي بود.

دانش آموزان داراي ظرفيت هاي بسيار خوبي براي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت هستند
8 مرداد 1398 - 04 : 29 : 33 ب.ظ

خبرگزاري آريا - معاون فرهنگي و آموزشي بنياد شهيد و امور ايثارگران گفت : دوران دانش آموزي مقطع حساسي است
که مي توان به خوبي از ظرفيت هاي آن براي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت استفاده کرد و با فعاليت هاي مناسب شاهد

نتايج خوبي بود.
به گزارش خبرگزاري آريا ، حجت االسالم محمد حسن کاوياني راد در ديدار با جمعي از مديران اتحاديه انجمن هاي
اسالمي دانش آموزان با اشاره به فعاليت هاي اين اتحاديه گفت : تالش هاي صورت گرفته در اين اتحاديه اميدوارکننده

است و مي توان ادعا کرد اين فعاليت ها باعث ايجاد رويش هايي در بستر انقالب اسالمي مي شوند.
وي با اشاره به وجود زمينه هاي بسيار مناسب براي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در مدارس گفت : برتري ما در اين
زمينه نسبت به گذشتگان اين است که الگوهاي ملموس بي شماري براي فرهنگ ايثار و شهادت در اختيار داريم و به

برکت انقالب اسالمي نمونه هاي عيني بي شماري از تبلور اين فرهنگ در دسترس قرار دارد.
معاون فرهنگي و آموزشي بنياد شهيد و امور ايثارگران با بيان اينکه دوران کودکي و نوجواني نقطه شروع فعاليت هاي
فرهنگي براي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و استمرار انقالب اسالمي است گفت : دوران دانش آموزي مقطع حساسي

است که مي توان به خوبي از ظرفيت هاي آن استفاده کرد و با فعاليت هاي مناسب شاهد نتايج خوبي بود.
حجت االسالم کاوياني راد در خصوص لزوم همکاري بنياد شهيد و امور ايثارگران با اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانش
آموزان گفت : امروز نياز به اين همکاري داريم تا به استانداردهاي کاري مشترک و هماهنگي برسيم و بايد با بحث هاي
نظري به نتايج مشترکي برسيم و بر اساس اين نقاط مشترک کار کنيم و ما آماده هر نوع همکاري در اين مسير هستيم.

وي تاکيد کرد : امروز بايد تالش کنيم وجود عيني شهدا همواره در جامعه برقرار باشد و احساس شود . امام خميني (
ره ) در همين رابطه فرموده اند « مزار شهدا تا قيامت زيارتگاه دلسوختگان عالم خواهد بود » و اين جمله الهام بخش ما

در مسير فعاليت هاست.
مديران اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانش آموزان نيز در اين نشست به تشريح فعاليت هاي خود در راستاي ترويج

فرهنگ ايثار و شهادت در بين دانش آموزان پرداختند.
لينک کوتاه :

کد خبر :
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کد خبرنگار :

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 00:10

مدارس چوبي استان گيالن تا دو سال آينده جمع آوری مي شود

مديرکل نوسازي و تجهيز مدارس استان گيالن گفت : 30 مدرسه چوبي در استان گيالن تا دو سال آينده جمع آوري
مي شود.

علي دقيق در گفتگو با خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه اجتماعي خبرگزاري آنا گفت : استان گيالن به دليل داشتن
شرايط خاص بومي که دارد ، مدارس خشتي و گلي ندارد بلکه مدارسي که در ييالقات اين استان احداث شده بيشتر

چوبي هستند.
وي افزود : رسالت سازمان نوسازي حذف مدارس خشتي و گلي در کشور است که اين موضوع در اولويت برنامه هاي ما

قرار دارد و در مرحله بعدي تغيير وضعيت مدارس چوبي و کانکسي است.
مديرکل نوسازي و تجهيز مدارس استان گيالن خاطرنشان کرد : در استان گيالن در 2 سال گذشته 48 مدرسه چوبي

جمع آوري شده و حذف 13 مدرسه نيز در دست اجراست.
دقيق با اشاره به اينکه 30 مدرسه چوبي در استان گيالن باقي مانده است ، تصريح کرد : بنا داريم اين تعداد مدارس را

نيز تا 2 سال آينده جمع آوري کنيم .
اين مقام مسئول خاطرنشان کرد : 145 مدرسه شامل 271 کالس داريم که تقريباً فرسوده هستند و تا اول مهر اين

مدارس را نيز جمع آوري خواهيم کرد .
وي به بحث جمع آوري بخاري هاي نفتي از مدارس استان گيالن اشاره کرد و افزود : 137 مدرسه که شامل 210
کالس هستند زيرساخت لوله کشي گاز را ندارند . در اين مدارس يا بايد سيستم برقي جايگزين شود يا زيرساخت گاز به

اين مدارس برسد .
دقيق با تأکيد بر اينکه هر کالس درس 17 تا 18 ميليون تومان براي تأمين حرارت اعتبار نياز دارند عنوان کرد : براي

271 کالس 6 ميليارد تومان اعتبار نياز داريم تا بخاري گازي جايگزين بخاري نفتي در اين مدارس شود .
مديرکل سازمان نوسازي و تجهيز مدارس استان گيالن با بيان اينکه سرانه فضاي آموزشي در کشور 5 / 8دهم متر مربع
است ، اظهار کرد : در گيالن اين سرانه 5 / 2 دهم متر مربع است ، در حالي که سرانه جهاني سرانه فضاي آموزشي در

جهان 8.2دهم متر مربع است.
دقيق اضافه کرد : در مهرماه 34 پروژه با 115 کالس درس يعني حدودا 15 هزار متر مربع تحويل آموزش و پرورس

استان مي شود ولي سرانه فضاي آموزشي ما زياد افزايش پيدا نمي کند.
وي علت اين موضوع را تخريب مدارس قديمي عنوان کرد و افزود : به جاي مدارس قديمي مدرسه جديد ساخته مي

شود و به همين دليل افزايش سرانه فضاي آموزشي نداريم .
انتهاي پيام / 4087 /
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تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 10:13

آموزش زير سايه کنکور

« مافياي کنکور » و « سند تحول بنيادين » ازجمله شناخته شده ترين کليدواژه هاي ساليان اخير است که همواره
نوک تيز انتقادات را به سوي نظام آموزشي نشانه رفته است.

به گزارش گروه رسانه هاي ديگر خبرگزاري آنا ، وقتي قرار است ، صدر تا ذيل نظام آموزشي را مورد ارزيابي قرار دهيم
بايد سراغ گل درشت ترين انتقاداتي برويم که متوجه آموزش وپرورش است . در اين ميان « مافياي کنکور » و « سند
تحول بنيادين » ازجمله شناخته شده ترين کليدواژه هاي ساليان اخير است که همواره نوک تيز انتقادات را به سوي

نظام آموزشي نشانه رفته است.
شايد بد نباشد ابتدا از مافياي کنکور سخن بگوييم ، مافيايي که به روايتي بالغ بر 8 تا 10 هزار ميليارد تومان درآمد دارد
و هرساله پس از کاهش حجم کتاب هاي درسي بر حجم کتاب هاي کمک درسي افزوده و حاصل آن 40 برابر شدن نمره
منفي طي 10 سال اخير بوده است . اگرچه همواره از حذف کنکور سخن به ميان آمده اما هر بار به دليل وجود مافياي
قدرتمند ، اين ماجرا تداوم يافته است . برخي صاحب نظران با طرح اين ادعا که حذف کنکور دست آموزش وپرورش
نيست و براي تحقق اين اتفاق به مصوبه مجلس نياز است ، يادآور شده اند که نمي توان قانون سنجش و پذيرش دانشجو
را تحت عنوان قانون حذف کنکور قلمداد کرد زيرا اين قانون به دنبال تغيير نظام سنجش و پذيرش دانشگاه ها بوده و
چشم انداز آن حذف کامل کنکور نيست . از سويي ديگر گفته مي شود ، قانون سنجش و پذيرش دانشجو مي تواند سهم
کنکور را از طريق افزايش ظرفيت پذيرش دانشگاه ها و پذيرش برمبناي نمرات امتحانات نهايي کاهش دهد . اما دراين
باره دو نکته قابل ذکر است ، اول اينکه پياده سازي چنين مقوله اي در برخي نقاط ، سبب توسعه بي ضابطه ظرفيت ها

شده و در ثاني حدود 85 درصد از ظرفيت دانشگاه ها بدون کنکور است ، اما اين رشته ها داراي متقاضي نيستند.
به هرروي حاصل چنين نگرشي ، تربيت دانش آموزان تست زن و فاقد ابتکارعمل و خالقيت است . دانش آموزاني که
فقط به ماراتن کنکور مي انديشند و اساساً به مقوله « درس » ، نگاهي کنکوري دارند . اما موضوع بعدي ، سند تحول
بنيادين است که به عنوان مهم ترين سند باالدستي در آموزش وپرورش ، مهرماه 1390 در شوراي عالي انقالب فرهنگي
تصويب شد . به روايت موافقان و مخالفان اين سند خالي از اشکال نبوده و متناسب با مختصات يک جامعه آرماني
تدوين شده ، به همين جهت اجراي آن کار آساني نيست و ناگفته پيداست که تحقق آن نيازمند ترسيم نقشه راه ، در
نظر گرفتن منابع و امکانات الزم ، مشخص شدن تقسيم کار در سطح ملي و رعايت الزامات آن به صورت شفاف و دقيق

است.
چرا سند تحول بنيادين اجرايي نشده آيا اين امر به ناکارآمدي نظام آموزشي ما بازمي گردد و يا اشکاالتي در اين سند
وجود دارد که اجرايي شدن آن را سخت مي کند ؟ آيا درست است که مي گويند ، کنکور مانع اجراي سند تحول

بنيادين شده ؟
حسن بنيانيان : سند تحول آموزش وپرورش را انديشمندان دلسوز و با سواد تدوين کرده اند و اين ربطي به توانمندي
بدنه آموزش وپرورش ندارد . در اين نوع اسناد ، آرمان هاي ما تجزيه وتحليل شده و آرزوهايمان در قالب کلمات نوشته
شده است . براي اجرا بايد تحوالت گسترده اي در شکل اداره کشور اتفاق بيفتد . اگر ما توقع داريم انساني تربيت شود
که دانش و مهارت و فرهنگ داشته باشد و درصحنه اشتغال و تصميم گيري ، منافع جامعه را دنبال کند و شغل او ،
ارزش افزوده اي را براي جامعه به دنبال داشته باشد ، بايد خانواده و مدرسه نيز همراه بوده و صداوسيما و فضاي فرهنگ
عمومي هم راستا باشند . يعني جامعه ، مدرسه را به عنوان مرکز تعليم و تربيت بداند . ما در جستجوي مدرسه خوب
هستيم ، مدرسه اي که درصد قبولي اش در کنکور باالست و اين شده تعريف ما از مدرسه خوب . در چنين مدارسي
موضوع تربيت به حاشيه مي رود . خانواده ها هم بيش از اينکه به دنبال تربيت باشند ، اصرار دارند که فرزندشان درس
بخواند . در دانشگاه هم ديگر جايي براي تربيت نيست . دانشگاه هاي ما هم بد توزيع شده است ، ما چند دانشگاه درجه
يک داريم و خيل عظيمي از دانشگاه هاي معمولي که قبول شدن در آن چند دانشگاه درجه يک ، امتياز بسيار بزرگي
دارد و به همين علت جريان اقتصادي کنکور در بيرون آموزش وپرورش ، مديريت عملي تحوالت دروني آموزش وپرورش
را در اختيار مي گيرد و اساساً مديريت در آموزش وپرورش به مفهوم علمي آن از دست رفته است . در چنين فضايي
سند تحول بنيادين حتي اگر اراده اصالح آن هم باشد ، امکان پذير نيست ، مگر اينکه در درون دولت ها ، سياست کالني

چهارشنبه 9 مرداد ماه 1398

160



شکل بگيرد تا آموزش وپرورش در صدر ترجمان هاي مهم نظام اجتماعي ، مسائل اقتصادي اش حل شود و ازجمله نظام
توقع مردم نسبت به آموزش وپرورش اصالح شود.

علي پورسليمان : آن طور که مسئوالن نظام آموزش وپرورش اعالم کرده اند ، صندلي هاي خالي در دانشگاه زياد است و
مطابق آمارها شايد بيش از 300 هزار صندلي خالي داريم که ظرفيت هايشان پر نمي شود . ما داراي رشته هاي کم
متقاضي و پر متقاضي هستيم که در يک سري از رشته ها نظير پزشکي و حقوق تورم نيرو و داوطلب وجود دارد و همين
باعث مي شود که بازار سياهي از مؤسسات شکل بگيرد و با تبليغاتي که در مدارس و صداوسيما انجام مي شود ، تقاضاي
کاذب ايجادشده و اين چرخه باطل ادامه پيدا کند . معيار در اين حوزه قوانين مصوب نبوده و در برخي بخش ها سليقه
اي عمل شده و ما نمي توانيم بگوييم که کنکور يک شاخص براي طبقه بندي توانايي هاي افراد متقاضي بر اساس
استعداد و عالقه است . بايد بحث هاي کارشناسي صورت بگيرد و برنامه جامع و مدوني تدوين شده و آن برنامه ، معياري
براي عمل کردن باشد . وگرنه به سرنوشت سند تحول دچار خواهد شد . اين سند 10 درصد اجرا شده و بيشتر از آن
هم نيست چون زيرساخت هاي اجراي آن فراهم نيست و اراده اي هم براي اجرا وجود ندارد . از طرفي آموزگاري که
کمترين اختيار را داراست و اختياراتي که در سند تحول گفته شده به او نداده اند چگونه مي تواند مفيد باشد ؟ ضمن

اينکه کنکور مانع اصلي اجراي چنين سندي است.
به يک باره نمي توانيم کنکور را حذف کنيم

محمدرضا نيک نژاد : ما به يک باره نمي توانيم کنکور را حذف کنيم . در حال حاضر 7 / 5 درصد دانشجويان کشورمان
در دانشگاه هاي رايگان و دولتي تحصيل مي کنند اما تقريباً 92 / 5 درصد آن ها دانشگاه هاي پولي مي روند ، اين يکي
از داليل اصلي شکل گيري کنکور در ايران است اما امروز تقريباً رقابتي وجود ندارد درواقع يکي از شرايط حذف کنکور ،
حذف رقابت است که اکنون آن رقابت از بين رفته و يا دستکم براي 90 درصد شرکت کنندگان کنکور رقابتي وجود
ندارد . از سوي ديگر حذف کنکوري که 60 تا 70 سال در کشور سابقه دارد و بسياري از نهادهاي آموزشي ما با اين
شرايط خود را وقف داده اند و نمي توانند در يک پروسه دو ساله آن را حذف کنند . بحث حذف کنکور ، 10 تا 15 سال

است که مطرح شده اما کاري در اين زمينه انجام نگرفته و براي زمينه سازي اين حذف شاهد اقدام اثرگذاري نبوده ايم.
سالها پيش قرار بود براي حذف کنکور معدل را وارد کنند ، براي اين کار بايد سه سال آخر تحصيلي ، امتحان نهايي
برگزار شود و نمرات سه سال را براي گزينش دانش آموز اعمال کنند . اما مسئله اين است که با وضعيت فعلي ، وزارت
آموزش وپرورش بودجه برگزاري يک امتحان نهايي را که در طول سال برگزار مي کند ، ندارد . ما براي اينکه ارزيابي را
عيني تر کنيم ، گفتيم در طول سه سال ارزيابي کنکور انجام شود ولي واقعيت اين است که کار ساده اي نيست ، ضمن
اينکه مافياي کنکور هم وجود دارد و تمام دست اندرکاران آموزشي و حتي سياسي به اين امر اذعان دارند . ساالنه
ميلياردها تومان از کتاب هاي کمک آموزشي هزينه دريافت مي شود و اين کتاب ها حتي هم زمان با چاپ کتاب جديد
التاليف ، چاپ مي شود . اين يعني از درون آموزش وپرورش ، محتواي آموزشي را بيرون داده اند و تهيه کنندگان کتاب
هاي کمک آموزشي به راحتي به آن دست پيداکرده اند . بنابراين مافيا وجود دارد و کسي نمي تواند منکر آن شود ؛ اما
براي حذف اين مافياي قدرتمند بايد کار گسترده اي صورت بگيرد . اين مافيا البي هاي قدرتمندي در اليه هاي مختلف
نظام آموزشي و حتي سياسي دارد ولي پيش از آنکه با مافياي مقابله شود بايد بر روي فرهنگ آموزش کارکرد و به
خانواده ها بگوييد ، مهم ترين هدف آموزش وپرورش اين نيست که دانش آموز را براي کنکور تربيت کند بلکه به دنبال

آماده سازي دانش آموز است تا بتوانند گليم خودش را در اين جامعه پيچيده و رو به رشد از آب بيرون بکشد.
کنکور در همه کشورها هست اما نه به معناي کنکور در ايران بلکه ورودي دانشگاه دارند . در بسياري از کشورها رقابت
براي ورود به دانشگاه هاي معتبر وجود دارد و داراي ساختار سنجشي و ارزيابي هستند اما مسئله اينجاست که در کشور
ما تا مادامي که محتوا و زمينه ها و خيلي از عوامل تغيير نکند ، نمي توانيم به تغيير ساختار برسيم و انگار قدري
سيستم را بزک کرده ايم و تغييرات عمده اي در آن اتفاق نيفتاده است . ما در کنار کنکور ، با مسئله اي بزرگتر به نام «
سند تحول بنيادين » روبه رو هستيم ، يکي از مباني و پايه هاي اصلي تهيه سند اين است که هدف ها شفاف باشند ،
اما يکي از نخستين ايرادات سند تحول ، مبهم بودن اهداف آن است و به دنبال پرورش انسان ايده آل و دست نيافتني
است . در اهداف ريز آن 111 راهکار آموزشي ذکر شده که در ذيل آن هدف هاي کلي بيان شده و اگرچه راهکار ارائه
داده ولي زمينه هاي اجرايي الزم را ندارد . زيرا اگر آموزش وپرورش در اولويت نباشد ، امکانات الزم براي اجراي تحول
سند بنيادين در دسترس مجري قرار نمي گيرد و ديگر اينکه شما با اين ساختار پيچيده و مافيايي شکل در آموزش
وپرورش مواجه ايد . از طرفي بخش هايي از سند در تناقض با ساير بخش هاست و آن شفافيت الزم وجود نداشته و
مجري در اين قضيه سرگردان است . حتي آن بخش هايي هم که مفيد است به دليل نبود امکانات ، قابليت اجرايي

ندارد.
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مهدي بهلولي : سايه کنکور همواره بر سر آموزش وپرورش سنگيني کرده و اين باعث شده که آموزش خط و جهت
بگيرد يعني معلم تستي درس بدهد . بهترين مدارس ما ، مدارسي هستند که روش هاي تست زدن را به فرزندان ما
آموزش مي دهند نه روش فکر کردن را و اين امر آموزش ما را القايي کرده است . سال هاست که مي گويند کنکور بايد
حذف شود ، درحال حاضر 50 درصد دانشگاه هاي پولي کشور صندلي هايشان خالي است ، با اين وجود تب کنکور
فروکش نمي کند . تصور مي کنم بين برقراري کنکور و مؤسسات آموزش پولي ، ارتباط تنگاتنگي وجود دارد . در حال
حاضر افراد و مؤسسات زيادي هستند که از کنکور منتفع هستند و اين ها افرادي اند که در سياست هاي کلي آموزشي
هم نقش آفريني مي کنند . درواقع همين مافياست که کنکور را نگه داشته ، وگرنه ضرورتي ندارد با اين ظرفيت هاي

خالي براي همه رشته ها ، کنکور را نگه داريم.
در حال حاضر مسئله کنکور را مي توانيم به سند تحول بنيادين هم تسري بدهيم . چون همه اين موارد در نظام
آموزشي ما مثل يک پازل است . برهمين اساس سالها پيش سند تحول پايه ريزي شد تا از برخوردهاي سليقه اي دولت
ها و وزرا جلوگيري شود و به دنبال اين بودند که براي آموزش وپرورش ، قانون اساسي نوشته شود که وقتي دولت ها
تغيير مي کنند ، هر وزير که مي آيد ، تفکر سليقه اي خودش را اعمال نکند اما متاسفانه از همان ابتدا با آموزش
وپرورش ما برخورد سليقه اي صورت گرفت و بدون اينکه پيش نيازي وجود داشته باشد ، نظام شش ، سه ، سه را پياده
سازي کردند در صورتي که اين تغيير سالها در اولويت کار سند نبود و اقدامي سليقه اي بود اما نقطه قوت سند اين بود
که مقداري بر روي آموزش مناطق محروم تاکيد دارد ولي براي پياده سازي آن بايد همه ارکان حاکميت پشت آن باشند

. آموزش وپرورشي که در خرج روزانه خود مانده نمي تواند به تنهايي اين سند را اجرايي کند.
دريافت ناقص نخبگان از مفهوم توسعه و پيشرفت

فارغ از سندتحول و کنکور ، چه سلسله مسائلي باعث شده وضع موجود در نظام آموزشي ما تداوم يابد ؟
حسن بنيانيان : مشکلي که باعث شده مسائل آموزش وپرورش حل نشود ، دريافت ناقص بخش اعظمي از مديران و
نخبگان جامعه از مفهوم توسعه و پيشرفت است و اين پديده به کشورهاي جهان سوم مربوط مي شود که توسعه را با
محصول توسعه اشتباه مي گيرند و احساس مي کنند اگر تاسيسات فيزيکي شکل گرفت ، پيشرفت اتفاق افتاده ، درحالي
که اين ها محصول پيشرفت جامعه است ، اصل پيشرفت جامعه در تربيت نيروي انساني است که اين نيروي انساني بايد
سه ويژگي داشته باشد ، ازجمله دانش مناسب ، مهارت مناسب و فرهنگ مناسب . ما چون پول نفت داريم ، اين امکان
وجود دارد که بيماري تشخيص غلط پيشرفت با پول نفت پوشانده شود اما محصول چنين نگاهي اين خواهد بود که
مسائل کيفي آموزش وپرورش قرباني مي شود . يعني انتظارات درستي از آموزش وپرورش شکل نمي گيرد و به تبع آن ،

نقدي هم که بر آموزش وپرورش وارد مي کنيم ، نقدي عالمانه نيست.
حال پرسش اين است که چرا ما نمي توانيم شهرونداني داشته باشيم که در هر موقعيت شغلي در بخش خصوصي و
دولتي کارکرده و با کمترين ميزان اشتباه ، تصميم گيري کنند . مسئله بعدي نقطه ضعف عمومي است که از گذشته
دور در فرهنگ ما وجود دارد که ما از عدالت حرف مي زنيم اما مفهوم آن را نمي فهميم که کجا تجلي پيدا مي کند .
يعني با توزيع مادي امکانات به صورت مساوي احساس مي کنيم که به سمت عدالت حرکت مي کنيم درحالي که اصل
عدالت ، توجه به رشد انسان ها به صورت متعادل است . حال آنکه ما آن طور که شايسته است در جستجوي مفهوم
عدالت نيستيم و هرکس دراين باره به صورت عميق سخن بگويد او را به افکار مارکسيستي و کمونيستي متهم مي کنيم

. بنابراين اصلي ترين عدالت ، عدالت امکانات آموزشي - تربيتي متعادل است.
مشکل بعدي اين است که مواد و محتواي آموزشي ما متناسب با نيازهاي دانش آموزان نيست . اين مشکل را بايد در
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي پيگيري کنيم . همين سازمان پژوهش و برنامه ريزي شايد تاکنون بيش از 8
مدير را بعد از انقالب تجربه کرده ولي خيلي از آن ها صاحب نظر در علم برنامه ريزي آموزشي نبوده اند . وقتي چنين
مشکلي داشته باشيد ، نگاهتان جامع و آسيب شناس نخواهد بود و بر اساس کمبودها فرآيندي را طراحي مي کنيد تا

محتواي آموزشي را کارآمد کنيد.
محمدرضا نيک نژاد : ما بار زيادي روي دوش آموزش وپرورش گذاشته ايم . بخشي از آموزش وپرورش در تمامي
کشورها براي استوار کردن زيربناي ملي و فرهنگي است . اما در برخي بخش ها افراط صورت گرفته ، نگاه حاکميت به
آموزش و آنچه که قرار است آموزش داده شود ، به تدريج با نگاه خانواده زاويه پيدا کرده است . يعني شما مسائلي را در
کالس درس آموزش مي دهيد که خانواده ها به شدت با آن مشکل دارند و فقط دانش آموز به جهت رفع تکليف اين
مطلب را مي خواند و امتحان مي دهد و در اينجا ما با اتالف منابع روبه رو هستيم . البته تمام جهان دست به گريبان
اين مشکل هست و هيچ آموزش وپرورش ايده آلي در جهان وجود ندارد زيرا هرچه جلوتر مي رويم به ضعف ها و قوت
هاي اين جريان پي مي بريم و درصدد اصالح هستيم و هيچ وقت آن نقطه نهايي وجود ندارد اما بر روي بهسازي آن
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شکي وجود ندارد و اينکه حجم گسترده اي از محتواي آموزش وپرورش کارآيي ندارد بايد گفت ، شتابي که اينترنت و
شبکه هاي مجازي دارد ، قدرت برنامه ريزي را از همه گرفته است . نه فقط در ايران بلکه کشورهاي پيشرفته هم با اين
مسئله دست به گريبان هستند . آموزش وپرورش بايد به گونه اي باشد که سواد رسانه اي را گسترش بدهد تا خود
دانش آموز خوب و بدها را تشخيص بدهد ، باتوجه به شتاب تغييراتي که وجود دارد ، نمي توان در همه بخش ها بر
دانش آموز نظارت داشت . ضمن اينکه انتظارات حاکميت و سياستمداران ما در حوزه آموزش وپرورش حداکثري است و
اين است که هربار تيرشان به سنگ مي خورد و هر سال زاويه نگاه خانواده و دانش آموز با آموزه هاي آموزش وپرورش و

ساختار سياسي که از او انتظار دارد ، بيشتر مي شود.
مهدي بهلولي : مسئوالن حوزه آموزش تصور مي کنند با خصوصي سازي مي توانند آموزش وپرورش را اصالح کنند .
خصوصي سازي باعث بهسازي آموزش وپرورش نمي شود و باعث مي شود به ويژگي هاي کمي آموزش يعني قبولي در
دانشگاه و نمرات توجه شود و شکاف آموزشي را تشديد و هم بستگي اجتماعي را تضعيف مي کند . آموزش وپرورش ما
با مجموعه اي ازآسيب ها و مشکالت دست به گريبان است و به درستي نمي دانيم براي اصالح اين روند بايد از کجا

شروع کرد.
علي پورسليمان : مشکل اصلي ما اين است که نهاد مدرسه را به عنوان يک نهاد اقتصادي در سياست گذاري و برنامه
ريزي هايمان تعريف مي کنيم . مثال با برگزاري کالس کنکور و کالس هاي فوق العاده و تقويتي درآمدزايي مي کنيم و

اين درواقع فلسفه مدرسه و اساساً آموزش را زيرسوال مي برد.
منبع : رسالت

انتهاي پيام / 4112 /

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 15:54

لزوم برندسازی مدارس سمای خراسان رضوی

رئيس دانشگاه آزاد اسالمي استان خراسان رضوي بر برندسازي مدارس سماي اين استان تأکيد کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري آنا از سبزوار ، علي سروري مجد ظهر امروز در ديدار با مسئوالن دانشگاه آزاد اسالمي واحد
سبزوار و حوزه سما اين شهرستان با برشمردن اهميت برندسازي مدارس سما ، بر هدف گذاري جذب دانش آموزان

ممتاز تأکيد کرد.
وي با بيان اينکه برندسازي مي تواند منجر به جلب اعتماد خانواده ها شود ، گفت : مدارس سما بايد از پشتوانه قوي
آموزشي ، امکانات و ظرفيت هاي موجود در دانشگاه آزاد اسالمي واحد سبزوار براي برندسازي و توسعه خود منفعت

جويي کنند.
رئيس دانشگاه آزاد اسالمي خراسان رضوي ، پس از اين ديدار ، با حضور در مجتمع و مدارس سما دخترانه و پسرانه

شهرستان ، با مديران و کارکنان شاغل در اين مدارس از نزديک صحبت و در جريان امور و مسائل سما قرار گرفت.
محمدرضا سعيدي اصل رئيس دانشگاه آزاد اسالمي واحد سبزوار نيز با ارائه گزارش مختصري از وضعيت مدارس ، مسائل
و مشکالت و برنامه هاي در دست اقدام مجموعه سماي اين شهرستان پرداخت و مزيت اين مجموعه را بهره مندي از

نيروي انساني پيشکسوت و نيروهاي جوان و خالق ، فضاي آموزشي استاندارد ، تجهيزات و امکانات مناسب عنوان کرد.
انتهاي پيام / 4121 / 4103 /
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تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 16:08

مدارس کپری جزو حقيقت تلخ سيستان و بلوچستان است / جمع آوری 600 مدرسه کپری

خبرگزاري آنا : سرپرست نوسازي مدارس استان سيستان و بلوچستان گفت : باوجودآنکه جشن کپر زدايي را در مدارس
استان برگزار کرديم ، اما متأسفانه مدارس کپري جزو حقيقت تلخ استان سيستان و بلوچستان است.

رضا سرحدي نيا در گفتگو با خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه اجتماعي خبرگزاري آنا گفت : اتفاقات سال گذشته و
سوختن چند دانش آموز براثر واژگون شدن بخاري نفتي در سيستان و بلوچستان هنوز از خاطره مردم ايران پاک نشده
است . اما حادثه آتش سوزي در مدارس استان سيستان و بلوچستان انقالبي در بحث بخاري هاي مدارس ايجاد کرده

است.
وي افزود : در همان زمان هالل احمر براي تجهيز و نوسازي مدارس ورود پيدا کرد . اما نکته مهم اين است که در
سيستان و بلوچستان با توجه به اينکه روستاهاي پراکنده اي داريم ، امکان اينکه تمام اين مدارس را به سيستم گاز

کشي مجهز کنيم ، وجود ندارد.
سرپرست نوسازي مدارس استان سيستان و بلوچستان اضافه کرد : باوجودآنکه بخاري غيراستاندارد نداريم اما نکته
روشن اين است که سال گذشته اتفاق ناخوشايندي رخ داد و چند کودک معصوم در آتش سوختند و ممکن است دوباره

اين اتفاق بيفتد ، بنابراين براي اينکه بخاري هاي مدارس استاندارد شود ، برنامه اي در استان سيستان و بلوچستان.
سرحدي زاده افزود : در چهار سال اخير که طرح سرمايشي و گرمايشي در کشور اجراشده مي توان گفت تقريباً 30 تا
35 درصد بخاري هاي غيراستانداردهاي کل استان جمع آوري شده است . اما اگر بخواهيد صبر کنيد که شرايط به

همين روال ادامه پيدا کند ، طبيعتاً خطر دانش آموزان را تهديد مي کند.
وي خاطرنشان کرد : ما هميشه يک حالت مطلوب و يک حالت خوب داريم . حالت مطلوب اين است که اصالً بخاري
نفتي نداشته باشم ولي عقل سليم بين مرحله فاجعه و يک مرحله خطر ، قطعاً خطر را انتخاب مي کند . در حال حاضر
تمامي بخاري هاي غيراستاندارد نفتي خطرآفرين و چکه اي در مدارس سيستان و بلوچستان جمع آوري و به جاي آن
بخاري پرتابلي تهيه کرديم و حدود 8 هزار بخاري پرتابلي در اين چند سال بين آموزش و پرورش مناطق ما توزيع شده

است.
سرپرست نوسازي مدارس استان سيستان و بلوچستان با تأکيد بر اينکه بخاري هاي نفتي غيراستاندارد جمع آوري شده
است ، ادامه داد : بخاري هايي تهيه شده است که در زمان بروز خطر امکان جدا کردن مخزن آن وجود دارد و به اين

طريق ميزان خطر آن کاهش پيدا مي کند شايد نتوان گفت که اين کار کامالً اصولي است اما يک مسکن موقت است.
وي با تأکيد بر اينکه شرايط اقليمي در استان سيستان و بلوچستان کمي با ساير مناطق متفاوت است و نمي توانيم
منتظر باشيم که گاز به نقطه صفر مرزي برسد ، خاطرنشان کرد : نمي توان منتظر فاجعه ماند زيرا به دليل شرايط
اقليمي انتظار نصب سيستم پکيج و رسيدن گاز به همه مناطق استان وجود ندارد بنابراين بايد از مسکن هاي موقتي

براي اين کار استفاده کنيم تا ضريب خطر کاهش پيدا کند.
سرحدي زاده عنوان کرد : يکي ز اقداماتي که براي کاهش خطر در اين استان انجام شد حذف تمام بخاري هاي

غيراستاندارد چکه اي و آترا بود که نمونه آن سبب بروز حادثه در مدرسه اسوه شد.
وي اضافه کرد : در حال حاضر هيچ بخاري نفتي از نمونه خطرآفرين در استان سيستان و بلوچستان وجود ندارد و
تمامي وسايل گرمايشي و سرمايشي استان استاندارد است بايد به اين نکته تأکيد کرد که اين موضوع مطلوب نيست ولي

خطر و خطرپذيري ريسکش کمتر است.
سرپرست نوسازي مدارس استان سيستان و بلوچستان در خصوص مدارس کپري موجود در استان نيز گفت : ما تقريباً
در سال 89 مدارس کپري مان را جمع کرديم . اما بااين وجود مناطقي داريم که بايد با موتور براي رفتن به آن ها تردد

کرد يا بايد پياده مسير آن ها را طي کرد.
وي اضافه کرد : من خودم ناظر مناطقي بودم که اگر مي خواستيم به اولين مدرسه برسيم بايد سه تا چهار ساعت پياده
روي مي کرديم و اين موضوع شرايط را در اين منطقه سخت کرده است و درواقع بايد گفت انتقال مصالح به اين روستاها

بسيار دشوار است.
سرحدي زاده تصريح کرد : ما نزديک 600 مدرسه کپري را جمع کرديم ولي حدود 30 مدرسه کپري باقي مانده است و
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آن هم به اين دليل است که راه دسترسي به اين مناطق را نداشته ايم.
سرپرست نوسازي مدارس استان سيستان و بلوچستان تأکيد کرد : جشن کپر زدايي هم گرفتيم اما متأسفانه کپر جزو
حقيقت استان سيستان و بلوچستان است . وقتي روستايي ايجاد مي شود ، اولين نيازي که دارد مدرسه است و راحت

ترين راه دسترسي به آن کپر است.
وي تصريح کرد : متأسفانه ، مدارس کپري به وجود مي آيد زيرا ماهيت برخي از روستاها کپري است و اين کپر جزو

حقيقت استان ما است . نزديک به 10 سال قبل کپرزدايي را انجام داديم ولي متأسفانه مجدداً توليد مي شود.
سرحدي زاده بابيان اينکه به عنوان يک سيستان و بلوچستاني حق دانش آموز استان خودم مي دانم که در کپر تحصيل
نکند اضافه کرد : ايده ال و آرزوي همه مسئوالن استان اين است که مدارس کپري نداشته باشيم . ما يک زماني جشن

کپرزدايي هم گرفتيم ولي اين مدارس توليد مي شوند و واقعاً حريفش نمي شويم.
انتهاي پيام / 4087 /

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 08:46

کشته شدن چهار دانش آموز سوداني در تظاهرات استان کردفان

ابنا : به گزارش خبرگزاري اهل بيت ( ع ) ـ ابنا ـ پنج نفر از جمله چهار دانش آموز در تظاهرات استان کردفان شمالي
سودان کشته شدند . اين تظاهرات را دانش آموزان سوداني در شهر االبيض مرکز استان کردفان شمالي در اعتراض به
کمبود سوخت و نان برگزار کردند که با شليک گلوله به سوي معترضان مواجه شد . استاندار کردفان شمالي گفت : اين
تظاهرات پس از ورود افراد فرصت طلب و اغتشاش گر به آشوب و درگيري کشيد که در نهايت منجر به کشته شدن پنج
نفر شد . اتحاديه اصناف سودان از مردم اين کشور خواست که در اعتراض به کشته شدن چهار دانش آموز تظاهراتي

برگزار کنند . گفتني است اعتراض به قيمت نان و سوخت عاملي بود که مردم سودان را به خيابان کشاند ، تظ

به گزارش خبرگزاري اهل بيت ( ع ) ـ ابنا ـ پنج نفر از جمله چهار دانش آموز در تظاهرات استان کردفان شمالي سودان
کشته شدند.

اين تظاهرات را دانش آموزان سوداني در شهر االبيض مرکز استان کردفان شمالي در اعتراض به کمبود سوخت و نان
برگزار کردند که با شليک گلوله به سوي معترضان مواجه شد.

استاندار کردفان شمالي گفت : اين تظاهرات پس از ورود افراد فرصت طلب و اغتشاش گر به آشوب و درگيري کشيد که
در نهايت منجر به کشته شدن پنج نفر شد.

اتحاديه اصناف سودان از مردم اين کشور خواست که در اعتراض به کشته شدن چهار دانش آموز تظاهراتي برگزار کنند.
گفتني است اعتراض به قيمت نان و سوخت عاملي بود که مردم سودان را به خيابان کشاند ، تظاهراتي که از روز 19

دسامبر 2018 / 28 شهريور 1397 آغاز شد و تا امروز ادامه دارد.
معترضان رفته رفته خواسته هاي خود را افزايش دادند که پايان يافتن حکومت عمر البشير و ايجاد يک حکومت

دموکراتيک از خواسته هاي بعدي معترضان بود.
عمر البشير توسط شوراي نظاميان برکنار و زنداني شد و شوراي نظاميان قدرت را در دست گرفت.

حاال گروه هاي معترض سوداني خواستار کنار رفتن نظاميان و ايجاد يک حکومت دموکراتيک هستند و براي رسيدن به
خواسته هاي خود همچنان به اعتراض و تحصن در خيابان ها و ميدان اصلي پايتخت در بربرا وزارت دفاع ادامه مي دهند.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
پايان پيام / 167

ايميل
نسخه چاپي

نظر
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تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 04:20
ديگر منابع

جماران  سپيدارآنالين

دانش آموزان استثنايي البرز در 10 پايگاه تابستانه مهارت مي آموزند

ايرنا : کرج - ايرنا - دانش آموزان مدارس استثنايي البرز در 10 پايگاه تابستانه که با هدف غني سازي اوقات فراغت داير
شده ، مهارت مي آموزند.

در اين پايگاه هاي تابستاني در رشته هاي مختلف از جمله صنايع دستي ، هنري ، آشپزي و مهارت هاي زندگي آموزش
داده مي شود.

رئيس آموزش و پرورش استثنايي البرز روز سه شنبه اظهار داشت : اين پايگاه ها با هدف ايجاد شور و نشاط و شناسايي
استعدادهاي دانش آموزان استثنايي در اين استان فعاليت تابستانه خود را آغاز کردند.

عباس کشاورز ايجاد شادي و نشاط و آمادگي ميان دانش آموزان و شناسايي استعدادهاي برتر براي شرکت در مسابقات
کشوري را از ديگر اهداف پايگاه هاي تابستاني در مدارس استثنايي نام برد.

اين پايگاه ها براي ارائه آموزش هاي فرهنگي ، ورزشي ، مهارتي و فعاليت هاي مختلف آموزشي ويژه دانش آموزان
استثنايي استان راه اندازي شده اند.

او با اشاره به اينکه نام نويسي از دانش آموزان استثنايي در اين پايگاه ها رايگان است ، يادآور شد : اين پايگاه ها در
رشته ي قرآن ، هنرهاي آوايي ، مهارتي ، نمايشي و ورزشي فعاليت دارند.

رئيس اداره آموزش و پرورش استثنايي البرز تصريح کرد : در اين پايگاه ها به مدت 2 ماه دانش آموزان استثنايي تحت
پوشش برنامه ها تابستانه قراردارند.

در اين پايگاه ها به 300 دانش آموز استثنايي البرز ، خدمات آموزشي و مهارتي در کنار برنامه هاي فرهنگي و ورزشي
ارائه مي شود و مسئوليت آموزش دانش آموزان استثنايي را مربيان مجرب و فعال بر عهده دارند.

آموزش و پرورش استثنايي البرز حدود 4 هزار دانش آموز دارد.
6993 / 2819

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 04:20
ديگر منابع

 سپيدارآنالين

کرسي های آزاد انديشي را در مدارس البرز تقويت کنيم

ايرنا : کرج - ايرنا - کرسي هاي آزاد انديشي به منظور آگاهي بخشي و آموزش روش هاي صحيح مطالبه گري را در
مدارس متوسطه اول و دوم ستان البرز تقويت کنيم.

اين کرسي هاي آزاد انديشي با موضوعات مختلف فرهنگي و اجتماعي و با حضور مسئوالن ، اساتيد دانشگاه ، فعاالن
سياسي ، کارشناسان و مربيان مدارس برگزار مي شود که دانش آموزان در قالب اين طرح روش هاي صحيح مطالبه گري

را فرا مي گيرند.
 دانش آموزان در طرح کرسي هاي آزاد انديشي دغدغه هاي شخصي ، اجتماعي و مدارس استان را بيان مي کنند و

جواب خود را بطور واضح دريافت مي کنند.
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 کرسي هاي آزاد انديشي ، فرهنگ مشارکت اجتماعي و مطالبه گري صحيح را در بين دانش آموزان ترويج مي دهد و
موجب مي شود تا نسل آينده کشور مطالبات خود را به روش هاي صحيح بيان کند و بين اغتشاش و مطالبه گري تفاوت

قائل شود.
برگزاري کرسي هاي آزاد انديشي ، ارتباط بين دانش آموزان و مسئوالن را برقرار مي کند.

 ارتباط مستقيم مسئوالن با دانش آموزان ، منجر به شناخت نيازها و اتخاذ راهکارهاي مناسب براي برطرف شدن اين
نيازها مي شود.

طرح کرسي آزاد انديشي در مدارس البرز با هدف بصيرت افزايي دانش آموزان در قالب تشکالت دانش آموزي در طول
سال تحصيلي 98 - 97 اجرايي شد.

اجراي اين طرح نقش مهمي در ايجاد فضاي پرسشگري ، نقادي ، منصفانه ، آگاهانه و مطالبه گري در بين دانش آموزان
متناسب با گروه سني آنان دارد.

دانش آموزان بايد عالوه بر محفوظات علمي که براي رشد و توسعه علمي کشور ضروري است ، هوش اجتماعي نيز بايد
داشته باشند چرا که کرسي هاي آزاد انديشي دانش آموزي هم در راستاي افزيش بصيرت و روشنگري دانش آموزان

عملياتي شده است.
اين گفت و گو هاي دانش آموزي با رويکرد افزايش آگاهي و اعتماد به نفس در بين دانش آموزان ، ارتقا سطح قدرت
تجزيه و تحليل مسائل روزدر بين آنان و همچنين بيان ديدگاه و تحمل نظر ديگران و احترام گذاشتن به ديگران در

دستور کاري حوزه معاونت پرورشي و فرهنگي آموزش و پرورش قرار گرفته است.
مهارت تاب آوري

مدير کل آموزش و پرورش البرز روز سه شنبه در گفت و گو با ايرنا در اين زمينه اظهار داشت : کسب تجربه و تبادل
اطالعات در زمينه هاي فرهنگي ، مذهبي ، تربيتي ، سياسي ، اجتماعي و اقتصادي به ويژه در بين دانش آموزان دختر و

پسر متوسطه دوره اول و دوم از اهداف مهم اين طرح در مدارس البرز است.
در اين طرح دانش آموزان نظر و ديدگاه خود را در زمينه هاي مختلف در حضور مسئوالن ، کارشناسان و مربيان مدارس

مطرح مي کنند تا از نظرديگر دانش آموزان شرکت کننده نيز د اين نشست ها مطلع شوند.
وي با اشاره به اينکه يکي از اهداف طرح کرسي آزاد انديشي در مدارس روشنگري است ، خاطرنشان کرد : دانش آموزان

با اهداف تخريبي ، ضد ديني و انقالبي دشمنان عليه ايرن اسالمي نيز آشنا مي شوند.
 در اين نشست ها دانش آموزان با مهارت تاب آوري در مقابل ديدگاه ها و نظرهاي مخالف يکديگر نيز به عنوان يک

مهارت مهم در زندگي فردي و اجتماعي نيز آشنا مي شوند.
قاسمي از دانش آموزان براي رسيدن به يک زندگي هدفمند و تعامل همه جانبه در مشارکت هاي جامعه با نگاهي

آگاهانه و کارشناسي نياز به برگزاري کرسي هاي آزاد انديشي در مدارس دارند.
 اين طرح تخصصي در مدارس متوسطه البرز در قالب 100 کرسي آزاد انديشي اجرايي شد .

مدير کل آموزش و پرورش البرز يادآور شد : : در اين طرح از سوي کارشناسان نکات مهم آموزشي - تربيتي در زمينه
هاي مختلف مهارت هاي زندگي و سبک زندگي ايراني - اسالمي براي دانش آموزان عنوان شد.

 بصيرت افزايي و ارتقا سطح آگاهي در دانش آموزان موجب مي شود تا دانش آموزان در مقابله آسيب هاي اجتماعي و
فرهنگي آگاهانه تصميم بگيرند وعمل کنند.

قاسمي گفت : براي دانش افزايي بايد فضاي برگزاري کرسي هاي آزاد انديشي در مدارس متوسطه فراهم آيد تا دانش
آموزان در معرض انديشه ها قرار گيرند.

او با بيان اينکه کرسي ها ي آزاد انديشي بايد در دوره کودکي و نوجواني در محيط خانه ايجاد شود ، عنوان کرد : اين
اقدام موجب مي شود تا فرزندان ايران ازانجماد فکري ، تعصب ، استبدادپذيري ، سلطه پذيري و سلطه گري نجات پيدا

کنند و ياد بگيرند با هم گفت وگو و در حل مشکالت به هم کمک کنند ، کار گروهي انجام دهند و انتقادپذير باشند.
وي تاکيد کرد : در کرسي هاي آزادانديشي فقط دنبال راه اندازي کرسي نيستيم ، بلکه يکي از کارهايمان آن است که

دانش آموزان در يک فضاي سالم نگه داريم تا با هم گفت وگو کنند.
استان البرز 460 هزار دانش آموز دارد.

6993 / 2819
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موسسه خيريه مکتب النبي بازار تهران در چاراويماق مدرسه مي سازد

ايرنا : مراغه - ايرنا - مدير آموزش و پرورش چاراويماق از امضا تفاهم نامه ساخت مدرسه سه کالسه با موسسه خيريه
مکتب النبي بازار تهران در روستاي گل اين شهرستان خبرداد.

قربانعلي اسدي روز سه شنبه به خبرنگار ايرنا گفت : اين مدرسه سه کالسه در يک طبقه و با 132 مترمربع زيربنا و
هزينه کرد 240 ميليون تومان از سوي اين موسسه ساخته خواهد شد.

وي افزود : به کمک خيران نيک انديش ، دانش آموزان و آينده سازان ايران اسالمي در اين نقطه از ميهن اسالمي از
فضاي مناسب و استاندارد آموزشي بهره مند مي شوند .

وي گفت : ارج نهادن به امر خير مدرسه سازي باعث رشد و اعتالي دانش در همه سطوح مي شود و براي دانش آموزان
که سرمايه هاي واقعي ايران اسالمي هستند ، ساخت مدارس جديد و مستحکم حائز اهميت است.

اسدي افزود : کار خيرين مدرسه ساز ، حسنه و ماندگار است و از درگاه خداوند سبحان براي خيرين آرزوي توفيق
بيشتر در اين زمينه را داريم.

وي اضافه کرد : هر خيري که قصد ساخت مدرسه در اين شهرستان را داشته باشد آموزش و پرورش آماده مشارکت و
همکاري همه جانبه است.

وي ادامه داد : بايد زمينه مشارکت بيشتر خيران را در عرصه آموزش فراهم کنيم زيراکه تقويت زيرساخت هاي آموزشي
با حضور اين افراد نيکوکار محقق مي شود.

بيش از 6 هزار دانش آموز در مدارس شهرستان چاراويماق در حال تحصيل هستند .
شهرستان چاراويماق داراي دو بخش به نام هاي مرکزي شامل دهستان هاي چاراويماق مرکزي ، چاراويماق جنوب غربي
، ورقه و قوري چاي شرقي و شاديان شامل دهستان هاي چاراويماق شرقي و چاراويماق جنوب شرقي ، يک نقطه شهري

به نام قره آغاج و 248 آبادي است .
اين شهرستان با حدود 31 هزار نفر جمعيت در 150 کيلومتري جنوب شرقي تبريز مرکز آذربايجان شرقي واقع است .

9880 / 3077
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ايجاد سازه های ورزشي کوچک در مدارس ابتدايي دختران زنجان

ايرنا : زنجان - ايرنا - معاون تربيت بدني و سالمت آموزش و پرورش استان زنجان از تغيير کاربري و ايجاد سازه هاي
ورزشي کوچک در مدارس ابتدايي دختران اين استان خبر داد.

ذبيح الله تاراسي روز سه شنبه در جلسه هم انديشي حوزه تربيت بدني با حضور معاون تربيت بدني و سالمت ، رئيس
اداره تربيت بدني و کارشناس مسئول تربيت بدني دختران استان با اشاره به تأکيد معاونت تربيت بدني وزارت آموزش و
پرورش بر ايجاد نشاط و تحرک در مدارس ابتدايي به خصوص مدارس دخترانه ، ايجاد فضاهاي کوچک ورزشي در دل

مدارس ابتدايي را يکي از ضرورت ها و نيازهاي تربيت بدني در مدارس دخترانه برشمرد.
وي اهميت دادن به ورزش و تحرک بدني دختران را براي پويايي و نشاط نسل آينده جامعه ضرروي دانست و از مديران
و کارشناسان مناطق خواست تحرک و تربيت بدني دختران را به خصوص در دوران ابتدايي جدي گرفته و در اولويت

برنامه هاي خود قرار دهند.
رئيس اداره تربيت بدني و فعاليت هاي ورزشي استان نيز بر تسريع در تجهيز و آماده سازي سالن هاي کوچک داخل
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مدرسه و افتتاح آن در قالب پروژه مهر تأکيد کرد.
سعيد نباتچيان افزود : جلب مشارکت حداکثري اوليا و ساير ارگان ها در ايجاد و ساخت چنين سازه هايي که مکمل

درس تربيت بدني است ، مي توان در تحقق اهداف اين اقدام در کمترين زمان ممکن موثر باشد.
در ادامه اين جلسه اعضا به بحث و تبادل نظر در خصوص نحوه خريد و تجهيز سالن ها ، ايمن سازي فضا و اولويت بندي

نوع تجهيزات با توجه به ميزان کاربرد آن پرداختند.
هم اکنون 6 آموزشگاه از 6 منطقه زنجان با توجه به اعتبار واريزي ، مجري طرح ساخت سازه هاي کوچک در مدارس

ابتدايي هستند.
6085
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دانش آموز گنبدی مقام سوم رقابت های بدمينتون کشور را کسب کرد

ايرنا : گنبدکاووس - ايرنا - معاون پرورشي و تربيت بدني آموزش و پرورش گنبدکاووس گفت : امير رجبلو دانش آموز
اين شهرستان توانست مقام سوم رقابت هاي ورزشي دانش آموزي کشور در رشته بدمينتون را کسب کند.

سيدصالح رفعتي روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهارداشت : سي و ششمين دوره از رقابت هاي ورزشي
دانش آموزي کشور در رشته بدمينتون با حضور 30 تيم شامل 150 دانش آموز از يکم تا هفتم مرداد به ميزباني استان

مازندران در شهر رامسر برگزار شد.
وي افزود : از مجموع پنج بدمينتون باز دانش آموز گنبدي اعزامي به اين رقابت ها ، امير رجبلو توانست با شکست

حريف زنجاني خود در بازي رده بندي بخش انفرادي ، مقام سوم اين مسابقات را از آن خود کند.
معاون آموزش و پرورش گنبدکاووس بابيان اينکه سي و ششمين دوره از رقابت هاي ورزشي دانش آموزي به ميزباني
شهرهاي مختلف کشور در حال برگزاري است ، گفت : هفت تيم دانش آموزي از اين شهرستان شامل فوتسال دختران ،
واليبال پسران ، فوتسال پسران ، بدمينتون پسران و دختران ، دو و ميداني پسران و دختران براي شرکت در اين دوره از

رقابت ها انتخاب شده اند.
رفعتي افزود : تيم هاي فوتسال و واليبال پسران به اردبيل و بدمينتون پسران نيز به رامسر اعزام شدند که نتيجه رقابت

هاي آنان کسب مقام سومي بدمينتون در بخش انفرادي و مقام چهارمي واليبال است.
وي ادامه داد : تيم بدمينتون دختران نيز فردا به رامسر اعزام مي شود و همچنين در روز 20 مرداد تيم هاي فوتسال

دختران به سمنان و تيم هاي دو و ميداني پسران و دختران به شهرکرد اعزام خواهند شد.
به گزارش ايرنا سي و ششمين دوره مسابقات ورزشي دانش آموزان کشور با حضور بيش از 10 هزار دانش آموز در پنج

استان و در 14 رشته در حال برگزاري است.
شهرستان گنبدکاووس که با 350 هزار نفر جمعيت ، دومين شهرستان بزرگ استان گلستان به شمار مي رود ، افزون بر

10 هزار ورزشکار سازماندهي شده دارد که در قالب 38 هيأت ورزشي مشغول فعاليت هستند.
1860 / 3042
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اختصاص 2 ميلياردتومان برای استاندارد سازی سيستم های گرمايشي مدارس . . .

ايرنا : خرم آباد - ايرنا - مديرکل نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس لرستان گفت : 2 ميليارد تومان براي استاندارد سازي
سيستم هاي گرمايشي مدارس پلدختر و معموالن اختصاص يافت.

به گزارش ايرنا ، محمد رضا حيدري روز سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت : اين مبلغ همزمان با تعمير فضاهاي
آموزشي در جهت برچيده شدن بخاري هاي نفتي هزينه خواهد شد.

وي افزود : با برنامه ريزيهاي انجام شده به ويژه در اول تيرماه سال جاري و مشارکت خيرين مدرسه ساز و گروه هاي
جهادي گامهاي موثري در زمينه بازسازي مدارس آسيب ديده از سيل برداشته شد.

حيدري افزود : تاکنون در شهرستان پلدختر تعمير 29 فضاي آموزشي و عمليات اجرايي ساخت 16 فضاي آموزشي آغاز
شده است.

وي عنوان کرد : براي جانمايي احداث مدارس از بين رفته يکسري اقدامات انجام شده و در روستاها بايد جانمايي
مشخص شود تا بتوان براي بازگشايي کالس ها در اول مهر ، ساخت و ساز اين مدارس را آغاز کرد.

حيدري ادامه داد : در اين 2 ماه باقي مانده به شروع سال تحصيلي جديد در صورت قطعي شدن مکان يابي ها ، عمليات
اجرايي مدارس آغاز و در کنار آنها کالس هاي پيش ساخته آماده مي شود تا در روند تحصيل دانش آموزان خللي وارد

نشود.
حيدري افزود : پروژه 12 کالسه پلدختر با 45 درصد پيشرفت فيزيکي و يک مدرسه 6 کالسه در شهر معموالن در حال

اجراست.
6060 / 7274
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قزوين ميزبان اولين دوره مسابقات کدنويسي دانش آموزان کشور شد

ايرنا : قزوين - ايرنا - معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان قزوين گفت : اولين دوره مسابقات کد
نويسي دانش آموزان کشور همزمان با هفدهمين دوره مسابقات آزمايشگاهي استاني به ميزباني قزوين برگزار خواهد شد.

حميد حمدالله زاده روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود : اين مسابقات چهارم تا ششم شهريورماه ويژه
دانش آموزان دوره متوسطه دوم برگزار مي شود.

وي اضافه کرد : در اين رقابت ها 128 نفر در بخش حضوري مسابقات آمايشگاهي و 98 نفر در بخش حضوري کدنويسي
با يکديگر مسابقه خواهند داد.

حمدالله زاده ادامه داد : با احتساب بخش حضوري و غيرحضوري مسابقات ، قزوين ميزبان بيش از 500 نفر از دانش
آموزان و کارکنان سراسر کشور خواهد بود.

معاون آموزش متوسط اداره کل آموزش و پرورش قزوين ، تقويت مهارت کارگروهي در محيط هاي متنوع يادگيري ،
ايجاد زمينه طراحي و انجام پروژه هاي تحقيقي ، پژوهشي و فناوري و تقويت و تعميق فرهنگ مطالعه ، تحقيق و

پژوهش را از اهداف و رويکردهاي اين مسابقات عنوان کرد.
3013 * 7388
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طرح ايمن سازی در 73 مدرسه حاشيه راه آذربايجان غربي اجرا شد

ايرنا : اروميه – ايرنا – مديرکل راهداري و حمل و نقل جاده اي آذربايجان غربي گفت : طرح ايمن سازي در 73 مدرسه
حاشيه راه استان در حوزه آموزش و اجراي طرح هاي زيربنايي و نصب عالئم اجرا شده است.

ارسالن شکري روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود : از جمله اقدامات انجام شده در اين خصوص ، اجراي
طرح هاي نرم افزاري ايمن سازي مدارس شامل آموزش ، برنامه هاي فرهنگي و اعطاي اقالم و نوشت افزار حاوي پيام

هاي ايمني با اعتبار 800 ميليون ريال در 40 مدرسه حاشيه راه بوده است.
وي اضافه کرد : بيشترين ظرفيت در اين خصوص به کار گرفته شده زيرا توجه به آموزش هاي فرهنگي و استفاده از

ظرفيت آموزشي بيشترين اثر را در کاهش صدمات ناشي از حوادث در حاشيه راه ها دارد.
وي بيان کرد : در کنار اقدامات نرم افزاري ، نصب عالئم و تابلوهاي ايمني عمودي و افقي ، ايجاد شيار لرزاننده عرضي با

اعتباري بالغ بر 2 ميليارد ريال در 18 مدرسه اجرايي شده که در جلوگيري از تصادف موثر بوده است.
مديرکل راهداري و حمل و نقل جاده اي آذربايجان غربي ادامه داد : يکي ديگر از اقداماتي که در اين راستا انجام شده ،

انجام خط کشي هاي هشداردهنده است که در 15 مدرسه به اجرا درآمده و 2 ميليارد ريال براي آن هزينه شده است.
در حال حاضر 150 مدرسه حاشيه راه در آذربايجان غربي وجود دارد.

با اجراي طرح هاي نرم افزاري و سخت افزاري ، ميزان حوادث پيش آمده براي دانش آموزان به شدت کاهش يافته است.
2093 / 8137
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معترضان سوداني کشتار دانش آموزان را محکوم کردند

تهران - ايرنا - صدها سوداني در خارطوم پس از اعالم خبر کشته و زخمي شدن تعدادي از دانش آموزان معترض در
استان " کردفان " تظاهرات کردند.

به گزارش پايگاه خبري " سودان تريبون " ، سوداني هاي خشمگين راه هاي اصلي کردفان را مسدود و الستيک خودروها
را به آتش کشيدند.

منابع خبري ديروز ( دوشنبه ) گزارش دادند که پنج نفر از جمله چهار دانش آموز در تظاهرات استان کردفان شمالي در
سودان کشته شدند.

اين تظاهرات را دانش آموزان سوداني در شهر " االبيض " مرکز استان کردفان شمالي در اعتراض به کمبود سوخت و نان
برگزار کردند که با شليک گلوله به سوي معترضان مواجه شد.

در همين حال استاندار کردفان شمالي گفت : اين تظاهرات پس از ورود افراد فرصت طلب و اغتشاش گر به آشوب و
درگيري کشيد که در نهايت منجر به کشته شدن پنج نفر شد.

بر اساس اين گزارش ، اتحاديه اصناف سودان از مردم اين کشور خواست که در اعتراض به کشته شدن دانش آموزان
تظاهراتي برگزار کنند.

از سوي ديگر وزارت بهداشت سودان در اطالعيه اي اعالم کرد که از ابتداي اعتراضات مردم اين کشور عليه دولت
سرنگون شده " عمر البشير " ، 184 نفر بر اثر درگيري ها کشته شدند .

اعتراض هاي مردمي سودان از 19 دسامبر 2018 ( 28 آذر 97 ) به علت افزايش قيمت نان آغاز شد ، اما اين اعتراض ها
به سرعت رنگ و بوي سياسي به خود گرفت و معترضان خواستار سرنگوني دولت البشير شدند.
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دولت البشير سرانجام 22 فروردين ماه با دخالت ارتش اين کشور سرنگون و پس از آن ارتش سودان با تشکيل نهادي با
عنوان شوراي نظامي انتقالي به رياست ژنرال " عبدالفتاح البرهان " قدرت را در دست گرفت.

اما مردم سودان بار ديگر با اعتراض عليه شوراي نظاميان خواستار کناره گيري آنان از قدرت و واگذاري آن به غيرنظاميان
شدند.

شوراي نظامي انتقالي سودان و " نيروهاي آزادي و تغيير " 26 تير ماه با حضور ميانجي هاي آفريقايي و اتيوپيايي ، سند
توافق سياسي را در دوره انتقالي امضا کردند.

اين سند در خصوص نحوه مديريت کشور در دوره سه ساله انتقالي است و توافق شد که دو شورا ( يکي شوراي حاکم و
ديگري شوراي وزيران ) تشکيل شود.

شوراي حاکم متشکل از 5 نظامي و 5 غير نظامي است و يک غير نظامي ديگر هم با توافق دوطرف به اين تعداد اضافه
مي شود و ابتدا نظاميان به مدت 21 ماه رياست شوراي حاکم را بر عهده خواهند داشت و سپس به مدت 18 ماه رياست

را به غير نظاميان مي سپارند.

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 13:24

کارگروه ويژه جمع آوری مدارس خشتي سيستان تشکيل شد

ايرنا : تهران - ايرنا - نخستين جلسه کارگروه ويژه جمع آوري مدارس خشتي و گلي استان سيستان و بلوچستان با هدف
شرکت دانش آموزان اين استان در جشن ملي جمع آوري مدارس خشتي و گلي تشکيل شد.

به گزارش روز سه شنبه وزارت آموزش و پرورش ، اولين جلسه کارگروه ويژه " جمع آوري مدارس خشتي و گلي
سيستان و بلوچستان " با حضور مهرالله رخشاني مهر معاون وزير و رئيس سازمان نوسازي مدارس ، داريوش ورناصري
معاون فني و نظارت ، خيبربيدارپور مديرکل برنامه ريزي و تأمين منابع اين سازمان ، مديران کل استان هاي سيستان و

بلوچستان ، خراسان رضوي ، فارس ، تهران و همچنين مشاوران و نمايندگان ويژه سازمان تشکيل شد.
رئيس سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس کشور در اين جلسه به جمع آوري مدارس خشتي و گلي از سطح کشور
و برگزاري جشن ملي اين موضوع در مهرماه اشاره کرد و اظهارداشت : به همين منظور ، براي جمع آوري مدارس
خشتي و گلي استان سيستان و بلوچستان که بيشترين تعداد اين نوع مدارس را دارد ، از استان هاي خراسان رضوي ،
فارس و تهران به عنوان استان هاي معين کمک مي گيريم تا با تالشي شبانه روزي و جهادي بتوانيم دانش آموزان

سيستاني را هم در اين جشن شريک کنيم.
مهرالله رخشاني مهر با بيان اينکه تعداد کل کالس هاي درس خشتي و گلي در ابتداي سال 97 در سطح کشور 980
مورد بوده است ، اظهار داشت : هم اکنون اين تعداد به 371 کالس درس کاهش پيدا کرده است که از اين تعداد هم

177 کالس درس در استان سيستان و بلوچستان واقع شده است.
وي همچنين ضمن اشاره به دقت و سرعت انجام کار ، تأکيد کرد : مستندسازي فعاليت هاي انجام شده براي شفاف
سازي عملکرد سازمان هم در اين بين از اهميت بسياري برخوردار است و بايد مسئوالن روابط عمومي اقدامات الزم را در

اين زمينه انجام دهند.
معاون فني و نظارت سازمان نوسازي مدارس کشور هم در اين جلسه به لزوم پشتيباني فني و نظارت بر فرآيند اجراي
کار به منظور تسهيل در روند امور يادآور شد : کارگروه ويژه اين کار در ستاد با همکاري بخش فني و نظارت و همچنين

استان ها اقدامات الزم را انجام خواهد داد.
در اين جلسه مقرر شد از 177 کالس درس خشتي و گلي استان سيستان و بلوچستان ، 91 کالس درس را استان

خراسان رضوي ، 20 کالس درس استان فارس ، 15 کالس استان تهران و مابقي را نيز خود استان جمع آوري کند.
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تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 14:16

طرح اسکان تابستاني فرهنگيان تا 15 شهريور ادامه دارد

ايرنا : تهران - ايرنا - مديرکل تعاون و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش با بيان اينکه اسکان تابستاني فرهنگيان تا 15
شهريور ادامه دارد ، اظهار کرد : 366 مرکز رفاهي خانه معلم ، 300 اردوگاه و دو هزار مدرسه مجري طرح اسکان

تابستاني فرهنگيان هستند.

به گزارش معاونت روابط عمومي و اطالع رساني آموزش وپرورش ، گودرز کريمي فر در مورد اسکان تابستاني فرهنگيان
افزود : آموزش و پرورش در راستاي توجه به منزلت اجتماعي فرهنگيان و تسهيل مسافرت هاي تابستاني با شعار کيفيت
مطلوب ، امنيت پايدار و مسافرت ارزان ، برنامه هايي را تدوين کرده است . هفت هزار و 660 نفر از عوامل اجرايي در

سراسر کشور ، مسافرت هاي تابستاني را در 495 پايگاه پذيرش ، سازماندهي و ساماندهي مي کنند.
وي ادامه داد : 2 هزار و 650 مدرسه در قالب 23 هزار و 960 کالس درس ، 366 مرکز رفاهي خانه معلم ، تعداد 300
اردوگاه مجهز به انضمام 50 پرديس دانشگاهي در قالب 2 هزار و 404 اتاق ، 2 هزار و 548 سوئيت داراي 16 هزار و
448 تخت خواب در سراسر کشور به همراه 220 تاالر و 138 رستوران از هفته آخر خرداد تا 15 شهريور 98 براي اجراي

طرح اسکان موقت فرهنگيان در سفرهاي تابستاني آماده پذيرايي است.
مديرکل تعاون و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش گفت : از مهم ترين اقدامات صورت گرفته در اين طرح مي توان به
افزايش سطح خدمات اسکان ، توجه ويژه به وسايل سرمايشي ، بهسازي و زيباسازي پايگاه هاي پذيرش ، اطالع رساني با
نصب بنرهاي اسکان ، اتخاذ تدابير امنيتي براي حفظ و حراست از اموال ميهمانان و همچنين برپايي نمايشگاه هاي بومي
و سنتي در جوار پايگاه هاي پذيرش استان ها براي آشنايي با فرهنگ هر منطقه و براي افزايش ماندگاري سفرهاي

تابستاني اشاره کرد.
کريمي فر در پايان به ثبت نام اينترنتي سفرهاي فرهنگيان اشاره کرد و گفت : پذيرش اينترنتي هم زمان با شروع طرح

از هفته سوم خرداد تا پايان طرح اسکان ادامه دارد.

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 14:41
ديگر منابع

news.ostb.ir

کانون پرورش فکری کودکان آينده کشور را مي سازد

بوشهر - ايرنا - شخصيت همه افراد در کودکي رقم مي خورد به همين دليل کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان
نقشي مهم در ساخت آينده کشور دارد.

معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي استاندار بوشهر گفت : متوليان و مربيان کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان با
طراحي برنامه هاي تخصصي و مناسب و تربيت افرادي متعهد ، تاثيرگذار و مستعد در زمينه هاي مختلف فرهنگي ،

سياسي ، اقتصادي و حتي نظامي کودکان امروز را براي ساخت آينده کشور آماده مي کنند.
مجيد خورشيدي روز سه شنبه در نشست با مديرکل کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان استان بوشهر افزود : کار با
کودکان و نوجوانان در کنار سختي ها شيريني هاي بسيار زيادي دارد و سختي هاي کار در عمل انسان را براي داشتن

فردايي بهتر عالقهمندتر به اين کار مي کند.
وي ادامه داد : بسياري از چهره هاي فرهنگي کشور از جمله کساني هستند که 40 سال پيش برنامه هاي کانون پرورش

فکري کودکان و نوجوانان را تجربه کردند و شخصيت آنها در اين محيط شکل گرفته است.
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خورشيدي بيان کرد : در شهرهاي بزرگ امکاناتي فرهنگي ، تربيتي و پرورشي براي استفاده کودکان و نوجوانان حتي
بدون دخالت کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان وجود دارد ولي در مناطقي همچون استان بوشهر اين امکانات

کمتر ديده مي شود و وظيفه کانون در اين مناطق اهميت بيشتري پيدا مي کند.
معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي استاندار بوشهر بيان کرد : اينجاست که با وجود همه خدمات اجتماعي انجام شده
دسترسي کودکان و نوجوانان به مجاري تربيت آينده آنها خيلي کم است به نحوي که در شهرستان هاي استان بوشهر
امکانات و کانون هاي فرهنگي کودکان و نوجوانان کمتر وجود دارد و در روستاها و بخش ها اين برخورداري ها و امکانات

کم و کم تر مي شود.
وي اضافه کرد : در همين ارتباط برنامه هاي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان در روستاها و مناطق کم برخوردار

استان بوشهر بايد تقويت شود.
خورشيدي ادامه داد : کوچکترين خدمتي در اين مناطق در بخش کودکان و نوجوانان بزرگترين دستاوردها را به دنبال
دارد به همين دليل در باره تامين مربي و ساير امکانات ديگر با مجموعه کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان

همکاري صورت مي گيرد.
مدير کل امور اجتماعي استانداري بوشهر گفت : حضور کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان در مناطق جنوبي (

بافت فرسوده ) شهرستان هاي بوشهر و برازجان از برنامه هاي مهم دفاتر تسهيلگري است.
عباس برزگرزاده افزود : تالش مي شود با جذب اعتبارات مناسب در سال جاري از برنامه هاي کانون پرورش فکري

کودکان و نوجوانان استان بوشهر حمايت شود.
مديرکل کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان استان بوشهر گفت : کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان در دولت
تدبير و اميد دوران طاليي خود را گذرانده و تغييرات خوبي در فضاهاي موجود صورت گرفته و مراکز جديدي هم در

دست ساخت داريم.
زهره عالي نسب بيان کرد : حمايت هاي خوبي صورت گرفته و توانستيم کارهاي فرهنگي و عمراني را بخوبي جلو ببريم

و با افزايش هم افزايي مي توانيم خدمات بيشتري را انجام دهيم.
وي اضافه کرد : با حمايت ها و تالش هاي انجام شده سعي کرديم بيشتر بچه هاي روستايي از خدمات کانون پرورش

فکري کودکان و نوجوانان بهره مند شوند .
عالي نسب تاکيد کرد : با هم افزايي و خالقيت هنوز هم مي توان براي کودکان و نوجوانان اين سرزمين کار کرد.

6043 / 6047
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دولت های ليبرال هم آموزش و پرورش را واگذار نمي کنند

تهران - ايرنا - سياست هاي نظام آموزشي کشور از مقطع تحصيلي ابتدايي تا متوسطه و تحصيالت تکميلي آموزش عالي
که از آن استاندارد دوگانه عدالت آموزشي و مغاير با قانون اساسي ياد شده است در سلسه نشست بيانيه گام دوم انقالب

توسط جمعي از کارشناسان آموزشي و دانشگاهي به بوته نقد کشيده شد.

اساتيد دانشگاه و شرکت کنندگان ششمين نشست بيانيه گام دوم انقالب در ادامه سلسله نشست هاي خود با موضوع «
عدالت آموزشي » در ساختمان مرکزي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها ، دريافت شهريه و پول از
دانشجويان و ايجاد انتظار در دانشجويان براي کسب پول پس از فارغ التحصيلي را پيام دو گانه عدالت آموزشي دانستند .
بروز شکاف عميق تحصيلي طبقاتي بين استان ها و مناطق محروم نظير سيستان و بلوچستان با استان ها و مناطق
برخورداري همانند پايتخت و نقاط شمالي تهران که از آن فاصله 57 برابري نام برده شده به عنوان اوج فاصله طبقاتي

آموزشي در سطح کشور از سوي اين گروه از کارشناسان حاضر در نشست نقد شده است .
 آنان تاکيد کردند : دانشگاه نبايد محل داللي مدرک شود و مراکز آموزش عالي نيز بايد در قبال مشکالت اجتماعي

مسئوليت پذير باشند و تحقق اين جايگاه تنها در سايه دوري از کاسبي و فساد در نهادهاي علمي ميسر خواهد بود.
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به گزارش روز سه شنبه نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها ، احمد نادري عضو هيات علمي گروه مردم
شناسي دانشگاه تهران در اين نشست با بيان اينکه هدف دانشگاه تربيت انسان است ؛ يعني هدفي که جمهوري اسالمي
دنبال مي کند و امام به آن تاکيد داشتند ، گفت : ما با سياست هاي نئوليبرالي که وجود دارد کم کم به سمت دانشگاه

خراب آباد حرکت کرده ايم که از اوايل دهه 70 رخ داد و اکنون اوج آن را مي بينيم.
وي مي گويد : يک پيام دوگانه هم در درون حاکميت مي بينيم ، يعني از يک سو هنوز گفته مي شود رسالت دانشگاه
تربيت انسان است و افراد متعالي بايد تربيت شوند که منطق اسالم و انقالب اسالمي را درک کنند و از طرفي هم بي
حساب و کتاب پول مي گيريم و کسي که پول هاي آنچناني خرج مي کند تا اين مدارک را بگيرد قاعدتا به دنبال اين

است که در آينده پول ها را از جاي ديگري در بياورد.
عضو هيات علمي دانشگاه تهران تاکيد مي کند : اينکه مي گوييم در بحث آموزش دقيقا داريم مانند آمريکا مي شويم به

خاطر همين موضوع است و اين پيام دوگانه که در درون حاکميت شکل گرفته چنين چيزي را موجب مي شود.

نادري خاطرنشان کرد : چيزي که در کف دانشگاه اتفاق مي افتد اين است که دانشجويان بايد براي آموزش پول بدهند
و بعدا هم بايد بروند اين پول را از جايي در بياورند و ما بايد اين دوگانه را در سطح کالن حل کنيم و به دانشگاهي بر

گرديم که انسان تربيت مي کند و مسئوليت اجتماعي مي پذيرد ، ولي مسئوليت اجتماعي دانشگاه را ناديده مي گيريم.
وي تصريح کرد : کليت آموزش ما از پيش دبستاني تا دانشگاه درگير اين قبيل سياست هاي مالي است و به نحوي در
اين خصوص سياست گذاري شده که تغيير اين سياست ها چون افرادي را دچار تعارض منافع مي کند ، سخت و دشوار

است.
عضو هيات علمي گروه مردم شناسي دانشگاه تهران افزود : بحث پژوهش هم تبديل به نوعي صنعت شده است ؛ يعني
تبديل به يک خط توليد شده که بسياري از خروجي آن راضي هستند و يک سري کاسب هم در اين صنعت کاسبي مي

کنند.
نادري يادآور شد : نکته ديگري هم که مطرح است بحث شفاف سازي آن ها است ؛ يعني هيچ وقت در يک سامانه اي
شفاف نشده است که چه کسي ، چه پژوهش هايي را با چه مبالغي انجام داده است ، کساني هم که در يک برهه شعار

شفافيت دادند ، پشيمان شدند.

پرداخت 10 هزار ميلياردتوماني مردم به مدارس دولتي

سيدمجيد حسيني عضو هيات علمي دانشکده علوم سياسي دانشگاه تهران هم در اين نشست گفت : ما به شرايطي
رسيده ايم که فاصله تحصيلي دانش آموزاني که در سيستان و بلوچستان هستند با کساني که در تهران هستند 57 برابر

است . اين اوج فاصله طبقاتي است.
وي با بيان اين که دليل اين فاصله طبقاتي در سطح سياسي و سياستي است و در سطح تکنيک نيست ، افزود : دولت
هاي ليبرال و نئوليبرال يک سياست مرکزي دارند که بر اساس آن براي حوزه هايي مانند آموزش و درمان براي خودشان
يک بخش خصوصي مي گيرند و خدماتي که دولت در آن رابطه مسئوليت دارد را مي دهند به بخش خصوصي و اين

بخش خصوصي آنها را گران تر به مردم مي فروشد که يکي از آنها مدارس غيرانتفاعي در ايران است.
اين استاد دانشگاه تاکيد کرد : اين سياست ها از سال 1370 در ايران به صورت جدي پياده و اجرا شده است . جالب

است در اين زمينه هيچ دولت و مجلسي از اجراي اين سياست ها و بخش آموزش فروگذار نکرده است .
حسيني يادآور شد : در اين حوزه در سال هاي اخير سياست هايي مهم پياده شده که نتايج وحشتناکي در اختالف
طبقاتي و نابرابري ايجاد کرده است . اول قانون مدارس غيرانتفاعي که شوراي نگهبان آن را رد کرد و مجمع تشخيص در
دوران رياست مرحوم آيت الله هاشمي رفسنجاني آن را تصويب کرد و اکنون 15 درصد مدارس کشور غيرانتفاعي است و
مردم ايران سال گذشته 20هزار ميليارد تومان به اين مدارس پول دادند ، در حالي که بودجه آموزش و پرورش 35هزار

ميليارد تومان بيشتر نبوده است.
وي همچنين به موضوع خصوصي سازي مدارس دولتي اشاره کرد و گفت : در سال گذشته مردم ايران فقط به مدارس
دولتي به اين بهانه که مدارس هزينه دارد 10هزار ميليارد تومان پول دادند . اين مبلغي است که از کارتخوان کشيده اند

و نه مبلغي که به صورت غيررسمي داده شد .
اين استاد دانشگاه ادامه داد : با يک جمع بندي پرداختي مردم در سال گذشته در مدارس غيرانتفاعي يا غيردولتي با
مدارس دولتي ، مي توان نتيجه گرفت که مردم 38هزار ميليارد تومان براي آموزش و پرورش پول داده اند در حالي که
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آموزش براساس اصل 30 قانون اساسي از مقطع ابتدايي تا پايان دوره متوسطه بايد رايگان باشد ! که اين نشان مي دهد
دولت ايران کمتر از 50 درصد هزينه هاي آموزش و پرورش را داده است.

حسيني اظهار داشت : در قانون مدارس غيرانتفاعي براي مناطق کم برخوردار در نظر گرفته شده است ، ولي به هيچ
وجه در مناطق کم برخوردار مدرسه غيرانتفاعي تاسيس نشده است و االن 70 درصد مدارس مناطق 1 ، 2 و 3 تهران

غيرانتفاعي هستند.
وي خاطرنشان کرد : قوانين نوع دوم به دانشگاه آزاد و غيرانتفاعي و خصوصي کردن آموزش عالي معطوف شده است .
در کشوري که در قانون اساسي آن نوشته شده آموزش عالي تا حد خودکفايي و آموزش عمومي سراسر رايگان است ،
صرفا 15درصد دانشجويان دولتي هستند و مابقي در دولت آقاي هاشمي رفسنجاني در دانشگاه آزاد ، در دولت احمدي

نژاد در پيام نور و در دولت آقاي روحاني هم دانشگاه هاي دولتي در حال خصوصي سازي به بهانه هاي مختلف هستند.
وي افزود : نوع سوم سياست هاي سهميه است . ما جداي از سهميه هاي دولتي درستي که داريم 19 نوع سهميه نيز
در رشته هاي دانشگاهي است که در برخي دانشگاه ها تا 50 درصد سهميه دارند . اين يعني فرزند من به عنوان عضو
يک هيأت علمي مي تواند دانشگاه زابل قبول شود و دانشگاه تهران درس بخواند . اين را ديوان عدالت اداري سال 88
لغو کرد و برخالف قانون اساسي تشخيص داد ولي 2 ماه بعد در شوراي عالي انقالب فرهنگي تصويب شد و براي 80هزار

نفر از اعضاي هيأت علمي اين مجوز نقل و انتقال با قواعدي وجود دارد.
اين استاد دانشگاه به واگذاري موسسات کنکور به بخش خصوصي اشاره کرد و گفت : گفته مي شود هشت هزار ميليارد
تومان مردم سال گذشته به مافياي کنکور پول دادند . نمي دانم اين عدد آيا درست است يا نه ؟ ولي هشت هزار ميليارد
تومان مافياي کنکور به مردم کتاب فروخت . اين در حالي است که کاغذ و ارز دولتي گرفت و هزار کار ديگري کرد که

اين هشت هزار ميليارد تومان را تست کنکور بفروشد که صرفا زباله است.
وي گفت : دولت در سيستان وبلوچستان 22هزار معلم خريد خدمت دارد که 580 هزار تومان حقوق مي گيرند ، آن هم
با 3 تا 4 ماه تاخير که اين 22هزار معلم در وضعيتي زندگي مي کنند که دانشگاه تهران در همين سال اخير 100

ميليارد تومان بودجه توسعه گرفته است.
عضو هيات علمي دانشکده علوم سياسي دانشگاه تهران اضافه کرد : چنين اتفاقاتي در دولت هاي ليبرال نسبت به
واگذاري مسئوليت هاي خودشان رخ مي دهد ، مثال در صنعت ، در واردات و . . . ، ولي دولت هاي ليبرال راضي نمي
شوند آموزش و پرورش و درمان را ويران کنند ، در حالي که دولت ايران 50 درصد آموزش عمومي را واگذار کرده است.

حسيني به نابرابري در ورود به دانشگاه ها اشاره کرد و گفت : در تحقيقي که دانشجويان دين و اقتصاد انجام دادند کل
قبولي منطقه3 تهران در دانشگاه سه درصد است . هم اکنون آموزش و پرورش 22 گونه مدرسه دارد که هيچ تفاوتي با

سايرين جز در بحث اخذ پول از مردم ندارند.

فرآيند ارتقاي اساتيد در محتواي قوانين و نحوه اجرا ناعادالنه است

شهال باقري عضو هيات علمي دانشگاه خوارزمي هم در اين نشست به اقدام وزارت علوم در اجراي ساختار هيات انتظامي
اعضاي هيات علمي دانشگاه ها اشاره کرد و گفت : هيات براي بررسي تخلفات هيات علمي دانشگاه ها پيش بيني شده و

ساختار آن هم به گونه اي است که خود اعضاي هيات علمي همان دانشگاه متصدي بررسي تخلفات هستند.
وي ادامه داد : اخيراً در راستاي عدالت آموزشي تخلفات پژوهشي را هم به ليست خود اضافه کرده اند . البته به خود اين

ساختار نيز انتقاداتي وارد است ، چراکه بعضا خود موجب بي عدالتي مي شود.

عضو هيات علمي دنشگاه خوارزمي در ادامه فرآيندهاي ارتقا را هم در محتواي قوانين و هم در نحوه اجرا ، بعضا نا
عادالنه توصيف کرد و افزود : به طور مثال ديده شده که در يک دانشگاه ، فردي که قرار است پرونده ارتقا اساتيد را
بررسي کند ، در گروه ، دانشکده و دانشگاه همان نفر ثابت است ، در اين صورت اگر يک نفر را از مرحله گروهي حذف
کند ، اين فرد به دانشکده و دانشگاه راه پيدا نخواهد کرد . چنين اختياراتي مي تواند راه را براي اعمال ساليق شخصي

در ارتقاي اساتيد باز کند.
باقري گفت : ما مي توانيم قوانين و قواعد حساب شده آموزش اساتيد برجسته را در مدارس داشته باشيم تا در کوتاه

مدت بتوانند نقص نيروي انساني ما را پر کنند . البته نياز به قانون دارد تا در آينده منجر به ايجاد مشکالت نشود.
وي اظهار داشت : زيرساخت عدالت آموزشي که عدالت فرهنگي است ، وجود ندارد . ما سياستگذاري فرهنگي در باب
عدالت فرهنگي مي خواهيم ، يعني اگر آموزش به ما مي گويد چيزي بايد تدريس شود ، عدالت فرهنگي مي گويد چرا
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آموزش داده مي شود و چگونه آموزش داده شود.

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 16:16

6 مدرسه جديد تا مهر ماه در بانه به بهره برداری مي رسد

ايرنا : سنندج - ايرنا - مدير آموزش و پرورش بانه گفت : تا زمان بازگشايي مدارس ( مهر ماه ) 6 مدرسه جديد که با
کمک خيرين مدرسه ساز و اعتبارات دولتي در اين شهرستان ساخته شده به بهره برداري مي رسد.

رضا خضري روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت : مدرسه 9 کالسه شاه حسيني در بانه و پنج مدرسه
در روستاهاي گوماو ، هه لو ، قلي آباد ، کوخي شيخ االسالم و نمشير مدارسي هستند که مهر امسال ميزبان دانش

آموزان خواهند بود.
وي با بيان اينکه براي توسعه و نوسازي مدارس به همکاري و کمک همه قشرهاي جامعه نياز داريم ، افزود : مدرسه 6
کالسه حمزه آباد با پيگيري هاي انجام شده تا پايان سال 98 به بهره برداري مي رسد و مدرسه 6 کالسه محله مولوي

نيز با انجام پروسه اداري و حل مشکالت عمليات اجرايي آن آغاز مي شود.
خضري اضافه کرد : سال گذشته 2 مدرسه شهرستان بانه جز 90 مدرسه برتر انتخاب شدند و امسال نيز سه مدرسه
نمونه دولتي زانست ، نمونه دولتي نيايش و هيات امنايي ثويبه حسن نژاد بر اساس برنامه تعالي مديريت جز مدارس برتر

کشور انتخاب شدند.
اجراي پروژه مهر

وي پروژه مهر را يکي از پروژه هاي مهم آموزش و پرورش با کمک و همراهي مردم و مسئولين براي شروع پرشور و
بازگشايي مدارس دانست و يادآور شد : اين پروژه با شعار « مهر اگر باشد پر از عزم جديد رونق توليد آيد پديد » در بانه

شروع شده که تالش مجموعه آموزش و پرورش در راستاي اجرايي شدن اين شعار است.
خضري با اشاره به اهداف پروژه مهر گفت : اهدافي که پروژه مهر دنبال مي کند اينکه هيچ الزم التعليمي از تحصيل
محروم نشود ، هيچ کالسي بدون معلم نباشد و هيچ مدرسه اي بدون برنامه نباشد ، همه دانش اموزان کتاب داشته

باشند و محتواي برنامه ها متناسب با اهداف آموزش و پرورش باشد و به موقع کالس ها برگزار شود.
وي تاکيد کرد : کميته مهر شامل انتصابات ، سازماندهي ، تعمير و تجهير ، تاييد صالحيت و توجيه و تفهم است که

مديران و معاونين مدارس انتخاب شده و 90 درصد معلمان نيز در اين راستا سازماندهي شده اند.
خضري با بيان اينکه از فضاهاي آموزشي موجود حداکثر استفاده مي شود ، اظهار داشت : کمبود فضاي آموزشي و
نيروي انساني مهمترين مشکل آموزش و پرورش بانه است که مشکل فضاي آموزشي نياز به زمان دارد و نيازمند همت

جمعي است.
 در سال تحصيلي جاري 33 هزار دانش آموز مقاطع مختلف در مدارس شهرستان مرزي بانه تحصيل مي کنند.

مشکالت حوزه آموزش و پرورش بانه با ديگر شهرهاي استان کردستان تفاوت دارد از يک سو خيرين در امر مدرسه
سازي همت بااليي دارند ولي آنچه باعث شده اين شهرستان در زمينه امکانات آموزشي محروم باشد پراکندگي روستاها ،

کوخ نشيني و افزايش جمعيت شهري است.
تراکم جمعيت دانش آموزي در کالس هاي درس برخي مدارس شهر بانه و تعداد کم دانش آموز در مدارس روستايي به

نوعي سبب ناهماهنگي در اين بخش شده است.
 شهرستان مرزي با 158 هزار نفر جمعيت در 270 کيلومتري غرب سنندج مرکز استان کردستان واقع شده است.

9102 / 7469
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تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 16:24
ديگر منابع

     سادس

پايان المپياد ورزش همگاني دانشجويان با معرفي تيم های برتر واليبال و فوتسال

ايرنا : تهران - ايرنا - چهارمين المپياد ورزش هاي همگاني دانشجويان پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي سراسر
کشور با معرفي تيم هاي برتر در 3 رشته باقيمانده واليبال ، فوتسال و هندپلو به پايان رسيد.

در روز پاياني چهارمين المپياد ورزش همگاني دانشجويان پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي سراسر کشور که در
دانشگاه بوعلي همدان برگزار شد ، تيم هاي برتر در 3 رشته واليبال ، فوتسال و هندپلو مشخص شدند.

در رشته فوتسال تيم هاي آموزش عالي زرند کرمان ، فرهنگيان خراسان شمالي و شهاب دانش قم به ترتيب عناوين اول
تا سوم را از آن خود کردند و تيم هاي فني و حرفه اي اروميه ، صنعتي اصفهان و پيام نور ايالم نيز عناوين چهارم تا

ششم را به خود اختصاص دادند.
در واليبال 4 نفره نيز تيم هاي فني و حرفه اي مازندران ، فني و حرفه اي آذربايجان شرقي و فني و حرفه اي کرمانشاه

به ترتيب اول تا سوم شدند و تيم غيرانتفاعي احرار رشت نيز عنوان چهارمي را به خود اختصاص داد.
در رشته ورزشي هندپلو نيز دانشگاه فردوسي مشهد ، دانشگاه شاهرود و دانشگاه رازي کرمانشاه به ترتيب اول تا سوم

شدند و دانشگاه هاي تبريز ، يزد و صنعتي اصفهان نيز در رتبه هاي چهارم تا ششم جاي گرفتند.
چهارمين المپياد ورزش هاي همگاني دانشجويان پسر با حضور 2 هزار دانشجو در 9 رشته ورزشي به ميزباني دانشگاه

بوعلي همدان برگزار شد.
المپياد ورزش هاي همگاني دختران نيز طي 5 روز به ميزباني دانشگاه الزهرا ( س ) و در 9 رشته ورزشي برگزار شد.

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 16:26

افزايش هزينه مدارس هيات امنايي اهواز تا سقف 30 درصد

ايرنا : اهواز - ايرنا - افزايش هزينه فعاليت هاي فوق برنامه آموزش و پرورش در مدارس هيات امنايي اهواز ، تا سقف 30
درصد در شوراي آموزش و پرورش اين شهرستان به تصويب رسيد.

به گزارش ايرنا بر اساس مصوبه روز سه شنبه شوراي آموزش و پرورش شهرستان اهواز ، درصد افزايش اين هزينه ( از
صفر تا 30 درصد ) در مدارس هيات امنايي ، مشروط به تمکن مالي خانواده دانش آموزان و عملکرد مدرسه است .
همچنين هزينه فعاليت هاي فوق برنامه آموزش و پرورش ، متفاوت از شهريه است و مبلغي است که به صورت داوطلبانه
از سوي والدين پرداخت مي شود و خانواده هايي که مايل به مشارکت فرزندان خود در اين برنامه ها نيستند ، الزامي به

پرداخت آن ندارند.
فرماندار اهواز و رئيس شوراي آموزش و پرورش اين شهرستان ، در اين نشست با اشاره به شرايط سخت اقتصادي
اجتماعي امروزه ، گفت : اعضاي اين شورا به عنوان نهاد دولتي بايد حداقل فشار را به خانواده هاي دانش آموزان تحميل

کنند.
جمال عالمي نيسي افزود : از سوي ديگر تورم باعث افزايش هزينه هاي مدارس نيز شده ، بنابراين سعي شده است که
اين افزايش هزينه به صورت متوسط در نظر گرفته شود تا هم مشکالت خانواده ها و هم مسائل مالي مدارس در آن ديده

شود.
وي اضافه کرد : با توجه به اينکه در برخي ناحيه هاي آموزش و پرورش اهواز ، محله هاي برخوردار و کم برخوردار به
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صورت توام وجود دارد ، در اخذ هزينه هاي فوق برنامه بايد به اين مساله توجه شود.
بيشترين نارضايتي از هيات امنايي ها

معاون سياسي اجتماعي فرماندار اهواز همچنين در اين نشست ، بيشترين نارضايتي والدين دانش آموزان از آموزش و
پرورش را مربوط به مدارس هيات امنايي عنوان کرد.

سيد مجيد صالحي افزود : به اعتقاد اولياي دانش آموزان مدارس هيات امنايي براي گرفتن پول راه اندازي شده و هيچ
فعاليت فوق برنامه اي در آنها اجرا نمي شود ، البته تعدادي از مدارس نيز کيفيت آموزشي خوبي دارند.

وي تصريح کرد : درصد عمده و قابل توجهي از دانش آموزان از مدارس هيات امنايي که بدون هيچگونه توضيح از
خانواده ها مبالغي دريافت مي کنند و يا سطح فعاليت هاي فوق برنامه پايين است ، اظهار نگراني و ناراحتي دارند.

صالحي با تاکيد بر بازگرداندن اعتماد به خانواده هاي دانش آموزان ، اضافه کرد : با توجه به شرايط خانواده هاي کم توان
مالي ، دريافت هزينه فعاليت هاي فوق برنامه نبايد اجباري باشد ، اين در حاليست که به دليل شرايط سخت اقتصادي

شاهد هستيم روزانه تعداد زيادي از خانواده ها براي درخواست تخفيف مراجعه مي کنند.
نفوذي هاي ثبت نام دانش آموزي

رئيس آموزش و پرورش ناحيه 3 اهواز در ادامه اين نشست گفت : هزينه فعاليت هاي فوق برنامه در مدارس هيات
امنايي بين صفر تا 30 درصد تصويب شده که مدارس بر اساس شاخص هايي همچون شرايط مالي خانواده دانش آموز و

يا سطح عملکرد مدرسه ، درصد افزايش اعمال مي شود.
اسکندر آرامي همچنين نسبت به تعطيلي هنرستان هاي فني و حرفه اي و کار و دانش اهواز به دليل مشکالت مالي

هشدار داد و گفت : هنرستان خوارزمي در منطقه خروسي در آستانه تعطيلي است.
وي افزود : مدارس فني و حرفه اي و کار و دانش ساالنه در حدود 2 ميليارد ريال هزينه دارند که بدون کمک دولت و يا

خانواده ها امکان اداره کردن اين مدارس وجود ندارد.
آرامي با انتقاد از اعمال نفوذ برخي افراد براي ثبت نام دانش آموزان ، تصريح کرد : 80 درصد فشارها به آموزش و
پرورش از طريق دستگاه هاي اجرايي ، نهادها و افراد ذي نفوذ براي زيرپاگذاشتن قانون ثبت نام است ؛ برخي نيز

دستورات شفاهي مي دهند تا درخواست آنها در جايي ثبت نشود.
وي افزود : مردم نگران شرايط آموزشي فرزندان خود هستند و براي ورود به برخي مدارس که تصور مي کنند ، کيفيت
بهتري دارند ، با يکديگر رقابت کرده و به هر وسيله اي متوسل مي شوند تا فرزند خود را در منطقه خارج از محل

سکونت خود ، ثبت نام کنند.
آرامي درباره افزايش هزينه مدارس هيات امنايي گفت : در مواردي که خانواده دانش آموز تمکن مالي ندارند نبايد هزينه
فوق برنامه دريافت شود اما براي خانواده هاي متمکن ميزان افزايش زياد نيست و مردم چون به تحصيل رايگان عادت
دارند ، حتي برخي که تمکن مالي دارند ، در مقابل دريافت اين هزينه مقاومت مي کنند ، در حالي که بيش از اين هزينه

را صرف خريد تنقالت مي کنند.
وي همچنين گفت : پوشاک دانش آموزان در حال برنامه ريزي است اما براي سرويس اياب و ذهاب دانش آموزي هنوز از

آموزش و پرورش تعيين تکليف نشده است.
ضرورت بازگشت اعتماد

رئيس اداره مشارکت هاي مردمي آموزش و پرورش خوزستان همچنين در اين نشست بر اعتماد سازي خانواده هاي
دانش آموزان تاکيد کرد.

اسفنديار بلدي افزود : در حال حاضر 62 هزار دانش آموز در 184 مدرسه هيات امنايي شهرستان اهواز مشغول تحصيل
هستند.

وي اضافه کرد : در سال گذشته که حداقل و حداکثر هزينه فوق برنامه اعالم شده بود ، تقريبا همه مدارس مبلغ
حداکثري را از دانش آموزان دريافت کردند ، اين در حاليست که سطح اين مدارس و سطح مالي دانش آموزان يکسان

نبوده ، بنابراين امسال بايد براي اين مساله راهکاري انديشيده شود.
بلدي با بيان اينکه با استناد به شکايات مردمي مي توان امتياز مدارس هيات امنايي را سلب کرد ، اظهار داشت :

مسئوالن بايد به صورتي برنامه ريزي کنند که هم اعتماد مردم خدشه دار نشود و هم مدارس نگهداري شوند.
وي در ادامه گفت : بر اساس ماده 19 مدارس غيردولتي از ماليات معاف هستند اما در شهرداري منطقه 3 محله زيتون

کارمندي اين مساله رعايت نشده و براي چند مدرسه ماليات صادر شده است.
کم برخوردار در محالت برخوردار

رئيس اداره ناحيه يک اهواز همچنين گفت : بسياري از دانش آموزان مدارس هيات امنايي در اين منطقه ، حتي در
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محله امانيه و مرکز شهر ، از شرايط مالي خوبي برخوردار نيستند.
صادق نيسي گمراوي پيشنهاد کرد : فهرستي از دانش آموزان تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي تهيه شده و در

اختيار هيات امنا قرار گيرد و تخفيف ها فقط در اين چارچوب اعمال شود.
به گفته وي 39 مدرسه هيات امنايي در اين ناحيه وجود دارد که همه آنها معين ساير مدارس در مناطق کم برخوردار

هستند.
خوزستان بيش از 900 هزار دانش آموز دارد و مسووالن آموزش و پرورش خوزستان از کمبود حدود 11 هزار معلم نيز

در اين استان خبر مي دهند.
6002 / 9754

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 17:23
ديگر منابع

 اکوفارس

ناآرامي ها مدارس سودان را تعطيل کرد

ايرنا : تهران - ايرنا - مقام هاي سوداني در پي کشته شدن چند دانش آموز در تظاهرات روز گذشته ، اعالم کردند که
کالس هاي درس تا بعد از عيد سعيد قربان به حالت تعليق درآمده است.

به گزارش سه شنبه شب رسانه هاي خبري ، روز گذشته پنج تظاهرکننده از جمله چهار دانش آموز در ناآرامي هاي شهر
االبيض واقع در شمال استان کردفان کشته شدند.

محي الدين الجعلي مديرکل وزارت آموزش و پرورش با صدور بخشنامه اي تعليق کالس هاي درس را در تمامي مناطق
اين کشور اعالم کرد.

شوراي نظامي سودان ، هياتي را براي پيگيري حوادث شهر االبيض به منطقه اعزام کرده است.
اين تظاهرات را دانش آموزان سوداني در شهر " االبيض " مرکز استان کردفان شمالي در اعتراض به کمبود سوخت و نان

برگزار کردند که با شليک گلوله به سوي معترضان مواجه شد.
در همين حال استاندار کردفان شمالي گفت : اين تظاهرات پس از ورود افراد فرصت طلب و اغتشاش گر به آشوب و

درگيري کشيد که در نهايت منجر به کشته شدن پنج نفر شد.
بر اساس اين گزارش ، اتحاديه اصناف سودان از مردم اين کشور خواسته است که در اعتراض به کشته شدن دانش

آموزان تظاهرات کنند.
از سوي ديگر وزارت بهداشت سودان در اطالعيه اي اعالم کرد که از ابتداي اعتراضات مردم اين کشور عليه دولت

سرنگون شده " عمر البشير " ، 184 نفر بر اثر درگيري ها کشته شدند .
اعتراض هاي مردمي سودان از 19 دسامبر 2018 ( 28 آذر 97 ) به علت افزايش قيمت نان آغاز شد ، اما اين اعتراض ها

به سرعت رنگ و بوي سياسي به خود گرفت و معترضان خواستار سرنگوني دولت البشير شدند.
دولت البشير سرانجام 22 فروردين ماه با دخالت ارتش اين کشور سرنگون و پس از آن ارتش سودان با تشکيل نهادي با

عنوان شوراي نظامي انتقالي به رياست ژنرال " عبدالفتاح البرهان " قدرت را در دست گرفت.
اما مردم سودان بار ديگر با اعتراض عليه شوراي نظاميان خواستار کناره گيري آنان از قدرت و واگذاري آن به غيرنظاميان

شدند.
شوراي نظامي انتقالي سودان و " نيروهاي آزادي و تغيير " 26 تير ماه با حضور ميانجي هاي آفريقايي و اتيوپيايي ، سند

توافق سياسي را در دوره انتقالي امضا کردند.
اين سند در خصوص نحوه مديريت کشور در دوره سه ساله انتقالي است و توافق شد که دو شورا ( يکي شوراي حاکم و

ديگري شوراي وزيران ) تشکيل شود.
شوراي حاکم متشکل از 5 نظامي و 5 غير نظامي است و يک غير نظامي ديگر هم با توافق دوطرف به اين تعداد اضافه
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مي شود و ابتدا نظاميان به مدت 21 ماه رياست شوراي حاکم را بر عهده خواهند داشت و سپس به مدت 18 ماه رياست
را به غير نظاميان مي سپارند.

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 00:53
ديگر منابع

resaneh7.com  سادس

فصل داغ ورزشي 10 هزار دانش آموز پسر و دختر

ايسنا : به دنبال برگزاري المپيادهاي ورزشي درون مدرسه اي با مشارکت 4.5 ميليون دانش آموز سراسر کشور ، سي
امين دوره مسابقات ورزشي قهرماني دانش آموزان دختر و سي وششمين دوره مسابقات ورزشي قهرماني دانش آموزان
پسر کشور با حضور بيش از 10 هزار دانش آموز ورزشکار از اول تا سي ام مرداد 1398 به ميزباني پنج استان گيالن (

رامسر ) ، اردبيل ، اصفهان ، سمنان و چهال محال و بختياري برگزار مي شود.

به گزارش ايسنا ، مسابقات ورزشي سال تحصيلي 98 - 97 به دو بخش تقسيم شد ، بخش اول در دهه فجر به مناسب
فرارسيدن چهلمين سالگرد انقالب اسالمي در رشته هاي بسکتبال سه نفره ، کشتي پهلواني ، کبدي و لنگ ( بخش
پسران ) و بسکتبال سه نفره ، کبدي و لنگ ( بخش دختران ) به ميزباني سه استان قم ، خراسان رضوي و هرمزگان
برگزار شد . در مسابقاتي که در قم نيز به مناسبت دهه فجر برگزار شد 1020 دانش آموز پسر ، در مسابقات دختران در
خراسان رضوي 682 دانش آموز دختر و در رشته فوتبال در هرمزگان 520 دانش آموز پسر متوسطه دوم شرکت کردند و

در مجموع اين رقابت ها با حضور نزديک به 2300 دانش آموز برگزار شد.
برنامه ريزي براي ادامه رقابت ها و در واقع بخش دوم مسابقات در تابستان سال جاري است . اين رقابت ها در رشته
هاي تنيس روي ميز ، شطرنج ، بدمينتون ، دو و ميداني ، شنا ، ژيمناستيک ، فوتسال ، واليبال و هندبال براي دختران و
پسران برگزار مي شود . مسابقات از يک مرداد در گيالن و همينطور در اردبيل و ديگر استان ها آغاز مي شود به همين

ترتيب تا پايان مرداد رقابت ها ادامه دارد.
گفتني است ميزبان رقابت ها استان گيالن است ، اما مسابقات در ارودگاه شهيد چمران رامسر برگزار خواهد شد که يک
هزار و 83 دانش آموز در آن حضور پيدا خواهند کرد . در اين اردوگاه رشته هاي تنيس ، بدمينتون و شطرنج براي
دختران و پسران متوسطه اول برگزار مي شود ؛ در چهارمحال و بختياري نيز در رشته هاي شنا ، دو و ميداني ،
ژيمناستيک هزار و 105 نفر دانش آموز شرکت کننده به رقابت مي پردازند . همچنين در سمنان که رقابت هاي فوتسال
متوسطه دوم و واليبال متوسطه اول در بخش دختران برگزار خواهد شد 654 نفر حضور دارند و در اردبيل که فوتسال

متوسطه اول پسران و واليبال متوسطه دوم پسران انجام مي شود 806 نفر حاضر خواهند شد.
همچنين در اصفهان که هندبال متوسطه اول پسران ، تنيس روي ميز متوسطه دوم براي پسران و همينطور هندبال
متوسط اول براي دختران و تنيس روي ميز دختران متوسطه دوم برگزار مي شود 1110 دانش آموز شرکت کننده

حضور پيدا مي کنند.
در ادامه روند برگزاري مسابقات ورزشي قهرماني دانش آموزان کشور ، استان گيالن در محل مجموعه ورزشي کشوري
رامسر از نهم مردادماه سال جاري ميزبان دانش اموزان ورزشکار دختر کشورمان در رشته هاي تنيس روي ميز ،
بدمينتون و شطرنج خواهد بود . در اين رقابت ها بيش از 1000 ورزشکار و عوامل فني و اجرائي حضور خواهند داشت و
به منظور کشف استعداد هاي برتر اين دانش اموزان نمايندگاني از کميته استعداد يابي فدراسيون هاي مرتبط مسابقات

اين دانش اموزان را رصد خواهند کرد.
با پايان مسابقات ورزشي قهرماني دانش آموزان پسر کشور در رامسر تيم هاي گيالن ، قم و خراسان رضوي عنوان هاي
نخست رشته هاي شطرنج ، تنيس روي ميز و بدمينتون دست يافتند . در رشته هاي شطرنج ، تنيس روي ميز و
بدمينتون در مقطع متوسطه اول برگزار شد ، در مسابقات شطرنج دانش آموزان پسر کشور که با حضور 26 تيم و 130
شطرنج باز در 7 دور به روش سوئيسي برگزار شد ، تيم استان گيالن قهرمان اين رقابت ها شد و تيم هاي اصفهان و
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همدان رتبه هاي دوم وسوم را از آن خود کردند . در بخش انفرادي امير رضا پورآقا باال از آذربايجان شرقي به عنوان
قهرمان قهرمانان اين مسابقات شناخته شد.

در رقابت هاي تنيس روي ميز که با حضور 26 تيم برگزار شد ، در بخش تيمي استانهاي قم ، مرکزي و آذربايجان شرقي
مقام هاي اول تا سوم را کسب کردند . در بخش انفرادي مبين عليپور از آذربايجان غربي مدال طال ، سيد محمد امين
صمدي از تهران مدال نقره و ارشيا عنايت زاده از خوزستان و محمد جواد سهرابي از مرکزي نشان هاي برنز را از آن خود
کردند . در قسمت دوبل تنيس روي ميز هم پارسا نوروزي ( مازندران ) و سيد علي سجاديان از قم مقام اول ، ارشيا
عنايت زاده و پوريا حيدرپور از خوزستان مقام دوم و سيد محمد امين صمدي و پرهام اشرفي از تهران نشان برنز را به

دست آوردند.
در رشته بدمينتون تيم هاي خراسان رضوي ، فارس و زنجان و يزد به ترتيب عناوين اول تا سوم ( مشترک ) تيمي را
کسب کردند . در قسمت انفرادي محمد زرچي از خراسان رضوي ، علي حياتي از کرمانشاه و نيما خداياري از زنجان و
امير رجب لو از گلستان ( مشترک ) به ترتيب مقام هاي اول تا سوم را به دست آوردند . در بخش دوبل بدمينتون نيز
محمد رضا مينا و رضا شعيب پيشه از فارس رتبه اول ، عرفان قرباني و اشکان رمضانپور از مازندران رتبه دوم و علي
مهدي نيا ، احمد رضا شعباني از مازندران و عرفان محيطي و ياسين طاليي از يزد مقام هاي سوم مشترک را از آن خود

کردند.
همچنين تيم هاي آذربايجان شرقي در رشته بدمينتون ، بوشهر در رشته تنيس روي ميز و استان البرز در رشته شطرنج

جام اخالق اين مسابقات را باالي سر بردند .
بايد خاطرنشان کرد که مسابقات دانش آموزي سال گذشته با هماهنگي با دفتر استعداديابي وزارت ورزش و فدراسيون
هاي ورزشي برگزار شد که با حضور استعدادياب هاي آن ها در نهايت از بين دانش آموزاني که در رقابت ها حضور يافتند
، 720 دانش آموز در رشته هاي مختلف به عنوان استعدادهاي برتر ورزش دانش آموزي و ورزش پايه شناسايي و به

فدراسيون ها معرفي شدند.
انتهاي پيام

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 10:39

موزه آموزش و پرورش بروجرد راهاندازی ميشود

مدير آموزش و پرورش بروجرد گفت : موزه آموزش و پرورش بروجرد راهاندازي ميشود.

موزه آموزش و پرورش بروجرد راهاندازي ميشود
مدير آموزش و پرورش بروجرد گفت : موزه آموزش و پرورش بروجرد راهاندازي ميشود.

به گزارش ايسنا منطقه لرستان ، دکتر مهرافزون در جمع خبرنگاران ، اظهار کرد : موزه آموزش و پرورش بروجرد در
مکان دبيرستان تاريخي امام خميني ( ره ) راه اندازي ميشود.

وي با بيان اينکه لگوي موزه آموزش و پرورش بروجرد توسط استاد محمد شريفي طراحي شده است ، افزود : در اين
راستا مطالعات اوليه انجام گرفته و طراحي داخلي موزه به زودي شروع خواهد شد.

مدير آموزش و پرورش بروجرد تصريح کرد : کميته و موسسين موزه آموزش و پرورش بروجرد سلسله نشستهايي را با
پيشکسوتان حوزه تعليم و تربيت داشتهاند و اين پيشکسوتان از حاميان موزه بوده و با کمکهاي معنوي و مادي خود به

عنوان ياوران موزه آموزش و پرورش بروجرد ايفاي نقش ميکنند.

مهرافزون خاطرنشان کرد : اساتيد ، نويسندگان ، هنرمندان ، اصحاب فرهنگ و همه عالقمندان به بروجرد قول مساعد
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دادهاند که مديريت آموزش و پرورش بروجرد را در راهاندازي موزه و برنامه ، ايدهها و سياستهاي آموزش و پرورش ياري
کنند.

مديريت آموزش و پرورش ضمن سپاس و قدرداني از همراهي پيشکسوتان و فرهنگيان از همه فرهنگ دوستان بروجرد
در سراسر جهان دعوت و تقاضا کرد اين مديريت را در اين امر خطير ياري کنند.

انتهاي پيام
برچسب ها :

دبيرستان تاريخي امام خميني ( ره )
مدير آموزش و پرورش بروجرد
موزه آموزش و پرورش بروجرد

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 12:03
ديگر منابع

13 هزار دانش آموز کرمانشاهي در مدارس غيردولتي تحصيل مي کنند

رئيس اداره مشارکت هاي مردمي اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه از روند در حال توسعه مدارس غيردولتي در
استان خبر داد.

13 هزار دانش آموز کرمانشاهي در مدارس غيردولتي تحصيل مي کنند
رئيس اداره مشارکت هاي مردمي اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه از

روند در حال توسعه مدارس غيردولتي در استان خبر داد.
روح الله اعظمي در گفت و گو با خبرنگار ايسنا منطقه کرمانشاه ، با بيان اينکه در حال حاضر 126 مدرسه غيردولتي در

استان کرمانشاه داريم ، اظهار کرد : 13 هزار و 357 دانش آموز در مدارس غيردولتي استان تحصيل مي کنند.
وي با اشاره روند در حال توسعه مدارس غيردولتي در استان ، اظهار کرد : تا سال گذشته تعداد مدارس غيردولتي استان
کرمانشاه 109 مدرسه بود و جايگاه 31 کشور را در زمينه تعداد مدارس غير دولتي داشتيم که امسال با افزايش تعداد
اين مدارس به 126 مدرسه ، استان کرمانشاه از حيث برخورداري از مدارس غيردولتي به جايگاه 28 کشور ارتقا پيدا

کرده است.
رئيس اداره مشارکت هاي مردمي اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در ادامه با بيان اينکه براي ايجاد 10
مدرسه غيردولتي ديگر در استان تا مهر ماه برنامه ريزي شده ، افزود : در صورت افزوده شدن اين تعداد مدرسه ، تعداد

مدارس غيردولتي استان به 136 مدرسه خواهد رسيد.
اعظمي با اشاره به زياد بودن تعداد متقاضيان ايجاد مدارس غيردولتي در استان ، گفت : متقاضي در اين زمينه خيلي
زياد است ، اما عاملي که مانع توسعه مدارس غيردولتي در استان شده به بافت قديمي شهر کرمانشاه برمي گردد که اکثر

واحدهاي معرفي شده براي ايجاد مدارس غيردولتي از نظر استحکام بنا مورد تاييد کارشناسان قرار نمي گيرد.
اعظمي توسعه مدارس غيردولتي را به لحاظ باال بردن ميزان مشارکت مردم ، کمک به کارآفريني و اشتغال و جلوگيري
از تحميل هزينه هاي اضافي به دولت حائز اهميت عنوان کرد و افزود : هر مدرسه غيردولتي زمينه اشتغالزايي 15 نفر را

فراهم مي کند.
وي با اشاره به استقبال خوب کرمانشاهيان از تحصيل فرزندانشان در مدارس غيردولتي افزود : اکثر مدارس غيردولتي
استان ظرفيتشان تکميل است و برخي حتي به دليل استقبال خوب مردم درخواست پذيرش دانش آموزان بيشتر را هم
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دارند.
اعظمي در ادامه با اشاره به امکان استفاده مدارس غيردولتي از اساتيد و نخبگان دانشگاهي در امر تعليم و تربيت گفت :

اين موضوع مدارس غيردولتي را شاخص کرده است.

انتهاي پيام

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 12:52

معاون پرورشي و فرهنگي آموزش و پرورش استان همدان خبر داد حضور 105 هزار دانش آموز
همداني در برنامه اوقات فراغت

معاون پرورشي و فرهنگي آموزش و پرورش استان همدان گفت : از 281 هزار و 260 دانش آموز استان ، 105 هزار
نفردر 55 عنوان برنامه اوقات فراغت شرکت کردند.

معاون پرورشي و فرهنگي آموزش و پرورش استان همدان خبر داد
حضور 105 هزار دانش آموز همداني در برنامه اوقات فراغت

معاون پرورشي و فرهنگي آموزش و پرورش استان همدان گفت : از 281 هزار و 260 دانش آموز استان ، 105 هزار
نفردر 55 عنوان برنامه اوقات فراغت شرکت کردند.

به گزارش ايسنا ، منطقه همدان ، يوسف سعيدي پيش از ظهر سه شنبه 8 مرداد در شوراي آموزش و پرورش استان
همدان ، اظهار کرد : اوقات فراغت بهترين زمان براي به ظهور رساندن استعدادها و خالقيت افراد است.

وي ادامه داد : محورهاي برنامه اوقات فراغت در قالب مهارت هاي ارتباطي ، معرفتي ، هويتي و بصيرتي ، مهارت هاي
فرهنگي ، هنري ، فعاليت هاي نشاط آور ، مهارت هاي حرفه اي ، مهارت هاي اقتصادي و اشتغالزايي ، مهارت هاي

ورزشي و سالمتي بخشي از اين برنامه ها است.

سعيدي اضافه کرد : در سال گذشته 49 عنوان برنامه در 249 پايگاه فرهنگي ، پژوهش سراها ، کانون هاي تابستاني و .
. . در قالب کالس هاي ورزشي ، هنري ، تفريحي ، داير بوده است.

وي با بيان اينکه 45 درصد از شرکت کنندگان در طرح اوقات فراغت از مقطع ابتدايي ، 30 درصد متوسطه اول و 25
درصد در دوره متوسطه دوم بودند ، ادامه داد : 30 درصد شرکت کنندگان در برنامه طرح اوقات فراغت در روستاها و 70
درصد از جامعه شهري آموزش و پرورش بودند که 76 هزار دانش آموز به صورت 33 درصد پسران و 67 درصد دختران

بودند.

سعيدي با بيان اينکه سياست وزارتخانه « هر دانش آموز ، يک مهارت » بوده که طرح اوقات فراغت از ابتداي تيرماه به
مدت 7 هفته آغاز شده است ، تصريح کرد : 55 عنوان برنامه در 265 پايگاه ورزشي ، 9 دارالقرآن ، 11 پژوهش سراي

فعال ، 7 اردوگاه استاني براي ايام تابستان برنامه ريزي شده است.

وي با پيش بيني افزايش حضور دانش آموزان در کالس هاي اوقات فراغت ، عنوان کرد : پيش بيني حضور صد هزار
دانش آموز در کالس هاي اوقات فراغت را داشتيم که خوشبختانه با استقبال دانش آموزان ، صد هزار و 5 نفر در اين

دوره ها شرکت داشته اند.
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وي درباره طرح هجرت نيز گفت : طرح هجرت را همه ساله برگزار مي کنيم که 35 عنوان برنامه در 345 جلسه خواهيم
داشت که در رنگ آميزي مدارس ، تعداد 225 خانم و 245 استادکار حضور دارند که 70 درصد از اين افراد غيرفرهنگي

بوده و4500 دانش آموز نيز به مربيان کمک مي کنند.

انتهاي پيام
برچسب ها :

آموزش و پرورش
اوقات فراغت

همدان

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 13:20

سنجش سالمت بالغ بر 13 هزار نوآموز بدو ورود به دبستان در استان مرکزی

رئيس آموزش و پرورش استثنايي استان مرکزي گفت : امسال از ابتداي کار پايگاه سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان
و پيش دبستاني تاکنون ، بالغ بر 13 هزار نوآموز بدو ورود به دبستان از خدمات سنجش سالمت جسماني و آمادگي

تحصيلي بهره مند شدند.

سنجش سالمت بالغ بر 13 هزار نوآموز بدو ورود به دبستان در استان مرکزي
رئيس آموزش و پرورش استثنايي استان مرکزي گفت : امسال از ابتداي کار پايگاه سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان
و پيش دبستاني تاکنون ، بالغ بر 13 هزار نوآموز بدو ورود به دبستان از خدمات سنجش سالمت جسماني و آمادگي

تحصيلي بهره مند شدند.
 محمود عسگري در گفت و گو با ايسنا ، منطقه مرکزي اظهار کرد : اين نوآموزان از خدمات سنجش سالمت جسماني و

آمادگي تحصيلي بهره مند شدند . اين طرح به طور ميانگين تا اواسط شهريور ماه ادامه خواهد داشت.
وي افزود : در اين طرح 20 پايگاه سنجش در قالب پايگاه هاي ثابت و سيار مناطق شهري و روستايي سطح استان را
پوشش مي دهند و پيش بيني مي شود 21 هزار نوآموز و کودک بدو ورود به دبستان و پيش دبستاني با مراجعه به اين

پايگاه ها مورد ارزيابي و غربالگري قرار گيرند.
عسگري بيان کرد : از مجموع 13 هزار نوآموزي که تاکنون به پايگاه هاي اوليه سنجش سالمت جسماني و آمادگي
تحصيلي استان مراجعه کرده اند حدود 4 هزار نفر در حوزه هاي مختلف براي انجام معاينات تخصصي ، به پايگاه

تخصصي ارجاع داده شده اند.
رئيس آموزش و پرورش استثنايي استان مرکزي ادامه داد : طرح سنجش در زمينه هاي بهداشتي و تشخيص به موقع
بيماري ها موثر خواهد بود . در پايگاه هاي سنجش اوليه کودکان و نوآموزان از نظر سالمت جسمي ، بينايي ، شنوايي و
آمادگي تحصيلي مورد ارزيابي قرار مي گيرند که اين ارزيابي ها در بهبود فرآيند يادگيري دانش آموز تاثير بااليي خواهد

داشت.

انتهاي پيام
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تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 13:43

مديرکل نوسازی مدارس استان همدان مطرح کرد وجود 10 استخر نيمه کاره در همدان

مديرکل نوسازي مدارس استان همدان گفت : 10 استخر نيمه کاره در استان همدان وجود دارد که استخرهاي آموزش و
پرورش ناحيه 1 و 2 در هفته دولت افتتاح مي شود.

مديرکل نوسازي مدارس استان همدان مطرح کرد
وجود 10 استخر نيمه کاره در همدان

 مديرکل نوسازي مدارس استان همدان گفت : 10 استخر نيمه کاره در استان همدان وجود دارد که استخرهاي آموزش
و پرورش ناحيه 1 و 2 در هفته دولت افتتاح مي شود.

به گزارش ايسنا ، منطقه همدان ، فرزاد تيموري پيش از ظهر سه شنبه 8 مرداد در شوراي آموزش و پرورش استان
همدان ، اظهار کرد : استخرهاي آموزش و پرورش در شهرستان هاي نهاوند ، مالير و اسدآباد در حال ساخت است که

استخر اسدآباد 55 درصد ، مالير 43 درصد و نهاوند داراي 50 درصد پيشرفت فيزيکي است.

وي ادامه داد : استخرهاي رزن و فامنين هر کدام به يک ميليارد تومان اعتبار نياز دارند و استخرهاي تويسرکان ، بهار و
کبودراهنگ نيز بايد تغيير کاربري يابند چرا که فضاي شهرستان به اين استخرها نيازي ندارد و از سويي ديگر هزينه

نگهداري اين استخرها بسيار باال است.

استخرهاي فامنين و تويسرکان جانمايي خوبي ندارند

مديرکل آموزش و پرورش استان همدان نيز گفت : جانمايي اوليه استخر تويسرکان از اول خوب نبوده چرا که در خارج
از محدوده شهري است و استخر فامنين نيز در نزديکي آرامستان اين شهرستان قرار دارد.

محمود پورداود در پاسخ به سوالي درباره آموزش هاي استفاده از فضاي مجازي نيز بيان کرد : در طول سال آموزش
هاي زيادي در حوزه فضاي مجازي وجود داشته و هم به مديران مدارس و هم به دانش آموزان آموزش داده مي شود و

در اکثر مدارس ما به ويژه در دوره دوم متوسطه اين آموزش ها جاري و ساري است.

وي با اشاره به کالس هاي اوقات فراغت ، عنوان کرد : در زمينه سبک زندگي ايراني - اسالمي و مهارت هاي زندگي در
بين 45 رشته ارائه شده در کالس ها به دانش آموزان ، آموزش داده مي شود.

مديرکل آموزش و پرورش استان همدان در پايان درباره طرح سنجش نوآموزان نيز گفت : 30 هزار دانش آموز نوآموز به
منظور ورود به مدرسه داريم که سنجش آنها انجام شده است .

انتهاي پيام
برچسب ها :

آموزش و پرورش
استخر نيمه کاره
نوسازي مدارس

همدان
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تجهيز 890 کالس درس خراسان جنوبي به سيستم گرمايش مرکزی در مهر امسال

مديرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبي از تجهيز 890 کالس درس به سيستم گرمايش مرکزي در مهرماه سال جاري
خبر داد و گفت : 60 تا 70 درصد از مشکل کمبود فضاهاي آموزشي مربوط به مرکز استان ، سايت هاي مسکن مهر و

شهرک هاي اقماري بيرجند است.

تجهيز 890 کالس درس خراسان جنوبي به سيستم گرمايش مرکزي در مهر امسال
مديرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبي از تجهيز 890 کالس درس به سيستم گرمايش مرکزي در مهرماه سال جاري
خبر داد و گفت : 60 تا 70 درصد از مشکل کمبود فضاهاي آموزشي مربوط به مرکز استان ، سايت هاي مسکن مهر و

شهرک هاي اقماري بيرجند است.
به گزارش ايسنا منطقه خراسان جنوبي ، به نقل از روابط عمومي آموزش و پرورش خراسان جنوبي ، محمد علي واقعي
اظهار کرد : مشکل کمبود فضاهاي آموزشي در استان يکي از چالش هاي مهم آموزش و پرورش استان به شمار مي رود.
وي با بيان اينکه در شرايط کنوني احداث يک آموزشگاه 12 کالسه بيش از 5 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد ، تصريح
کرد : عمليات بهسازي و نوسازي کف برخي از مدارس و فضاهاي آموزشي نيازمند مرمت استان آغاز شده و پيش بيني

مي شود براي اول مهر20 هزار مترمربع از فضاهاي آموزشي استان آسفالت شود .
مديرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبي بر انتخاب مديران با تجربه و کارآمد براي مدارس استان تأکيد کرد و ادامه داد
: پيش بيني مي شود آموزشگاه پنج کالسه استثنايي شهرستان درميان تا مهرماه سال جاري به بهره برداري رسيده و

پذيراي کودکان با نيازهاي ويژه اين شهرستان مرزي باشد.
واقعي از افزايش نظارت بر عملکرد مدارس در ثبت نام دانش آموزان خبر داد و افزود : عدم پيش بيني فضاي آموزشي در
ساخت و سازهاي جديد شهري به ويژه در مرکز استان از يک سو و محدوديت پذيرش مدارس موجود از سوي ديگر

مشکالت بسياري را براي آموزش و پرورش ، دانش آموزان و اولياي آن ها ايجاد کرده است.
وي از تجهيز 890 کالس درس به سيستم گرمايش مرکزي در مهرماه سال جاري خبر داد و بيان کرد : تقريبا تمامي

مدارسي که علمک گاز تا درب مدرسه رفته باشد ، از سيستم گرمايش مرکزي برخوردار مي شوند.
مديرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبي بر پرهيز ار تفکر جزيره اي در آموزش و پرورش خراسان جنوبي تأکيد کرد و

يادآور شد : الزمه موفقيت در تمامي برنامه ها ، استفاده از خرد جمعي و کار گروهي است.
واقعي با بيان اينکه با همکاري اداره کل نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس استان در مهرماه امسال سعي مي کنيم در هر
شهرستان پروژه اي را تقديم دانش آموزان و مردم استان کنيم ، خاطرنشان کرد : همزمان با شروع سال تحصيلي جديد
17 آموزشگاه با 125 کالس درس به بهره برداري مي رسد که با بهره برداي از آن ها نزديک 13 هزار مترمربع به

فضاهاي آموزشي استان افزوده مي شود.
وي بر مصون سازي فرهنگي معلمان و دانش آموزان استان تأکيد کرد و يادآور شد : بايد با توجه به هجمه باالي
فرهنگي دشمن عليه جوانان مومن و انقالبي ايران نسبت به تقويت بنيه اعتقادي و فرهنگي فرهنگيان و دانش آموزان

استان اهتمام ويژه داشته باشيم.

انتهاي پيام
برچسب ها :

سيستم گرمايشي
مدارس
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تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 15:20
ديگر منابع

کتاب های درسي مدارس سيستان و بلوچستان رايگان توزيع خواهد شد

معاون وزير و رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش در جلسه شوراي معاونان آموزش و
پرورش سيستان و بلوچستان گفت : کتاب هاي درسي مدارس سيستان و بلوچستان از 15 شهريورماه همچون سالهاي

قبل بدون دريافت وجه بين دانش آموزان توزيع خواهد شد.

کتاب هاي درسي مدارس سيستان و بلوچستان رايگان توزيع خواهد شد
معاون وزير و رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش در جلسه شوراي معاونان آموزش و
پرورش سيستان و بلوچستان گفت : کتاب هاي درسي مدارس سيستان و بلوچستان از 15 شهريورماه همچون سالهاي

قبل بدون دريافت وجه بين دانش آموزان توزيع خواهد شد.
به گزارش ايسنا - منطقه سيستان و بلوچستان ، حجت االسالم والمسلمين علي ذوعلم با اشاره به متناسب سازي کتب
درسي هر منطقه و استان ، افزود : اين موضوع در سازمان پژوهش ، برنامه ريزي و آموزش وزارت آموزش و پرورش

بررسي شده و قرار است با توجه به شرايط جغرافيايي و بوم شناسي هر منطقه کتبي تدوين شود.
ذوعلم هم چنين گفت : طبق مصوبات ستاد اقتصادي دولت ، کاغذ مورد نياز کتاب هاي درسي به طور ساليانه تهيه و
تامين مي شود که با مصوبات اقتصادي دولت اين موضوع به طور جد پيگيري مي شود تا سهميه کاغذ طبق جدول زمان

بندي اختصاص پيدا کند.

انتهاي پيام
برچسب ها :

کتاب هاي درسي

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 15:53
ديگر منابع

مديرآموزش وپرورش ناحيه يک اروميه خبر داد : کمبود 800 معلم در اروميه برای سال تحصيلي
جديد

مديرآموزش وپرورش ناحيه يک اروميه گفت : دريافت شهريه ثبت نام در مدارس ممنوع است.

مديرآموزش وپرورش ناحيه يک اروميه خبر داد :
کمبود 800 معلم در اروميه براي سال تحصيلي جديد

مديرآموزش وپرورش ناحيه يک اروميه گفت : دريافت شهريه ثبت نام در مدارس ممنوع است.
 به گزارش ايسنا منطقه آذربايجان غربي قهرمان اشرف در جلسه شوراي اداري اروميه با بيان اينکه دريافت شهريه هنگام
ثبت نام به هر عنوان در مدارس ممنوع است ، افزود : تنها مدارس شاهد وتيزهوشان مجاز به دريافت شهريه ثبت نام از
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فراگيران هستند وبقيه مدارس نظير مدارس هيئت امنايي به غير از هزينه بيمه و کتب درسي مجاز به دريافت هزينه
اضافه از اوليا در هنگام ثبت نام نيستند.

وي با اشاره به سازماندهي 6 هزار و 955 نفر نيروي آموزشي رسمي و قرارداد کار معين براي آغاز سال تحصيلي پيش رو
گفت : از 7هزار 190 نيروي آموزشي آموزش وپروش اروميه در سال تحصيلي گذشته235 نفردر سال جاري بازنشسته

شده اند.
اشرف از کمبود 800 معلم در اروميه خبر داد تصريح کرد : براي جبران اين کمبود ها از 16 هزار ساعت حق التدريس
در مقطع ابتدايي ، 8 هزار 400 ساعت در مقطع متوسطه اول و 5 هزار رو 600 ساعت حق التدريس در متوسطه دوم

مشغول به تدريس خواهند شد.
وي ادامه داد : 32 هزار ساعت اضافه کار نيز براي جبران کمبود نيرو براي نيروهاي آموزشي در نظر گرفته شده است.

مدير آموزش وپرورش ناحيه يک اروميه با بيان اينکه در مهرماه سال جاري 170 هزار دانش آموز در کالس هاي درس
حاضر خواهند بود ، ازثبت نام 135 هزار دانش آموز در پايه هاي مختلف تحصيلي در اروميه خبر داد و خاطرنشان کرد :
تاکنون 83 هزار نفر در مقطع ابتدايي ، 33 هزار نفر در مقطع متوسطه اول و 15 هزار دانش آموز نيز در مقطع متوسطه

دوم ثبت نام کرده اند که اميدواريم افراد باقي مانده نيز طي روز هاي آتي ثبت نام در مدارس را به عمل بياورند.

انتهاي پيام

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 17:26

طرح شتاب بخشي به سوادآموزی در شهرستان های مرزی استان تدوين شد

پيش نويس اوليه طرح شتاب بخشي به فعاليت هاي سوادآموزي شهرستان هاي نوار مرزي استان تا پايان سال
1400تدوين و جهت بررسي و تاييد به کارگروه مربوطه در سازمان متبوع ارسال شده است.

طرح شتاب بخشي به سوادآموزي در شهرستان هاي مرزي استان تدوين شد
پيش نويس اوليه طرح شتاب بخشي به فعاليت هاي سوادآموزي شهرستان هاي نوار مرزي استان تا پايان سال

1400تدوين و جهت بررسي و تاييد به کارگروه مربوطه در سازمان متبوع ارسال شده است.
 « سميه حيدري » در گفتگو با ايسنا ، منطقه ايالم ، اظهار کرد : پس از سفر وزير سابق آموزش و پرورش و هيئت
همراه به استان در اسفند ماه سال 97 و تاکيد بر توجه ويژه به سوادآموزي شهرستان هاي نوار مرزي ، پيش نويس اوليه
طرح شتاب بخشي به فعاليت هاي سوادآموزي شهرستان هاي نوار مرزي استان تا پايان سال 1400تدوين و جهت

بررسي و تاييد به کارگروه مربوطه در سازمان متبوع ارسال شد.
وي گفت : با ابالغ تاييد يه طرح از سوي سازمان ، موضوع در جلسه شوراي پشتيباني سوادآموزي تشريح و ضمن

تصويب با امضا مديرکل دفتر اموراجتماعي و فرهنگي استانداري در خرداد گذشته به فرمانداران ابالغ شد.
حيدري اولويت سوادآموزي را آموزش مخاطبان در گروه سني10تا49سال برشمرد و تصريح کرد : با توجه به نيازهاي
اجتماعي و فرهنگي اين قشر نياز به بازديد و نظارت توسط اعضا شوراي پشتيباني به منظور گسترش فرهنگ سوادآموزي

و حساس کردن افکار عمومي نسبت به اين امر مقدس ضروري و ارزشمند است.
وي از فرمانداران به عنوان روساي شوراهاي پشتيباني سوادآموزي درخواست کرد جلسات اين شورا را به جد پيگيري

کنند تا با ظرفيت ساير ارگان ها در پيشبرد اهداف سوادآموزي و ريشه کني بيسوادي گام هاي بلندتري برداشته شود .
معاون سوادآموزي آموزش و پرورش استان با تاکيد بر در پيش بودن مناسبت17شهريور سالروز جهاني مبارزه با بي

سوادي ، در اين زمينه برنامه هاي فرهنگي و آموزشي ويژه اي برگزار خواهد شد.

انتهاي پيام
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افزايش 17.5 درصدی شهريه مدارس غيردولتي / 85 درصد مدارس استيجاری است

رئيس اداره مدارس غيردولتي و مشارکت هاي مردمي اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت : 17 درصد دانش
آموزان استان در مدارس غيردولتي مشغول تحصيل هستند که اين مدارس در موضوع شهريه براي سال تحصيلي جديد

17.5 درصد افزايش نرخ داشته اند.

حسن محبي در گفت وگو با خبرنگار ايمنا در خصوص وضعيت مدارس غيردولتي استان اصفهان ، اظهار کرد : بيش از
2200 مدرسه غيردولتي در استان اصفهان وجود دارد که حدود 85 درصد آنها استيجاري است.

وي در خصوص بکارگيري نيرو در مدارس غيردولتي افزود : جذب نيرو در مدارس غير دولتي از بين نيروهاي بازنشسته ،
حق التدريس ، قراردادي پاره وقت ، تمام وقت و نيروي آزاد صورت مي گيرد و با توجه به نياز هر مدرسه از اين نيروها

استفاده مي شود.
رئيس اداره مدارس غير دولتي و مشارکت هاي مردمي اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در خصوص نظارت بر
مدارس غير دولتي تصريح کرد : براساس ماده 3 قانون تأسيس و راه اندازي مدارس و مراکز غير دولتي ، شوراي نظارت
مرکزي ، استاني و منطقه اي جهت نظارت بر مدارس و مراکز غيردولتي تشکيل مي شود ، همچنين دواير مختلف

نظارتي آموزشي و پرورشي نيز بر روند عملکرد اين مدارس نظارت دارند.
و ي با بيان اينکه هيچ کمک يارانه اي يا حمايتي از مدارس غيردولتي صورت نمي گيرد ، تصريح کرد : اين مدارس
چالش هاي بسياري شامل کمبود فضاهاي مناسب جهت راه اندازي مدارس ، هزينه هاي باالي اجاره بها ، باال بودن

هزينه هاي جاري ، عدم پرداخت تسهيالت و کمک هاي دولتي را پيش رو دارند.
محبي در خصوص چگونگي تعيين شهريه مدارس غيردولتي گفت : به استناد ماده 15 قانون تأسيس و اداره مدارس و
مراکز غيردولتي الگوي تعيين شهريه مدارس غيردولتي توسط شوراي سياست گذاري برنامه ريزي و نظارت بر مدارس و
مراکز غيردولتي تهيه مي شود ، اين الگو پس از تأييد وزير آموزش و پرورش قابل اجرا است که براي سال تحصيلي

جديد با توجه به عملکرد مدارس متوسط بازه افزايش نرخ شهريه 17.5 درصد است.
وي با تاکيد بر اينکه فضاي فيزيکي مدارس غيردولتي از نظر ايمني به شدت مورد توجه است ، اظهار کرد : با توجه به
اينکه قبل از صدور مجوز راه اندازي مدارس غيردولتي ، بايد فضاي معرفي شده موسس ، توسط اداره کل نوسازي و
تجهيز مدارس استان مورد بازديد و تأييد قرار گيرد ، بنابراين تا فضاي پيشنهادي از نظر ايمني و استحکام مورد تأييد

واقع نگردد هيچگونه مجوزي براي تأسيس و راه اندازي مدارس غيردولتي صادر نمي شود.
رئيس اداره مدارس غير دولتي و مشارکت هاي مردمي اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به اينکه 17
درصد از دانش آموزان استان در مدارس غيردولتي مشغول به تحصيل هستند ، افزود : اين مدارس تا حدودي باعث
کاهش هزينه سرانه آموزش و پرورش در بخش دولتي هستند همچنين همچون مدارس دولتي ملزم به رعايت کليه
دستورالعمل ها و قوانين آموزش و پرورش بوده و در صورت عدم رعايت ضوابط و قوانين تذکرات الزم به آنها داده مي

شود.
وي در خصوص تاييد معلمان و پرسنل اين مدارس گفت : همه معلمان و پرسنل مدارس غيردولتي بايد به هسته

گزينش اداره کل معرفي شده و تأييديه هاي الزم را دريافت کنند.
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تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 07:15

لزوم پايان دادن به دريافت شهريه سليقه ای در مدارس

نماينده اصفهان در شوراي اسالمي استان اصفهان گفت : بايد دريافت شهريه به نحوي باشد که اداره کل آموزش و
پرورش سقف دريافت شهريه را در هر مدرسه اي بداند و اين دريافت شهريه به صورت سليقه اي توسط مديران اعمال

نشود.

حسنعلي مبيني نژاد در گفت وگو با خبرنگار ايمنا ، در خصوص مشکالت آموزشي شهرستان اصفهان ، اظهار کرد : ثبت
نام در مدارس مهمترين موضوع اين روزهاست که مشکالت بسياري براي خانواده ها ايجاد مي کند.

وي با اشاره به سختي ثبت نام در اصفهان نسبت به شهرستان هاي استان ، افزود : در شهر اصفهان همه مي خواهند
مدارس خاص بروند که اين مدارس هزينه هاي بااليي دارند حتي مدارس معمولي هم هزينه زيادي دارد.

نماينده اصفهان در شوراي اسالمي استان با تاکيد بر لزوم مشخص بودن شهريه ها تصريح کرد : بايد مبالغ حداقل و
حداکثري شهريه ها را آموزش و پرورش براساس درجه بندي آنها مشخص کند و همه دريافت مبالغ به اطالع اداره کل

آموزش و پرورش برسد.
وي با تاکيد بر لزوم پايان دادن به دريافت شهريه سليقه اي گفت : بايد دريافت شهريه به نحوي باشد که اداره کل
آموزش و پرورش سقف شهريه دريافتي از اوليا را در هر مدرسه اي بداند و اين دريافت شهريه به صورت سليقه اي توسط

مديران اعمال نشود.
مبيني نژاد با بيان اينکه ثبت نام اتباع در مدارس معمولي به سختي صورت مي گيرد ، اظهار کرد : در برخي مدارس
اصفهان اتباع را ثبت نام نمي کنند که بايد براي اين امر تدابيري اتخاذ کرد اما بهتر است دانش آموزان اتباع در همان
محدوده سکونت خود ثبت نام شوند که از تجمع آنها در يک مدرسه پرهيز شود چرا که اين امر اعتراض ديگر والدين

ايراني را به همراه دارد.
وي با اشاره به اينکه چند سال است طرح رتبه بندي معلمان مطرح شده اما اقدامي صورت نگرفته است ، تصريح کرد :
بايد سرانجام اين طرح مشخص شود که آيا در سال آينده اجرايي مي شود يا خير چرا که اطالع رساني خاصي در اين

زمينه صورت نگرفته است.
نماينده شهر اصفهان در شوراي اسالمي استان در خصوص تجهيز مدارس گفت : الزم است تجهيزات مدارس در همه
مقاطع و هنرستان ها به روز شود حتي مدارسي در شهر اصفهان وجود دارد که ممکن است دستگاه ديتا هم نداشته

باشند و بهتر است نگاه عادالنه اي به تجهيز مدارس شود.

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 09:31
ديگر منابع

اما و اگرهای انتخاب وزير برای آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش با حدود 14 ميليون دانش آموز و بيش از يک ميليون و 700 هزار فرهنگي شاغل و بازنشسته در
انتظار وزيري است تا سکان هدايت امور دستگاه تعليم و تربيت را در دست گيرد.

به گزارش خبرنگار ايمنا ، دو ماه از استعفاي عجيب و پر حرف و حديث بطحايي وزير سابق آموزش و پرورش ، مي گذرد
و رئيس جمهور پس استعفاي بطحايي ، هدايت وزارت آموزش و پرورش را موقتا به دست سيد جواد حسيني سپرد .
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انتخاب حسيني به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش با واکنش هاي متفاوتي روبرو شد ؛ برخي به دنبال سهم
خواهي زنان در کابينه دولت هستند و برخي حسيني را متهم به سياسي کاري کردند و گفتند که اين چهره سياسي نمي

تواند اهداف وزارت آموزش و پرورش را پيش ببرد.
زنان مورد اعتماد تر از مردان هستند

ناهيدتاج الدين نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمي در گفت و گو با ايمنا اظهار کرد : به هر حال وزارتخانه
اي که حدود 70 درصد کارکنانش را زنان تشکيل مي دهند به لحاظ ساختار انساني نياز به وزير زن دارد و تصميم سازان
و تصميم گيران آن بايد زن باشند تا درک درستي از مشکالت زنان داشته باشند ، به عنوان مثال وقتي بيش از 14 هزار
فرهنگي زن سرپرست خانوار داريم که عالوه بر مشکالت شغلي مسئوليت تربيت فرزندان و امرار معاش را نيز به عهده

دارند نيازمند تصميم سازان و تصميم گيران زن هستيم که اين مشکالت را به درستي درک کند.
وي افزود : از سوي ديگر تا پايان برنامه ششم توسعه بايد سهم 30 درصدي زنان در مديريت اعمال شود که اين مهم
هنوز انجام نشده و تا پايان برنامه ششم نيز فرصتي باقي نمانده است . بر اساس يافته هاي گزارش حقوق و دستمزد سال
95 ، زنان در سطوح مديريتي عالي ، تنها سهمي 19 درصدي دارند و بايد اين سهم ، برابر برنامه ششم به 30 درصد

برسد.
تاج الدين ادامه داد : از طرف ديگر من فکر مي کنم امروز مهمترين مسئله ما چه در سياست چه در اجتماع و چه در
اقتصاد بحث سرمايه اجتماعي ست و قطعا مديران زن از اين حيث قابل اعتناترند ، به زعم من زنان مورد اعتمادتر از
مردان هستند و بيشتر و بهتر مورد اعتماد واقع مي شوند و مشارکت آنان در مديريت آموزشي از منظر سرمايه اجتماعي
موثرتر است ، بر اساس برخي تحقيقات ، احتمال ارتکاب جرم و جنايت از سوي زنان در مقايسه با مردان کمتر است. (

11 % در مقايسه با %26 ) .
امروز زندانيان زن تنها حدود شش درصد از جمعيت زندانيان را تشکيل مي دهند و اگر بخواهيم به مقوله اعتماد سلبي

نگاه کنيم زنان از اين منظر مورد اعتماد تر هستند.
عضو کميسيون زنان مجلس تاکيد کرد : تصور من اين است که براي احياي سرمايه اجتماعي نيازمند حضور جدي تر
زنان در مديريت هستيم . ضمن آنکه سرمايه انساني زنان نيز بسيار قابل توجه است ، وقتي که 52 درصد دانشجويان

دکتري در همين اصفهان زن هستند .
نبايد مديريت آموزش و پروش را با ديد جنسيتي نگاه کرد

حيدر علي حجتي ، سخنگوي انجمن اسالمي معلمان استان اصفهان در گفت وگو با خبرنگار ايمنا اظهار کرد : زماني که
حسيني به عنوان سپرست وزارت آموزش و پرورش انتخاب شد تشکل هاي فرهنگي غير اصالح طلب بر عليه او تاختند

اما اصالح طلبان و فراکسيپن اميد اظهار نظري پيرامون وي نداشته اند.
وي افزود : وزير آموزش و پرورش مي بايست راه هاي بيرون رفت از مشکالت اين وزارت خانه را پيشنهاد دهد و بتواند
بقيه ارکان حکومت و دولت را در جهت آموزش و پرورش که رکن مهم و اساسي جامعه است هم جهت و هم سو کند ،
اگر حسيني چنين برنامه هايي را ارائه دهد ، سوابق او نشان مي دهد که در گذشته مديريت خوبي را از خود به جاي

گذاشته است.
سخنگوي انجمن اسالمي معلمان استان اصفهان گفت : در اين وضعيت برخي از نمايندگان فراکسيون اميد و به ويژه
بانوان مجلس انتخاب وزير زن را براي وزارت آموزش و پرورش به رئيس جمهور پيشنهاد کردند ، گرچه حضور بانوان در
کابينه دولت مورد استقبال همه قرار مي گيرد ، زيرا زنان در رده هاي مديريت مياني اثرات مثبتي را از خود به جاي

گذاشته اند.
حجتي تاکيد کرد : نبايد مديريت آموزش و پروش را با ديد جنسيتي نگاه کرد زيرا وزارت آموزش و پرورش مشکالت
فراواني دارد که با اين نگاه ممکن است بر تعداد مشکالت آن افزود شود . آموزش و پرورش نيازمند مدير کارآمد است

چه مرد باشد ، چه زن.
وي خاطر نشان کرد : رئيس جمهور براي انتخاب وزير آموزش و پرورش از زنان مي بايست فردي را انتخاب کند که
دوره هاي مديريت را در آموزش و پرورش طي کرده باشد و براي برون رفت از مشکالت و چالش ها برنامه هاي خاصي

برا معلمين ترسيم کند و راه برون رفت از مشکالت را هموار سازد.
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زمان ثبت نام کتب درسي مقاطع مختلف تحصيلي اعالم شد

ايمنا : سخنگوي آموزش و پرورش استان اصفهان گفت : تحويل کتب درسي دوره ابتدايي و متوسطه دوم از طريق
سامانه مورد نظر انجام مي شود و تنها دوره اي که کتاب هاي خود را از فروشگاه ها دريافت مي کنند دانش آموزان

متوسطه اول هستند.

رحمت الله مميز در گفت وگو با خبرنگار ايمنا ، در خصوص ثبت نام کتب درسي پايه هاي مختلف تحصيلي اظهار کرد :
www.irtextbook.ir والدين ثبت سفارش کتب درسي پايه اول ابتدايي را از 10 مرداد ماه تا پنجم شهريورماه در سامانه
انجام دهند همچنين ثبت سفارش کالس دوم تا ششم ابتدايي از 20 فروردين تا 14 تيرماه در همين سامانه انجام شده

است.
وي در خصوص ثبت سفارش کتب درسي در دوره متوسطه افزود : سامانه ثبت سفارش کتاب هاي پايه دهم متوسطه از
16 مرداد تا 16 شهريور فعال مي شود و در اين بازه زماني دانش آموزان بايد اقدام کنند همچنين در پايه هاي يازدهم و

دوازدهم متوسطه از 20 فروردين تا 14 تيرماه ثبت نام کتب درسي آنها انجام شده است.
سخنگوي اداره آموزش و پرورش استان اصفهان با بيان اينکه دريافت کتاب در دوره متوسطه اول از طريق کتابفروشي
هاي سطح شهر انجام مي شود ، تصريح کرد : در دوره ابتدايي و متوسطه دوم که از طريق سامانه ثبت نام خود را انجام
مي دهند تحويل کتب درسي در مدارس انجام خواهد شد و تنها دوره اي که کتاب هاي خود را از فروشگاه ها دريافت

مي کنند دانش آموزان متوسطه اول در پايه هاي هفتم ، هشتم و نهم است.
وي در خصوص تغييرات محتوايي و فيزيکي در کتب درسي گفت : امسال تغييرات محتوايي خاصي در کتب درسي
نخواهيم داشت چرا که سال گذشته تغييرات محتوايي در کتاب ها صورت گرفته اما امسال تنها تغييرات فيزيکي در کتب

درسي را خواهيم داشت و در اين راستا کتب قطع بزرگ در اندازه معمولي چاپ خواهد شد.
مميز در خصوص جاماندگان از ثبت سفارش کتب درسي در سامانه مربوط اظهار کرد : اما چنانچه دانش آموزاني در اين
تاريخ ثبت نام نکرده باشد با مدارس خود در تماس باشند و اين موضوع را به اطالع آنها برسانند چرا که ممکن است

سامانه درخواست کتب درسي در شهريورماه براي جاماندگان از ثبت نام باز شود.

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 02:00
ديگر منابع

تيتر شهر ايران اکونوميست   بهداشت نيوز

ثبت اطالعات سالمت دانش آموزان در سامانه سيب / سالمت دانش آموزان اتباع خارجي ارزيابي
مي شود

اردالن گفت : اطالعات سالمت دانش آموزان در سامانه سيب تحت عنوان پرونده الکترونيک وزارت بهداشت به ثبت مي
رسد.

فاطمه اردالن ، رئيس دفتر سالمت جمعيت جوانان وزارت بهداشت در گفت وگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه
علمي پزشکي باشگاه خبرنگاران جوان ، با اشاره به اينکه اکنون 14 ميليون دانش آموز در سراسر کشور مشغول به
تحصيل هستند ، گفت : وزارت بهداشت تعامل و همکاري دو سويه با آموزش و پرورش در جهت پيشبرد برنامه ها و کار

هاي مد نظر دارد ، به طوري که سياستگذاري و اجراي سالمت نوجوانان در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفته است.
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رئيس دفتر سالمت جمعيت جوانان تأکيد کرد : در مقاطع پيش دبستاني پايه يک ، چهار ، هفت و 10 تحصيلي ،
ارزيابي دوره اي سالمت دانش آموزان را انجام مي دهيم ؛ همچنين در چند سال اخير ارزيابي وضعيت سالمت دانش

آموزان اتباع خارجي را با هماهنگي وزارت امور خارجه و دفاتر کفالتي انجام داده ايم.
وي افزود : اطالعات سالمت دانش آموزان در سامانه سيب تحت عنوان پرونده الکترونيک وزارت بهداشت به ثبت مي
رسد و به طور روزانه و آنالين اطالعات در اختيار معاونان بهداشت قرار مي گيرد تا مداخالت مورد نياز در زمينه سالمت

دانش آموزان و نوجوانان به راحتي انجام شود.
اردالن با بيان اينکه موضوعات و مشکالت اجتماعي دانش آموزان با دفاتر مربوطه وزارت بهداشت مطرح مي شود ، ادامه
داد : يکي ديگر از برنامه ها در زمينه سالمت دانش آموزان بر مبناي تکنيک ساختاري توانمندسازي اجتماعي و

پيشگيري از حوادث بر حسب موضوع در مدارس اجرا خواهد شد.
بيشتر بخوانيد : فعاليت 2 ميليون سفير سالمت دانش آموز در کشور

اجراي طرح مروجان سالمت در 20 درصد از مدارس کشور
رئيس دفتر سالمت جمعيت جوانان تأکيد کرد : يکي از کار هايي که در دست انجام است ؛ آموزش سالمت نوجوانان و
دانش آموزان و موضوع مروجان سالمت در مدارس است که اکنون در 20 درصد از مدارس کشور اين طرح در حال انجام

است.
وي گفت : حدود 19.9 درصد از مدارس کشور 5 ستاره هستند که اين درجه بندي مراکز آموزشي بر مبناي چک ليست

هاي 8 گانه مدارس نمره دهي مي شود.
انتهاي پيام /

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 08:13

نرخ سرويس مدارس دانش آموزان به ازای هر کيلومتر محاسبه مي شود

باشگاه خبرنگاران : مديرکل اموزش و پرورش چهارمحال و بختياري گفت : بايد نرخ جابجايي دانش آموزان از خانه تا
مدرسه به ازاي هر کيلومتر محاسبه شود.

به گزارش گروه استان هاي باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد ، فرحناز قائداميني مديرکل آموزش و پرورش چهارمحال
و بختياري در نشست کارگروه استاني کميسيون ماده 18 دستورالعمل سرويس مدارس گفت : هزينه حمل و نقل دانش

آموزان بايد بر حسب کيلومتر و مسافتي باشد که از خانه تا مدرسه طي مي کنند.
او افزود : در اين راستا و به منظور تعامل بيشتر با شرکت هاي حمل و نقل و رانندگان سرويس مدارس ، بايد جلسات

بيشتري در طول سال در محل مدرسه و ادارات آموزش و پرورش برگزار گردد.
قائداميني اضافه کرد : امروزه سرويس مدارس به عنوان سازمان غير رسمي آموزشي و تربيتي براي دانش آموز ، از

اهميت ويژه اي برخوردار است.
او در ادامه خاطرنشان کرد : بايد زمان حضور سرويس هاي حمل و نقل دانش آموز بگونه اي مديريت شود که هيچگونه

اختاللي در زنگ نماز مدارس ايجاد نشود.
اين نشست با حضور نماينده انجمن اوليا دانش آموزان ، مسئول اداره حمل و نقل بار و مسافر درون شهري و جمعي از

مسئوالن برگزار گرديد.
در پايان نشست مقرر شد اعضاي کميسيون ماده 18 نرخ جابجايي دانش آموزان در سطح شهر به ازاي هر کيلومتر را در

جلسه اي جداگانه به مشورت گذاشته و اعالم نمايند.
انتهاي پيام / خ

نرخ سرويس مدارس دانش آموزان اعالم مي شود
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تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 08:17
ديگر منابع

آغاز ثبت نام دانش آموزان متوسطه دوم از امروز

باشگاه خبرنگاران : ثبت نام دانش آموزان ورودي متوسطه دوم مدارس استان فارس از امروز هشتم مردادماه آغاز مي
شود.

به گزارش گروه استان هاي باشگاه خبرنگاران جوان از شيراز ، دبير ستاد ثبت نام آموزش و پرورش فارس گفت : ثبت
نام دانش آموزان پايه دهم در رشته هاي نظري ، علوم انساني ، تجربي و فني و حرفه اي و کار و دانش از امروز 8 مرداد

آغاز مي شود و به مدت 20 روز ادامه دارد.
اسماعيلي با بيان اينکه اولويت ثبت نام دانش آموزان بر اساس فرم هدايت تحصيلي مشخص مي شود ، افزود : ثبت نام

اولويت هاي الف از 8 مرداد به مدت 10 روز ، اولويت هاي ب 4 روز و اولويت جيم سه روز پاياني انجام مي شود.
وي تصريح کرد : بعد از پايان ثبت نام ، مدارس روز هاي دوشنبه و چهارشنبه براي پاسخگويي به دانش آموزاني که در

ثبت نام مشکل داشته اند ، باز است.
دبير ستاد ثبت نام آموزش و پرورش فارس اظهارداشت : دانش آموزان فني و حرفه اي و کار و دانش مي توانند بدون

توجه به آدرس و متناسب با رشته و فرم هدايت تحصيلي شان ثبت نام کنند.
انتهاي پيام / م

ثبت نام دانش آموزان متوسطه دوم

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 08:20
ديگر منابع

 

راه يابي دانش آموزان گيالني به مسابقات فرهنگي هنری کشور

باشگاه خبرنگاران : 32 دانش آموز گيالني به مسابقات فرهنگي هنري کشور راه يافتند.

به گزارش خبرنگار گروه استان هاي باشگاه خبرنگاران جوان از رشت ، جميل غريب ، سرپرست معاونت پرورشي و
فرهنگي آموزش و پرورش گيالن گفت : 32 دانش آموز از استان گيالن به مرحله کشوري و حضوري سي و هفتمين

دوره مسابقه هاي فرهنگي و هنري دانش آموزان کشور راه يافتند.
وي با بيان اينکه بيش از 187 هزار دانش آموز در رقابت هاي فرهنگي و هنري آموزشگاهي گيالن شرکت کردند . افزود
: پس از بررسي آثار و ارسال 155 اثر ، 25 دانش آموز پسر و7دانش آموز دختر از اين استان به مرحله نهايي مسابقه

هاي فرهنگي هنري دانش آموزان کشور انتخاب شدند.
سرپرست معاونت پرورشي و فرهنگي آموزش و پرورش گيالن گفت : اين دانش آموزان در رشته هاي نشريه الکترونيکي
، وبالگ ، داستان نويسي ، نوازندگي ، فيلم داستاني و مستند ، پويا نمايي ، شکسته نستعليق ، نگارگري ، شعر ، چاپ

دستي ، نمايش خواني و نقاشي ديجيتال با هم به رقابت پرداختند.
جميل غريب با اشاره به اينکه مرحله پاياني مسابقه هاي فرهنگي هنري دانش آموزان کشور 22 تا 31 مرداد ماه در
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اردوگاه شهيد باهنر تهران برگزار مي شود . اعال کرد : در سال تحصيلي 98 - 97 افزون بر 391 هزار دانش آموز در
استان گيالن تحصيل کردند.

انتهاي پيام / آ
راهيابي 32 دانش آموز از گيالن به مسابقه هاي فرهنگي هنري کشور

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 08:49

تامين اعتبار برای بازسازی 157 مدرسه سيلزده لرستان

باشگاه خبرنگاران : مديرکل آموزش و پرورش لرستان گفت : تخصيص اعتبار بازسازي و نوسازي 157 مدرسه توسط
استانداري اين استان در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار گروه استان هاي باشگاه خبرنگاران جوان از لرستان ، رضا زيني وند مقدم در جلسه ستاد پروژه مهر
بيان کرد : ايجاد فضاي فيزيکي مدارس و تهيه ، تعمير و تجهيز مدارس بخشي از سخت افزار پروژه مهر است.

وي اظهار داشت : امسال بخاطر سيل فروردين مشکالت اجرايي پروژه مهر در سطح استان مضاعف است.
وي اضافه کرد : در اثر وقوع سيل تعداد 113 مدرسه به طور کامل تخريب شده است و 310 مدرسه آسيب جدي ديده

است و 179 مدرسه تجهيزات خود را از دست دادند.
زيني وند مقدم گفت : تکميل پروژه هاي نيمه تمام و مدارس تعميري به طور شبانه روزي شروع شده است و 41

مدرسه توسط خيرين احداث مي شود.
وي تاکيد کرد : تخصيص اعتبار 175 ميليارد ريال براي تجهيز مدارس از طرف سازمان نوسازي توسعه و تجهيز مدارس
کشور و اعتبارات استانداري به مبلغ 24 ميليارد ريال انجام شده که انتظار مي رود موضوع تجهيز مدارس بهتر از گذشته

انجام پذيرد.
مدير کل آموزش و پرورش لرستان ميزان جذب اعتبارات براي بازسازي مدارس را از محل خيرين 860 ميليارد ريال
اعالم کرد و گفت : همچنين براي بازسازي خسارت هاي ناشي از سيل مبلغ 450 ميليارد ريال اعتبار توسط نوسازي

مدارس به اين امر اختصاص داده شده است.
انتهاي پيام / د

بازسازي 157 مدرسه سيلزده لرستان تامين اعتبار مي شود

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 10:14

دانش آموزان کدام مدرسه را برای تحصيل انتخاب کنند ؟

باشگاه خبرنگاران : مدارس متعددي در نظام تعليم و تربيت وجود دارد که دانش آموزان بر اساس شرايط خود مي توانند
در يکي از انواع مدارس تحصيل کنند.

به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمي پزشکي باشگاه خبرنگاران جوان ، تنوع مدارس ، خانواده ها را در
فصل ثبت نام دچار مشکل کرده است . با وجودي که بيش از يک ماه ، از زمان ثبت نام رسمي دانش آموزان گذشته
است اما همچنان ورود به مدارس براي برخي دانش آموزان يا به دليل محدوده جغرافيايي ، پر بودن ظرفيت مدارس

دولتي و يا به دليل مردد بودن براي انتخاب مدرسه بهتر ، با اما و اگر هايي مواجه است.
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بر اساس آنچه آموزشي و پرورشي ها مي گويند حدود 18 نوع مدرسه در کشور داريم که هر کدام براي پذيرش دانش
آموز شرايط خاص خود را مي طلبد که در ادامه آن را بررسي مي کنيم.

مدارس دولتي
مدارس دولتي بر اساس قوانين کشور بايد دانش آموزان مقاطع تحصيلي مختلف را بدون هرگونه هزينه ثبت نام کنند ،
اين دانش آموزان بايد با گروه سني در نظر گرفته شده براي هر مقطع تحصيلي باشند تا امکان ثبت نام براي آن ها وجود
داشته باشد . البته با توجه به جمعيت باالي دانش آموزي و کمبود فضاي آموزشي معموال ثبت نام در اين مدارس دشوار

است يا کيفيت الزم را ندارد.
مدارس غير دولتي

مدارس غيردولتي مطابق با قوانين رسمي کشور اما به بهاي پرداخت شهريه ، خدمات آموزشي براي دانش آموزان ارائه
مي کند البته الگوي شهريه اي براي اين مدارس در نظر گرفته شده است اما رعايت اين الگو همواره با چالش هايي
همراه بوده است و معموال بيش از مبلغ در نظر گرفته شده از خانواده ها شهريه دريافت مي شود اما به هر ترتيب اين

مدارس مدعي ارائه خدمات بهتر و بيشتر به دانش آموزان مطابق با چارچوب هاي حاکميتي هستند.
مدارس شاهد

مدارس شاهد نوع خاصي از مدارس دولتي بوده که تنها براي خانواده هاي شهدا ، جانبازان ، آزادگان و مدافعان حرم در
نظر گرفته شده است ، اين مدارس با پرداخت شهريه ( کمتر از شهريه مدارس غير دولتي ) به ارائه خدمات براي خانواده

هاي شهدا ، جانبازان و ايثارگران مي پردازد و دانش آموز براي پذيرش در اين مدارس بايد شرايط ويژه اي داشته باشد.
بيشتر بخوانيد : انتقاد از وجود 24 نوع مدرسه در کشور / افتتاح 2 هزار پروژه فضاي آموزشي براي مهر 98

مدارس سمپاد
اين مدارس ويژه دانش آموزان با استعدادهاي درخشان است که پذيرش دانش آموز از طريق آزمون ورودي انجام مي
شود . دانش آموزان اين مدارس سطح هوشي باالتري نسبت به دانش آموزان عادي دارند و به ازاي پرداخت شهريه اي

مصوب اين مدارس خدمات بيشتر علمي و آموزشي هم دريافت مي کنند.
مدارس نمونه دولتي

اين مدارس نوعي از مدارس دولت هستند که معموال دانش آموزان با شرايط تحصيلي بهتر نسبت به ساير دانش آموزان
را از طريق آزمون ورودي پذيرش مي کنند . در اين مدارس مطابق شهريه مصوب آموزش و پرورش دانش آموز براي
تحصيل بايد مبالغي را پرداخت کند و در ازاي اين شهريه خدماتي بيشتر از برنامه درسي مصوب به دانش آموزان ارائه

مي شود.
مدارس هيئت امنايي

اين مدارس نوعي ديگر از مدارس دولتي محسوب مي شود که از طريق مشارکت با خانواده و پرداخت شهريه در ازاي
خدمات ويژه آموزشي فعاليت مي کنند . در اين نوع مدارس محدوديتي براي حضور دانش آموزان وجود ندارد و بدون

آزمون ورودي مي توانند در اين مدارس نام نويسي کنند.
مدارس استثنايي

مدارس استثنايي نوعي از مدارسي هستند که براي دانش آموزان با نياز هاي ويژه در نظر گرفته شده اند ، در اين مدارس
دانش آموزان دچار مشکالت ذهني ، حرکتي يا معلوليت هاي چند گانه تحصيل مي کنند و در مواردي کتاب هاي درسي

نسبت ساير دانش آموزان مدارس عادي متفاوت است.
مدارس علوم و معارف اسالمي

اين مدارس بيشتر مبتني بر دروس علوم ديني و قرآني ارائه مي شود و دانش آموزان براي ورود به اين مدارس بايد
گزينش خاصي انجام دهند.

 مدارس سما
اين مدارس وابسته به دانشگاه آزاد هستند و نوعي از مدارس غيردولتي محسوب مي شوند که البته شهريه آن نسبت به
مدارس غيردولتي کمي پايين تر است اما بر اساس خدماتي که ارائه مي دهد دانش آموزان موظف به پرداخت شهريه

هستند.
مدارس فرهنگ

نوعي از مدارس به نام فرهنگ براي دانش آموزان رشته علوم انساني در نظر گرفته شده است که دروس ويژه اين رشته را
با توجه ويژه تري به دانش آموزان آموزش مي دهد البته اين مدارس مطابق با برنامه درسي ملي فعاليت مي کنند و فقط
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دروس علوم انساني با نگاه تخصصي به دانش آموز ارائه مي شود و در ارزاي اين خدمات مبلغي دريافت مي کنند و
همچنين دانش آموزان بايد براي تحصيل در اين نوع از مدارس آزمون ورودي بدهند.

هنرستان ها
هنرستان ها در شاخه کاردانش و فني حرفه اي مقطع متوسطه دوم براي دانش آموزان ارائه مي شود که دروس اين
شاخه مهارتي پيش از آنکه به مباحث تئوري و نظري بپردازد دست ورزي را به هنر آموز مي آموزد . وجود مدارس
متعدد باوجود مخالفاني که به دنبال داشته است همچنان در نظام آموزشي کشور برقرار است و گاهي زمزمه اي براي

کاهش اين تنوع وجود دارد.

انتهاي پيام /

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 11:53

قبولي 52 درصد از دانش آموزان متقاضي جهش تحصيلي

52 درصد از دانش آموزان متقاضي جهش تحصيلي در چهارمحال و بختياري موفق به قبولي در آزمون هوشي شدند.

به گزارش گروه استان هاي باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد ، فرحناز قائداميني مديرکل آموزش و پرورش چهارمحال
و بختياري گفت : امسال 106 دانش آموز متقاضي جهش تحصيلي به پايه باالتر بودند که بعد از انجام آزمون هوش 52

درصد موفق به کسب صالحيت و نمره الزم براي ارتقا به پايه تحصيلي باالتر شدند.
او با اشاره به اجراي برنامه جهش تحصيلي در پايه هاي اول به سوم ، دوم به چهارم ، سوم به پنجم و چهارم به ششم و
جهش براي بار دوم افزود : آموزش و پرورش استثنايي استان جهت رفاه حال متقاضيان و خانواده ها امسال سه پايگاه

تخصصي در شهر هاي شهرکرد ، بروجن و لردگان براي ارزيابي متقاضيان آماده کرده بود.
قائداميني ادامه داد : ارزيابي دانش آموزان متقاضي جهش تحصيلي ، توسط آزمايندگان مجرب و داراي مجوز از سازمان

آموزش و پرورش استثنايي کشور در تيرماه در استان انجام شد.
انتهاي پيام / ف

شرکت 106 دانش آموز در آزمون هاي هوش جهش تحصيلي

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 12:34

مدارس غيردولتي در حال توسعه است

باشگاه خبرنگاران : رئيس اداره مشارکت هاي مردمي اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه از روند در حال توسعه
مدارس غيردولتي در استان خبر داد.

به گزارش گروه استان هاي باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه ، روح الله اعظمي رئيس اداره مشارکت هاي مردمي اداره
کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه با بيان اينکه در حال حاضر 126 مدرسه غيردولتي در استان کرمانشاه داريم ،

گفت : 13 هزار و 357 دانش آموز در مدارس غيردولتي استان تحصيل مي کنند.
وي با اشاره روند در حال توسعه مدارس غيردولتي در استان ، گفت : تا سال گذشته تعداد مدارس غيردولتي استان
کرمانشاه 109 مدرسه بود و جايگاه 31 کشور را در زمينه تعداد مدارس غير دولتي داشتيم که امسال با افزايش تعداد
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اين مدارس به 126 مدرسه ، استان کرمانشاه از حيث برخورداري از مدارس غيردولتي به جايگاه 28 کشور ارتقا پيدا
کرده است.

رئيس اداره مشارکت هاي مردمي اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در ادامه با بيان اينکه براي ايجاد 10
مدرسه غيردولتي ديگر در استان تا مهر ماه برنامه ريزي شده ، افزود : در صورت افزوده شدن اين تعداد مدرسه ، تعداد

مدارس غيردولتي استان به 136 مدرسه خواهد رسيد.
اعظمي با اشاره به زياد بودن تعداد متقاضيان ايجاد مدارس غيردولتي در استان ، گفت : متقاضي در اين زمينه خيلي
زياد است ، اما عاملي که مانع توسعه مدارس غيردولتي در استان شده به بافت قديمي شهر کرمانشاه برمي گردد که اکثر

واحد هاي معرفي شده براي ايجاد مدارس غيردولتي از نظر استحکام بنا مورد تاييد کارشناسان قرار نمي گيرد.
اعظمي توسعه مدارس غيردولتي را به لحاظ باال بردن ميزان مشارکت مردم ، کمک به کارآفريني و اشتغال و جلوگيري
از تحميل هزينه هاي اضافي به دولت حائز اهميت عنوان کرد و افزود : هر مدرسه غيردولتي زمينه اشتغالزايي 15 نفر را

فراهم مي کند.
وي با اشاره به استقبال خوب کرمانشاهيان از تحصيل فرزندانشان در مدارس غيردولتي افزود : اکثر مدارس غيردولتي
استان ظرفيتشان تکميل است و برخي حتي به دليل استقبال خوب مردم درخواست پذيرش دانش آموزان بيشتر را هم

دارند.
اعظمي در ادامه با اشاره به امکان استفاده مدارس غيردولتي از اساتيد و نخبگان دانشگاهي در امر تعليم و تربيت گفت :

اين موضوع مدارس غيردولتي را شاخص کرده است .

انتهاي پيام / د
13 هزار و 357 دانش آموز در مدارس غيردولتي استان تحصيل مي کنند

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 12:37

تجليل از منتخبان طرح نهضت ملي حفظ جز 30 قرآن کريم

باشگاه خبرنگاران : در همايشي از 120 دانش آموز منتخب طرح نهضت ملي حفظ جز 30 قرآن کريم تجليل شد.

به گزارش خبرنگار گروه استان هاي باشگاه خبرنگاران جوان از رشت ، حسين قديمي آزاد ، مدير آموزش و پرورش ناحيه
يک رشت گفت : در همايش تجليل از منتخبان طرح نهضت ملي حفظ جز 30 قرآن کريم که در سالن شهيد محنا

ناحيه يک رشت برگزار شد ، از 120 دانش آموز حافظ جز 30 قرآن کريم با اهداي لوح سپاس و هدايا قدرداني شد.
او افزود : شکل گيري شخصيت کودکان امروز و سرمايه هاي فرداي اين انقالب مرهون بذر هايي است که اوليا در محيط

خانواده و مربيان و معلمان در فضاي مدرسه مي کارند.
مدير آموزش و پرورش ناحيه يک رشت گفت : سوق دادن کودکان و نوجوانان به سمت قرآن و انس با اين معجزه الهي

ضامن دنيا و آخرت آنهاست که در پس آن جامعه اي سالم و به دور از فساد را به همراه خواهد داشت.
حسين قديمي آزاد ، با اشاره به شرکت 4 هزار دانش آموز در اين طرح ، تصريح کرد : کسب رتبه اول استاني در حوزه
قرآن ، عترت و نماز و راهيابي دانش آموزان به مراحل کشوري مرهون تالش همه همکاران فرهنگي آموزشي و پرورشي

است و وظيفه دارم از تمامي آنان قدرداني کنم.

انتهاي پيام / م.ع
قدرداني از 120 دانش آموز حافظ قرآن کريم در رشت
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تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 13:02

اجرای طرح نماد در مدارس گيالن

باشگاه خبرنگاران : مديرکل آموزش و پرورش گيالن از اجراي طرح نماد در مدارس استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار گروه استان هاي باشگاه خبرنگاران جوان از رشت ، نادر جهان آراي ، مديرکل آموزش و پرورش
استان گيالن گفت : طرح نظام مراقبت اجتماعي دانش آموزان ( طرح نماد ) در سال تحصيلي 99 _ 98 در 600 واحد

آموزشي استان اجرا مي شود.
او ، در نشست مديران مدارس رودبنه با اشاره به اقدامات آموزش و پرورش براي آمادگي مدارس براي آغاز سال تحصيلي
جديد ، افزود : تجهيز ، تعمير و زيبا سازي مدارس و ساماندهي نيروي انساني از مهم ترين برنامه ها در زمينه آغاز هر

چه بهتر سال تحصيلي است و به فضل الهي همه مدارس سال تحصيلي را با دبيران مجرب آغاز خواهند کرد.
مديرکل آموزش و پرورش استان گيالن ، با تأکيد دوباره در استفاده از ظرفيت هاي گروه هاي مردم نهاد و خيران ، گفت
: در آستانه فرا رسيدن سال جديد تحصيلي بايد در بازسازي و تجهيز واحد هاي آموزشي از قابليت هاي افراد موثر بهره

مند شويم.
جهان آراي ، اجراي طرح نماد را يکي از بزرگترين برنامه هاي تربيتي آموزش و پرورش با مشارکت ديگر دستگاه ها

دانست و تصريح کرد : اين طرح پارسال در 128 مدارس شهر هاي لنگرود ، شفت و ناحيه يک رشت اجرا شده است.

انتهاي پيام / م.ع
طرح نماد در 600 واحد آموزشي گيالن اجرا مي شود

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 13:13

آغاز نظارت بر واحد های توليدی و عرضه پوشاک مدارس در مهاباد

باشگاه خبرنگاران : مسئول نظارت و بازرسي اصناف مهاباد گفت : طرح نظارت بر بازرار با هدف سرکشي بر توليد و
عرضه پوشاک مدارس از امروز در اين شهرستان آغاز شد.

شريف زاده مسئول نظارت و بازرسي اصناف مهاباد در گفت و گو با خبرنگار گروه استان هاي باشگاه خبرنگاران جوان از
مهاباد ، گفت : گشت مشترک اداره صنعت ، معدن و تجارت و آموزش و پرورش با حضور مسئول امور اصناف اداره
صنعت ، معدن و تجارت و معاون پرورشي و تربيت بدني ، کارشناس سازمان دانش آموزي اداره آموزش و پرورش از امروز

بازديد از واحد هاي توليدي پوشاک مدارس را آغاز کردند.
او هدف از اين گشت را بررسي وضعيت توليدي ها ، نحوه دريافت سهميه پارچه ، نصب کردن قيمت مصوب در ديد
عموم اعالم کرد و افزود : پوشاک و فرم مدارس از جنبه هاي مختلفي مانند اجتماعي ، امنيتي و اقتصادي حائز توجه

است و نياز است که با به کارگيري صاحب نظران و کارشناسان تخصصي در اين زمينه حساسيت الزم صورت گيرد.
شريف زاده تصريح کرد : تعيين نرخ پوشاک مدارس تنها بر عهده اداره صنعت ، معدن و تجارت است و در ساير موارد

طبق بخشنامه نظارت بر روند توليد و عرضه پوشاک بر عهده آموزش و پرورش است.
انتهاي پيام / س خ

نظارت و بازرسي از واحدهاي توليدي لباس مدارس در مهاباد
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تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 15:54

اجرای هزار برنامه فرهنگي خاطرات ادبيات دفاع مقدس در هزار مدرسه کشور

باشگاه خبرنگاران : رئيس سازمان ادبيات و تاريخ دفاع مقدس از اجراي هزار برنامه فرهنگي خاطرات و ادبيات دفاع
مقدس در هزار مدرسه کشور از مهر ماه امسال در کشور خبر داد.

سرتيپ داود عامري رئيس سازمان ادبيات و تاريخ دفاع مقدس کشور در گفتگو با خبرنگار گروه استان هاي باشگاه
خبرنگاران جوان از يزد ، گفت :

از اجراي هزار برنامه فرهنگي در حوزه خاطرات و ادبيات دفاع مقدس در هزار مدرسه کشور از مهر ماه امسال در کشور
خبر داد و گفت : ادبيات دفاع مقدس يکي از مهمترين موضوعات فرهنگي است که امروزه جامعه اسالمي بايد به آن

توجه کند.
سرتيپ عامري اشاره کرد : قرار است با همکاري آموزش و پرورش ، خاطرات و ادبيات دفاع مقدس براي نسل جهارم

انقالب بيان شود تا دانش آموزان با رشادت ها و از خود گذشتگي شهدا ورزمندگان ايران اسالمي آشنا شوند.
رئيس سازمان ادبيات و تاريخ دفاع مقدس گفت : بيان خاطرات بازمانده از روز هاي پر حماسه جنگ ، کليدي براي باز

کردن گنجينه پر ارزش فرهنگ ملت ايران است.
او دفاع مقدس را دفاع شرافتمندانه از کشور دانست و ادامه داد : رزمندگان ايران در جنگ تحميلي تالش کردند با عالي

ترين صفات انساني در جبهه ها حاضر شوند.
رئيس سازمان ادبيات و دفاع مقدس افزود : خاطرات و ارزش هاي دوران هشت سال دفاع مقدس همچنان در جوامع
انساني و مسلمان ادامه دارد و دفاع مقدس را نمي توان به سال ها و صحنه هاي نبرد سالح با سالح محدود کرد ، بلکه با

وسعت دادن آن ارزش هاي انساني متبلور مي شود.
سرتيپ عامري کار خاطره نويسي در حوزه دفاع مقدس را تخصصي و حرفه اي دانست و گفت : تخصص داشتن در نشر
و نوشتن خاطرات رزمندگان و شهداي دفاع مقدي ذره اي از ارزش دست نوشته هاي ساده و خاک آلوده رزمندگان و

شهدا راکم نخواهد کرد.
او به برگزاري 2 جشنواره براي سال جاري خبر داد و خاطر نشان کرد : عالوه بر جشنواره کتاب سال دفاع مقدس ،

جشنواره جايزه يوسف نيز پيش بيني شده است.
رئيس سازمان ادبيات و تاريخ دفاع مقدس کشور گفت : کار شناسايي و ساماندهي چهار هزار نويسنده و 200 ناشر فعال
هشت سال جنگ تحميلي رژيم بعثي عراق عليه ايران براي فعاليت در راستاي ترويج ادبيات و فرهنگ پايداري در کشور

آغاز شده است.
سرتيپ عامري با اشاره به اينکه بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس در تالش است در اين زمينه به يک
سازماندهي جديد برسد ، ادامه داد : در سازماندهي جديد ضمن فعال کردن همه بستر ها و زمينه ها سعي داريم با
شناسايي ظرفيت ها و استعداد هاي کشور و با همکاري سازمان هاي مختلف با يک هم افزايي کار بزرگي را سامان دهيم.

اجراي طرح جامع ادبيات پايدار
او از اجراي طرح جامع ادبيات پايدار خبر داد و گفت : اين طرح براي کيفيت بخشي ادبيات دفاع مقدس توجه مي شود

در تالشيم در سراسر کشور شاهد آثار با کيفيت و با ارزشي در حوزه ادبيات پايدار باشيم.
رئيس سازمان ادبيات و تاريخ دفاع مقدس گفت : در تالشيم مترجمين و عالقمند پيشکسوت را در کنار نويسندگان
جوان قرار دهيم در اين حوزه آثاري که قابليت دارند ترجمه شوند و به خارج از کشور منتل کنيم و براي راه اندازي اين

برنامه نيازمند همکاري نسل جديد هستيم تا ادبيات پايدار را پويا تر کنيم تا يک جريان بزرگتري را راه اندازي شود.
فعال شدن نشر ديجيتال ادبيات دفاع مقدس

سرتيپ عامري از فعال شدن نشر ديجيتال ادبيات دفاع مقدس در آينده نزديک در کشور خبر داد و گفت : عالوه بر
توسعه نشر ديجيتال ، ساالنه يک هزار و 500 عنوان کتاب منتشر مي شود

او افزود : ده ها برنامه برنامه براي توسعه و ادبيات پايداري تدارک ديده شده که اميدواريم با همکاري همه دستگاه هاي
گا به گام به آن ها نزديک شويم واين کار فرهنگي بزرگ به سامان بهتري برسد.

در سال گذشته با توجه به تالش هاي بسيار چشمگير و خاطرات فروان از رزمندگان و خانواده هاي آن ها که ذخيره
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بزرگي است اين بخش کوچکي از خاطرات سال هاي دفاع مقدس است و کار بسيار بزرگي به زمين مانده است.
اميدواريم با ورود نسل جوان به اين صحنه شرايطي فراهم شود تا خاطراتي جمع آوري ، توليد و در دسترس عموم قرار

دهيم.
انتهاي پيام / ي

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 19:02

هدايت تحصيلي بيش از هزار دانش آموز پايه نهم فومني

باشگاه خبرنگاران : مديرآموزش و پرورش فومن گفت : در اجراي طرح هدايت تحصيلي ، هزار و 40 دانش آموز پايه نهم
اين شهرستان رشته هاي تحصيلي خود را انتخاب کردند.

به گزارش خبرنگار گروه استان هاي باشگاه خبرنگاران جوان از رشت ، فاضل فاضل نياي فومني ، مدير آموزش و پرورش
شهرستان فومن گفت : طرح هدايت تحصيلي با هدف افزايش آگاهي دانش آموزان ، براي بهترين انتخاب به صورت
آگاهانه و آزادانه در مسير زندگي و در راستاي تضمين آينده شغلي دانش آموزان است و در اجراي آن هزار و 40 دانش

آموز پايه نهم اين شهرستان رشته هاي تحصيلي خود را انتخاب کردند.
او افزود : دانش آموزان در شاخه هاي تجربي ، رياضي ، انساني ، کاردانش و فني و حرفه اي در فرم هاي هدايت
تحصيلي ، اولويت هاي مورد عالقه خود را انتخاب و دانش آموزاني که حدّ نصاب رشته مورد عالقه را کسب کرده بودند ،

توانستند در رشته دلخواه خود ثبت کنند.
مديرآموزش و پرورش فومن گفت : در فرآيند هدايت تحصيلي فرم هاي شماره 6 و 7 در اختيار دانش آموزان قرار گرفته

است که فرم شماره 6 توصيه اي است.
فاضل نياي فومني تصريح کرد : امتياز بندي و هدايت تحصيلي بر اساس نمرات به دست آمده و مالک عملکرد تحصيلي

دانش آموزان از امتحانات کتبي خرداد پايه هاي هفتم ، هشتم و نهم خواهد بود.

انتهاي پيام / م.ع
هزار و 40 دانش آموز پايه نهم فومني رشته هاي تحصيلي خود را انتخاب کردند

تاريخ انتشار: چهارشنبه 9 مرداد ماه 1398 * 06:01

تمهيدات برای حذف مدارس خشت و گلي سيستان و بلوچستان

رئيس سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس کشور درباره تمهيدات اين سازمان براي حذف مدارس خشت و گلي
سيستان و بلوچستان توضيح داد.

مهراله رخشاني مهر رئيس سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس کشور در گفت وگو با خبرنگار حوزه آموزش و
پرورش گروه علمي پزشکي باشگاه خبرنگاران جوان ، درباره تمهيدات اين سازمان براي حذف مدارس خشت و گلي
استان سيستان و بلوچستان اظهار کرد : پس از جمع آوري مدارس خشت و گلي از سراسر کشور جشن ملي اين موضوع
را مهرماه 98 برگزار مي کنيم ، اما در استان سيستان و بلوچستان نيازمند تمهيدات ويژه تري هستيم تا دانش آموزان

اين استان هم در اين جشن سهيم شوند.
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وي با اشاره به اينکه 177 کالس درس خشتي و گلي در استان سيستان و بلوچستان وجود دارد ، گفت : اين استان
حدود 18 درصد از سهم مدارس خشت گلي را به خود اختصاص داده است ، براي تسريع در حذف مدارس خشتي و گلي
اين منطقه از استان هاي معين شامل خراسان رضوي ، فارس و تهران کمک گرفتيم تا بتوانيم سيستان و بلوچستان را

هم در جشن مهر 98 سهيم کنيم.
رخشاني مهر تاکيد کرد : معتقديم که تمامي دانش آموزان شهري و روستايي سراسر کشور حق دارند در فضاي ايمن

تحصيل کنند ؛ بنابراين حذف فضا هاي قديمي و غيرايمن سياست اصلي سازمان نوسازي مدارس محسوب مي شود.
بيشتر بخوانيد : مجوز فعاليت مدرسه غيردولتي در بافت مسکوني / مهارت آموزي بايد جايگزين مدرک گرايي شود

رئيس سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس کشور با اشاره به اينکه کارگروهي ويژه در سازمان براي حذف مدارس
خشتي و گلي تشکيل شده است گفت : سرعت در انجام کار ها ، پشتيباني فني و نظارت بر آن از ضرورياتي است که

همواره به آن توجه داريم.
وي تصريح کرد : با توجه به تالش هايي که استان هاي کشور در حذف مدارس خشتي و گلي داشتند اين قول را مي

دهيم که در سال تحصيلي جديد ، دانش آموزان در فضايي ايمن به تحصيل بپردازند.
انتهاي پيام /

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 08:47

اهدای کاپ و تنديس های قهرماني دانش آموزان به موزه کميته ملي المپيک

تهران ( پانا ) - کاپ و تنديس هاي قهرماني دانش آموزان کشور از سوي رئيس فدراسيون ورزش دانش آموزي به موزه
کميته ملي المپيک اهدا شد.

تهران ( پانا ) - کاپ و تنديس هاي قهرماني دانش آموزان کشور از سوي رئيس فدراسيون ورزش دانش آموزي به موزه
کميته ملي المپيک اهدا شد.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون ورزش دانش آموزي ، در حاشيه بازديد تعدادي از دانش آموزان شهر قيام دشت از
موزه ملي کميته ملي المپيک و پاراالمپيک ، تعدادي از افتخارات جهاني شامل کاپ و تنديس هاي قهرماني حاصل
موفقيت هاي دانش آموزان در مسابقات ورزشي قهرماني دانش آموزان آسيا و جهان و همچنين تنديس فدراسيون برتر ،
از سوي حسين بابوئي ، رئيس فدراسيون ورزش دانش آموزي در حضور رئيس کميته ملي المپيک به موزه کميته ملي

المپيک و پاراالمپيک اهدا شد.
تنديس فدراسيون برتر ، تنديس فعاليت هاي محيط زيست و ورزش و يکي از ارزش هاي جنبش المپيک است که در

سال گذشته از سوي رضا صالحي اميري ، رئيس کميته ملي المپيک به فدراسيون ورزش دانش آموزي اهدا شده بود.
در اين آئين صالحي اميري از فدراسيون ورزش دانش آموزي براي ارج نهادن به فعاليت هاي ورزش دانش آموزي به
عنوان مرکز کشف استعداد براي ورزش قهرماني کشور تشکر کرد و دستور داد غرفه جداگانه اي در موزه کميته ملي

المپيک به فدراسيون ورزش دانش آموزي اختصاص داده شود.
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تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 09:20

60درصد پذيرش دانشگاه فرهنگيان در مهر 98 مربوط به رشته آموزش ابتدايي است

پانا : تهران ( پانا ) - معاون آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشگاه فرهنگيان خبر داد اين دانشگاه از ميان داوطلبان
شرکت کننده در کنکور سراسري براي سال تحصيلي 99 - 98 نزديک به 25 هزار دانشجومعلم پذيرش مي کند . به
گزارش روابط عمومي دانشگاه فرهنگيان ، طاهر روشندل درباره پذيرش دانشجومعلمان دوره کارشناسي گفت : «
دانشگاه فرهنگيان از ميان داوطلبان شرکت کننده در کنکور سراسري براي سال تحصيلي 99 - 98 نزديک به 25 هزار
دانشجومعلم در 18 رشته کارشناسي پيوسته پذيرش مي کند ، که اين رشته ها در شاخه هاي علوم پايه ، علوم انساني ،
علوم تربيتي ، آموزش تربيت بدني و آموزش هنر ( ارتباط تصويري ) است. » او افزود : « اين معاونت پس از دريافت

نيازهاي آمو

تهران ( پانا ) - معاون آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشگاه فرهنگيان خبر داد اين دانشگاه از ميان داوطلبان شرکت
کننده در کنکور سراسري براي سال تحصيلي 99 - 98 نزديک به 25 هزار دانشجومعلم پذيرش مي کند.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه فرهنگيان ، طاهر روشندل درباره پذيرش دانشجومعلمان دوره کارشناسي گفت : «
دانشگاه فرهنگيان از ميان داوطلبان شرکت کننده در کنکور سراسري براي سال تحصيلي 99 - 98 نزديک به 25 هزار
دانشجومعلم در 18 رشته کارشناسي پيوسته پذيرش مي کند ، که اين رشته ها در شاخه هاي علوم پايه ، علوم انساني ،

علوم تربيتي ، آموزش تربيت بدني و آموزش هنر ( ارتباط تصويري ) است. »
او افزود : « اين معاونت پس از دريافت نيازهاي آموزش و پرورش از مرکز نيروي انساني ، تصميم ها و فعاليت هاي الزم

براي توزيع پذيرش اين دانشجومعلمان در 64 پرديس و واحدهاي دانشگاه در استان هاي مختلف انجام داده است. »
معاون آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشگاه فرهنگيان گفت : « با توجه به نياز آموزش و پرورش ، رشته آموزش ابتدايي
به ميزان 60درصد بيشترين ميزان پذيرش دانشجومعلم براي سال تحصيلي 99 - 98 را به خود اختصاص داده است .
دانشجومعلمان پس از پذيرفته شدن از مهر 98 در پرديس ها و واحدهاي دانشگاه فرهنگيان در استان هاي مختلف

مشغول به تحصيل خواهند شد. »

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 12:59

آموزش و پرورش مي تواند بزرگ ترين مبلغ مصرف محصول ملي باشد

پانا : براي جايگزيني کاراکترهاي هاليوودي بايد کاراکترهاي جديد و جذاب براي بچه ها خلق کنيم

تهران ( پانا ) - نشست خبري مديرعامل مجمع نوشت افزار ايراني اسالمي صبح امروز سه شنبه 7 مرداد 98 در مجتمع
سرچشمه برگزار شد.

سعيد حسيني مديرعامل مجمع نوشت افزار ايراني اسالمي در آغاز با اشاره به اهداف اين مجموعه گفت : در دهه هاي
اخير نوشت افزار از ابزار نوشتاري صرف عبور کرده و مثل يک رسانه عمل کرده است . هدف ما در مجمع نوشت افزار
ايراني اسالمي پيگيري دغدغه هاي فرهنگي خانواده هاي ايراني است که طي اين سالها فرزندانشان مصرف کننده
محصوالتي با نشانه ها و تصوير کاراکترهاي هاليوودي شدند و اين با دغدغه ها و ارزش هاي فرهنگي خانواده در تعارض

قرار گرفت.

وي درباره نقش اين مجموعه در توليد ملي گفت : در سالهاي آغاز فعاليت ما ، خيلي از محصوالت در ايران توليد نمي
شد . بعد از فعاليت هاي رسانه اي در اين بخش ، توليدکننده ها روز به روز افزايش پيدا کردند و طي اين 6 - 7 سال ما
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عالوه بر تغيير محتوا ، شاهد افزايش توليد ايراني در حوزه محصوالت نوشت افزار بوديم . امروز حتي نام برندها به فارسي
روي محصول درج ميشود و اين باعث مي شود هيمنه کاالي خارجي شکسته شود . االن به جايي رسيديم که 80 درصد

مردم به کاالي ايراني اعتماد کردند.

حسيني تاکيد کرد : نوشت افزار ايراني نمونه موفق توليد ملي است که کيفيت محصوالت آن در تراز توليدات اروپايي
جلو رفته است.

وي به برگزاري نمايشگاه ايران نوشت به عنوان محل عرضه توليدات داخلي در عرصه نوشت افزار اشاره کرد و گفت :
هيچ حمايت دولتي پشت اين جريان نبوده و همه مراحل با سرمايه مردمي شکل گرفته است . البته تسهيل گري هايي

هست که دولت ميتواند براي مجموعه انجام دهد بي آنکه نياز به صرف پول باشد ولي هنوز حمايت جدي نمي بينيم.

مديرعامل مجمع افزود : اگر اين حمايت باشد ، از خروج مبالغ قابل توجهي ارز از کشور جلوگيري مي شود . امروز
توليدکننده ما تنهاست و حتي در مواردي مثل بيمه و ماليات به او کمک نميشود.

وي درباره نقش آموزش و پرورش در تشويق توليد داخلي در حوزه محصوالت نوشت افزار گفت : آموزش و پرورش
ميتواند بزرگ ترين مبلغ مصرف محصول ملي باشد . دستگاه تعليم و تربيت هم به صورت ايجابي و هم سلبي ميتواند
کمک کند و با معرفي کاالي توليدشده در داخل به رونق اين بازار کمک کند . خاستگاه مصرف نوشت افزار اموزش و
پرورش است و اين دستگاه ميتواند کيفيت کاالي داخلي را تبيين کند و نگاه بچه ها را به اين محصوالت تغيير دهد .
حتيمي تواند بچه ها را به بازديد کارخانجات توليد اين محصوالت ببرد و از اين طريق نقش پررنگي در جاافتادن کاالي

ملي ايفا کند.
از زمان افزايش نرخ ارز قيمت دفتر هفت برابر شده است

مديرعامل مجمع نوشت افزار ايراني اسالمي درباره قيمت کاغذ و آثار گراني کاغذ بر نوشت افزار ايراني گفت : از زمان
گران شدن ارز در کشور ، قيمت کاغذ تقريبا هفت برابر شده و درنتيجه قيمت دفتر هم به همين ميزان باالرفته است .

بعد از پيگيري هاي متعدد ما تقاضا کرديم يارانه اي براي اقشار محروم اختصاص پيدا کند که موافقت نشد.

وي با اشاره به اينکه برخي پسماندها صنعت نيشکر ميتواند در توليد کاغذ مورد استفاده قرار گيرد گفت : متاسفانه اين
تدبير فعال در صنعت کاغذ موجود نيست و اين محصول امروز سوزانده ميشود . درعوض براي خريد مواد موردنظر ارز از
کشور خارج ميشود و حتي اختصاص ارزهاي دولتي به کاغذ هم به جاي اينکه باعث ارزان شدن کاال شود ، فقط عده اي

را در پيچ و خم داللي ثروتمند ميکند.

حسيني درباره تازه هاي نمايشگاه ايران نوشت امسال گفت : اين دوره براي نخستين بار مدادتراش ايراني در نمايشگاه
عرضه مي شود . همچنين تعدادي خط توليد با هدف آشنايي بچه ها با کارآفريني به نمايش درمي آيد.

وي درباره سير پيشرفت نمايشگاه ايران نوشت گفت : اولين دوره نمايشگاه ، 7 سال پيش ، تنها با دو - سه توليد کننده
برگزار شد . امسال بيش از صد توليد کننده در نمايشگاه حضور دارند که از چند محصول جديد رونمايي خواهد شد.

حسيني بار ديگر با اشاره به مسائل محتوايي اين صنعت گفت : يکي از مشکالت ما نبودن کاراکترهاي جايگزين است و
خلق کاراکترهايي جذاب براي بچه ها کار ما نيست . کساني که در بخش هايي مثل سينما ، ادبيات و انيميشن سازي

براي کودک و نوجوان کار ميکنند بايد اين کاراکترها را خلق کنند.

گفتني است ، نمايشگاه نوشت افزار ايراني اسالمي « ايران نوشت » از 14 تا 25 مرداد امسال در سالن حجاب کانون
پرورش فکري کودکان و نوجوانان برگزار مي شود.
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تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 14:11

روحاني : آموزش و پرورش برای مصون ماندن فرزندان کشور از اعتياد برنامه ريزی کند

تهران ( پانا ) - رئيس جمهوري با قدرداني از همه تالشگران در عرصه مبارزه با مواد مخدر ، نجات جامعه و جوانان از
معضل اعتياد را يک وظيفه ملي برشمرد و تاکيد کرد که مبارزه با مواد مخدر يک موضوع بين بخشي است و همه

دستگاه ها و نهادها در اين زمينه مسئول بوده و وظيفه مهم و سنگيني برعهده دارند.

تهران ( پانا ) - رئيس جمهوري با قدرداني از همه تالشگران در عرصه مبارزه با مواد مخدر ، نجات جامعه و جوانان از
معضل اعتياد را يک وظيفه ملي برشمرد و تاکيد کرد که مبارزه با مواد مخدر يک موضوع بين بخشي است و همه

دستگاه ها و نهادها در اين زمينه مسئول بوده و وظيفه مهم و سنگيني برعهده دارند.
به گزارش پايگاه اطالع رساني رئيس جمهوري ، حسن روحاني روز سه شنبه در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر ،
پيشگيري از قاچاق مواد مخدر و برخورد قاطع با باندهاي قاچاق را بسيار با اهميت خواند و با اشاره به نظرصريح رهبر
معظم انقالب در مصادره همه اموال و دارايي هاي قاچاقچيان حرفه اي مواد مخدر گفت : « با وجود نظر صريح مقام
معظم رهبري ، نيازي به قانون جديد در اين عرصه احساس نمي شود و با ابالغ نظر ايشان به قضات از سوي قوه قضائيه ،

شاهد تحول خوبي در زمينه پيشگيري از قاچاق مواد مخدر خواهيم بود. »
رئيس جمهوري با اشاره به آمار 70 درصدي جمع آوري معتادان متجاهر در شهرهاي بزرگ ، ضرورت ارائه آموزش هاي
الزم فرهنگي و فني به معتادان جمع آوري شده از معابر را براي فراهم کردن زمينه بازگشت اين افراد به جامعه ، مورد

تاکيد قرار داد.
روحاني بيکاري را يکي از مهم ترين عوامل اعتياد دانست و اظهارکرد : « بايد با ارائه آموزش هاي الزم فني و حرفه اي و
مهارت آموزي ، زمينه براي اشتغال افراد معتاد بعد از دوره بازپروري فراهم شود و الزم است مراکز نگهداري معتادان

مکاني براي اصالح فرد معتاد و بازگرداندن او به جامعه با ارائه آموزش هاي مفيد باشد.
رئيس جمهوري همچنين تکدي گري را از ديگر معضالت جامعه عنوان کرد و با تاکيد بر ضرورت جمع آوري متکديان از
سطح شهرها و معابر ، گفت : « تکدي گري و تجاهر به مواد مخدر به فرهنگ و هويت ملي ما ضربه مي زند و ضروري
است که صدا و سيما و ساير دستگاه هاي تبليغاتي براي انجام کارهاي فرهنگي در اين زمينه تالش بيشتري داشته

باشند. »
روحاني همچنين بهره گيري از فضاي مجازي براي آگاهي بخشيدن به مردم و جامعه در زمينه اعتياد و مبارزه با مواد
مخدر را اقدامي مهم و ضروري خواند و گفت : « بايد با استفاده از افراد با ذوق و سليقه در فضاي مجازي از اين ظرفيت
بزرگ و مهم استفاده شود و در اين راه گروه هاي اجتماعي مرجع بايد براي کمک به صحنه بيايند و توجه داشته باشند

که اعتياد براي امروز و آينده کشور خطرناک است. »
رئيس جمهوري با بيان اينکه همه بايد در اين زمينه احساس وظيفه کنند و بار مبارزه با مواد مخدر نمي تواند تنها بر

دوش قوه قضائيه و اقدامات تنبيهي باشد ، نقش آموزش و پرورش را در اين زمينه بسيار مهم توصيف کرد.
روحاني با بيان اينکه يکي از نگراني هاي بزرگ خانواده ها ، آينده فرزندانشان است ، تاکيد کرد : « آموزش و پرورش
بايد براي مصون ماندن فرزندان کشور از موضوع اعتياد در همکاري مستمر با ستاد مبارزه با مواد مخدر ، با برنامه ريزي

دقيق براي ارائه آموزش هاي الزم و هدايت دانش آموزان تالش کند. »
رئيس جمهوري در ادامه ، برخي آمارهاي ارائه شده در زمينه روند رو به رشد اعتياد در کشور را نگران کننده خواند و با
تاکيد بر اينکه در زمينه مبارزه با مواد مخدر به عنوان کاري بسيار مهم و سنگين ، بايد براساس اولويت ها حرکت کنيم ،
رسيدگي به وضعيت جوانان ، نوجوانان ، دانش آموزان ، زنان ، جمع آوري متجاهرين ، درمان ديگر بيماري هاي معتادان

و همچنين آموزش و اشتغال معتادان بعد از دوره بازپروري را از اولويت ها در اين راه عنوان کرد. »
روحاني گفت : « جلسه امروز ستاد مصوبات خوبي داشت که با عملياتي شدن مي تواند رشد اعتياد را متوقف کرده و در
آينده به کاهش اعتياد منجر شود تا ستاد در پايان امسال و سال آينده اعالم کند که موفق به متوقف کردن رشد اعتياد

شده و آن را کاهش داده است. »
او همچنين با اشاره به اقدامات خوب انجام شده از سوي وزارت خارجه درمورد کشورهاي مبدا و مقصد قاچاق مواد مخدر
، گفت : « اينکه سفيران خارجي در جريان اقدامات انجام شده در مسير مبارزه با مواد مخدر در کشور قرار مي گيرند ،
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کار ارزشمندي است. »
در ابتداي اين جلسه پس از ارائه گزارشي از اقدامات انجام شده از سوي دبير ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر ، مصوباتي

در زمينه مبارزه قاطع و جدي با مواد مخدر به تصويب رسيد.
ضرورت تسريع در اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر ، استمرار جمع آوري معتادان متجاهر ، رفع مشکالت درماني
معتادان با کمک و همکاري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي ، و تصويب طرح « ياري گران زندگي » با
محوريت انجام اقدامات فرهنگي پيشگيرانه براي کاهش اعتياد با اولويت وزارت آموزش و پرورش و با کمک خانواده ها از

جمله مصوبات مهم اين جلسه بود.

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 15:18

سيستان و بلوچستان هم شريک جشن ملي جمع آوری مدارس خشتي و گلي مي شود

پانا : از 177 کالس درس خشتي و گلي سيستان و بلوچستان ، 91 کالس درس را خراسان رضوي ، 20 کالس را فارس
، 15 کالس را تهران جمع آوري مي کنند

تهران ( پانا ) - رئيس سازمان نوسازي مدارس کشور دستور تشکيل کار گروه ويژه جمع آوري مدارس خشتي و گلي
سيستان و بلوچستان را صادر کرد تا دانش آموزان اين استان نيز در جشن ملي جمع آوري مدارس خشتي و گلي در مهر

شريک باشند.
به گزارش پايگاه اطالع رساني سازمان نوسازي مدارس کشور ، مهراله رخشاني مهر در اولين جلسه کارگروه ويژه " جمع
آوري مدارس خشتي و گلي سيستان و بلوچستان " که با حضور معاونان اين سازمان ، مديران کل استان هاي سيستان و
بلوچستان ، خراسان رضوي ، فارس ، تهران و همچنين مشاوران و نمايندگان ويژه سازمان تشکيل شد ، گفت : « جمع
آوري مدارس خشتي و گلي از سطح کشور و برگزاري جشن ملي اين موضوع در مهر ، از مهمترين برنامه هاي سازمان
نوسازي مدارس است . به همين خاطر ، براي جمع آوري مدارس خشتي و گلي استان سيستان و بلوچستان که
بيشترين تعداد اين نوع مدارس را دارد ، از استان هاي خراسان رضوي ، فارس و تهران به عنوان استان هاي معين کمک

مي گيريم تا با تالشي شبانه روزي و جهادي بتوانيم دانش آموزان سيستاني را هم در اين جشن شريک کنيم. »
او ادامه داد : « تعداد کل کالس هاي درس خشتي و گلي در ابتداي سال 97 در سطح کشور 980 مورد بوده است ،
اکنون اين تعداد به 371 کالس درس کاهش پيدا کرده است که از اين تعداد هم 177 کالس درس در استان سيستان و

بلوچستان واقع شده است. »
رخشاني مهر به اهميت موضوع جمع آوري مدارس خشتي و گلي اشاره و از همت و همدلي مديران و مسئوالن اين
سازمان و ادارت کل استان ها براي محقق شدن اين امر قدرداني کرد . او رمز موفقيت را در ادامه دادن به کار شبانه
روزي و روحيه خستگي ناپذير داشتن دانست و گفت : « به اينکه آينده سازان ميهن عزيزمان از فضاي آموزشي ايمن و

استاندارد برخوردار باشند اعتقاد قلبي دارم و در اين زمينه نبايد از هيچ تالشي دريغ کنيم. »
رئيس سازمان نوسازي مدارس کشور همچنين بر دقت و سرعت انجام کار تأکيد کرد و افزود : « مستندسازي فعاليت
هاي انجام شده براي شفاف سازي عملکرد سازمان هم در اين بين از اهميت بسياري برخوردار است و بايد مسئوالن

روابط عمومي کارهاي الزم را در اين زمينه انجام دهند. »
در پايان اين جلسه ، مقرر شد از 177 کالس درس خشتي و گلي استان سيستان و بلوچستان ، 91 کالس درس را
استان خراسان رضوي ، 20 کالس درس استان فارس ، 15 کالس استان تهران و بقيه را نيز خود استان جمع آوري

کنند.
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تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 15:48

آغاز مسابقات ورزش قهرماني دانش آموزان دختر سراسر کشور از فردا

تهران ( پانا ) - سي امين دوره مسابقات ورزشي قهرماني دانش آموزان کشور در بخش دختران از فردا نهم مرداد به
ميزباني استان گيالن در مجموعه ورزشي رامسر برگزار مي شود.

تهران ( پانا ) - سي امين دوره مسابقات ورزشي قهرماني دانش آموزان کشور در بخش دختران از فردا نهم مرداد به
ميزباني استان گيالن در مجموعه ورزشي رامسر برگزار مي شود.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون ورزش دانش آموزي ، در ادامه برگزاري مسابقات ورزشي قهرماني دانش آموزان کشور
، استان گيالن در مجموعه ورزشي کشوري رامسر از فردا چهارشنبه نهم مرداد ميزبان دانش آموزان ورزشکار دختر کشور

در رشته هاي تنيس روي ميز ، بدمينتون و شطرنج است.
در اين رقابت ها بيش از 1000 ورزشکار و عوامل فني و اجرائي حضور دارند و براي کشف استعداد هاي برتر اين دانش

آموزان نمايندگاني از کميته استعداديابي فدراسيون هاي مرتبط ، مسابقات اين دانش آموزان را رصد خواهند کرد.
سي وششمين دوره مسابقات ورزشي قهرماني دانش آموزان کشور در بخش پسران در رشته هاي فوتسال و واليبال در
استان اردبيل و مسابقات پسران در رشته هاي تنيس روي ميز ، بدمينتون و شطرنج در ششم مرداد به کار خود پايان

داد.

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 09:01
ديگر منابع

برنامه ريزی های الزم جهت حضور مسئوالن در مراسم نماز مدارس انجام گيرد

برنا نيوز : استاندار يزد در نشست ستاد اقامه نماز استان با استقبال از طرح حضور مسئوالن دستگاه ها در مراسم نماز
جماعت مدارس ، گفت : ستاد اقامه نماز برنامه پيشنهادي حضور مسئوالن را ارائه کند تا به دستگاه ها اعالم کنيم.

به گزارش خبرگزاري برنا از يزد ، " محمدعلي طالبي " استاندار يزد در نشست ستاد اقامه نماز استان که با حضور " آيت
الله محمدرضا ناصري " نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه يزد ، " اکرم فداکار " معاون توسعه مديريت و منابع
استاندار و اعضاي ستاد در محل سالن حميديا برگزار شد با تقدير از فعاليت کارکنان ستاد اقامه نماز در استان ، گفت :
توقع اين است که جلسات با فاصله زماني کمتري برگزار شود تا با حجم انبوهي از مسائل بر جاي مانده از سالهاي قبل

مواجه نشويم.
استاندار يزد ادامه داد : برگزاري به موقع جلسات مي تواند در جهت همکاري ستاد اقامه نماز و دستگاه هاي اجرايي

مثمرثمر باشد.
 " طالبي " در ادامه با اشاره به بازسازي برخي از سرويس هاي بهداشتي مدارس ، اظهار کرد : الزم است اداره کل
آموزش و پرورش در اين رابطه اطالعات بروزي را ارائه کند تا با محوريت اداره کل نوسازي مدارس استان و همکاري

شهرداري و با استفاده از محل اعتبارات محلي در جهت روند بازسازي اقدامات الزم صورت پذيرد.
وي در ادامه با بيان اقدامات صورت گرفته در جهت برگزاري اجالس استاني نماز در شهرستان اردکان ، اعالم کرد : با
توجه به موضوع اجالس در سال جاري الزم است تا همکاري نزديکي بين دبيرخانه و اداره کل آموزش و پرورش برقرار

شود تا شاهد محتواي مناسبي در اجالس باشيم.
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 " طالبي " همچنين با تاکيد بر برگزاري هرچه باشکوه تر و بهتر اين اجالس گفت : انتظار مي رود فرمانداري اردکان از
تجربه شهرستان مهريز که در سال گذشته ميزبان اين اجالس بوده ، استفاده کند.

استاندار يزد همچنين خواستار ارائه گزارش از سوي آموزش و پرورش استان در رابطه با وضعيت نمازخانه هاي مفروش
شده مدارس در جهت برنامه ريزي هاي الزم شد و افزود : در بحث تهيه پيش نويس تفاهم نامه جهت حضور روحانيون
ادارات در مدارس هم الزم است ستاد اقامه نماز از ادارات اطالعات را تهيه و پيش نويس مذکور تدوين شود و حمايت

هاي الزم در اين خصوص نيز صورت خواهد گرفت.
وي در ادامه سخنان خود با بررسي طرح پيشنهادي حضور مسئوالن در مراسم هاي نماز جماعت مدارس ، اعالم کرد :
ستاد اقامه نماز استان برنامه ريزي هاي الزم را در جهت حضور مسئوالن انجام دهد تا براساس برنامه ريزي پيشنهادي به

دستگاه ها اعالم شود.
استاندار يزد با اشاره به برنامه هاي پشتيباني فرهنگي ، تفريحي و درسي عنوان کرد : در جهت تهيه اقالم فرهنگي ،

پيشنهادات مربوطه به استانداري ارائه گردد تا در صورت امکان برنامه ريزي هاي الزم در اين خصوص انجام شود.
 " طالبي " در پايان سخنان خود ، با تقدير از راه اندازي شوراي حاميان نماز به عنوان کاري بسيار ارزشمند ، اعالم کرد
: بايد از تجارب ديگر استان ها استفاده شود و موسسات همراه را به عنوان اولين اعضاي اين شورا پيش قدم کنيم منتهي

پيش از آن بايد ساختار اين شورا به صورت دقيق مشخص شود.

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 10:06

شرايط ادامه تحصيل برای همه گروه های سني در دوره متوسطه مهيا مي باشد

برنا نيوز : معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان زنجان تصريح کرد : در حال حاضر و با تدوين شيوه نامه
تطبيق ، شرايط براي ادامه تحصيل همه گروه هاي سني مهيا شده است.

به گزارش خبرگزاري برنا از استان زنجان ؛ داود بهرامي معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان زنجان گفت :
شرايط ادامه تحصيل براي همه گروه هاي سني در دوره متوسطه مهيا مي باشد . به نقل از اداره اطالع رساني و روابط
عمومي آموزش و پرورش استان زنجان ، داود بهرامي طي گفت و گويي ابراز داشت : با عنايت به استقرار کامل ساختار
جديد نظام آموزشي کشور در سال تحصيلي 98 - 97 اولين گروه از دانش آموزان در خردادماه 98 در قالب سيستم

ساختار جديد آموزشي فارغ التحصيل شدند.
وي ادامه داد : نظر به اينکه نظام آموزشي کشور ساختارهاي مختلفي از قبيل نظام شش ساله ، چهار ساله ، ترمي
واحدي و سالي واحدي را پشت سر گذاشته است و در هريک از اين ساختار افرادي بودند که به هر دليل موفق به ادامه

تحصيل نشده اند.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان زنجان تصريح کرد : در حال حاضر و با تدوين شيوه نامه تطبيق ،

شرايط براي ادامه تحصيل همه گروه هاي سني مهيا شده است.
بهرامي با اشاره به اينکه شيوه نامه تطبيق به همراه جدول مربوطه به همه نواحي و مناطق استان ارسال شده است گفت
: متقاضيان جهت اخذ اطالعات الزم و ثبت نام در يکي از مدارس بزرگساالن و يا به صورت داوطلب آزاد به ادارات

آموزش و پرورش نواحي و مناطق مراجعه نمايند.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان زنجان با تاکيد بر اين که در راستاي اجراي دقيق و بدون چالش شيوه
نامه تطبيق ، هماهنگي و توصيه هاي الزم به همکاران به ويژه معاونان آموزشي نواحي و مناطق انجام گرفته است اظهار

داشت : اطالع رساني موضوع از الزامات است.
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تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 12:36

آغاز دوره آموزشي مربيان درس آمادگي دفاعي مدارس کوهدشت ، پل دختر و رومشکان

بسيج نيوز : با همت سپاه ناحيه کوهدشت امروز با حضور سرهنگ رشيدي مسئول آموزش سپاه حضرت ابوالفضل
لرستان ، دوره آموزشي مربيان درس آمادگي دفاعي مدارس کوهدشت ، پل دختر و رومشکان آغاز شد.

آغاز دوره آموزشي مربيان درس آمادگي دفاعي مدارس کوهدشت ، پل دختر و رومشکان
با همت سپاه ناحيه کوهدشت امروز با حضور سرهنگ رشيدي مسئول آموزش سپاه حضرت ابوالفضل لرستان ، دوره

آموزشي مربيان درس آمادگي دفاعي مدارس کوهدشت ، پل دختر و رومشکان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاري بسيج از لرستان ، امروز دوره آموزشي توانمندسازي مربيان درس آمادگي دفاعي مدارس شهرستان
هاي کوهدشت ، پل دختر و رومشکان با حضور مسئول آموزش سپاه لرستان ، فرمانده سپاه ناحيه کوهدشت و رئيس

آموزش وپرورش اين شهرستان آغاز شد.

سرهنگ کرم کوناني فرمانده سپاه ناحيه کوهدشت در حاشيه برگزاري اين دوره آموزشي در جمع خبرنگاران اظهار کرد :
اين دوره به مدت چهار روز و طي دو مرحله جداگانه ، درزمينه آموزش 85 نفر از مربيان مرد و زن درس آمادگي دفاعي

، در حال برگزاري است.

وي خاطر نشان کرد : ايجاد تحول بنيادين در آموزش آمادگي دفاعي مدارس ، از طريق ارتقا آموزش و مهارت و به
کارگيري معلمان توانمند ، از اهداف برگزاري اين دوره به شمار مي رود.

فرمانده سپاه ناحيه کوهدشت اظهار داشت : اين دوره توانمندسازي با آموزش هاي تئوري و عملي ازجمله سالح شناسي
، تيراندازي وامداد و نجات همراه است و مربيان درواقع در مورد درس آمادگي دفاعي به توانمندي خوبي دست پيدا

خواهند کرد.

انتهاي پيام /

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 15:16

اعزام دانش آموزان طرح شهيد « بهنام محمدی » شهر قروه به اردوی فرهنگي و تربيتي

بسيج نيوز : فرمانده حوزه مقاومت بسيج دانش آموزي شهيد « شهبازي » شهرستان درگزين گفت : 15 نفر از دانش
آموزان برادر طرح شهيد « بهنام محمدي » به اردوي فرهنگي ، تفريحي و تربيتي اعزام شدند.

فرمانده بسيج دانش آموزي شهرستان درگزين خبر داد
اعزام دانش آموزان طرح شهيد « بهنام محمدي » شهر قروه به اردوي فرهنگي و تربيتي

فرمانده حوزه مقاومت بسيج دانش آموزي شهيد « شهبازي » شهرستان درگزين گفت : 15 نفر از دانش آموزان برادر
طرح شهيد « بهنام محمدي » به اردوي فرهنگي ، تفريحي و تربيتي اعزام شدند.

مرتضي صفدري در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري بسيج در همدان اظهار داشت : تعداد 15 نفر از دانش آموزان برادر نخبه
طرح شهيد « بهنام محمدي » شهر قروه به مدت چهار روز به اردوي تفريحي ، فرهنگي و تربيتي در استان کرمانشاه

اعزام شدند.

چهارشنبه 9 مرداد ماه 1398

210



وي افزود : در اين اردو دانش آموزان از منطقه عملياتي مرصاد ، مجموعه هاي فرهنگي - تاريخي بيستون ، طاق بستان
وهمچنين سراب دربند در شهرستان صحنه بازديد کردند.

فرمانده حوزه مقاومت بسيج دانش آموزي شهيد « شهبازي » شهرستان درگزين گفت : در اين اردو کالس هاي
فرهنگي تربيتي و همچنين مسابقات ورزشي از جمله طناب کشي ، دارت ، طناب زني ، روپايي ، مچ اندازي و . . . برگزار

و به نفرات برتر جوايزي از طرف حوزه دانش آموزي اهدا شد.
وي هدف از اجراي اين طرح را تشويق دانش آموزان نخبه طرح شهيد « بهنام محمدي » عنوان کرد و ادامه داد : طرح
شهيد « بهنام محمدي » از مهر ماه سال 97 در مدارس متوسطه اول توسط بسيج دانش آموزي آغاز شده و هدف از

اجراي اين طرح جذب و کادرسازي نسل جوان براي انقالب اسالمي است.
صفدري گفت : در راستاي تجليل از سرگروه هاي طرح شهيد « بهنام محمدي » تعداد سه نفر سرگروه بسيج خواهر و

سه نفر سرگروه بسيج برادر به اردوي زيارتي مشهد مقدس اعزام شدند.
انتهاي پيام /

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 16:16
ديگر منابع

تجليل آموزش و پرورش لرستان از آيت الله ميرعمادی

بسيج نيوز : طي مراسمي با حضور کارکنان اداره کل آموزش و پرورش لرستان و به مناسبت چهلمين سال برپايي نماز
جمعه از زحمات و خدمات آيت الله ميرعمادي در آموزش و پرورش لرستان تجليل شد.

تجليل آموزش و پرورش لرستان از آيت الله ميرعمادي
طي مراسمي با حضور کارکنان اداره کل آموزش و پرورش لرستان و به مناسبت چهلمين سال برپايي نماز جمعه از

زحمات و خدمات آيت الله ميرعمادي در آموزش و پرورش لرستان تجليل شد.
به گزارش خبرگزاري بسيج از لرستان ، آيين تجليل از آيت الله سيداحمد ميرعمادي ، نماينده ولي فقيه در استان و امام
جمعه خرمآباد به مناسبت چهلمين سال برپايي نماز جمعه امروز سه شنبه ، هشتم مرداد در اداره کل آموزش و پرورش

لرستان برگزار شد.
رضا زيني وند مقدم ، مديرکل آموزش و پرورش لرستان در اين مراسم با تقدير و تشکر از زحمات همه جانبه آيت الله
ميرعمادي ، اظهارکرد : تعامل سازنده و مثبتي بين ستاد نماز جمعه و آموزش و پرورش استان لرستان برگزار شد ،

وجود دارد.
وي با ذکر اين مطلب که طي يک برنامه ريزي چند ساله هر هفته يکي از مدارس استان لرستان در نماز جمعه حضور

مي يابند ، ادامه داد : تا کنون 144 مدرسه در نماز جمعه شهرستان خرم آباد شرکت کردند.
زيني وند مقدم برگزاري مسابقه بزرگ مکبري را از ديگر فعاليت هاي مشترک آموزش و پرورش و ستاد نماز جمعه
برشمرد و خاطرنشان کرد : در اين طرح نفرات برتر مسابقه مکبري براي انجام مکبري نمازجمعه شهرستان خرم آباد

حاضر مي شوند که اين برنامه در سطح کشور براي اولين بار در استان لرستان انجام شد.
گفتني است که اين مراسم با تفسير نماينده ولي فقيه در استان لرستان به پايان رسيد.

انتهاي پيام
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تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 11:49

همخواني جمعي از دانش آموزان با ميثم مطيعي

فيلم همخواني مشترک جمعي از دانش آموزان با ميثم مطيعي در امامزاده قاضي الصابر منتشر شد.

- اخبار فرهنگي -
به گزارش خبرنگار فرهنگي باشگاه خبرنگاران پويا ، چندي پيش ميثم مطيعي مداح و ذاکر اهل بيت ( ع ) اقدام به
برگزاري کالس مداحي ويژه دانش آموزان مقاطع پايه اول تا ششم ابتدايي در آستان مقدس امامزاده قاضي الصابر ( ع )

کرد.
عالقه مندان جهت کسب اطالعات بيشتر نيز مي توانيد به کانال رسمي ميثم مطيعي به نشاني MeysamMotiee در

شبکه هاي اجتماعي مراجعه کنيد.
سرفصل ها و بخش هاي اين دوره آموزشي توسط ميثم مطيعي تدريس مي شود.

مداحي مطيعي به زبان عربي درباره امام علي ( ع )

اولين جلسه از اين کالس مداحي در اين آستان مقدس با حضور جمعي از دانش آموزان دوره ابتدايي برگزار شد ، در اين
جلسه ميثم مطيعي ضمن ارائه توضيحات آموزشي ، به اجراي يک کار مشترک با دانش آموزان پرداخت.

در فيلم زير مي توانيد اين همخواني زيباي نوجوانان با اين مداح را ببينيد.
انتهاي پيام / +

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 12:50
ديگر منابع

فانوس(پايگاه خبری)  

وجود 140هزار دانش آموز بازمانده از تحصيل در کشور

خبرگزاري تسنيم : مديرکل آموزش و پرورش شهر تهران با بيان اينکه 140هزار دانش آموز بازمانده از تحصيل در کشور
وجود دارد و اين آمار نگران کننده است ، گفت : آموزش و پرورش به تنهايي نمي تواند در اين حوزه ورود کند و حل

اين معضل عزم ملي مي خواهد.

- اخبار اجتماعي -
به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري تسنيم ، عبدالرضا فوالدوند در آئين اختتاميه طرح مشارکت اجتماعي دانش
آموزان در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي ( ماد ) اظهار کرد : نيروي انساني هر جامعه مهمترين سرمايه محسوب مي

شود که بايد از آسيب هاي اجتماعي و رفتارهاي پرخطر که آنها را تهديد مي کنند ، به دور باشند.
وي تصريح کرد : با توجه به تعدد آسيب هاي اجتماعي بايد به اين موضوع اذعان کرد که ما در حوزه کاهش آسيب ها
عملکرد موفقي را در سيستم کشور نداشته ايم و متأسفانه در ايام گذشته مقابله با آسيب هاي اجتماعي و آسيب هاي

پرخطر مورد توجه قرار نگرفته است.
فوالدوند با اشاره به اعالم مسئوالن مبني بر اينکه هم اکنون 140 هزار دانش آموز بازمانده از تحصيل در کشور وجود
دارد ، گفت : اين آمار نگران کننده است و در واقع آموزش و پرورش به تنهايي نمي تواند در اين حوزه ورود کند و يک
عزم ملي مي خواهد . از 140 هزار دانش آموز بازمانده از تحصيل تعداد قابل توجهي از آنها اتباع خارجه هستند .

چهارشنبه 9 مرداد ماه 1398

212



براساس سرشماري صورت گرفته نيز 81 درصد از کودکان خياباني اتباع بيگانه هستند.
مدير کل آموزش و پرورش شهر تهران با يادآوري حمايت مقام معظم رهبري در ارتباط با معافيت اتباع بيگانه در
پرداخت هزينه هاي تحصيلي گفت : تدبير خود ايشان در سال 95 اقدام قابل قبولي است که در واقع در کشور عملياتي

شد.
فوالدوند ادامه داد : موضوع خشونت يکي از مهمترين عوامل اجتماعي است که مي تواند خطراتي را براي جامعه در پي

داشته باشد و بايد به اين موضوع توجه ويژه اي شود و در ارتباط با کاهش آن اقداماتي صورت بگيرد.
مديرکل آموزش و پرورش شهر تهران ادامه داد : برگزاري همايش ها و نمايشگاه ها نمي تواند تأثيري را در کاهش

آسيبهاي اجتماعي داشته باشد و بايد تالش کنيم به صورت علمي و کارشناسانه با آسيب هاي اجتماعي برخورد کنيم.
اعتياد از مهمترين آسيب هاي اجتماعي در مدارس است

انتهاي پيام / +

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 13:13
ديگر منابع

فارس | موج مهرباني به وسعت ايران ؛ بورس تحصيلي برای 900 دانش آموز . . .

خبرگزاري تسنيم : جوانان جهرمي با راه اندازي بنياد موج مهرباني به رفع محروميت آموزشي در استان فارس ،
هرمزگان ، سيستان و بلوچستان و ديگر استان ها مي پردازند.

- اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاري تسنيم از شيراز ، همه چيز از يک گروه جهادي شروع شد ، تعدادي از جوانان جهرمي دست به
دست هم دادند تا گرهي از کار مردم باز کنند . گروه جهادي سردار شهيد حسن علي رحمانيان که همت خود را به

کارهاي فرهنگي معطوف کردند اما از يک جايي در ميانه راه در سال 93 تصميم ديگري گرفتند .
همت واالي جوانان زير 29 سال استان فارس

اين جوانان جهرمي تصميم گرفتند که گروه خود را به يک موسسه تبديل کنند و کارهاي خود را در ابعادي فراتر از گروه
جهادي انجام دهند . همت کردند و امروز موسسه بنياد موج مهرباني جهرم جوان ترين موسسه خيريه در کشور است که

تمامي اعضاي آن 29 سال و زير آن سن دارند .
نکته قابل توجه اين است که در شرايطي که اقتصاد همه را تحت تاثير خود قرار داده ، اين جوانان داوطلبانه و کامال
رايگان در عرصه هاي مختلف آموزشي ، فرهنگي و اشتغالزايي به خدمت مردم مشغولند . اين جوانان در سال 97 موفق

شدند به عنوان سمن برتر نيز در سطح کشور شناخته شوند .
مهرداد الطافي ، جوان موفق جهرمي مديرعامل اين بنياد است ، بنياد موج مهرباني را با کمک همسرش فاطمه افروشه و
يکي از دوستانش رضا محبوبي فر راه اندازي کرده است . وقتي فعاليت هاي بنياد را توضيح مي دهد اين سوال در ذهنم
نقش مي بينند که چگونه در اين شرايط که هر کس تالش مي کند زندگي خود را حفظ کند ، به دنبال حفظ و حمايت

از زندگي هم نوعانش است .
الطافي درباره انگيزه کارش چنين مي گويد : يکي از انگيزه هاي اصلي من عالقه است ، اينکه بتوانم شادي را به ديگران
هديه کنم براي من بسيار خوشايند است . اينجاست که اين جمله مقام معظم رهبري درباره جوانان مصداق عيني پيدا

مي کند « امروز جوان ايراني ، آگاه ، با معرفت ، بصير ، سياسي و اهل تحليل است و از همه باالتر با ايمان است » .
توسعه فضاي آموزشي در نقاط محروم

بنياد موج مهرباني جهرم در سال 93 با هدف توسعه فضاهاي آموزشي ، حمايت از دانش آموزان نيازمند ، ساخت
کتابخانه ، مدرسه و تجهيز مدارس فعاليت خود را آغاز کرده و امروز در 3 استان فارس ، هرمزگان و سيستان و
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بلوچستان 5 شعبه دارد . به گفته الطافي دفتر مرکزي بنياد در شهرستان جهرم ، 2 شعبه در استان هرمزگان و 2 شعبه
نيز در استان سيستان و بلوچستان در راستاي اهداف بنياد و رفع محروميت فعاليت مي کنند .

اين بنياد از سال 93 تا پايان سال گذشته 55 مدرسه را تعمير و مرمت و 100 مدرسه را تجهيز کرده است . مديرعامل
موج مهرباني جهرم مي گويد : شعار بنياد « ايران بدون تبعيض فرهنگي و آموزشي است » . اين بنياد همچنين موفق

به احداث 2 مدرسه ، 4 کتابخانه و 20 سرويس بهداشتي در مدارس شده است .
بورس تحصيلي براي 900 دانش آموز نيازمند

براساس گفته هاي الطافي اين بنياد در 3 استان فارس ، هرمزگان و سيستان و بلوچستان 900 دانش آموز را تحت
پوشش و حمايت دارد که بورس تحصيلي مي شوند يعني هزينه تحصيل ، لباس و کيف و کفش آنان توسط بنياد تامين

مي شود .
قم | عدالت آموزشي الزمه جامعه توسعه يافته است

نبود دبيرستان در محالت حاشيه اي شرق شيراز ؛ جايي که عدالت آموزشي رنگ مي بازد
فاتحه عدالت آموزشي در مدارس زنجيره اي با شهريه هاي نجومي

مديرعامل بنياد موج مهرباني مي گويد : بيشتر فعاليت بنياد در 3 استان فارس ، هرمزگان و سيستان بلوچستان است اما
در روستاها و نقاط محروم استان هايي مثل خوزستان ، کردستان ، خراسان جنوبي و آذربايجان نيز به صورت فصلي
فعاليت هايي صورت مي گيرد به طور مثال بعد از آتش سوزي مدارس ، کمپيني با عنوان مدرسه گرم و ايمن در بنياد

راه اندازي شده که 80 بخاري تهيه و بين مدارس روستايي استان ايالم و کردستان توزيع شده است .
توزيع لوازم التحرير در روستاهاي مرزنشين

بنياد موج مهرباني با نيک انديشي خيران است که توانسته تاکنون فعاليت کند و 100 پويش مردمي موفق داشته باشد
که 10 پويش آن هر ساله به صورت مستمر تکرار مي شود . به گفته الطافي پويش توشه هاي بهشتي در ماه مبارک
رمضان يکي از پويش هاي مستمر است که در شب هاي قدر بالغ بر هزار بسته غذايي يک ماهه بين نيازمندان توزيع مي

شود .
وي مي افزايد : همچنين پويش در هواي مهر که در اواخر شهريور ماه برگزار مي شود و سال گذشته 10 هزار بسته

لوازم التحرير در روستاهاي استان هاي مرزنشين کشور توزيع شده است .
مديرعامل بنياد موج مهرباني از انجام پويش « به نفع هم » در زمينه تجهيز مدارس به صورت فصلي و ماهيانه و پويش
« اهداي کتاب ، اهداي دانايي » سخن مي گويد . در پويش « اهداي کتاب ، اهداي دانايي » مردم با اهداي کتاب و
دفترهاي باطله به تجهيز کتابخانه هاي روستايي و تامين دفتر براي دانش آموزان نيازمند سيستان و بلوچستاني مشارکت

مي کنند .
الطافي مي گويد : طبق قراردادي که با يکي از انتشاراتي ها بسته شده ، دفترها و کاغذهاي باطله تبديل به دفتر شده و

در بين دانش آموزان نيازمند به ويژه در استان سيستان و بلوچستان توزيع مي شود .
اشتغالزايي براي 350 زن سرپرست خانوار

بسياري از دانش آموزان مستعد هستند که به دليل نداشتن سرپرست يا بيکاري والدين يا شرايط سخت زندگي مجبور به
ترک تحصيل هستند . بنياد موج مهرباني براي اينکه در اين زمينه نيز به عدالت آموزشي کمک کرده باشد ، اقدام به راه

اندازي مجتمع آموزشي و اشتغال براي خانواده هاي نيازمند جهرمي کرده است .
در اين مجتمع 350 زن سرپرست خانوار هنرها و مهارت هاي مختلف را آموزش مي بينند و بنياد با تامين مواد اوليه و
ايجاد زمينه فروش به درآمدزايي اين خانواده ها کمک مي کند . اين بنياد همچنين 555 خانواده نيازمند را نيز تحت

پوشش و حمايت دارد .
تجهيز کتابخانه و آزمايشگاه در روستاي اهون هرمزگان

تازه ترين اقدام بنياد تجهيز مدرسه اي در روستاي اهون شهرستان بشاگرد استان هرمزگان به کتابخانه و آزمايشگاه است
که دانش آموزان مقطع ابتدايي تا دبيرستان مي توانند از اين امکان استفاده کنند . به گفته الطافي تا اواخر شهريورماه
کتابخانه و آزمايشگاه تخصصي ويژه دانش آموزان در روستاي محروم اهون بشاگرد راه اندازي مي شود ، هزينه اين پروژه

بالغ بر 8 ميليون تومان بوده که توسط خيرين تامين شده است .
توزيع بسته هاي لوازم تحرير در شهريورماه ، برگزاري رزوانه 5 کالس آموزشي ويژه اوقات فراغت دانش آموزان ، تجليل
از دانش آموزاني که در طول سال پيشرفت تحصيلي داشته اند و اعزام 40 دانش آموز به مشهد مقدس تا شهريور ماه

بخشي از اقداماتي است که بنياد موج مهرباني امسال دنبال مي کند .
اينکه جواناني در يک گوشه از ايران اسالمي آستين همت باال بزنند و براي رفع محروميت تالش کنند ، امري تازه نيست
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. جوانان اين سرزمين هميشه نشان دادند که همت بااليي دارند و اگر ميدان و فرصتي يابند جلوتر از مسئوالن به خدمت
رساني مشغولند . بنياد موج مهرباني جهرم يکي از اين تالش هاي جوانان در خدمت رساني است .

خبرگزاري تسنيم بنا دارد در سلسله گزارش هايي به بيان مشکالت و توانمندي هاي شهرستان ها و روستاهاي استان
فارس بپردازد . مردم مناطق مختلف استان مي توانند مشکالت و توانمندي هاي شهرستان و روستاي خود را از ساعت 8

الي 16 با شماره تماس 07132281975 با دفتر خبرگزاري تسنيم استان فارس در جريان بگذارند.
گزارش از حليمه زارع

انتهاي پيام / ز

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 13:37
ديگر منابع

مشکالت خانواده ها در فصل ثبت نام و 10 راهکار آموزش وپرورش

آموزش وپرورش از 10 راهکار براي جلب رضايت خانواده ها در فصل ثبت نام مدارس خبر مي دهد اما در سوي مقابل
خانواده ها همچنان با دور باطل تکرار مشکالت مواجه هستند مشکالتي که حول محور دريافت پول در مدارس دولتي و

مرزبندي هاي اعمال شده در چرخش است.

- اخبار اجتماعي -
به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري تسنيم ، در تاريخ 19 تير ماه 98 مطلبي با عنوان " هفت خوان ثبت نام دانش
آموزان در مدارس دولتي " در اين خبرگزاري منتشر شد ، در اين گزارش به اين موضوع اشاره شده بود ، اين روزها در
شرايطي که مدارس براي ثبت نام دانش آموزان " مته به خشاش مي گذارند " و آپشن هاي ثبت نام را هر روز متنوع تر

مي کنند ، دردسر خانواده ها براي ثبت نام هر سال نسبت به سال قبل بيشتر مي شود !
گزارش ميداني | هفت خوان ثبت نام در مدارس دولتي / شهريه مدارس غيردولتي اول دبستان از 9 تا 15 ميليون تومان

!
اداره کل ارزيابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات وزارت آموزش وپرورش به اين گزارش واکنش نشان داده است.

 پاسخ آموزش وپرورش به اين گزارش را که براي خبرگزاري تسنيم ارسال شده است در ادامه مي خوانيم :
با عنايت به دغدغه خانواده ها در ايام ثبت نام دانش آموزان در مدارس ، لزوم ايجاد آرامش در جامعه ، رعايت حقوق
شهروندي و جلوگيري از تضييع حقوق اوليا و دانش آموزان ، وزارت آموزش و پرورش به منظور ايجاد وحدت رويه واحد
و فراگير در ايام تابستان ، نظارت بر فرايند ثبت نام دانش آموزان را در الويت برنامه هاي خود قرار داده و اقداماتي را در

جهت جلب رضايت والدين و دانش آموزان معمول داشته است که برخي از آنها به شرح ذيل است :
1 . شناسايي و تحليل مشکالت فراروي اولياي دانش آموزان و مدارس در فرآيند ثبت نام بر اساس تجارب سنوات

گذشته و پيش بيني ساز وکارهاي تسهيل کننده اجراي صحيح قوانين و مقررات ثبت نام.
2 - صدور بخشنامه درتاريخ 17 تير 97 براي تامين رعايت حقوق والدين و دانش آموزان در فرايند ثبت نام بر اساس

مواد 30 و 31
آيين نامه اجرايي مدارس و تأکيد بر درج مفاد بخشنامه مذکور در تدوين دستورالعمل ثبت نام سال تحصيلي 99 - 98

که طي بخشنامه مورخ 31 ارديبهشت 98 وزارت آموزش و پرورش به استان ها تفويض شده است.
3 - ضابطه مند کردن انواع مدارس در زمينه کيفيت مشارکت مالي از ناحيه خانواده ها.

4 - تشکيل و ساماندهي ستادهاي نظارت بر ثبت نام در استان ها و مناطق با تاکيد بر رعايت حقوق والدين و دانش
آموزان.

5 - برنامه ريزي ، ساماندهي نيرو و اجراي نظارت و بازرسي ميداني فراگير و گسترده در بازه زماني فصل تابستان از
فرايند ثبت نام با تاکيد بر اصل رعايت حقوق ارباب رجوع ، والدين و دانش آموزان.
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6 - تشکيل تيم هاي نظارتي حوزه ستادي از ابتداي فصل ثبت نام و حضور بازرسان ويژه وزير جهت نظارت بر عملکرد
ستادهاي ثبت نام استان ها ، مناطق و مدارس سراسر کشور به اين شرح : تشکيل تيم هاي نظارتي و بازرسي در سطح

750 منطقه آموزشي هر منطقه حداقل 2 تيم وجمعاً 1500 تيم بازرس و بازديد از هشت هزار و 817 مدرسه.
تشکيل تيم هاي نظارتي و بازرسي در سطح 32 استان ، حداقل 160 تيم بازرسي و بازديد از 300 ستاد ثبت نام منطقه

اي.
تشکيل تيم هاي نظارتي و بازرسي در سطح ستاد ، حداقل 10 تيم ، و بازديد از 7 ستاد استاني ، 27 ستاد منطقه اي

و280 مدرسه.
7 - بازديد از تعداد 327ستاد ثبت نام مناطق و هشت هزار و 994 مدرسه توسط تيم هاي نظارتي حوزه ستادي و استان
ها تاکنون ، به طوريکه تاکنون تعداد هفت ستاد ثبت نام استاني ، 27 ستاد ثبت نام مناطق و 380 مدرسه توسط تيم
بازرسي حوزه ستادي و تعداد 300 ستاد ثبت نام مناطق و هشت هزار و 718 مدرسه توسط تيم هاي نظارتي استان ها و

مناطق در سراسر کشور مورد نظارت و بازرسي قرار گرفته اند.
8 - برنامه ريزي جهت افزايش سطح آگاهي شهروندان ( دانش آموزان و اوليا ) در فرايند ثبت نام در مدارس دولتي و
غيردولتي با استفاده از ظرفيت رسانه ملي و ساير رسانه ها اعم از شبکه هاي استاني ، جرايد منطقه اي و نصب بنر در

محل ادارات و . . .
9 - رسيدگي به موقع و سريع به شکايات مردمي مربوط به ثبت نام بر اساس گزارش هاي واصله از سامانه سامد (
saamad.ir مرکز ارتباطات مردمي رياست جمهوري ) و سامانه پاسخگويي به شکايات و گزارش مردمي اداره کل ارزيابي

عملکرد وزارت آموزش وپرورش ( shekayat.medu.ir ) در جهت رعايت حقوق شهروندي.
10 - برخورد با متخلفين برابر مقررات در جهت بهبود امور و جلوگيري از تخلفات احتمالي.

از عموم مردم و اوليا محترم درخواست مي شود به محض رؤيت تخلف از طريق مراجعه حضوري به ستادهاي نظارت بر
ثبت نام در مناطق ، استانها و حوزه ستادي يا مراجعه به سايت هاي الکترونيکي اشاره شده در بند 9 ، شکايات يا گزارش

هاي خود را اطالع رساني کرده تا در اسرع وقت نسبت به رفع آن اقدام و با متخلف برخورد قانوني شود.
الزم به ذکر است هم زمان با برنامه نظارت و کنترل اداره کل ارزيابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات از همه مدارس ،
سازمان مراکز و مدارس غيردولتي ، دفتر امور شوراها و مدارس هيئت امنايي ، اداره کل شاهد و ايثارگران ، سازمان
استعدادهاي درخشان و سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنايي کشور نيز در ايام ثبت نام در حال نظارت و کنترل

بر مدارس مرتبط با حوزه تخصصي خود هستند.
پاسخ تسنيم :

آموزش وپرورش از 10 راهکار براي نظارت بر روند ثبت نام در فصل تابستان خبر مي دهد ، راهکارهايي که در هنگام
نوشتن ، بسيار دقيق و حساب شده هستند اما بايد پرسيد نحوه اجراي اين راهکارها و نظارت ميداني تيم هاي بازرسي
آموزش وپرورش با چه ضعف هاي مشهودي همراه است ، که خانواده ها هر سال بايد شاهد تکرار دور باطل مشکالت

ثبت نام در مدارس باشند.
در بند 2 اين جوابيه به ارسال بخشنامه تامين رعايت حقوق والدين و دانش آموزان در فصل ثبت نام اشاره شده است ،
اگر چنين بخشنامه اي ارسال شده ، بايد پرسيد چرا خانواده ها براي ثبت نام در مدارس محدوده محل سکونت هم بايد
با مشکل مواجه شوند و اساساً چگونه يک مدرسه دولتي مي تواند به خانواده بگويد ، " جا ندارم " ! ، در همين رابطه
مواردي به خبرگزاري تسنيم منعکس شده است که خانواده ها براي ثبت نام در مدارس دولتي محدوده زندگي خود با

مشکل مواجه هستند و حتي چند بار رفت وآمد به اداره آموزش و پرورش منطقه هنوز موفق به ثبت نام نشده اند !
در بحث ضابطه مند کردن انواع مدارس در زمينه کيفيت مشارکت مالي از ناحيه خانواده ها هم بايد به اين مسئله اشاره
کرد که عالوه بر اينکه برخي مدارس دولتي با بي توجهي به اين مسئله نه تنها در فصل ثبت نام از خانواده ها شهريه مي
گيرند بلکه به دليل محدوده بندي مدارس ، برخي خانواده ها براي ثبت نام در مدارس خارج از محدوده بايد دست به
جيب شوند حاال با پرداخت پول نقد يا خريد برخي مايحتاج مورد نياز مدرسه که نمونه هايي از اين موضوع را در گزارش

هاي اخير در خبرگزاري تسنيم منتشر کرديم.
کولر يا دستگاه فتوکپي مدرسه را بخريد تا دانش آموزتان را ثبت نام کنيم !

دخترم ابزار رنگ زدن ديوارهاي مدرسه نيست !
به نظر مي رسد در شرايطي که مدرسه محوري آن هم با شعارهايي همچون خلق ثروت به عنوان يکي از سياست هاي
اصلي سرپرست وزارت آموزش وپرورش مطرح است ، بايد به اين پرسش پاسخ داد در شرايطي فعلي که نظارت دقيقي بر
عملکرد مدارس وجود ندارد و خانواده ها نسبت به دريافت وجه نقد اعتراضات بسياري دارند ، چگونه مي توان چنين
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سياستي را با اين حجم از ضعف نظارت ها پيگيري و اجرا کرد ؟ و در نهايت بايد يکبار تکليف خود را با اصل 30 قانون
اساسي روشن کنيم ، اينکه تحصيل رايگان در مدارس دولتي در کجاي برنامه ريزي هاي مسئوالن قرار دارد ؟

و در پايان متذکر مي شويم که انعکاس مشکالت خانواده ها در فصل ثبت نام با اين هدفاست که رسانه به عنوان چشم
بيناي جامعه وظيفه بيان مشکالت مردم را بر عهده دارد و اميد است مسئوالن آموزش وپرورش نيز با مشاهده اين
گزارش ها ، براي حل مشکالت خانواده ها گام هاي تأثيرگذارتري بردارند چرا که قطعاً با جوابيه مشکالت مردم هم حل

نخواهد شد.
انتهاي پيام /

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 14:24

استقبال مردمي از « پويش همشاگردی » و کمک به دانش آموزان محروم+تصاوير

مسئول گروه جهادي احسان گفت : بسته هاي لوازم التحرير به دست سر شبکه هاي جهادي مي رسد تا در مناطقي
همچون پيشوا ، بشاگرد ، رباط کريم ، خيرآباد ورامين و . . . توزيع شود.

- اخبار فرهنگي -
حامد وحدتي فر ، مسئول گروه جهادي احسان ، در گفت وگو با خبرنگار فرهنگي خبرگزاري تسنيم ، با اشاره به برگزاري
پويش هم شاگردي گفت : طي فراخواني که در سطح شهر زده شد ، دفترها و کاغذهاي باطله جمع آوري از اوايل
خردادماه تا 31 تيرماه جمع آوري شد . البته به علت استقبال فراوان مردم از اين طرح ، فراخوان شش روز تمديد شد و
جمع آوري کاغذهاي باطله تا 6 مردادماه ادامه داشت . ما با جمع آوري کاغدهاي باطله و تبديل آن ها به دفتر مشق و

لوازم التحرير براي دانش آموزان بي بضاعت به اين قشر از مردم کمک خواهيم کرد.
وي افزود : طرح پويش همشاگردي براي نخستين بار در اين وسعت و با اين انسجام توسط گروه جهادي احسان وابسته
به پايگاه بسيج بصائر واقع در ده ونک در تهران اجرا مي شود . بيش از يک تُن کاغذ باطله از طريق پايگاه مردمي که
براي تحويل در اطالعيه پويش هم شاگردي معرفي شده بود ، جمع آوري شده است . با فروش آن هزينه دفتر مشق ها
تأمين شده و هزينه مابقي لوازم التحريرها نيز توسط خيرين تأمين خواهد شد . 500 بسته لوازم التحرير اوليه دخترانه و

پسرانه که براي هر بسته حدود 25 الي 30 هزار تومان هزينه شده است ، تهيه خواهد شد.
 « پويش هم شاگردي » و تهيه لوازم التحرير براي دانش آموزان بي بضاعت

وحدتي فرد در ادامه تصريح کرد : اين بسته هاي لوازم التحرير به دست سر شبکه هاي جهادي مي رسد تا در مناطقي
همچون پيشوا ، بشاگرد ، رباط کريم ، خيرآباد ورامين و . . . توزيع شود . منطقه هدف ما براي توزيع اين بسته ها
مناطق محروم حاشيه شهر تهران است . توزيع بسته هاي لوازم التحرير از اول مهرماه و همزمان با آغاز سال تحصيلي

جديد ، آغاز خواهد شد . البته پيش از آغاز توزيع رسمي ، در مناطقي از لرستان و سوسنگرد توزع ها آغاز شده است.
انتهاي پيام /
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آموزش و پرورش لرستان به دنبال پرورش انسان های خالق و مبتکر است

خبرگزاري تسنيم : مديرکل آموزش و پرورش لرستان با تاکيد بر اينکه خالقيت براي آموزش و پرورش هم هدف است و
هم روش گفت : آموزش و پرورش به دنبال پرورش انسان هاي خالق و مبتکر است.

- اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاري تسنيم از خرم آباد ، رضا زيني وند مقدم ظهر امروز در حاشيه نخستين جشنواره خالقيت معلمان و
مديران ابتدايي استان لرستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت : جشنواره خالقيت در راستاي سياست ها و برنامه هاي

سند تحول بنيادين دستگاه تعليم و تربيت برگزار شده است .
وي با تاکيد به اينکه خالقيت براي آموزش و پرورش هم هدف است و هم روش ، افزود : آموزش و پرورش به دنبال
پرورش انسان هاي خالق و مبتکر است و ما در تالش هستيم که با روش هاي خالقانه اي که در مدرسه بکار مي بريم

آموزش را ماندگار و اثربخش کنيم و به همين دليل اولين جشنواره خالقيت برگزار شد.
معاون وزير آموزش و پرورش : معلمان جديد بايد مهارت ها و صالحيت هاي الزم را کسب کنند

معاون وزير آموزش و پرورش : بايد در مقابل خيران مدرسه ساز سر تعظيم فرود آورد
قول سرپرست وزارت آموزش و پرورش براي پرداخت پاداش فرهنگيان

مديرکل آموزش و پرورش لرستان با بيان اينکه دوره ابتدايي و پيش دبستاني در سند تحول بنيادين دوره حياتي و
اساسي است ، عنوان کرد : همانطور که اساس توسعه کشور آموزش و پرورش است ، پايه گذاري و شکل گيري هويت و

شخصيت دانش آموزان نيز در دوره ابتدايي است .
وي مقدم ضمن اشاره به استقبال خوب معلمان و مديران از جشنواره خالقيت گفت : 490 اثر از همکاران فرهنگي ،

معلمان و مديران دوره ابتدايي به جشنواره خالقيت ارسال شد که از ميان آن ها اثراتي برگزيده شده است.
انتهاي پيام / ز
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سهم اندک دانش آموزان روستايي در برنامه های اوقات فراغت استان همدان

خبرگزاري تسنيم : شوراي آموزش و پرورش استان همدان با موضوع بررسي طرح اوقات فراغت و وضعيت استخرهاي
شنا تشکيل جلسه داد ؛ جلسه اي که خبر از حضور 70 درصد دانش آموزان شهري در برنامه ها داده و نويد افتتاح دو

استخر شنا پس از چند سال بالتکليفي را مي داد.

- اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاري تسنيم از همدان ، معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي استاندار همدان ، پيش از ظهر امروز در
شوراي آموزش و پرورش استان همدان اظهار داشت : دانش آموزان سرمايه هاي بي بديل جامعه اند و سرمايه گذاري در

آموزش و پرورش هم بسترساز توسعه پايدار است.
مصطفي آزادبخت افزود : استفاده از اوقات فراغت در اعتمادسازي و توانمندسازي دانش آموزان بسيار مؤثر است و

همکاري دستگاه هاي مختلف سبب غني تر شدن برنامه هاي اوقات فراغت مي شود.
مديرکل آموزش و پرورش همدان هم با اشاره به اهميت مدرسه محوري در دستگاه تعليم و تربيت گفت : در بين سه
مثلث نيرومند آموزشي ، تربيتي و تخصصي و مشاوره اي که در مدرسه وجود دارد ؛ نقش معلم به عنوان رکن تحول و

عنصر فکور مدرسه بسيار حائز اهميت است.
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محمد پورداود افزود : تفويض اختيارات به مديران مدارس ، رويکرد جديد آموزش و پرورش بوده و مدرسه صالح به
عنوان کانون محله ، جايگاه اصلي تحول در آموزش و پرورش را دارد.

وي با اشاره به برنامه هاي اوقات فراغت هم بيان کرد : بيش از 100 هزار دانش آموز با رويکرد مهارت محوري در برنامه
ها شرکت کرده اند.

پورداود از اجراي طرح سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان هم خبر داد و گفت : تاکنون بيش از 14 هزار و 700
نوآموز در استان مورد سنجش قرارگرفته اند.

حضور 105 هزار دانش آموز در برنامه هاي اوقات فراغت / 67 درصد شرکت کنندگان دختران هستند
معاون پرورشي و فرهنگي آموزش و پرورش استان همدان هم از حضور 105 هزار دانش آموز در برنامه هاي اوقات فراغت

موزش و پرورش خبر داد و گفت : بيش از 281 هزار دانش آموز در استان وجود دارد.
يوسف سعيدي با اشاره به سياست وزارتخانه مبني بر « هر دانش آموز ، يک مهارت » افزود : 55 عنوان برنامه در 265
پايگاه ورزشي ، 9 دارالقرآن ، 7 اردوگاه و 11 پژوهش سراي فعال در قالب مهارت هاي ارتباطي ، فرهنگي و هنري ،
معرفتي ، هويتي و بصيرتي ، ورزش و سالمتي ، فعاليت هاي نشاط آور ، مهارت هاي حرفه اي ، مهارت هاي اقتصادي و

اشتغال زايي به مدت 7 هفته اجرا مي شود.
چگونه براي اوقات فراغت فرزندانمان برنامه ريزي کنيم ؟

طرح اوقات فراغت امسال در مناطق سيل زده گلستان اجرا مي شود
اراک | دستگاه هاي متولي اوقات فراغت جوانان از هرگونه موازي کاري پرهيز کنند

وي با اشاره آمار طرح اوقات فراغت سال گذشته هم اعالم کرد : تابستان سال گذشته 76 هزار دانش آموز در 249 پايگاه
فرهنگي و ساير مراکز وابسته به آموزش و پرورش حضور يافتند که 70 درصد آن ها از جامعه شهري بوده اند.

معاون فرهنگي و پرورشي آموزش و پرورش استان همدان بيان کرد : از بين دانش آموزان شرکت کننده در طرح اوقات
فراغت سال گذشته 67 درصد را دختران تشکيل داده و 45 درصد کل شرکت کنندگان هم مربوط به دوره ابتدايي بوده

اند.
استخرهاي شناي ناحيه يک و دو همدان هفته دولت افتتاح مي شود

بررسي وضعيت استخرهاي شناي آموزش و پرورش ، موضوع ديگري بود که در شوراي آموزش و پرورش استان همدان
موردبررسي قرارگرفته و مطرح شد که جانمايي استخر فامنين و تويسرکان نامناسب بوده است.

مديرکل نوسازي مدارس استان همدان گفت : 10 استخر نيمه کاره در استان همدان وجود دارد که استخر اسدآباد 55
درصد ، مالير 43 درصد و نهاوند 50 درصد پيشرفت فيزيکي دارد.

فرزاد تيموري افزود : استخرهاي آموزش و پرورش ناحيه يک و دو همدان هم به زودي و در هفته دولت افتتاح مي شود
و براي تکميل استخرهاي رزن و فامنين هم به 2 ميليارد تومان اعتبار نياز است.

وي بيان کرد : استخرهاي تويسرکان ، بهار و کبودراهنگ هم به دليل نبود نياز در شهرستان و هزينه نگهداري باال بايد
تغيير کاربري يابند.

معاون تربيت بدني و سالمت آموزش و پرورش استان همدان هم گفت : 120 فضاي ورزشي در استان وجود داشته و
سرانه فضاي ورزشي براي هر دانش آموز 42 سانتي متر است که در رده وسط کشور قرار دارد.

عبدالله جعفري با اشاره به وجود 800 معلم تربيت بدني در استان افزود : 20 ميليارد تومان تجهيزات ورزشي براي
مناطق حاشيه شهر تهيه شده است.

انتهاي پيام / ت

چهارشنبه 9 مرداد ماه 1398

219



تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 18:34
ديگر منابع

صدور مجوز راه اندازی مراکز پيش دبستاني در مناطق روستايي و عشايری . . .

خبرگزاري تسنيم : مديرکل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به تسهيل صدور مجوز راه اندازي مراکز پيش دبستاني در
مناطق روستايي و عشايري لرستان گفت : 664 کالس پيش دبستاني با ظرفيت هزار و 697 نفر نوآموز در مراکز

روستايي و عشايري استان داير است.

- اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاري تسنيم از خرم آباد ، رضا زيني وند مقدم امروز در نخستين جشنواره خالقيت معلمان و مديران
ابتدايي استان لرستان که در سالن همايش پرديس عالمه طباطبايي دانشگاه فرهنگيان خرم آباد برگزار شد ، اظهار
داشت : در استان لرستان نگاه ويژه اي به دوره آموزش ابتدايي معطوف شده است و به همين دليل جشنواره خالقيت

برگزار شد .
وي با بيان اينکه در بحث آموزش و پرورش دو موضوع جامعه پذيري و خالقيت از اهميت بااليي برخوردار است افزود :
جامعه پذير بودن يعني اينکه يک فرد با ارزش ها ، گرايش ها ، انگيزه ها ، رفتارها و انديشه هاي متفاوت بتواند با محدود
کردن نگرش هاي خود با نظم حاکم بر جامعه خود را منطبق کند و با رعايت حقوق ديگران در کنار آن ها زندگي

مسالمت آميزي داشته باشد .
490 اثر به دبيرخانه نخستين جشنواره خالقيت معلمان لرستان ارسال شد
آموزش و پرورش لرستان به دنبال پرورش انسان هاي خالق و مبتکر است

مديرکل آموزش و پرورش لرستان به مقوله مهم خالقيت در نظام تعليم و تربيت اشاره و عنوان کرد : معلمي که مي
خواهد همانند گذشته به روش سنتي و ارائه دروس به صورت حافظه محور ، تئوري و بدون مشارکت دانش آموزان
بپردازد و معتقد به تکاليف سنگين ، سخت و پرسش هاي بي روح و در نهايت آزمون هاي تکراري است ، نمي تواند

پاسخگوي نيازهاي کودکان و نوجوانان جامعه امروز ما باشد .
وي با تاکيد به اينکه جهان امروز نيازمند انسان هاي خالق ، مبتکر و پرسش گر است ، تصريح کرد : خالقيت به معناي
توليد ايده نو و فرآورده هاي جديد است که جامعه بايد بتواند با بهره گيري از آن ها مسير کمال ، سعادت و تعالي خود

را طي کند .
زيني وند مقدم با بيان اينکه تمام افرادي که در جامعه داراي انديشه برتر بودند مديون معلمان و مربي خود هستند ،

گفت : يکي از اهداف مهم جشنواره خالقيت نيز شکوفايي استعداد و خالقيت دانش آموزان و معلمان مديران است .
وي تصريح کرد : اساس تحول ، توسعه و پيشرفت جامعه آموزش و پرورش است و از طرف ديگر پايه ريزي اين توسعه و

پيشرفت در دوره تحصيلي ابتدايي شکل مي گيرد .
مديرکل آموزش و پرورش لرستان با يادآوري اينکه سند تحول بنيادين نگاه ويژه اي به دوره ابتدايي و پيش دبستاني
دارد ، گفت : در همين راستا اداره کل آموزش و پرورش لرستان اقدامات موثري را در سه محور توسعه کمي ، توسعه

کيفي و مديريت يکپارچه در دوره ابتدايي و پيش دبستاني انجام داده است .
وي از رشد 6.4 درصدي نرخ پوشش دوره پيش دبستاني در استان خبر داد و اظهارداشت : نرخ پوشش دوره پيش

دبستاني استان لرستان در سال 98 به 77.4 درصد رسيده است .
زيني وند مقدم تسهيل صدور مراکز پيش دبستاني در مناطق روستايي و عشايري را از ديگر اقدامات اين اداره کل دانست
و افزود : 664 کالس پيش دبستاني با ظرفيت هزار و 697 نفر نوآموز در مراکز روستايي و عشايري استان داير است و
همچنين در سال گذشته با مشارکت مردم تعدادي مرکز پيش دبستاني دولتي در کالس هاي اجاره اي در مناطق حاشيه

نشين شهرهاي استان راه اندازي شد .
وي با اشاره به توسعه کيفي مدارس ابتدايي استان عنوان کرد : هويت ملي و اسالمي کودکان در مدارس جدي گرفته
مي شود . علي رغم تنگناهاي مالي توانمندسازي نيروهاي انساني در راستاي بهبود کيفيت آموزش در دوره ابتدايي مورد
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توجه قرار گرفته به طوري که کالس هاي توانمندسازي براي دو هزار 600 معلم برگزار شد .
مديرکل آموزش و پرورش لرستان قرار گرفتن هزار و 222 معلم کم تجربه در کنار معلمان باتجربه را يکي ديگر از
اقدامات اين نهاد آموزشي دانست و گفت : دوره هاي آموزشي معلمان چندپايه و مجريان برنامه آموزش تلفيقي فراگير

برگزار شد .
وي با تاکيد بر تالش هاي فراوان جهت اجراي طرح انسداد مبادي بي سوادي تصريح کرد : تالش هاي زيادي براي
شناسايي دانش آموزان الزم التعليم و کودکان کار استان صورت گرفت که با تحت پوشش قرار دادن اين کودکان نرخ

پوشش تحصيلي دوره ابتدايي در استان لرستان امسال به 98.49 درصد رسيد.
انتهاي پيام /
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رشته های جديد مقطع ارشد پرديس علوم و تحقيقات کرمان اعالم شد

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاري دانشجو ، معاون آموزش و تحصيالت تکميلي دانشگاه آزاد واحد کرمان از اضافه
شدن کد رشته هاي جديد در پرديس علوم و تحقيقات کرمان خبر داد و گفت : با پيگيري هاي انجام شده موارد
جديدي به رشته هاي اين پرديس اضافه شد . وي افزود : داوطلبان ارجمند مي توانند با مراجعه به سايت ثبت نام به
آدرس www.azmoon.org ضمن آگاهي از رشته هاي جديد نسبت به انتخاب اين کدرشته ها و تحصيل در پرديس
علوم و تحقيقات اقدام نمايند.ساالري توضيح داد : داوطلبان گرامي بايستي دقت داشته باشند که رشته هاي ذيل جديدا
به رشته هاي قبل افزوده شده اند لذا در دفترچه راهنماي سازمان سنجش که در آغاز فرصت ثبت نام در مقطع
کارشناسي ارشد اطالع رساني شده است به امکان ثبت نام در اين رشته ها در پرديس علوم و تحقيقات کرمان اشاره
نشده است و از طريق وبسايت قابل انتخاب خواهند بود.الزم به ذکر است ، رشته هاي جديد مقطع ارشد پرديس علوم و
تحقيقات کرمان که در مقطع کارشناسي ارشد ، از سوي معاونت آموزش و تحصيالت تکميلي اعالم شده به شرح زير
است : برنامه ريزي درسي ، تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش - تعليم و تربيت اسالمي ، حقوق خصوصي ، روانشناسي
عمومي ، مديريت صنعتي - مديريت کيفيت بهره وري ، مديريت مالي ، مهندسي عمران ، ژئوتکنيک ، مهندسي پزشکي ،

( HSE ) بيو مکانيک ، مهندسي معماري ، مهندسي شيمي ، بيوتکنولوژي ، مهندسي ايمني و بهداشت و محيط زيست

استان ها کرمان

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 08:28

افزايش حقوق معلمان / عده ای در تالش اند جنايات منافقين ناديده گرفته شود / با دست خودمان
مانع ازدواج جوانان مي شويم

افزايش حقوق معلمان / عده اي در تالش اند جنايات منافقين ناديده گرفته شود / با دست خودمان مانع ازدواج جوانان
مي شويم ، عناوين اصلي روزنامه هاي عصر قلم و ديده بان زاگرس در استان است.

به گزارش خبرگزاري شبستان از شهرکرد ، صفحه اول روزنامه ها و هفته نامه هاي امروز ( سه شنبه 8 مرداد ماه ) در
چهارمحال و بختياري به شرح زير است :

عصر قلم : افزايش حقوق معلمان
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ديده بان زاگرس : عدهاي در تالش اند جنايات منافقين ناديده گرفته شود / با دست خودمان مانع ازدواج جوانان مي
شويم

پايان پيام / 361

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 11:51
ديگر منابع

برگزاری جشنواره منطقه ای « قصه گويي » در شيراز

افتخاري گفت : جشنواره « قصه گويي » بين المللي سال بيست و دوم را طي مي کند و اين جشنواره در مرحله استاني
و منطقه اي در شيراز برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري شبستان از شيراز ، « زهرا افتخاري » ، امروز ( سه شنبه 8 مرداد ) جشنواره « قصه گويي
» بين المللي سال بيست و دوم را طي مي کند ، گفت : اين جشنواره در مرحله استاني و منطقه اي در شيراز برگزار مي

شود که مرحله استاني در مهر ماه و منطقه اي در آبان ماه برگزار خواهد شد.

مدير کل کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان فارس با اشاره به اينکه جشنواره در بخش هاي مختلف ويژه « دختران
و پسران » ، « زنان و مردان » و « پدربزرگ و مادربزرگ ها » برگزار مي شود ، اضافه کرد : دوستي ، صبر ، گذشت ،

عشق و اميد از سرفصل هايي است که با قصه ها جان مي گيرند.

مدير اجرايي « منطقه 3 » جشنواره « قصه گويي » با اشاره به اينکه اين جشنواره با شعار « آينده ساختني است »
برگزار مي شود ، اظهارداشت : اين جشنواره در بخش کتابخانه اي و استاني برگزار مي شود و در بخش منطقه اي ،

ميزبان 6 استان در جشنواره هستيم.

افتخاري با تاکيد بر اينکه از 10 تيرماه فراخوان اعالم شد رابطين قصه گويي به ستاد معرفي شدند ، يادآور شد : در کنار
جشنواره نشست هاي تخصصي و کارگاه هاي آموزشي ويژه مربيان و شرکت کنندگان برگزار مي شود.

اين مقام مسئول با اشاره به اينکه شهريورماه اين جشنواره برگزار مي شود و همه شرکت کننده ها ثبت نام کردند ،
اضافه کرد : بخش قصه گويي 90 ثانيه اي هم در نظر گرفته شده است و تاکنون 300 نفر ثبت نام کردند و اميدواريم

اضافه شود.

به گفته افتخاري ، توسعه و ترويج فرهنگ قصه گويي در بين مخاطبين و ايجاد زمينه انتقال تجربيات دانش نظري با
استفاده از صاحب نظران و همچنين احياي سنت قصه گويي از مهمترين اهداف اين جشنواره است.

وي با اشاره به اينکه در سال گذشته قصه گويان در محيط هاي عمومي به قصه گويي پرداختند ، تاکيد کرد : امسال با
روش علمي در قصه گويي گام برمي داريم و هدف مشارکت مردم در ترويج فرهنگ قصه گويي است.
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مدير کل کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان فارس با يادآوري اين مطلب که قصه گويان با محور موضوعي جشنواره
« قصه زندگي من است » که در قالب خاطرات مختلف در طول زندگي پيش آمده به عنوان قصه آموزنده به مردم ارائه
مي دهند ، افزود : زمان ارسال قصه گويي صحنه اي کالسيک ( سنتي ) و قصه گويي مدرن ( نوآورانه ) تا 17 شهريور

است.

وي با اشاره به اينکه شرکت کنندگان بخش قصه 90 ثانيه ( فيلم ) تا 10 مهرماه مهلت دارند با شعار « قصه زندگي من
» مي توانند به بيان روايتي از شيريني ها ، تلخ و پندهاي زندگي بپردازند ، يادآور شد : براي بخش بين المللي نفرات

برتر جشنواره هاي گذشته تا 17 شهريور مي توانند در اين بخش شرکت کنند.

اين مقام مسئول با اشاره به اينکه نوشتن مقاله هاي علمي شامل چهار بخش است که در حاشيه اين جشنواره برگزار مي
شود و عالقمندان مي توانند براي اطالع بيشتر به KANOONFEST.IR حضور دارند ، افزود : قصه گوها مي توانند از

شيوه نوآورانه استفاده کنند و در بخش 90 ثانيه اي همه مي توانند شرکت کنند و محدوديتي وجود ندارد.

افتخاري با اشاره به اينکه دبيرخانه جشنواره از 2 ماه پيش تشکيل شده و « سعيدرضا کامراني » به عنوان قائم مقام
جشنواره و ناظر اين رويداد است ، اظهارداشت : در گروه کودکان و نوجوانان از داوري نوجوانان استفاده مي شود و در

نهايت از فارس پنج قصه گو به جشنواره کشوري معرفي مي شود.

پايان پيام / 130

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 12:01

رفع دلتنگي برای امام رضا ( ع ) مهمترين حاجت دانش آموز کرماني

شبستان : نفر اول گروه سني 11 - 15سال سيزدهمين جشنواره بين المللي نامه اي به امام رضا ( عليه السالم ) با
نگارش دلنوشته اي ، دوري از حرم مطهر رضوي و دلتنگي براي امام مهرباني ها را مهمترين حاجت خويش بيان داشت و

گره گشايي از اين مشکل را از ضامن آهو طلب کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري شبستان از ساري ، « بهاره لنجاني نژاد » ، دانش آموزي اهل کرمان نفر اول گروه سني
11 - 15سال سيزدهمين جشنواره بين المللي نامه اي به امام رضا ( عليه السالم ) با نگارش دلنوشته اي ، دوري از حرم
مطهر رضوي و دلتنگي براي امام مهرباني ها را حاجت خويش بيان کرد و گره گشايي از اين مشکل را از امام هشتم

شيعيان طلب کرد.

به نام گشاينده صندوق رازها
مثل گمشده اي که مقصودي ندارد در صحن مي گردم . در صحن چه مي خواهم ؟ به کجا مي خواهم بروم . انگار
چيزي در دلم است اما به زبانم نمي آيد . گنبد طاليي چه دلي مي برد . در صحن هيچ بچه اي بي قراري نمي کند .

همه درد دارند . اما گريه ها از روي درد نيست ؛ از روي شوق کامل هم نيست . اين چه گريه اي است ؟

کبوترها تا ابد محو گنبد شما هستند . مردم به يکديگر التماس دعا مي گويند . دعاي من چيست ؟ براي چه به اين جا
آمده ام ؟ وقتي رو به روي گنبد شما مي ايستم ، ذهنم درگير مي شود . درگير آرامشي که در صحن شما بدست آورده

ام . درگير مادري که اشک مي ريزد . شايد بچه مريضي دارد . پدري دست هايش را باال برده ، شايد نگران فرداست.
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دختري بااشک ، صورتش را صفا مي دهد . پسري که با خجالت با گوشه ي چشمش پنجره فوالد را مي بوسد . من چه
مي خواهم ؟ چرا آشفته ام ؟ من مي نوشم . شايد آرام شوم . خنکي آب سرحالم کرده است . دخترکي به مادرش گفت
که براي بي بي هم دعا کرده ام . ديگران هم آب مي خورند ، هم مي برند . انگار قرص آرام بخشي است که درهيچ جاي
ديگر پيدا نمي شود . خانم مسني آبي نوشيد و بلند گفت : خدا مشکل همه را حل کند . منظورش مشکل من هم

هست . اما ، مشکل من چيست ؟ حاجت دارم ؟ مريض دارم ؟ اين چه سردرگمي است ؟ !

پنجره فوالد پر است از پارچه هاي گره خورده ، پر از راز . سرطان هاي درمان نشده ! مشکل من چيست ؟ ! من هم
بايد پارچه اي گره بزنم ؟ دختري با اشک پرچه اي را گره مي زند . شايد بيماري در خانه دارد . خانمي پارچه ي خود را
نصف کرد و به من داد و گفت : مشکلت را به آقا بگو ، گوش مي کند . اما مشکل من گم شده است . پارچه را گره مي

زنم و دعا کردم ، خواسته ام پيدا شود . اشک هايم مثل گندم قل خورد و روي چادرم ريخت . مشکل من ؟ !

مشکل من دوري از شما ست . مشکل من دلتنگي شما بود . حاجت من ديدن و نزديک شدن به شما بود.

حاال ديگر در کنار شما مشکلي ندارم . دوست دارم فقط گنبد شما را نگاه کنم . نوازش نگاه مهربان شما را روي صورتم
حس کنم . چقدر زود حاجت روا شدم . چقدر زود صداي زائر تنهايتان را شنيديد.

پايان پيام / 286

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 12:21

اسکان بيش از 740 مسافر در مراکز اقامتي فرهنگيان صومعه سرا

شبستان : فيض بخش گفت : بيش از 740 مسافر تا کنون در مراکز اقامتي آموزش و پرورش صومعه سرا اسکان پيدا
کرده اند.

« مهرداد فيض بخش » در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري شبستان از صومعه سرا اظهار کرد : امسال در اين شهرستان
براي ساماندهي مسافران ، چهار آموزشگاه با 39 کالس تعبيه شده است تا فرهنگيان فرهيخته از سراسر کشور بتوانند از

اسکان هاي تابستاني در اين شهرستان استفاده کنند.

مدير آموزش و پرورش صومعه سرا با بيان اينکه خدمات کيفي در اولويت ستاد اسکان شهرستان است ، افزود : کالس
هاي تعبيه شده در سه گروه « ويژه ، الف و ب » است.

وي گفت : مدرسه نمونه دولتي فاطمه الزهرا ( س ) ، بنت الهدي ، هاجر اباتر و دبيرستان زينب گوراب زرميخ مراکز
اسکان مسافران تابستاني در ايام تعطيالت در شهرستان است.

فيض بخش با بيان اينکه از 28 خرداد تاکنون 743 مسافر در قالب 155 خانوار در مدارس صومعه سرا اسکان داده شده
اند ، تصريح کرد : فعاليت مراکز پذيرش و اسکان ميهمانان تابستاني در آموزش و پرورش شهرستان تا 15 شهريور ادامه

دارد.

مدير آموزش و پرورش صومعه سرا با اشاره به اينکه ستادهاي اسکان به صورت شبانه روزي فعال است تا به مسافران
خدمات الزم را ارائه دهند ، خاطرنشان کرد : مدارس به عنوان يکي از مهمترين مراکز اسکان در سالهاي اخير توانسته

اند رفاه و رضايت مسافران تابستانه را تا حد زيادي تامين کنند.
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پايان پيام / 526

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 12:33

استخدام بيش از 800 معلم جديد در استان البرز

شبستان : نادري با اشاره به برپايي آزمون هاي استخدامي آموزش و پرورش ، گفت : بيش از 800 معلم جديد در استان
البرز طي اين آزمون استخدام مي شوند.

« تقي نادري » در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري شبستان از البرز در خصوص استخدام نيروهاي جديد در آموزش و
پرورش استان البرز ، گفت : متقاضيان واجد شرايط با اعالم آزمون هاي استخدامي که به زودي اعالم خواهد شد

استخدام مي شوند.

معاون برنامه ريزي و آموزش نيروي انساني آموزش و پرورش البرز با اعالم اينکه ظرفيت استخدام آموزش و پرورش البرز
بيش از 800 معلم است ، گفت : متقاضيان واجد الشرايط جهت شغل معلمي با مراجعه به سايت آموزش و پرورش و

برگزاري آزمون استخدامي پذيرش خواهند شد.

نادري با اشاره به طبق ماده 28 آزمون استخدامي براي سال تحصيلي 1400 _ 1399 ، گفت : عالقمندان جهت
استخدام با فرآيند آزمون و طي يک سال دوره ي آموزش در دانشگاه فرهنگيان ، آماده ورود به کالس هاي درس مي

شوند.

معاون برنامه ريزي و آموزش نيروي انساني آموزش و پرورش البرز در پايان خاطرنشان کرد : روزهاي آينده تاريخ و نحوه
ثبت نام در پايگاه هاي اينترنتي از جمله وزارت آموزش و پرورش و سايت سازمان سنجش آموزش کشور اعالم مي شود.

پايان پيام / 564

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 13:36
ديگر منابع

زمينه راه اندازی دانشگاه فرهنگيان در رفسنجان فراهم شد

شبستان : حجت االسالم توان گفت : مجوز راه اندازي دانشگاه فرهنگيان رفسنجان با همت نماينده مردم رفسنجان و
انار در مجلس شوراي اسالمي اخذ شده و زمينه راه اندازي دانشگاه فرهنگيان در رفسنجان فراهم شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري شبستان از رفسنجان ، حجت االسالم عباس توان امروز ( 8 مرداد ) در نشست با جمعي از
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مسئوالن رفسنجان در محل دفتر نماينده مردم رفسنجان و انار در مجلس شوراي اسالمي بيان کرد : اين نماينده از سال
گذشته با مکاتباتي که با رئيس دانشگاه پيام نور کشور ، وزارت علوم و ديگر نهادهاي مربوطه انجام دادند منتج به راه

اندازي اين دانشگاه در رفسنجان شد.

مدير امور پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان استان کرمان با اشاره به اينکه اين دانشگاه به مرکزيت رفسنجان خواهد بود و
دانشجويان شهرستان هاي انار و شهربابک را نيز پذيرش مي کند ؛ افزود : فردا چهارشنبه ( 9 مرداد ) آخرين مهلت
است که به سازمان سنجش آموزش کشور در رابطه با آوردن نام رفسنجان در دفترچه آزمون کنکور اعالم کنيم که

اميدواريم اين امر محقق شود و دانشجوياني با مهارت هاي الزم در امر تربيت وتعليم پرورش دهيم.

وي رسالت دانشگاه فرهنگيان را تربيت معلم براي آموزش و پرورش دانست و تصريح کرد : تا سال 1402 در کل کشور
650 هزار معلم بازنشست مي شوند اين در حالي است که تعداد دانش آموزان ورود به مدارس بيشتر مي شوند و در

استان کرمان تا 1402 حدودا 13 هزار نفر معلم بازنشست مي شوند.

توان ادامه داد : با توجه به تأکيد مقام معظم رهبري اين نياز فقط بايد از طريق دانشگاه فرهنگيان تأمين شود ؛ براي
اينکه اين نياز را برآورده کنيم و تا سال 1402 بايد جايگزيني براي 13 هزار معلم داشته باشيم بايد از ظرفيت هاي
شهرستان ها استفاده کنيم و رفسنجان با 16 دانشگاه و مرکز آموزش عالي ؛ يک شعبه دانشگاه فرهنگيان نياز دارد و
براي آنکه دانشجويان در شهرستان هاي انار و شهربابک بعد مسافت را از شهرهاي خود تا مرکز استان طي نکنند نياز

است اين دانشگاه در رفسنجان ايجاد شود.

وي در مورد اعتبارات اين دانشگاه هم گفت : بين مسئولين رفسنجان همدلي وجود دارد ؛ از نظر فضاي فيزيکي و
تجهيزات از رفسنجان تهيه مي شود و دانشگاه فرهنگيان استان کرمان نيز هزينه هاي غذايي ، خوابگاهي و هزينه هاي
حق التدريسي اساتيد و . . براي دانشجو را مي پردازد و در آينده براي ساخت آن از خيرين استفاده مي کنيم ؛ در حال
حاضر شعبه رفسنجان وابسته به دانشگاه فرهنگيان کرمان است که هنوز در واقع مجوزهاي الزم براي جذب اعتبارات
تملک و عمراني ، اعتبارات هزينه اي و جذب نيروي انساني را نداريم اما به تدريج براي آينده دانشگاه فرهنگيان

رفسنجان بودجه مستقلي داريم.

توان تصريح کرد : مرکز تربيت معلم در سال 1306 در استان کرمان ايجاد شد و تاکنون بيش از 95 هزار دانشجو از اين
مرکز فارغ التحصيل شدند ، از سال 91 اين مرکز تبديل به دانشگاه فرهنگيان شد و از آن سال تاکنون که دانشجو
پذيرش کرديم در حال حاضر در دانشگاه فرهنگيان استان کرمان 3200 دانشجومشغول به تحصيل دارد و در مقاطع
کارشناسي و کارشناسي ارشد رشته هاي 16 گانه علوم انساني مورد نياز آموزش پرورش را در اين دانشگاه داريم و رشته

هاي فني را به دانشگاه تهران مي فرستيم.
پايان پيام / 605
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تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 14:59

توليد کتاب های جديد کانون پرورش فکری با پيوست های فرهنگي

مديرکل نظارت بر انتشارات کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان از توليد کتاب هاي جديد کانون با پيوست هاي
فرهنگي خبر داد.

به گزارش خبرگزاري شبستان به نقل از اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل کانون پرورش فکري کودکان و
نوجوانان ، « روح الله کاظمي زاده » با بيان اين مطلب افزود : انتشارات کانون مجموعه هاي جديدي را در دست توليد

دارد که بيشتر آن ها با رويکردهاي جديد و پيوست هاي فرهنگي در اختيار مخاطبان قرار خواهد گرفت.

او افزود : در عين حال پروژه هاي قبلي کانون نيز مانند طرح « رمان نوجوان امروز » ، « کتاب هاي مرغک » ، « کتاب
هاي شعر و داستان » و . . . پي گيري و توليد مي شود.

کاظمي زاده در ادامه خاطرنشان کرد : مجموعه هفت جلدي « کتاب عروسک » با موضوع معرفي فرهنگ بومي ، کتاب
اسباب بازي ، کتاب ماکت ، مجموعه کتاب اپليکيشن ، کتاب انيميشن ، کتاب فيلم و کتاب تئاتر از جمله پروژه هاي

جديد کانون است.

مديرکل نظارت بر انتشارات کانون يادآور شد : مجموعه چهل جلدي « بيست بيست » شامل کتاب هاي شعر و داستان
در مورد سبک زندگي ايراني اسالمي ، مجموعه شعر و داستان « طب ايراني » ، مجموعه 60 قسمتي کتاب هاي
شنيداري « کتاب آوا » با صداي مجريان صدا و سيما و هنرمندان سينما و تئاتر و مربيان مراکز کانون ، مجموعه کتاب

هاي متابوليسم ، غدد کودک و نوجوان « توپولي » و . . . از ديگر آثار جديد کانون به شمار مي رود.

وي همچنين خاطرنشان کرد : ادامه انتشار عنوان هاي ديگري از مجموعه « پستانداران ايران » ( تاکنون دو عنوان
منتشر شده ، جلد سوم نيز به زودي منتشر مي شود ) ، مجموعه سه جلدي کتاب عروسک هاي ملل ، مجموعه « بچه
هاي سرزمين من » ، مجموعه 10 جلدي « گونه هاي جانوري ايران » ، مجموعه کتاب هاي داستان « نون و قلم » (
قصه هاي قرآني ) ، مجموعه بيست جلدي « ياران باران » ( زندگي نامه اصحاب بزرگ 14 معصوم عليهم السالم ) از

ديگر محصوالت در دست توليد کانون است.
پايان پيام / 31

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 15:16

کسب رتبه های برتر دانش آموزان آستارايي در جشنواره نوجوان سالم

موسوي از کسب رتبه هاي برتر استاني توسط دانش آموزان آستارا در جشنواره نوجوان سالم خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري شبستان از بندر آستارا ، « سيد سجاد موسوي » امروز ( سه شنبه ، 8 مرداد ) در جمع
خبرنگاران ، اظهارکرد : اميررضا گشت زاده از دانش آموزان متوسطه دوره اول مدرسه سما در رشته عکس و روژان
شکيبايي از دبستان دخترانه افروز در رشته نقاشي در هشتمين دوره از جشنواره نوجوان سالم موفق به کسب رتبه هاي

اول استاني شدند.
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مدير آموزش و پرورش بندر آستارا با بيان اينکه 2 نفر از همکاران فرهنگي به نام هاي زهرا ابري پور و شبنم آقاوردي
نژاد در هشتمين دوره از جشنواره نوجوان سالم برگزيده رشته ايده پردازي شدند ، تصريح کرد : آثار ارسالي به اين
جشنواره در رشته هاي نقاشي ، انشا ، عکاسي ، فيلم کوتاه ، روزنامه ديواري ، ايده پردازي ، نرم افزار چندرسانه اي و

مقاله بود.

وي تعداد شرکت کنندگان امسال هشتمين جشنواره نوجوان سالم را حدود 400 نفر در دو بخش دانش آموزي و همکار
فرهنگي دانست و خاطرنشان کرد : 30 اثر پس از داوري در مرحله شهرستاني به دبيرخانه استاني جشنواره ارسال شده

بودند.

موسوي ، شناسايي الگوهاي موفق پيشگيري در مدارس ، گسترش نهضت فرهنگي ، پيشگيري از گرايش دانش آموزان به
دخانيات ، مواد مخدر ، رفتارهاي پرخطر ، خشونت و آسيب هاي اجتماعي را ازجمله اهداف هشتمين دوره از جشنواره

نوجوان سالم عنوان کرد.
پايان پيام / 163

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 17:00
ديگر منابع

نيازهای عصری و نسلي دانش آموزان در تاليف کتاب های درسي مالک قرار گيرد

مديرکل آموزش و پرورش سيستان و بلوچستان با اشاره به اينکه پژوهش از مقطع ابتدايي جدي گرفته شود ، گفت :
نيازهاي عصري و نسلي دانش آموزان در تاليف کتاب هاي درسي مالک قرار گيرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري شبستان از زاهدان ، « حميد رضا رخشاني » در جلسه شوراي معاونين اداره کل آموزش و
پرورش سيستان و بلوچستان با حضور معاون وزير و رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزش وزارت آموزش و

پرورش بيان داشت : گستردگي سيستان و بلوچستان کار کردن را براي همکاران ما سخت و دشوار کرده است.

مديرکل آموزش و پرورش استان با بيان اينکه هزار و 300 کيلومتر فاصله ميان مدرسه در شمال ، با جنوب استان وجود
دارد ، افزود : پراکندگي استان نظارت بر مدارس را دشوار کرده است.

رخشاني با اشاره به اينکه علي رغم محدوديت هاي مالي گامهاي خوبي در نظام تعليم و تربيت برداشته شده است ،
تصريح کرد : سيستان و بلوچستان به لحاظ شاخص هاي آموزش و پرورش همچون ساخت و ساز ، فضاهاي آموزشي ،

تجهيزات و نيروي انساني جز استانهاي آخر است.

وي با تاکيد بر اينکه عدالت آموزشي مبناي کار آموزش و پرورش قرار گيرد ، افزود : هيچگاه قصد آن را ندارم که کار
همکاران خودم را زير سئوال ببرم اما در نظام تعليم و تربيت عقب هستيم و اين به نبود امکانات و زيرساخت ها بر مي

گردد.

مديرکل آموزش و پرورش استان از پژوهش به عنوان محور و زيربناي توسعه ياد کرد و ادامه داد : پژوهش در مقطع
ابتدايي جدي گرفته شود.
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رخشاني گفت : مدارس را محل تمرين زندگي براي دانش آموزان تبديل کنيم تا به حد مسئوليت پذيري برسند.
پايان پيام / 291

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 09:45
ديگر منابع

ساخت مدرسه هفت مدرسه 6 کالسه در سراوان

واحد مرکزي خبر : با تالش جهادگران اصفهاني و پشتيباني قرارگاه محروميت زدايي قدس نيروي زميني سپاه و
مشارکت خيران مدرسه ساز هفت مدرسه 6 کالسه در شهرستان سراوان ساخته شد.

به گزارش خبرگزاري صدا و سيما ، مرکز اصفهان ؛ جانشين فرمانده گروه مهندسي رزمي 40 صاحب الزمان ( عج )
اصفهان با اشاره به اينکه اجراي اين طرح به همت رزمندگان اين گروه مهندسي اجرا شد افزود : در اين مدارس ، فضاي

آموزشي براي بيش از سه هزار نفر فراهم شده است.
سرهنگ پاسدار کوروش بيگي افزود : با توجه به استعداد هاي بسيار درخشان دانش آموزان شهرستان سراوان و تاکيد
رهبر معظم انقالب درباره خدمت رساني به مناطق محروم و فراهم کردن فضاي آموزشي مناسب براي رشد علمي دانش
آموزان مناطق محروم عمليات اجرايي اين مدارس اين مدارس در نيمه اول سال 97 آغاز شد و اکنون آماده بهره برداري

است.
وي گفت : براي ساخت هر مدرسه حدود 700ميليون تومان هزينه شده که 20درصد اين هزينه را خيران مدرسه ساز و

هشتاد درصد را قرارگاه محروميت زدايي سپاه پاسداران اصفهان هزينه کرده است.
جانشين فرمانده گروه مهندسي رزمي 40 صاحب الزمان ( عج ) اصفهان افزود : هفته آينده در مراسمي با حضور

فرماندهان ارشد سپاه و مسئوالن کشوري مورد بهره برداري قرار مي گيرد.

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 11:04

سهميه 760 نفری استان برای استخدام معلم

واحد مرکزي خبر : امسال 760 سهميه جذب معلم براي خراسان شمالي در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاري صداوسيما ، مرکز خراسان شمالي قنبرعلي خوش آيينه معاون پژوهش ، برنامه ريزي و منابع
انساني آموزش و پرورش خراسان شمالي با بيان اينکه امسال قرار است 55 هزار نيرو جذب آموزش و پرورش شوند ،
گفت : از اين تعداد سهيمه 37 هزار نفر به تاييد وزارتخانه رسيده است ، اما 17 هزار نفر باقي مانده را وزارتخانه تاييد

نکرده است.
خوش آيينه با اشاره به اينکه از اين تعداد نيروي تاييد شده ، 25 هزار نيرو از تربيت معلم و 12 هزار نفر از طريق آزمون

جذب مي شوند افزود : خراسان شمالي از تربيت معلم 500 نيرو و با آزمون 260 نفر سهميه استخدامي دارد.
وي افزود : 6 هزار نفر به عنوان نيروي خدماتي و باقي بصورت حق التدريسي و پيماني جذب مي شوند ، اما هنوز به طور

دقيق سهميه هر استان اعالم نشده است.
معاون پژوهش ، برنامه ريزي و منابع انساني آموزش و پرورش خراسان شمالي در ارتباط با استخدامي هاي نهضت
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سوادآموزي هم گفت : مدارک تمامي نيرو هاي نهضتي که قبل از سال 92 مشغول به فعاليت بوده اند براي وزارت
آموزش و پرورش ارسال مي شود و پس از تاييد وازتخانه به صورت حق التدريسي جذب مي شوند.

پارسال 600 نفر از طريق تربيت معلم و 207 نفر نيز با آزمون جذب آموزش و پرورش اين استان شدند.

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 12:18

اجرای طرح نماز « کليد بهشت » با حضور 5460 سوادآموز

واحد مرکزي خبر : معاون سوادآموزي اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت : طرح نماز « کليد بهشت » با
شرکت بيش از 5460 نفر از سوادآموزان استان عملياتي مي شود.

به گزارش خبرگزاري صدا و سيما مرکز بوشهر ، غالمرضا دانش فر با اشاره به اجراي دو مرحله آزمايشي طرح نماز کليد
بهشت در استان بوشهر افزود : طرح آموزش عملي نماز با شرکت بيش از پنج هزار و 460 نفر از سوادآموزان اين استان

عملياتي مي شود.
وي خاطرنشان کرد : در سال اول اجراي آزمايشي اين طرح که در منطقه کاکي برگزار شد 347 سوادآموز شرکت کردند
و پارسال نيز مرحله دوم اين طرح به صورت آزمايشي با شرکت بيش از هزار و 500 نفر از سوادآموزان دوره هاي مختلف

سوادآموزي و 150 نفر آموزش دهنده در پنج منطقه و شهرستان استان برگزار شد.
معاون سوادآموزي آموزش و پرورش استان بوشهر مشارکت فعال سوادآموزان در اجراي طرح عملي نماز « کليد بهشت »
را با اهميت دانست و يادآور شد : نقش سوادآموزان در اجراي اين طرح بسيار کليدي است و انتظار مي رود استقبال

خوبي از برگزاري اين کالس ها صورت گيرد.
وي تاکيد کرد : براي اجراي هرچه موفق تر اجراي اين طرح ، بهره گيري از ظرفيت همه دستگاه ها و نهاد ها الزامي

است.

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 14:38

آغاز اردوهای هجرت بسيج سازندگي دانش آموزی در بويراحمد

واحد مرکزي خبر : اردوهاي هجرت بسيج سازندگي دانش آموزي ويژه بهسازي و زيباسازي مدارس شهرستان بويراحمد
آغاز شد.

به گزارش خبرگزاري صدا و سيما مرکز کهگيلويه و بويراحمد ، فرمانده بسيج دانش آموزي شهيد فهميده ناحيه ياسوج با
بيان اينکه اين اردوها به مدت 10 روز برگزار مي شود گفت : در اين اردو 350 دانش آموز دختر و پسر 8 مدرسه در

شهر ياسوج را رنگ آميزي و نقاشي و زيباسازي مي کنند.
سروان مجتبي مثنوي افزود : در کنار کار زيباسازي مدارس کارگاههاي آموزشي چرم دوزي ، جواهر سازي و بافندگي

ويژه خواهران برگزار مي شود.
حسن زاده رئيس آموزش و پرورش شهرستان بويراحمد در حاشيه آغاز اين اردو گفت : بيش از 70 مدرسه شهري و

روستايي اين شهرستان نياز به مرمت ، تعمير و زيباسازي دارند.
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پذيرش 88 هزار مسافر در مراکز اسکان فرهنگيان مازندران

واحد مرکزي خبر : مديرکل آموزش و پرورش مازندران : 87 هزار و 841 مسافر تا پايان دوشنبه 7 مرداد ، در مراکز
اسکان فرهنگيان استان پذيرش شدند.

به گزارش خبرگزاري صداوسيما مرکز مازندران ، عسکري نيکزاد در بازديد از ستاد اسکان تابستاني گفت : از 28خرداد
امسال تاکنون 263هزار و 523نفر روز در مراکز فرهنگيان اسکان داده شدند.

مديرکل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به تالش شبانه روزي آموزش و پرورش استان براي تامين امنيت ، بهداشت و
رفاه مسافران و گردشگران افزود : امسال 40پايگاه پذيرش و ساماندهي مسافران ، 281مدرسه و 2هزار و 211کالس

براساس امکانات در سه سطح « ويژه » ، « الف » و « ب » تجهيز و طبقه بندي شده اند.
نيکزاد ، به پذيرش 24هزار و 426خانوار برابر با 87هزار و 841نفر و 263هزار و 523نفر روز در ستاد هاي اسکان
مازندران اشاره کرد و گفت : در حال حاضر رکورد باالترين آمار پذيرش مسافران و گردشگران به ترتيب مربوط به
شهرستان هاي رامسر ، بابلسر و محمودآباد بوده و هفته ششم حضور مسافران فرهنگي براي اسکان در مدارس ، نسبت

به مدت مشابه پارسال 24درصد افزايش داشته است.
اسکان مهمانان فرهنگي در مازندران تا 16شهريور امسال ادامه دارد.

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 16:55

مهارت آموزی هدفمند دانش آموزان در اوقات فراغت

واحد مرکزي خبر : غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان در ايام تابستان ، فرصتي ارزشمند براي تقويت مهارتهاي
اجتماعي آنان است که با مديريت اين زمان با ارزش ، آينده ومسير روشن زندگي تعيين مي شود.

به گزارش خبرگزاري صداوسيماي مرکز کرمان دانش آموزان عنبرآبادي در اوقات فراغت تابستان ، فرصت را غنيمت
شمرده و با حضور در کالس هاي مورد عالقه مهارت آموزي و پرورش خالقيت ، روشي هدفمند و منظم را در پيش

گرفته اند.
دانلود

کد ويديو
دانلود

فيلم اصلي
div id = " video - display - embed - code _ 3783736 " ><script type = " text / JavaScript " src>
= " https : / / http : / / www.iribnews.ir / fa / news / play / embed / 2488513 / 3783736 ? width

<= 400 = 300 " >< / script>< / div
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طرح سالمت دهان و دندان دانش آموزان پايه ششم در مهاباد

طرح سالمت دهان و دندان براي دانش آموزان پايه ششم در مهاباد همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاري صدا و سيما مرکز مهاباد ، کارشناس مسئول دندانپزشکي مرکز بهداشت مهاباد گفت : طرح عاري
از پوسيدگي دندان براي دانش آموزان پايه ششم در مهاباد در مناطق کمتر برخوردارو حاشيه شهربه صورت رايگان اجرا

مي شود .
دکترموالني افزود : در اين دوره از طرح تحول سالمت دهان و دندان بيش از 600 فعاليت بهداشتي دندان براي دانش

آموزان انجام شده است.
وي اضافه کرد : طرح عاري از پوسيدگي دندان براي پايه ششم از 29 تيرماه آغاز شده است و تا 9 مرداد ادامه دارد.

موالني اضافه کرد : اين طرح به صورت رايگان و بدون پرداخت هيچ گونه هزينه اي براي دانش آموزان پايه ششم انجام
مي شود.

ترميم پوسيدگي دندان به صورت سطحي ، کشيدن دندان هايي که مشکل اساسي دارند و جرم گيري از جمله کارهايي
است که بر روي دندان اين دانش آموزان انجام مي شود.

فردا آخرين روز اجراي اين طرح است.
کد ويديو

دانلود
فيلم اصلي

div id = " video - display - embed - code _ 3784009 " ><script type = " text / JavaScript " src>
= " https : / / http : / / www.iribnews.ir / fa / news / play / embed / 2488582 / 3784009 ? width

<= 400 = 300 " >< / script>< / div
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اسکان 5 هزار و 303 خانواده در مدارس زنجان

حسين حسنلو امروز در گفت و گو با خبرنگار فارس در زنجان اظهار کرد :  اسکان مسافران در مدارس همزمان با فصل
تابستان در حال انجام است.

معاون توسعه مديريت و پشتيباني اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به اينکه تا پايان روز جمعه چهار
مرداد ماه سال جاري 5 هزار و 303 خانواده در مدارس استان زنجان اسکان يافته اند ،  ادامه داد :  19 هزار و 87 نفر

در مدارس استان زنجان در طول طرح تابستاني اسکان يافته اند.
وي اضافه کرد :  در مجموع 33 هزار و 897 نفر روز در مدارس استان زنجان اسکان داده شده اند.

حسنلو با بيان اينکه در سال گذشته تا پايان روز پنجم 4 هزار و 778 خانواده در مدارس استان زنجان اسکان يافتند ،
بيان کرد :  اين تعداد شامل 17 هزار و 201 نفر بوده است.

معاون توسعه مديريت و پشتيباني اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان بيان کرد :  در سال جاري اسکان مسافران و
گردشگران در بخش خانوار در مدارس استان زنجان نسبت به سال گذشته رشد 15 درصدي داشته است.

وي با اشاره به اينکه 14 پايگاه استقبال از مسافران و ميهمانان فرهنگي در استان زنجان داير شده است ،  گفت :  پايگاه
مرکزي نيز در هنرستان مطهري براي راهنمايي گردشگران داير است.

انتهاي پيام / 73009 / ق20
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ديگر منابع

نما خبرنامه دانشجويان ايران    گيالن آنالين

مدرسه درست شود ، مافيا مي ميرد

به گزارش گروه ديگر رسانه هاي خبرگزاري فارس ،  روزنامه  « رسالت »  در سرمقاله شماره امروز خود نوشت :
بيش از پانزده سال است که اغلب مسئوالن دولتي حوزه آموزش ،  از معضل بزرگي به نام مافياي کنکور و اژدهاي هفت
سر فساد در حوزه هاي آموزش و سنجش آموزشي کشور سخن مي گويند ،  ادعايي که باعث شده بتوانند تمام کوتاهي
ها و ناکارآمدي هاي خود را پوشش دهند و به جاي آن که به عنوان مسئول ،  مورد سوال و مطالبه قرار گيرند ،  بر

صندلي منتقد و مطالبه گر بنشينند.
اگر رتبه هاي برتر کنکور سراسري ورود به دانشگاه ها را در چند سال گذشته مورد بررسي قرار دهيم ،  اغلب آن ها و در
برخي سال ها تمامشان ،  دانش آموز مدرسه غيرانتفاعي بوده اند .  اين يعني آن که بخش دولتي آموزش ،  در برابر
بخش خصوصي آن ،  عمال هيچ حرفي براي گفتن ندارد و خانواده اي که انگيزه جدي براي پيشرفت فرزند و تا حدي
تمکن مالي داشته باشد ،  حتما از فرستادن فرزندش به مدرسه دولتي اجتناب مي کند .  جالب آن جاست که اغلب
مسئوالن دولتي هم که عليه بخش خصوصي آموزش کشور موضع گيري مي کنند ،  فرزندان خود را به مدارس

غيرانتفاعي مي فرستند.
باالتر و مهم تر از بحثي مانند کنکور ،  عدالت آموزشي است .  به صورت کلي دولت و در يک نگاه خاص تر وزارت
آموزش و پرورش ،  بيش از هر چيز متولي تحقق عدالت در آموزشند .  دولتي ها و برخي نمايندگان مجلس و هر
مسئولي که خود را در حوزه آموزش کشور متولي مي داند ،  به جاي آن که مرتبا به بخش خصوصي بتازد ،  بايد در
جهت ارتقاي کيفيت بخش دولتي آموزش تالش کند .  واقعا اگر مدارس دولتي ،  آن چيزي بودند که بايد باشند ،
کسي حاضر بود ميليون ها تومان هزينه کند تا فرزندش را به مدرسه غيرانتفاعي و آموزشگاه و کالس هاي مختلف

بفرستد.
از باب نمونه ،  اين همه آموزشگاه زبان در کوچه ها و خيابان هاي تهران و ساير شهرها نشانه چيست ؟  آيا غير از اين
است که بچه ها در کالس هاي زبان مدارس خود ،  چيزي ياد نمي گيرند .  جالب است بدانيد که در برخي کشورهاي
اروپايي ،  حتي در شهرهاي بزرگ حداکثر چند آموزشگاه زبان انگليسي وجود دارد ،  چون آموزشگاه در آن کشورها
مخاطب ندارد .  چرا ؟  چون آموزش زبان در مدارس آن قدر با کيفيت و کارا بوده است که هر کس به دانستن آن نياز
داشته ،  زبان را فرا گرفته است .  اين تعداد از آموزشگاه زبان که مانند قارچ در هر کوي و برزن سر برآورده تقصير
کيست ؟  تقصير آن آموزشگاه هاست ؟  معلوم است که نه .  قصور و بلکه تقصير اصلي ،  متوجه متوليان و مسئوالن

آموزش و پرورش کشور است.
معلوم است که نحوه سنجش و گزينش کشور براي ورود داوطلبان به دانشگاه درست نيست .  چه کسي است که نداند
چند سال تحصيل در دبيرستان ،  نمي تواند در يک آزمون چهار ساعته به صورت عادالنه مورد ارزيابي قرار گيرد .  اتفاقا
همين نوع غلط سنجش است که موجب رشد آموزشگاه هاي ريز و درشت مي شود .  همان طوري که سياست هاي غلط
توزيعي در اقتصاد ،  موجب ايجاد بازار سياه مي شود ،  تصميمات و شيوه غلط سنجش و ضعف در آموزش رسمي و
دولتي ،  موجب مي شود مردم به بخش خصوصي آموزش مراجعه کنند .  اگر بخواهم دقيق تر بگويم ،  چيزي به نام
مافياي کنکور ،  اگر هم وجود داشته باشد و صرفا دست آويزي براي پنهان کردن ناکارآمدي ها در حوزه آموزش نباشد ،
پيکان اصلي آن متوجه مسئوالن دولت ،  نمايندگان کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس و وزارت آموزش و پرورش

است.
سيد محمد بحرينيان

انتهاي پيام /
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ديگر منابع

وضعيت نامطلوب سمپاد در علوم پايه

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاري فارس ،  فاطمه مهاجراني رئيس مرکز ملي پرورش استعدادهاي درخشان
و دانش پژوهان جوان در نشست خبري با موضوع بازطراحي برنامه هاي اين مرکز ،  اظهار کرد :  يکي از ابزارهاي کمک

به آموزش ،  توجه به گروه هاي آموزشي است که توانستيم از ظرفيت هاي سراسر کشور استفاده کنيم.
وي افزود :  در کشور دبيران بسيار ارزشمندي وجود دارند که مي توانيم از آنان در مدارس استعدادهاي درخشان

استفاده کنيم ؛  همچنين توانمندسازي معلمان مديران و  .   .   .  براي ارائه خدمات به کشور امري مهم است.
مهاجراني با اشاره به اينکه آموزش هاي انساني مطابق با سمپاد صورت خواهد گرفت ،  اظهار کرد :  از جايي که برخي
تيزهوشان شرايط خاصي دارند و نياز به آموزش هاي ويژه دارند بايد از دبيران مشخص در حوزه تيزهوشان استفاده کنيم

؛  بر همين اساس شاهد تربيت نيروهاي ويژه اين افراد در دانشگاه فرهنگيان طي سال هاي آينده خواهيم بود.
وي اضافه کرد :  اکنون سمپاد علوم پايه وضعيت نامطلوبي دارد که آموزش و پرورش بايد فکري براي آن کند .  لذا

جايي که مي توان در علوم پايه اقدامات مناسب انجام داد دوره متوسطه اول است .
رئيس مرکز ملي پرورش استعدادهاي درخشان عنوان کرد :  گسترش روابط دانش آموزان استعدادهاي درخشان با ساير
دانش آموزان و يکديگر ،  افزايش تعامل آنان ،  استفاده از ظرفيت هاي والدين دانش آموزان مزيتهاي اقدامات در علوم

پايه است .
مهاجراني گفت :  اردوهاي علمي جهادي با شعار  « زکات دانش نشر آن است »  فعاليت دارند که براي دانش آموزان

مدارس استعدادهاي درخشان به صورت سيستماتيک در تهران تشکيل شد و اولين شرکت کننده ،  استان ايالم است.
وي با بيان اينکه در شهرستان ملک شاه قبولي نفر اول کنکور رياضي را داشتيم ،  اظهار کرد :  حوزه فعاليت هاي مياني
هنرستان ها را راه اندازي خواهيم کرد .  همچنين توجه به خوشه صنعتي موجود و ارتباط با شرکت ها موضوع مهمي در

راه اندازي رشته هاست .  همچنين تمرکز ما بر رشته هاي کاردانش و فني وحرفه اي است.
مهاجراني اضافه کرد :  در مهارت هاي حل مسئله ،  تفکر خالق و تفکر نقاد با شرکت هاي مختلف ارتباط برقرار مي

کنيم تا دانش آموزان گام هاي خوبي بردارند.
انتهاي پيام /
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غني سازی اوقات فراغت برای 100 هزار دانش آموز در همدان

به گزارش خبرگزاري فارس از همدان يوسف سعيدي ظهر امروز در شوراي آموزش و پرورش استان همدان در استانداري
با بيان اينکه نخستين دستور کار ضرورت غني سازي اوقات فراغت در تابستان است اظهار کرد :  بسياري از جامعه

شناسان معتقدند يکي از اهداف و نتايج غني سازي اوقات فراغت به ظهور رساندن استعداد و خالقيت در فرد است.
وي افزود :  محورهاي برنامه هاي اوقات فراغت در آموزش و پرورش مهارت ارتباطي ،  معرفتي ،  هويتي و بصيرتي و

مهارت هاي فرهنگي ،  هنري و فعاليت هاي نشاط آور و شادي بخش است.
معاون امور پرورشي و فرهنگي آموزش و پرورش استان همدان با اشاره به اينکه مهارت هاي اقتصادي ،  اشتغالزايي و
مهارت هاي ورزشي و سالمت نيز محورهاي برنامه اوقات فراغت است گفت :  در سال گذشته 49 عنوان برنامه در 249

پايگاه فرهنگي هنري ،  مساجد و پژوهشسراها انجام شده است.
وي اضافه کرد :  امسال نيز 55 عنوان برنامه غني سازي اوقات فراغت در 275 پايگاه فرهنگي هنري براي 100 هزار

دانش آموز برگزار شده که نسبت به سال گذشته افزايش برنامه داشته ايم.
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سعيدي در خصوص اجراي طرح هجرت نيز بيان کرد :  اين طرح از ابتداي تيرماه شروع و به مدت هفت هفته با سه
رويکرد مزيت محوري ،  نيازمحوري و آينده نگري و آموزش ادامه دارد.

وي افزود :  اين طرح با 35 عنوان در 345 جلسه در مدارس با همکاري 4 هزار و 500 دانش آموز در زمينه رنگ آميزي
درب و پنجره مدارس ،  ترميم نيمکت ها و ايزوگام مدارس و  .   .   .  انجام مي شود.

20 هزار دانش آموز آماده ورود به دبستان
مديرکل آموزش و پرورش استان همدان نيز با بيان اينکه در استان همدان در مجموع 281 هزار و 260 دانش آموز
وجود دارد ،  گفت :  امسال پيش بيني مي شود 105 هزار و 48 دانش آموز در برنامه هاي غني سازي اوقات فراغت

شرکت کنند.
محمد پورداوود با تاکيد بر اينکه مدرسه محوري اولويت اصلي دستگاه تعليم و تربيت کشور است ادامه داد :  بايد محيط

آموزشي مدارس را به محيط فرهنگي ،  تربيتي و اجتماعي تبديل کنيم.
وي با اشاره به اينکه مهارت محوري هدف اصلي غني سازي اوقات فراغت در سال جاري است تصريح کرد :  بايد دستگاه
هاي متولي اعم از اداره ورزش و جوانان ،  فرهنگ و ارشاد اسالمي و کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ،  آموزش

و پرورش را در اين زمينه همراه کنند.
پورداوود افزود :  در حال حاضر 20 هزار دانش آموز آماده براي ورود به دوره دبستان داريم که هم اکنون به دليل

اهميت سالمت دانش آموزان مورد سنجش قرار گرفته اند.
انتهاي پيام / 89046 /

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 17:48

اعزام 138 دانش آموز ورزشکار فارس به مسابقات کشوری

به گزارش خبرگزاري فارس از شيراز و به نقل از اداره اطالع رساني و روابط عمومي آموزش وپرورش فارس ،  احمدعلي
قهرماني از اعزام 138 تن از دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه اول و دوم فارس ،  در قالب 20 تيم ورزشي به

مسابقات کشوري خبر داد.
معاون تربيت بدني و سالمت آموزش وپرورش فارس گفت :  در هر دو گروه دختران و پسران 10 تيم ،  شامل 69 دانش
آموز دختر و 69 دانش آموز پسر به عنوان سفيران ورزش استان به مسابقات کشوري اعزام شده اند که 40 مربي و

سرپرست نيز آن ها را همراهي مي کنند.
وي گفت :  در مسابقات کشوري دانش آموزان ورزشکار منتخب فارس در رشته هاي فوتسال ،  واليبال ،  هندبال ،
بدمينتون ،  تنيس روي ميز ،  شطرنج ،  دوميداني ،  شنا و ژيمناستيک به مصاف حريفان خود از ديگر استان هاي

کشور مي روند.
قهرماني يادآور شد :  مرحله استاني مسابقات ورزشي دانش آموزان دختر و پسر فارس در دو مرحله برگزار شد که
مرحله اول اين مسابقات به مناسبت دهه فجر در بهمن ماه 97 و مرحله دوم نيز در فروردين و ارديبهشت 98 به ميزباني

شهر شيراز برگزار شد.
معاون تربيت بدني و سالمت آموزش وپرورش فارس با اشاره به برگزاري اردوهاي آمادگي براي حضور موفق دانش آموزان
منتخب فارس در مسابقات کشوري ،  گفت :  تيم هاي منتخب اعزامي استان فارس به مسابقات کشوري ،  در قالب

مدرسه قهرمان و کانون قهرمان در اين مسابقات شرکت مي کنند.
قهرماني برگزاري مسابقات ورزشي را در راستاي دستيابي به اهداف ورزشي و تربيتي دانست و گفت :  مهم ترين
خروجي مسابقات ورزشي ،  تربيت نسلي پويا ،  شاد ،  سرزنده ،  بانشاط و باانگيزه است و برگزاري آن مي تواند موجب

افزايش تجربيات علمي و عملي و ارتقاي جايگاه معلمان تربيت بدني و همچنين رشد و ترقي دانش آموزان شود.
انتهاي پيام / 76018
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تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 18:00

سودان | استمرار تظاهرات مردمي و تعطيلي مدارس تا اطالع ثانوی

فارس نيوز : تظاهرات مردمي در شهرهاي سودان در اعتراض به کشته شدن چند نفر از دانش آموزان در شهر األبيض
واقع در کردفان شمالي ، ادامه دارد.

به گزارش گروه بين الملل خبرگزاري فارس ، امروز ( سه شنبه ) نيز در تعدادي از شهرهاي سودان از جمله خارطوم
تظاهرات مردمي در اعتراض به کشته شدن پنج دانش آموز به ضرب گلوله تک تيراندازان در شهر األبيض ، برگزار کردند.
در همين ارتباط « عبدالفتاح البرهان » رئيس شوراي نظامي انتقالي سودان نيز با ايراد سخناني کشته شدن پنج نفر از

تظاهرات کنندگان در شهر األبيض را محکوم کرد.
وي بر ضرورت مجازات فوري عامالن قتل دانش آموزان تأکيد کرد.

البرهان گفت : « آنچه در شهر األبيض رخ داد امري تأسف بار و ناراحت کننده است و قتل شهروندان غيرقابل قبول
است و بايستي عامالن آن سريعا مجازات شوند » .

تعطيلي مدارس
مسؤوالن مدارس سودان نيز امروز سه شنبه اعالم کردند که تمامي مدارس اين کشور تا اطالع ثانوي تعطيل است.

 « محيي الدين الجعلي » مدير کل وزارت آموزش و پرورش سودان دستور تعطيلي مدارس در تمام مقاطع تحصيلي تا
اطالع ثانوي را صادر کرد.

طبق گزارش شبکه اسکاي نيوز ، امروز سه شنبه همچنين قرار بود مذاکرات بين شوراي نظامي و معارضان براي حل
مسائل مربوط به تشکيل دولت مدني در مرحله انتقالي ازسر گرفته شود اما کميته مرکزي پزشکان از کشته شدن پنج

نفر از تظاهرات کنندگان شهر األبيض که در اعتراض به گراني و کمبود نان و سوخت تظاهرات کرده بودند ، خبر داد.
پس از برکناري « عمر البشير » رئيس جمهور سابق سودان در روز 22 فروردين و انتقال قدرت به شوراي نظامي ، مردم
معترض اين کشور که خواهان تشکيل دولت مدني بودند در مقابل مقر فرماندهي ارتش در سودان تحصن کردند . شوراي
نظامي سودان به رياست « عبدالفتاح البرهان » با چراغ سبز عربستان سعودي به محل تحصن اين معترضان حمله کرده

و بيش از 100 نفر را به قتل رساند.
انتهاي پيام /

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 01:52

برگزارکننده مسابقات بين المللي دانش آموزان در حريم رضوی باشيم

گروه فعاليت هاي قرآني ــ معاون پرورشي و فرهنگي اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوي با بيان اينکه امروز
ميزبان قرآني هستيم که يادآور عظمت هستي و بيان کننده تاريخ زندگي شخصيت هاي بزرگ است ، گفت : اميد داريم

روزي برگزارکننده مسابقات بين المللي دانش آموزي در حريم رضوي باشيم.

به گزارش ايکنا از خراسان رضوي ، عليرضا مالک اشرفي ، معاون پرورشي و فرهنگي اداره کل آموزش و پرورش خراسان
رضوي در مراسم افتتاحيه سي وهفتمين دوره مسابقات قرآن ، عترت و نماز دانش آموزان پسر سراسر کشور که شب
گذشته ، هفتم مردادماه در تاالر قدس حرم مطهر رضوي برگزار شد ، ضمن خيرمقدم به دانش آموزان نخبه قرآني و
تقدير از برگزارکنندگان اين دوره از مسابقات ، اظهار کرد : جا دارد در اين مراسم از آموزش و پرورش استان زنجان که

زمينه ساز مسابقات پژوهشي قرآن ، عترت و نماز هستند ، قدرداني کنيم.
وي ضمن ابراز خرسندي از ميزباني مسابقات قرآن فرهنگيان کشور در مشهد ، افزود : سي وهفتمين دوره مسابقات قرآن
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، عترت و نماز دانش آموزي براي پانزدهمين بار به ميزباني مشهد و با حضور 2000 نخبه قرآني و در دو بخش پسران و
دختران تا 15 مردادماه برگزار خواهد شد و اين ميزباني از زائران امام رئوف توفيق بزرگي است که در طول اين 15 دوره

نصيبمان شده است.
مالک اشرفي اظهار کرد : برگزاري مسابقات قرآن در ايام خاص ذي القعده و در جوار حرم مطهر رضوي برکات زيادي به
همراه خواهد داشت از طرفي مسابقات قرآن يادآور نعمات و صفات الهي ، يادآور سرنوشت انسان هاي پيشين و آينده

انسان و معاد است.
معاون پرورشي و فرهنگي اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوي بيان کرد : امروز ميزبان قرآني هستيم که يادآور
عظمت هستي و بيان کننده تاريخ زندگي شخصيت هاي بزرگ است که براي اين ميزباني ، خداوند باري تعالي را شاکر و

سپاسگزار هستيم و اميد داريم روزي برگزارکننده مسابقات بين المللي دانش آموزي در حريم رضوي باشيم.
وي بيان کرد : مراسم اختتاميه اين دوره از مسابقات با معرفي برگزيدگان همزمان با 10 مردادماه برگزار و 12 مردادماه

مراسم افتتاحيه مسابقات در بخش دانش آموزان دختر دنبال مي شود.
مالک اشرفي در پايان اظهار کرد : بيش از 700 دانش آموز دختر از 12 تا 15 مردادماه در اين دوره از مسابقات به رقابت

مي پردازند.
انتهاي پيام

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 08:33

بزرگ ترين تهديد برای دانش آموزان / موفقيت هايي که نبايد از آن غفلت کرد

گروه اجتماعي ــ مديرکل آموزش و پرورش استان کردستان با اشاره به اينکه اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانش آموزي
مي تواند به اجتماعي شدن دانش آموزان ، آشنايي آنان با مهارت هاي زندگي و سبک اسالمي ايراني کمک کند ، گفت :

آسيب هاي اجتماعي ناشي از شرايط عمومي جهاني و خاص کشور ، تهديد بزرگ براي دانش آموزان است.

به گزارش ايکنا از کردستان ، رشيد قرباني ، مديرکل آموزش و پرورش استان کردستان در آيين توديع و معارفه مسئول
اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانش آموزان استان کردستان که روز گذشته ، هفتم مردادماه در مجتمع ايثار سنندج
برگزار شد ، با اشاره به اينکه عمر انجمن هاي اسالمي نزديک به عمر چهل ساله انقالب شکوهمند انقالب اسالمي است ،
اظهار کرد : پس از انقالب اسالمي يک جريان اصيل انقالبي با هدف پاسداري از ارزش ها و دستاوردهاي انقالب اسالمي

بين دانش آموزان و دانشجويان شکل گرفت.
وي افزود : اين نهاد مقدس مورد عنايت رهبر معظم انقالب قرار گرفت و در قالب تشکيالت خاص به عنوان يکي از بخش

هاي تأثيرگذار ، کمک حال امر آموزش و پرورش شد.
مديرکل آموزش و پرورش استان کردستان با بيان اينکه سند تحول آموزش و پرورش ، يک سند باالدستي و مورد تأکيد
است ، اظهار کرد : انجمن هاي اسالمي مي تواند به سه ساحت اعتقادي ، اخالقي ، اجتماعي و هنر و زيبايي شناختي

اين سند به صورت مستقيم و در سه ساحت ديگر به صورت غيرمستقيم ورود کند.
وي با ذکر اينکه بايد براي رشد و ارتقاي خرد فردي و جمعي در جامعه بيشتر تالش کرد ، افزود : اين امر مي طلبد

بخش هاي مختلف تعليم و تربيت در سطح آموزش و پرورش و جامعه به اين رشد کمک کنند.
قرباني گفت : انجمن هاي اسالمي دانش آموزي يک جريان اصيل انقالبي است که يکي از وظايف و رسالت هاي آن

پاسداري از ارزش هاي انقالب و انتقال دستاوردهاي آن به دانش آموزان و دانشجويان است.
بزرگ ترين تهديد براي دانش آموزان

وي با اشاره به اينکه اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانش آموزي مي تواند به اجتماعي شدن دانش آموزان ، آشنايي آنان با
مهارت هاي زندگي و سبک اسالمي ايراني کمک کند ، گفت : آسيب هاي اجتماعي ناشي از شرايط عمومي جهاني و

خاص کشور ، تهديد بزرگ براي دانش آموزان است.
مديرکل آموزش و پرورش استان کردستان با اشاره به اينکه مؤلفه صيانت از رشد اخالقي دانش آموزان در مقابل هجمه
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ها و شبيخون هاي فرهنگي ، کار ارزشمند و شايان توجهي است ، اظهار کرد : اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانش آموزي
بايد بتواند عقالنيت دانش آموزان را افزايش دهد و آنان را به مسير قرب الي الله هدايت کند.

وي با اشاره به اينکه مهم ترين نقد به نظام آموزشي اين است که آموزش ها عملياتي ارائه نمي شود و فارغ التحصيالن
کار عملي ندارند ، بيان کرد : اين آسيب در دانشگاه به دليل گرايش به مدرک ، نمود بيشتري دارد.

پيشرفت هاي مختلف کشور
قرباني با بيان اينکه جامعه در طي چهار دهه اخير با وجود چالش هاي موجود ، موفقيت هايي نيز داشته که نبايد از آن
غفلت کرد ، گفت : پيشرفت هايي که در حوزه سلول هاي بنيادي ، نانو و ساير عرصه هاي علمي در سايه انقالب اسالمي

محقق شده است ، کشور را به جايگاهي رسانده که امروز دشمن با احتياط با ما برخورد کند.
وي با اشاره به وجود چالش هايي در حوزه تربيتي اعالم کرد : خوشبختانه بسياري از جوانان به عرصه هاي مختلف
معنوي و ارزشي ورود کرده و به لحاظ تربيتي تحت تأثير قرار گرفته اند که اين مهم در سايه عملکرد مدارس و مراکز

آموزشي کسب شده است.
مديرکل آموزش و پرورش استان کردستان با اشاره به اينکه در کنار سيستم آموزش و پرورش بخش هاي ديگر جامعه
نيز در تربيت و تعليم دانش آموزان و دانشجويان نقش آفرين بوده اند ، تأکيد کرد : بايد زمينه اي براي حمايت بيشتر از

کساني که در راستاي ارتقاي فکري ، اجتماعي و اخالقي دانش آموزان گام بر مي دارند ، فراهم شود.
وي در پايان با اشاره به اينکه اتحاديه انجمن هاي اسالمي به عنوان يکي از کليدترين ياريگران آموزش و پرورش عمل
مي کند ، يادآور شد : اتحاديه انجمن هاي اسالمي در شرايط کنوني بيش از پيش در راستاي نيل به اهداف آموزشي و

پرورشي کمک رسان باشد.
انتهاي پيام

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 08:36

اجرای طرح « جاويداالثر کاک احمد متوسليان » در مدارس کردستان

گروه اجتماعي ــ مسئول جديد اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانش آموزي استان کردستان از اجراي طرح « جاويداالثر
کاک احمد متوسليان » در مدارس استان خبر داد و گفت : اين طرح بر اساس سند گام دوم انقالب اسالمي تدوين شده

است.

به گزارش ايکنا از کردستان ، سيدعليرضا عزيزي ، مسئول جديد اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانش آموزي استان
کردستان در آيين توديع و معارفه مسئول اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانش آموزي استان کردستان که روز گذشته ،
هفتم مردادماه در مجتمع ايثار سنندج برگزار شد ، اظهار کرد : طرح « جاويداالثر کاک احمد متوسليان » در مدارس

استان کردستان اجرا مي شود.
وي با اشاره به اينکه طرح « جاويداالثر کاک احمد متوسليان » بر اساس سند گام دوم انقالب اسالمي تدوين شده است

، افزود : اين طرح خاص دانش آموزان استان کردستان است که در هفت اصل تعريف شده است.
مسئول جديد اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانش آموزي استان کردستان بيان کرد : اصول اين طرح در هفت حوزه

پويايي و نشاط ، سبک زندگي ، کارآفريني ، نسل چهارم ، مطالبه گري ، رسانه و انقالب و هنر اجرايي مي شود.
وي با ذکر اينکه در حوزه پويايي و نشاط چهار عنوان برنامه تعريف شده است ، اعالم کرد : اين عناوين شامل برنامه هاي

ورزشي ، اردويي ، مسابقه اي و جنگ شادي مي باشد که از ابتداي مهرماه در مدارس اجرايي خواهند شد.
عزيزي با اعالم اينکه در حوزه سبک زندگي نيز چهار مبحث طرح شده است ، افزود : برنامه هاي مختص سبک زندگي

با گستره جامعه هدف دانش آموزان و والدينشان برگزار مي شود.
وي با يادآوري اينکه برنامه هاي حوزه اجتماعي با کمک معاونت اجتماعي استانداري دنبال خواهد شد ، ادامه داد : با
همکاري جهاددانشگاهي و سازمان فني و حرفه اي کالس هاي کارآفريني و مهارت آموزي براي دانش آموزان در نظر

گرفته شده است.
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مسئول جديد اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانش آموزي استان کردستان با اشاره به اينکه مطالبه گري نسل چهارم
انقالب نيز جزو دستورالعمل هاي آتي است ، بيان کرد : برگزاري کارگاه هاي بصيرتي و عدالت خواهي و بررسي مسائل

سياسي روز بين المللي و ملي براي دانش آموزان برگزار مي شود.
وي با بيان اينکه در حيطه رسانه اي نيز فعال سازي راديو مدرسه ، چاپ نشريه ، برنامه ريزي اندرويد و جاوا در دست
تدوين است ، اظهار کرد : ويژه برنامه هايي نيز در خصوص قرآن و عترت ، دفاع مقدس و هيئت انصار الرسول براي
دانش آموزان اهل سنت و هيأت انصار المهدي براي دانش آموزان اهل تشيع و همچنين اردوهاي جهادي را براي دانش

آموزان نيز در نظر گرفته شده است.
عزيزي با بيان اينکه در حيطه هنر نيز ويژه برنامه هاي خوشنويسي ، طراحي ، نويسندگي ، تئاتر ، عکاسي و صنايع
دستي براي دانش آموزان در نظر گرفته شده است ، يادآور شد : ويژه برنامه علمي خاص دانش آموزان در فروردين ماه
امسال آغاز شده که تا به امروز حدود پنج هزار از دانش آموزان شهرستان هاي سنندج ، سقز ، مريوان و سروآباد را تحت

پوشش قرار داده است.
انتهاي پيام

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 08:40

اسالم ، محور و مبنای کار انجمن های اسالمي مدارس است

گروه اجتماعي ــ دبيرکل اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانش آموزي کشور با بيان اينکه اسالم ، محور و مبناي کار انجمن
هاي مدارس است ، گفت : مطالبه رهبر کبير انقالب نيز از مجموعه انجمن هاي اسالمي دانش آموزان همين مسئله بوده

و در اين زمينه تالش هاي زيادي انجام شده است.

به گزارش ايکنا از کردستان ، حسين تاريخي ، دبيرکل اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانش آموزي کشور روز گذشته ،
هفتم مردادماه در آيين تکريم و معارفه مسئول اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانش آموزي استان کردستان اظهار کرد :
يکي از اتفاقات خوب اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانش آموزي به مجموعه دست اندرکاران کشور در طول اين سال ها

اثبات فرصت بروز استعدادهاي دانش آموزان براي انجام کارهاي بزرگ است.
وي افزود : در اين انجمن ها به همگان اثبات شد که دانش آموزان توان و ظرفيت قبول مسئوليت هاي بزرگ را دارند و

تجربه انقالب نيز در زمان سال هاي اوليه پيروزي و سال هاي جنگ اين را به خوبي نشان داد.
دبيرکل اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانش آموزي کشور بيان کرد : در عصر حاضر نيز که با جنگ عظيم اقتصادي روبرو
هستيم ، نقش دانش آموزان و جوانان و نوجوانان بسيار پررنگ است و بي شک ما توان و انرژي اين نسل اعتقاد و اميد

داريم.
وي با اشاره به تأثيرگذاري و توان راهبردي گروه همساالن در هدايت دانش آموزان تأکيد کرد : دانش آموزان توان

هدايت همکالس هاي خود را در مدرسه دارند لذا بايد اين فرصت به آنها داده شود تا بتوانند نقش آفريني کنند.
تاريخي اظهار کرد : در مجموعه اسناد باالدستي کشور بخصوص سند تحول بنيادين آموزش و پرورش نيز به اين مسئله

تأکيد شده که فرصت بروز و ظهور استعداد را به دانش آموزان به ويژه در مدارس بدهيم.
وي با بيان اينکه اسالم ، محور و مبناي کار انجمن هاي مدارس است ، گفت : مطالبه رهبر کبير انقالب نيز از مجموعه

انجمن هاي اسالمي دانش آموزي همين مسأله بوده و در اين زمينه تالش هاي زيادي انجام شده است.
دبيرکل اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانش آموزي کشور با بيان اينکه اتحاديه انجمن هاي دانش آموزي کردستان در
حال حاضر به عنوان يک مجموعه فرهنگي در استان شناخته مي شود ، يادآور شد : هر چند اين اتحاديه در استان در
بخش هايي با عقب ماندگي هايي روبه رو است و ظرفيت هاي استان به کشور عرضه نشده که تالش مي شود زمينه براي

اين مهم فراهم شود.
انتهاي پيام

چهارشنبه 9 مرداد ماه 1398

239



تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 16:10

مشارکت 2 هزار فرهنگي در برپايي نماز جماعت مدارس لرستان

گروه فرهنگي ـ مديرکل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به ثبت نام 750 روحاني براي اقامه نماز جماعت در مدارس
لرستان اظهارکرد : عالوه بر اين تعداد دو هزار فرهنگي در برپايي نماز جماعت مدارس لرستان نقش دارند.

به گزارش ايکنا از لرستان ، رضا زيني وند مقدم ، مديرکل آموزش و پرورش لرستان ، امروز سه شنبه ، هشتم مرداد در
آيين تجليل از آيت الله سيداحمد ميرعمادي ، نماينده ولي فقيه در استان لرستان که به مناسبت چهلمين سال برپايي
نماز جمعه برگزار شد ، ضمن تقدير از همکاري ها و کمک هاي نماينده ولي فقيه در استان به آموزش و پرورش ،

اظهارکرد : هدف اصلي خلقت تربيت است و سير رشد جسمي بايد همراه با رشد تربيتي و رسيدن به کمال ديني باشد.
وي هدف از رسالت پيامبران و انزال کتب را تربيت انسان برشمرد و با يادآوري اين مطلب که اين وظيفه امروز توسط
معلمان انجام مي شود ، تصريح کرد : سند تحول بنيادين در آموزش و پرورش به دنبال تربيت انسان تمام ساحتي است.
زيني وند مقدم با ذکر اين مطلب که سند تحول بنيادين در آموزش و پرورش به دنبال رساندن انسان را به حيات طيبه

است ، اضافه کرد : براي تربيت انسان تمام ساحتي نياز به الگو داريم که بهترين الگو پيامبر اکرم ( ص ) و ائمه هستند.
مديرکل آموزش و پرورش لرستان با تبريک سالگرد چهلمين سال برپايي نماز جمعه ، تصريح کرد : به همين مناسبت
تمام روساي ادارات و پرسنل آنان در نماز جمعه حضور داشتند البته مسئوالن آموزش و پرورش لرستان در طول سال و

به طور مستمر در نماز جمعه حاضر مي شوند.
وي با ذکر اين مطلب که برنامه هاي خوبي بين حوزه علميه و آموزش و پرورش تدوين شده است ، اضافه کرد : 750
روحاني براي اقامه نماز جماعت مدارس در سامانه آموزش و پرورش لرستان ثبت است و عالوه بر آن 2 هزار نفر از

فرهنگيان در برپايي نماز جماعت مدارس نقش دارند.
شرکت 150 هزار دانش آموز در مسابقات قرآن

زيني وند مقدم با اشاره به اين که 150 هزار دانش آموز لرستاني در مسابقات قرآن شرکت کردند ، خاطرنشان کرد : 30
هزار دانش آموز نيز در مسابقه حفظ جز سي شرکت کردند.

مديرکل آموزش و پرورش لرستان به تشکيل 800 گفتمان ديني در سطح مدارس لرستان طي يک سال گذشته اشاره
کرد و افزود : 144 مدرسه در سال تحصيلي در نماز جمعه مرکز استان شرکت کردند.

وي به شرکت 10 هزار دانش آموز در مسابقه امام شناسي اشاره کرد و گفت : طرح سوداي بندگي نيز توسط آموزش و
پرورش لرستان انجام مي شود.

کسب 12 مقام کشوري توسط دانش آموزان لرستان
زيني وند مقدم با ذکر اين مطلب که از ابتداي سال جاري تاکنون 12 مقام برتر قرآني کشوري توسط دانش آموزان
لرستان کسب شده است ، اضافه کرد : در بحث ارتقاي معدل امتحانات نهايي 14 درصد رشد ميانگين معدل نهايي در

استان داشتيم.
مديرکل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به اين که در سيل اخير آموزش و پرورش از دستگاه هاي برتر در خدمت
رساني به سيل زدگان بود ، خاطرنشان کرد : بعد از سيل جهت آمادگي سيل زدگان جهت شرکت در امتحان نهايي
100 نفر از دبيران نخبه تهران براي 400 نفر از دانش آموزان پلدختر اجراي برنامه است ، اضافه کرد : در سيل اخير

113 مدرسه تخريب شد.
بخاري هاي نفتي مدارس جمع آوري مي شود

وي با ذکر اين مطلب که 45 ميليارد تومان توسط نوسازي به مدارس اختصاص يافته است ، خاطرنشان کرد : 10
ميليارد تومان براي استانداردسازي اختصاص يافته است و تا پايان سال بخاري هاي نفتي مدارس جمع آوري خواهد شد.
زيني وند مقدم با ذکر اين مطلب که سهم استان لرستان در بودجه عمراني استان براي ساخت و نوسازي در استان
لرستان دو و نيم درصد بود ، خاطرنشان کرد : اما امسال اين سهم به 6 درصد و از 18 ميليارد به 58 ميليارد رسيده

است.
انتهاي پيام
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تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 16:44

آموزش سبک زندگي اسالمي - ايراني به دانش آموزان آذربايجان غربي

گروه اجتماعي - مدير آموزش و پرورش ناحيه 2 اروميه با اشاره به اينکه در راستاي اجراي برنامه هاي اوقات فراغت براي
دانش آموزان اروميه ، 62 پايگاه آموزشي ، فرهنگي ، تقويتي و ورزشي فعاليت مي کنند ، گفت : براي غني سازي هرچه
بهتر اوقات فراغت از مربيان توانمند استفاده شده و در اين مراکز و پايگاه ها اعتالي فرهنگ ، کار و تالش ، مهارت

آموزي و سبک زندگي اسالمي - ايراني آموزش داده مي شود.

به گزارش ايکنا از آذربايجان غربي ، محمد مجرد ، مدير آموزش و پرورش ناحيه 2 اروميه ، صبح امروز ، 8 مردادماه ، در
جلسه شوراي اداري اروميه با اشاره به اوقات فراغت دانش آموزان اظهار کرد : از فعاليت هاي مهم آموزش و پرورش ،
فعاليت کانون هاي تابستاني براي غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان است ، همان طورکه شهيد رجايي فرمودند که

مدرسه تعطيل مي شود ، ولي تعليم و تربيت هرگز تعطيل نمي شود.
وي افزود : براي ايام تابستان دانش آموزان اروميه برنامه هايي درنظر گرفته شده و 62 پايگاه آموزشي ، فرهنگي ،
تقويتي و ورزشي در اروميه در اين راستا فعاليت مي کنند که حدود 8 هزار دانش آموز در کالس هاي آموزشي و

فرهنگي که از ابتداي تيرماه آغاز شده ، شرکت کرده اند و تا پايان مردادماه اين کالس ها داير هستند.
مجرد تصريح کرد : براي غني سازي هرچه بهتر اوقات فراغت از مربيان توانمند استفاده شده و در اين مراکز و پايگاه ها

اعتالي فرهنگ ، کار و تالش ، مهارت آموزي و ترويج زندگي اسالمي - ايراني آموزش داده مي شود.
وي يادآور شد : عالوه بر فعاليت هاي فوق ، سالن هاي ورزشي نيز براي انجام فعاليت هاي ورزشي و پژوهش سراها براي

پژوهش و مطالعات علمي و کالس هاي درس براي کالس هاي فوق برنامه در اختيار دانش آموزان قرار گرفته است.
انتهاي پيام

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 17:40

کمبود 800 معلم در مدارس اروميه

گروه اجتماعي - مدير آموزش و پرورش ناحيه يک اروميه از کمبود 800 معلم در مدارس اروميه خبر داد و گفت :
درحال حاضر 7 هزار و 190 معلم در سطح اروميه مشغول تدريس هستند که از اين تعداد 6 هزار و 955 نفر در کالس

هاي درس از اول مهرماه فعاليت خواهند کرد.

به گزارش ايکنا از آذربايجان غربي ، قهرمان اشرف ، مدير آموزش و پرورش ناحيه يک اروميه ، صبح امروز ، 8 مردادماه ،
در جلسه شوراي اداري اروميه اظهارکرد : درحال حاضر 7 هزار و 190 معلم در سطح اروميه مشغول تدريس هستند که

از اين تعداد 6 هزار و 955 نفر در کالس هاي درس از اول مهرماه فعاليت خواهند کرد.
وي ادامه داد : حدود 800 نفر کمبود نيروي آموزشي در اروميه احساس مي شود که اکثرا در پايه هاي ابتدايي اين نياز

بيشتر به چشم مي خورد.
اشرف افزود : تعداد 170 هزار نفر از دانش آموزان اروميه در سال تحصيلي جاري از اول مهرماه سرکالس درس حاضر

خواهند شد که از اين تعداد ، تاکنون 135 هزار نفر در سامانه سناد ثبت نام کرده اند.
مدير آموزش و پرورش ناحيه يک اروميه تصريح کرد : در سال تحصيلي جاري تعداد 90 هزار دانش آموز در مقطع

ابتدايي مشغول تحصيل خواهند بود که تاکنون ثبت نام 83 هزار نفر از آنان در سامانه قطعي شده است.
وي خاطرنشان کرد : 37 هزار دانش آموز در دوره اول متوسطه ثبت نام مي کنند که از اين تعداد نيز 33 هزار نفر ثبت

نام قطعي انجام داده اند.
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اشرف تصريح کرد : 30 هزار نفر نيز در دوره دوم متوسطه تحصيل خواهند کرد که تاکنون حدود 50 درصد آنان ثبت
نام خود را قطعي نموده اند.

وي گفت : ثبت نام در مدارس استان از اول خردادماه با نام نويسي از دانش آموزان پايه اول آغاز شد و تا شهريور ماه
ادامه مي يابد ، اين استان ساالنه بيش از 590 هزار دانش آموز را در سامانه سناد ثبت نام مي کند.

انتهاي پيام
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بازسازی 198 مدرسه سيل زده توسط نوسازی مدارس و استانداری لرستان

خرم آباد - مديرکل آموزش وپرورش لرستان گفت : براي بازسازي 41 مدرسه خسارت ديده در سيل توسط خيرين و
اداره کل نوسازي مدارس و براي 157 مدرسه نيز از سوي استانداري لرستان تامين اعتبار شده است.

به گزارش خبرگزاري مهر ، دومين جلسه ستاد پروژه مهر لرستان با دستور کار ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته توسط
مسئولين کارگروه هاي هفت گانه و ارائه راهکارها و پيشنهادات اجرائي برگزار شد.

مديرکل آموزش و پرورش لرستان در اين جلسه پروژه مهر را به عنوان اصلي ترين وظيفه و برنامه آموزش و پرورش
معرفي کرد و گفت : پروژه مهر به نوعي طليعه و آغاز سال تحصيلي است که به واسطه آن به پيشواز سال جديد مي

رويم.
 رضا زيني وند مقدم فعاليت در قالب پروژه مهر را اقدامات موثر و مفيدي ذکر کرد که بستر را براي شروع سال تحصيلي
فراهم مي کند و تصريح کرد : همه جلوه هايي مديريتي آموزش و پرورش بايد در پروژه مهر متبلور و نمايان شود و

ساليق و خالقيت مديران را قطعاً ميتوانيم در اجراي پروژه مهر مشاهده کنيم.
مديرکل آموزش و پرورش لرستان پروژه مهر را به دو بخش تقسيم کرد و افزود : ايجاد فضاي فيزيکي مدارس و تهيه و
تعمير و تجهيز مدارس بخشي از سخت افزار پروژه مهر است ؛ ثبت نام ، برنامه ريزي درسي ، آموزشي و پرورشي و

آموزش نيروي انساني و توانمندسازي معلمان بخشي از نرم افزار پروژه مهر مدارس است.
زيني وند مقدم با اشاره به وقوع سيل در لرستان گفت : امسال بخاطر سيل فروردين مشکالت اجرايي پروژه مهر در

سطح استان مضاعف است.
وي خاطر نشان کرد : بر اثر وقوع سيل تعداد 113 مدرسه به طور کامل تخريب شده است و 310 مدرسه آسيب جدي

ديده است و 179 مدرسه تجهيزات خود را از دست دادند.
زيني وند مقدم گفت : به حول قوه الهي و با تالش هايي که انجام شده است استارت تکميل پروژه هاي نيمه تمام و
مدارس تعميري به طور شبانه روزي شروع شده است و 41 مدرسه توسط خيرين و اداره کل نوسازي مدارس و 157

مدرسه توسط استانداري بازسازي و تخصيص اعتبار آن در حال انجام است.
وي با اشاره به تخصيص اعتبار 17.5 ميليارد تومان براي تجهيز مدارس از طرف سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز
مدارس کشور و اعتبارات استانداري به مبلغ 2 ميليارد و چهارصد ميليون تومان گفت : با توجه به تخصيص اعتبارات ،

امسال نسبت به سال هاي قبل انتظار مي رود موضوع تجهيز مدارس بهتر از گذشته انجام پذيرد.
مدير کل آموزش و پرورش لرستان ميزان جذب اعتبارات براي بازسازي مدارس را از محل خيرين 86 ميليارد تومان
اعالم کرد و گفت : همچنين براي بازسازي خسارت هاي ناشي از سيل مبلغ 45 ميليارد تومان اعتبار توسط نوسازي

مدارس به اين امر اختصاص داده شده است.
کد خبر 4679890
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تيتر برتر

جمع آوری بخاری های نفتي مدارس لرستان با صرف اعتبار 10 ميلياردی

خرم آباد - مديرکل آموزش وپرورش لرستان گفت : جمع آوري بخاري هاي نفت سوز مدارس با صرف هزينه اي بالغ بر
10 ميليارد تومان توسط اداره کل نوسازي مدارس لرستان انجام مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر ، رضا زيني وند مقدم در مجمع ساالنه شوراي راهبردي بسيج فرهنگيان لرستان با تقدير و
تجليل از سردار کشکولي فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل ( ع ) لرستان ، گفت : همراهي و همگامي آموزش و پرورش و
سپاه پاسداران انقالب اسالمي در فعاليت هاي تربيتي و فرهنگي فرصتي مغتنم و ارزشمند براي رسيدن به آرمان هاي

انقالبي هر دو نهاد است.
وي با اشاره به اين نکته که اهداف نظام اسالمي در نظام تعليم و تربيت خالصه شده است ، گفت : بايد تالش کنيم
آموزش و پرورش اولويت اول همه مردم قرار گيرد و اگر اين اهتمام در همه دستگاه ها نهادينه شود جايگاه مورد نظر ما

از آموزش و پرورش در جامعه محقق خواهد شد.
مديرکل آموزش و پرورش لرستان اصلي ترين نهاد در هر جامعه را آموزش و پرورش و اصلي ترين محور را مدرسه ناميد
و گفت : معلم عنصر مرجع و تأثيرگذار است که مي تواند جامعه را متحول کند و هر گونه هزينه در آموزش و پرورش

سرمايه گذاري است.
زيني وند مقدم در تبيين موفقيت هاي آموزش و پرورش گفت درخشش جوانان در ميادين جهاني در عرصه هاي مختلف

علمي ، فرهنگي و ورزشي حاصل کار و برنامه ريزي صحيح آموزش و پرورش است.
وي رشادت و پايمردي جوانان را در حفظ و حراست از کيان اسالمي و مدافعان حرم را محصول تربيت صحيح آموزش و

پرورش عنوان کرد که مورد تاکيد مقام معظم رهبري است.
مديرکل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به اينکه قطعاً نياز است در اين زمينه کارهاي بيشتري انجام شود ، گفت :
سند تحول بنيادين به عنوان قانون اساسي آموزش وپرورش و چراغ راه و محور کار بايد اجرايي شود که مورد تاکيد

دولت ، وزارت و مقام معظم رهبري است.
زيني وند مقدم آموزش و پرورش را در دستگاه عريض و طويلي معرفي کرد که وظايف گسترده اي دارد و منابع مالي آن
متناسب با وظايف و رسالت آن نيست و خاطرنشان کرد : حدود 98 درصد بودجه آموزش و پرورش صرف پرداخت

حقوق کارکنان آن مي شود و تنها دو درصد باقيمانده بابت امورات جاري هزينه مي شود.
وي به اختصاص بودجه عمراني به آموزش و پرورش از سوي استانداري لرستان اشاره کرد و مقدار آن را 5 / 2 درصد تا
سال 96 اعالم کرد و افزود : در حالي که در ساير استان ها اعتبارات عمراني براي زيرساخت ها در آموزش و پرورش
چيزي در حدود 8 درصد بوده است ، با تالش هاي مصرانه و رايزني هاي انجام شده اين تخصيص اعتبار را در لرستان به

5 / 7 درصد ارتقا داده و مقدار آن را از 18 ميليارد تومان به 57 ميليارد تومان در سال 98 رسانده ايم.
مديرکل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به جريانات پس از سيل و تبديل تهديدها به فرصت گفت : با توجه به حضور
مقام عالي وزارت و معاونين ايشان و حضور 10 خير برتر کشور و همچنين برگزاري همايش خيرين در تهران مبلغ 214
ميليارد تومان توسط خيرين براي استان هاي سيل زده تعهد شد که با تالش هاي انجام شده سهم استان لرستان 86

ميليارد تومان از اعتبارات مربوطه رقم خورد که بخشي از آن تخصيص اعتبار شده است.
زيني وند مقدم خاطرنشان کرد : کار ساخت 32مدرسه تخريبي شروع شده و 157 مدرسه تعميري با اعتبارات نوسازي
مدارس استان و از محل کمک هاي ستاد مديريت بحران در حال مرمت و تعمير است و همچنين 41مدرسه توسط

خيرين در حال تعمير و مرمت است.
وي به بحث جمع آوري بخاري هاي نفت سوز با هزينه اي بالغ بر 10 ميليارد تومان اعتبار توسط نوسازي مدارس اشاره
کرد و گفت : با دستور موکد سرپرست محترم وزارت متبوع و همت سازمان نوسازي کشور و مدد خيرين همه بخاري

هاي نفتي در اول مهر ماه برچيده و سيستم گرمايشي مدارس استاندارد سازي مي شوند.
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مديرکل آموزش و پرورش لرستان به درآمدهاي اختصاصي آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت : اين مبلغ از 8 ميليارد
تومان در سال گذشته به 13 ميليارد تومان در سال جاري رسيده است.

زيني وند مقدم همچنين به واريز سرانه مدارس شبانه روزي و تزريق اعتبار و مواد غذايي به اين گونه مدارس اشاره کرد
و اظهار داشت : در هيچ دوره اي اين مقدار اعتبار به استان لرستان تخصيص داده نشده است.

وي خاطرنشان کرد : عالوه بر 86 ميليارد تومان کمک هاي خيرين ضمن مکاتبه با مراجع عظام از جمله دفتر آيت الله
فاضل لنکراني ساخت يک باب مدرسه را به ارزش يک و نيم ميليارد تومان در مناطق محروم تقبل کرده اند.

کد خبر 4679893
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داوری 490 اثر در نخستين جشنواره « خالقيت » مدارس ابتدايي لرستان

خبرگزاري مهر : به گزارش خبرنگار مهر ، سيد عيسي سهرابي صبح امروز سه شنبه در مراسم تجليل از برگزيدگان
جشنواره خالقيت اظهار داشت : طرح الگوهاي برتر تدريس در دوره هاي ابتدايي سه آسيب عمده داشت . وي تصريح
کرد : معموال افراد خاصي به عنوان شرکت کننده در طرح الگوهاي برتر تدريس بودند و برگزيده مي شدند ، از الگوي
معمولي تدريس استفاده مي کردند و تنها سراغ درس هاي خاص مي رفتند . معاون ابتدايي اداره کل آموزش و پرورش
لرستان با بيان اينکه جايگزين يا مکملي براي اين طرح بايد ايجاد مي شد لذا در دو محور جشنواره خالقيت در نظر
گرفته شد ، يادآور شد : اين جشنواره در بخش مديران با رويکرد دريافت ايده هاي قابل تعميم و در بخش معملمان با

ارس

به گزارش خبرنگار مهر ، سيد عيسي سهرابي صبح امروز سه شنبه در مراسم تجليل از برگزيدگان جشنواره خالقيت
اظهار داشت : طرح الگوهاي برتر تدريس در دوره هاي ابتدايي سه آسيب عمده داشت.

وي تصريح کرد : معموال افراد خاصي به عنوان شرکت کننده در طرح الگوهاي برتر تدريس بودند و برگزيده مي شدند ،
از الگوي معمولي تدريس استفاده مي کردند و تنها سراغ درس هاي خاص مي رفتند.

معاون ابتدايي اداره کل آموزش و پرورش لرستان با بيان اينکه جايگزين يا مکملي براي اين طرح بايد ايجاد مي شد لذا
در دو محور جشنواره خالقيت در نظر گرفته شد ، يادآور شد : اين جشنواره در بخش مديران با رويکرد دريافت ايده

هاي قابل تعميم و در بخش معلمان با ارسال فيلم بخشي از تدريس به صورت خالقانه برگزار شد.
سهرابي خاطرنشان کرد : از 490 اثر ارسالي ، 32 تا در بخش مديريتي و بقيه آثار مربوط به معلمين بود.

وي يادآور شد : هنوز تفکر و نگرش معلمين ما براي مدرسه محوري تبيين و محقق نشده که اگر اينچنين بود بايد تعداد
بيشتري اثر از مديران مدارس در جشنواره خالقيت دريافت مي شد.

کد خبر 4680049
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امسال 8 ميليون دانش آموز در مدارس ابتدايي مشغول تحصيل مي شوند

خرم آباد - معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش وپرورش با اشاره به اينکه امسال بيش از 8 ميليون دانش آموز ابتدايي
مشغول تحصيل مي شوند ، گفت : وضعيت مدارس مناطق سيل زده در کانون توجه است.

به گزارش خبرنگار مهر ، رضوان حکيم زاده ظهر امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اينکه امسال بيش از 8
ميليون دانش آموز در مدارس ابتدايي ما مشغول تحصيل مي شوند ، اظهار داشت : پيش بيني ما اين است که تعداد

دانش آموزان پايه اولي به يک و نيم ميليون نفر مي رسد.
وي تصريح کرد : ثبت نام پايه اولي ها امسال رشد داشته است.

معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش وپرورش با بيان اينکه با تالش همکاران ما در استان ها اين است که براي اول مهر
فضاي مدارس از جهت فضاي فيزيکي و تربيتي مکان هاي آماده اي باشند ، افزود : تاکيد داريم بر اينکه محيط مدارس
را محيط شاداب و بانشاطي نگه داريم و به جاي حافظه محوري و حافظه پروري به سمت مهارت آموزي و پرورش

خالقيت در مدارس برويم.
حکيم زاده با اشاره به اينکه در خصوص محيط مدرسه طرح جامع خشونت زدايي همه جانبه را انجام داده ايم و بعد از
بررسي و بحث علمي در پژوهشگاه اجرايي مي شود ، گفت : اميدواريم در اول مهر برنامه توانمند سازي را براي مربيان

داشته باشيم تا يک فضاي عاطفي و رواني خوبي در مدارس داشته باشيم.
وي با بيان اينکه تاکيد داريم تکيه کردن بر کتاب درسي با رويکردهاي علم تعليم و تربيت سازگار نيست ، تصريح کرد :
ما اميدواريم به جاي اينکه صرفا يک کتاب را داشته باشيم محيط ها و منابع متعدد يادگيري را مورد توجه قرار دهيم تا
دانش آموزان از طريق فعاليت هاي عملي ، دست ورزي و تکاليف مهارتي آموخته هاي درون مدرسه اي را به زندگي

واقعي پيوند بزنند.
معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش وپرورش در خصوص وضعيت مدارس ابتدايي مناطق سيل زده لرستان نيز اظهار
داشت : همکاران ما به صورت شبانه روزي زحمت مي کشند ، اقدمات بسيار خوبي انجام شده و اميدواريم براي اول مهر

مدارس ما بتوانند بدون مشکل کارشان را شروع کنند.
حکيم زاده در خصوص مدارس ديگر استان هاي سيل زده نيز گفت : سرپرست وزارت آموزش و پروش تاکيد بر آماده
سازي فضاهاي آموزش براي اول مهر دارند ، مناطق سيل زده در کانون توجه و جزو اولويت هاي وزارت آموزش و پرورش

است.
کد خبر 4680374
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پوشش 100 درصدی طرح شهاب در پايه چهارم برای سال تحصيلي جديد

خبرگزاري مهر : به گزارش خبرگزاري مهر ، فاطمه مهاجراني در نشست خبري با موضوع « باز طراحي برنامه هاي مرکز
ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان در راستاي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش » که پيش از
ظهر امروز برگزار شد ، گفت : توجه به هسته هاي نخبگاني که جز سياست کالن کشور است ، نمي تواند فقط در حوزه
دانشگاهي دنبال شود ، بلکه بايد در دوره دانش آموزي نيز مورد توجه قرار بگيرد . وي در ادامه از 9 برنامه در راستاي
سند تحول براي سال 98 در اين مرکز خبر داد و بيان کرد : مجري مستقيم اين برنامه ها مرکز سمپاد است که اين
برنامه ها در قالب چهار دسته مدارس ، طرح شهاب ، المپيادهاي علمي و جشنواره خوارزمي دسته بندي مي شود .
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تدوي

به گزارش خبرگزاري مهر ، فاطمه مهاجراني در نشست خبري با موضوع « باز طراحي برنامه هاي مرکز ملي پرورش
استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان در راستاي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش » که پيش از ظهر امروز
برگزار شد ، گفت : توجه به هسته هاي نخبگاني که جز سياست کالن کشور است ، نمي تواند فقط در حوزه دانشگاهي

دنبال شود ، بلکه بايد در دوره دانش آموزي نيز مورد توجه قرار بگيرد.
وي در ادامه از 9 برنامه در راستاي سند تحول براي سال 98 در اين مرکز خبر داد و بيان کرد : مجري مستقيم اين
برنامه ها مرکز سمپاد است که اين برنامه ها در قالب چهار دسته مدارس ، طرح شهاب ، المپيادهاي علمي و جشنواره
خوارزمي دسته بندي مي شود . تدوين برنامه براي تربيت افراد مرجع و کارشناسان مجرب و حضور در مجامع بين

المللي نيز از سوي باشگاه دانش پژوهان دنبال مي شود.
مهاجراني در ادامه بااشاره به دريافت جايگاه ششمي ايران در المپياد شيمي و رشد 13 رتبه اي نسبت به دوره گذشته ،
در تکميل اعالم برنامه هاي اين مرکز گفت : امسال طرح شهاب که از سال 93 شروع شد به پوشش 100 درصدي در
پايه چهارم خواهد رسيد و مدرسه اي نداريم که در اين دوره طرح شهاب در آن اجرا نشود . با توجه به ضرورت هدايت
دانش آموزان به سمت رشته هاي علوم انساني ، اين امر به صورت ويژه در دستورکار ما قرارگرفته و سمپاد مهارتي هم

کليد خورده و امسال براي اولين بار 260 دانش آموز را در اين حوزه پذيرا خواهيم بود.
مهاجراني درباره آزمون هاي ورودي مدارس سمپاد اظهار کرد : روش گزينش دانش آموزان براي ورود به مدارس سمپاد
بايد اصالح شود . يک راهکار اين است که تعدادي از دانش آموزان همه ساله به عنوان دانش آموزان سرآمد از سوي
معاونت آموزش ابتدايي به ما معرفي شوند تا ما بتوانيم از آنها آزمون هاي تکميلي را بگيريم . اميد است شاهد تربيت
معلمان تيزهوشان در دانشگاه فرهنگيان در آينده نزديک باشيم.حتي يک استعداد نبايد هدر برود . در اين طرح شوراي
دبيران مدرسه افراد سرآمد در متوسطه اول و دوم را به ما معرفي مي کنند و اگر نمره الزم را در تست هاي هوش کسب

کنند امکان استفاده از کتب تکميلي ، شرکت در نشست هاي علمي براي آنها فراهم مي شود.
وي ادامه داد : 10 استان کشور از جمله البرز ، اصفهان ، خراسان رضوي و شمالي ، لرستان ، سمنان ، خوزستان ، ايالم ،
شهرستان هاي تهران به عنوان پايلوت قرار است پيشگام در استقرار سندتحول باشند . کردستان و شهر تهران نيز به
زودي وارد برنامه مي شوند و اميد است تا پايان سال 20 استان را تحت پوشش ببريم و آموزش هاي الزم به آنها داده

شود.
وي با بيان اينکه آزمون تکميل ظرفيت پايه هفتم و هشتم برگزار مي شود عنوان کرد : با توجه به وجود تعدادي صندلي
خالي که در برخي مناطق قابل توجه بود ، هشتم شهريور آزمون تکميلي برگزار مي شود و از 12 تا 17 مرداد سامانه

مربوط براي ثبت نام دانش آموزان باز خواهد بود.
به گفته وي تا نيمه مرداد نتايج آزمون پايه هفتم و دهم اعالم خواهد شد.

رئيس مرکز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان در ادامه درباره برخي المپيادها گفت : المپيادهاي
علوم انساني رو به گسترش است . امسال المپياد جغرافيا برگزار شد و بيش از 5 هزار نفر نفر در آن شرکت کردند .

المپياد اقتصاد و حقوق براي سال آينده را مدنظر داريم و براي جهاني کردن المپياد ادبيات تالش مي کنيم .
کد خبر 4680449

آزاده سهرابي
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تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 18:59

مسير تازه ای در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان طراحي شده است

همدان - معاون فرهنگي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان کشور بابيان اينکه ذائقه مخاطبان کانون پرورش فکري
کودکان و نوجوانان تغيير يافته است ، گفت : مسير تازه اي در مجموعه کانون طراحي شده است.

به گزارش خبرنگار مهر ، محمدرضا زمرديان بعدازظهر سه شنبه در آيين تکريم و معارفه مديرکل کانون پرورش فکري
کودکان و نوجوانان استان همدان با بيان اينکه مخاطب اين مجموعه نسل هاي آينده ساز کشور هستند ، گفت : ذائقه

مخاطبان کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان تغيير يافته است.
وي با اشاره به اينکه تغيير اجتماعي فرهنگي در حوزه اين گروه سني پيچيده تر است و سطح فرهنگي کودکان و

نوجوانان آنها را به يک طبقه اجتماعي مجزا تبديل کرده است.
معاون فرهنگي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان با بيان اينکه کودکان و نوجوانان امروز به تکنولوژي هاي
ارتباطاتي وابستگي خاصي دارند و نمي توان در برابر نسل جديد از نگاه سنتي بهره برد ، گفت : بايد در سياست گذاري

فرهنگي فهم درستي از نگاه نسل جديد به زندگي داشت.
تغييرات رفتاري نسل جديد

وي بااشاره به تغييرات رفتاري نسل جديد عنوان کرد : اگر براي تغييرات رفتاري برنامه مدوني وجود نداشته باشد
احتمال اينکه به تغييرات ارزشي منجر شود ممکن است.

زمرديان با تاکيد بر اينکه مسير تازه اي در کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ايجاد شده عنوان کرد : فعاليت هايي
به عنوان دپارتمان مهارت هاي زندگي برگرفته از رفرنس هاي ديني مدنظر است که با حضور چهره هاي دانشگاهي

طراحي شده است.
معاون فرهنگي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان با اشاره به اينکه نسل امروز بايد به مهارت هاي زندگي مسلح
شود به اجراي طرح « پيک اميد » ويژه مناطق محروم اشاره کرد و گفت : اين اقدام با هدف آموزش و ارتقاي سطح

فعاليت هاي هنري و ادبي طراحي شده و به صورت استاني و ملي دنبال مي شود.
وي اضافه کرد : گفت : اعتماد مردم به کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان سرمايه اي گران بهاست که با آن مي

توان در سطح جامعه فرهنگ سازي کرد.
افتتاح دبيرخانه جشنواره بين المللي قصه گويي استان همدان

همچنين دبيرخانه جشنواره بين المللي قصه گويي استان همدان در حاشيه برگزاري مراسم معارفه مديرکانون پرورش
فکري کودکان و نوجوانان استان همدان افتتاح شد.

معاون فرهنگي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان کشور در آيين افتتاح دبيرخانه از آخرين فعاليت هاي استان
همدان در بحث جشنواره مطلع شد و بر جلب مشارکت ساير دستگاه ها در راستاي برگزاري پرشورتر جشنواره تاکيد

کرد.
محمد رضا زمرديان قصه گويي به زبان محلي هر منطقه را گنجينه اي دانست که به عنوان ميراث براي آيندگان به

يادگار باقي خواهد ماند.
در اين مراسم بهناز ضرابي زاده به عنوان مدير کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان همدان معرفي و از زحمات محمد

جوادي قدرداني شد.
کد خبر 4680726
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تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 21:17

47 دانش آموز در برخي از کالس های درس در قرچک مشغول تحصيل هستند

قرچک - فرماندار قرچک گفت : 47 دانش آموز در برخي از کالس هاي درس در قرچک مشغول تحصيل هستند.

به گزارش خبرنگار مهر ، بهمن خطيبي بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تهران که با
حضور محمد باقر نوبخت ، معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه کشور ، انوشيروان محسني بندپي ،
استاندار تهران ، سيد حسين نقوي حسيني ، نماينده مردم شهرستان هاي ورامين ، پيشوا و قرچک در مجلس شوراي
اسالمي و جمعي از مسئولين و مديران استاني و شهرستاني در سالن ماليک قرچک برگزار شد ، طي سخناني گفت :
تکميل کمربندي ، احداث خطوط ريلي ، تخصيص اعتبار براي تکميل ورزشگاه شهرستان قرچک و اصالح توسعه شبکه

آبفا شهرستان از جمله مهم ترين مشکالت است.
وي افزود : جمعيت قرچک به هيچ عنوان متناسب با تراکم باالي جمعيت اين شهرستان نيست و بعضا در هر کالس

درس 47 دانش آموز مشغول تحصيل هستند.
فرماندار قرچک ادامه داد : قرچک در مدخل ورودي منطقه دشت ورامين قرار دارد و در اين شهرستان تغريبا در تمام

روز ترافيک سنگين را در قرچک مشاهده مي کنيم.
کد خبر 4680854

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 12:00
ديگر منابع

فارس آنالين      جماران

بيست و دومين جشنواره بين المللي قصه گويي در شيراز برگزار مي شود

شيراز - مديرکل کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان استان فارس اعالم کرد : مرحله استاني و منطقه اي بيست و
دومين جشنواره بين المللي قصه گويي با حضور 6 استان به ميزباني شيراز برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار مهر ، زهرا افتخاري ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بيان اينکه قصه گويي قدمتي به اندازه بشر
دارد ، افزود : قصه گويي با زندگي ، فرهنگ و آدام و رسوم ايراني ها عجين شده است.

وي با تصريح اينکه کانون پرورش فکري جشنواره در دو بخش کتابخانه اي و استاني در بخش هاي دختران و پسران و
پدربزرگ ها و مادربزرگها و مادران و پدران در مفاهيم دوستي ، صبر ، عشق ، اميد و . . . برگزار مي شود ، بيان کرد :

امسال بنا به ضرورت قصه گويي با شعار « آينده ساختني است » جشنواره برگزار مي شود.
به گفته افتخاري ، جشنواره قصه گويي در بخش کتابخانه اي و استاني ميزبان 6 استان است تا شاهد جلوه هاي خوبي از

قصه گويي باشد.
وي با اعالم اينکه فراخوان جشنواره فوق از 10 تيرماه منتشر شد ، اعالم کرد : سپس رابطين قصه گويي به ستاد معرفي
شدند و در يک ماه گذشته تمهيدات قصه گويي انجام گرفت ؛ بيشتر تالش ما در کنار جشنواره برگزاري نشست هاي

تخصصي و کارگاه هاي آموزشي براي مربيان و شرکت کنندگان است.
افتخاري در ادامه افزود : از اساتيد تئاتر دعوت کرديم تا از متون قديمي ايراني اسالمي استفاده کنند . مديرکل کانون
پرورش فکري فارس با بيان اينکه زمان برگزاري جشنواره شهريورماه امسال است ، ادامه داد : تعداد قصه گويان نود ثانيه

اي به 300 نفر رسيده است.
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وي هدف اين جشنواره را توسعه و ترويج فرهنگ قصه گويي در کشور عنوان کرد و گفت : براي ايجاد زمينه اي جهت
انتقال تجربيات ، دانش نظري قصه ها را با استفاده از صاحب نظران افزايش دهيم.

مدير اجرايي منطقه 3 جشنواره قصه گويي با تصريح اينکه رويکرد اين جشنواره احيا سنت قصه گويي در اقشار مردم
است ، افزود : سال گذشته قصه گويان در بازار وکيل ، ايستگاه هاي مترو و مکان هاي عمومي ميان مردم قصه گويي

کردند ، بنابر اين ، امسال هم با روش علمي در قصه گويي گام برمي داريم.
وي با اعالم اينکه هدف مهمتر مشارکت مردمي در ترويج فرهنگ قصه گويي است ، اضافه کرد : محور موضوعي
جشنواره بيست و دوم « قصه زندگي من » است ، افزود : عالقه مندان مي توانند در قالب خاطرات مختلف در طول

زندگي پيش آمده و به عنوان يک قصه آموزنده به مردم ارايه دهند.
افتخاري ديگر بخش اين رويداد فرهنگي را قصه گويي صحنه اي در قالب قصه گويي کالسيک ( سنتي ) و قصه گويي

مردن ( نوآورانه ) اعالم کرد و گفت : مهلت ارسال به اين بخش تا 17 شهريورماه است.
وي به بخش قصه نود ثانيه ( فيلم ) اشاره کرد و گفت : مهلت ارسال به اين بخش نيز تا 10 مهرماه با شعار قصه زندگي

من بيان روايتي از شيريني ها ، تلخي ها و پندهاي زندگي است.
مديرکل کانون پرورش فکري فارس با بيان اينکه در بخش بين المللي نفرات برتر جشنواره قصه گويي و قصه گويان
حرفه اي تا 17 شهريور ماه مهلت ارسال آثار دارند ، اعالم کرد : نوشتن مقاله هاي علمي شامل 4 بخش است که در

کنار اين جشنواره برگزار مي شود.
وي يادآوري کرد که براي ارسال آثار و بارگزاري فيلم در سايت جشنواره مراجعه شود.

افتخاري با تصريح اينکه عالقه مندان مي توانند غير از بخش 90 ثانيه ، فيلم از قصه گويي گرفته و در سايت بارگزاري
کنند يا به صورت سي دي به دبيرخانه جشنواره ارسال کنند ، ادامه داد : قصه گوياني که از شيوه هاي نوآورانه استفاده

مي کنند مي توانند از ابزار بهره گرفته تا فضاسازي الزم را بکار بگيرند که داراي امتياز خاص است.
دبير جشنواره قصه گويي در منطقه 3 کشور ، افزود : يک نکته اضافه شده به جشنواره ، گروه نوجوانان داوران از بين

آنان انتخاب مي شوند و در گروه دختران و پسران از نوجواناني استفاده مي کنيم که توانمندي داشته باشند.
وي ، اضافه کرد : در بخش نوجوانان کساني که در دوره گذشته خوش درخشيدند به عنوان داور انتخاب مي شوند ؛
وقتي مرحله منطقه اي انجام مي شود استان فارس 5 قصه گو بايد معرفي کند تا در بخش منطقه اي به رقابت بپردازند
و در مرحله نهايي به ميزباني تهران در شب يلدا با حضور داوران و شرکت کنندگان بين المللي برگزار مي شود و

منتخبين معرفي مي شوند.
مدير کل کانون پرورش فکري فارس در عين حال افزود : جشن هايي هم در فرايند جشنواره داريم که در کتابخانه ها و

سطح استان برگزار مي شود.
در ادامه قائم مقام جشنواره قصه گويي فارس گفت : بر اين باور هستيم که آينده چيزي نيست که بخواهيم با آن مواجه

شويم بلکه بايد آن را ساخت.
سعيد رضا کامراني افزود : براي اينکه آينده را بسازيم بايد براي آن برنامه ريزي کنيم براي هر فعاليت بايد بستر فرهنگي

آن فراهم شود بدون توجه به مسايل فرهنگي راه به جايي نخواهيم برد.
وي با بيان اينکه در حوزه فرهنگ انتظارات با امکانات همخواني ندارد ، بيان کرد : قصه و قصه گويي به عنوان يکي از

ابزارهاي فاخر در رشد و تعالي نوجوانان نقش سازنده اي دارد.
کامراني اضافه کرد : قصه گويي موجب رشد هيجاني ، عاطفي و سالمت رواني کودکان و نوجوانان مي شود ؛ خواندن

قصه براي آنان از مهمترين عوامل موفقيت و پيشرفت آنهاست.
معاون فرهنگي کانون پرورش فکري فارس تصريح کرد : روانشناسان از همان سالهاي اوليه توصيه مي کنند براي بچه ها

قصه بگويند ؛ قصه مخصوص نوجوانان و کودکان نيست بلکه ابزاري است گرانبها که همه مي توانند از آن بهره گيرند.
به گفته کامراني ، با مراجعه به کتابهاي ديرين فارسي از ابزار قصه خوب استفاده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر ، جشنواره بين المللي قصه گويي در مرحله استاني و منطقه اي به ترتيب در استان فارس مهر و
آبان سال جاري برگزار خواهد شد.

کد خبر 4680253
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تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 15:15
ديگر منابع

khabarbanoo.com خبر داغ خانه ملت اعتماد آنالين khateetedal.ir     

برای وزارتخانه آموزش و پرورش يک وزير زن معرفي کنيد

نماينده مردم تهران ، ري ، شميرانات ، اسالمشهر و پرديس در مجلس گفت : با توجه به اينکه 60 درصد بدنه آموزش و
پرورش را زنان تشکيل مي دهند ، از رئيس جمهور مي خواهيم حداقل انتظارات جامعه زنان را با انتصاب وزير زن براي

اين وزارتخانه جامه عمل بپوشاند.

به گزارش خبرگزاري موج ، سيد فاطمه ذوالقدر نماينده مردم تهران ، ري ، شميرانات ، اسالمشهر و پرديس در مجلسدر
جلسه علني امروز مجلس شوراي اسالمي در تذکري شفاهي گفت : انتخاب وزير زن از مطالبات نمايندگان مجلس در
زمان شروع به کار دولت تدبير و اميد بود . با توجه به اينکه 60 درصد بدنه آموزش و پرورش را زنان تشکيل مي دهند ،

از رئيس جمهور مي خواهيم حداقل انتظارات جامعه زنان را با انتصاب وزير زن براي اين وزارتخانه جامه عمل بپوشاند.
نماينده مردم تهران ، ري ، شميرانات ، اسالمشهر و پرديس در مجلس تصريح کرد : برخالف انتظار ، صحبت هايي از
حذف و يا کمرنگ شدن پست سازماني مشاوران و دفتر امور زنان در دستگاه هاي اجرايي خصوص کادر وزارت آموزش و
پرورش به گوش مي رسد که نه تنها مغاير ماده 101 قانون برنامه ششم بلکه خلف وعده دولت در انتخاب زنان در 30

درصد پست هاي مديريتي است.
ذوالقدر ادامه داد : بخشنامه سازمان امور استخدامي مبني بر استفاده از پست هاي موجود مانع اجراي ماده 101 مي
شود ، بر اين اساس از رئيس جمهور و معاونت امور زنان خواستار تخصيص پست هاي سازماني مناسب با لحاظ فوريت

هستيم.
وي در پايان خطاب به رئيس جمهور گفت : از شما مي خواهيم در جهت لغو قانون ممنوعيت ايجاد واحدهاي توليدي
سبز در شعاع 120 کيلومتري تهران اقدام کند زيرا عالوه بر دامن زدن به مشکل بيکاري ، با توجه به سرريز شدن

بيکاران ساير استان ها منجر به بروز ناهنجاري هاي اخالقي ، اجتماعي و فرهنگي مي شود.
نماينده مردم تهران و ري در پايان از وزير راه وشهرسازي خواستار رسيدگي به وضعيت جاده ري به ورامين و نصب

دوربين و سرعت گير شد.

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 12:23

ايران در المپياد شيمي رتبه ششم جهان را کسب کرد

نشست خبري رييس مرکز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار آموزش خبرگزاري موج ، نشست خبري فاطمه مهاجراني ، رييس سازمان ملي پرورش استعدادهاي
درخشان با محور باز طراحي برنامه هاي مرکز سمپاد در راستاي تحول سند بنيادين برگزار شد.

رييس سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان با بيان اينکه تا کنون چهار بار بصورت متفاوت در جهان درخشيده ايم
، گفت : خبر خوشي که در اين نشست اعالم ميکنم اين است که ايران در المپياد شيمي رتبه ششم جهان را کسب کرد.
مهاجراني در ادامه افرود : با توجه به اينکه سياست هاي کشور مبني بر سياست هاي نخبگاني است ما در صدد تعريف

مجدد سند تحول در مدارس هستيم.
وي در ادامه با بيان اينکه امسال براي نخستين بار سمپاد مهارتي 260دانش آموز را پذيرا خواهد بود ، خاطرنشان کرد :
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در مجموع برنامه هاي ما در سمپاد شامل 9 برنامه خواهد بود که بطور مشخص مرکز ملي استعدادهاي درخشان در
محورهاي کلي يعني برنامه شهاب ، المپيادها ، و جشنواره هاي خوارزمي اين برنامه ها را پي خواهد گرفت.

اين خبر تکميل مي شود.

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 15:34

جزييات ششمي ايران در المپياد شيمي

رييس سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان گفت : با کسب 1 مدال طال ، 2 مدال نقره و 1 مدال برنز در المپياد
شيمي ، ايران به رتبه ششم جهان رسيد.

فاطمه مهاجراني در گفتگو با خبرنگار آموزش خبرگزاري موج ، در تشريح جزييات کسب چهار مدال جهاني توسط دانش
آموزان ايراني در المپياد جهاني شيمي 2019 فرانسه گفت : رسم انصاف حکم مي کند که در ابتدا از اين دانش آموزان
که زحمات زيادي را براي اعتالي نام کشور عزيزمان متحمل شده اند ، قدرداني کنيم . اما در مورد کسب اين اتفاق بايد
بگويم که ايران در پنجاه و يکمين المپياد جهاني شيمي که در فرانسه برگزار شد طبق معمول حضوري فعال داشت و در

اين المپياد چهار نفر از عزيزان ما شرکت داشتند.
رييس سازمان ملي استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان ( سمپاد ) در ادامه عنوان کرد : اين تيم چهار نفره در
المپياد شيمي در مجموع چهار مدال خوشرنگ را براي کشورمان به ارمغان آوردند که مشتمل بر 1 مدال طال ، 2 مدال
نقره و 1 مدال برنز است که ما اين پيروزي فخر آفرين را به خود اين دانش آموزان و خانواده هاي محترمشان و جامعه

علمي و نخبگاني کشور تبريک مي گوييم .
وي در ادامه به نام مدال آوران اين پيروزي ملي اشاره کرد و گفت : در پنجاه و يکمين المپياد جهاني شيمي فرانسه ،

آقاي مصطفي مقيمي خيرآبادي مدال طالي اين مسابقات را کسب کرد که در واقع تنها مدال طالي کشورمان بود.
مهاجراني در ادامه اين مبحث افزود : در مسابقات ياد شده دو مدال نقره داشتيم که توسط آقايان علي جهرمي و امير
رضا باقري دلويي کسب شد و آخرين مدال که در واقع چهارمين مدال اين دوره از المپياد شيمي بود ، مدال برنز بود که

توسط آقاي اميرعلي اهرابي به دست آمد.
رييس سازمان ملي استعدادهاي درخشان ( سمپاد ) اظهار داشت : با اکتساب چهار مدال ياد شده توسط دانش آموزان

ايراني در المپياد شيمي فرانسه ، کشورمان در اين المپياد رتبه ششم جهان را کسب کرد.
وي در خاتمه متذکر شد : تيم ملي المپياد علمي شيمي جمهوري اسالمي ايران اواخر تير ماه 98 براي شرکت در پنجاه
و يکمين المپياد جهاني 2019 عازم پاريس شد که سرپرستي اين تيم به عهده سيف اله جليلي ، رئيس کميته المپياد

شيمي است.
مهاجراني ادامه داد : اين المپياد از يکشنبه 30 تيرماه در پاريس آغاز شده و به مدت 10 روز طول خواهد کشيد و
انشالله تيم المپياد شيمي کشورمان در ميان استقبال هموطنانا خود بامداد روز چهارشنبه 9 مرداد ماه ساعت 1 : 40

بامداد به کشور بازخواهدگشت.
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تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 17:59

رتبه امسال المپياد شيمي ايران 6 و سال گذشته 19 بود

موج : رئيس مرکز استعدادهاي درخشان با بيان اينکه امسال 3 هزار نفر در سمپاد پذيرش مي شوند گفت : ايران در
المپياد شيمي امسال رتبه ششم جهان را کسب کرد در حالي که اين رتبه در سال گذشته 19 بود . به گزارش خبرنگار
آموزش خبرگزاري موج ، فاطمه مهاجراني در نشست خبري پيش از ظهر امروز ( سه شنبه 8 مرداد ماه 98 ) با محور باز
طراحي برنامه هاي مرکز استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان در اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش
گفت : با توجه به اينکه سياست هاي کالن کشور مبتني بر سياست هاي نخبگاني است ، بايد توجه کرد که نمي توان

اين موضوع را تنها در حوزه هاي دانشگاه دنبال کرد . لذا متولي امور نخبگاني در حوزه دانش آ

به گزارش خبرنگار آموزش خبرگزاري موج ، فاطمه مهاجراني در نشست خبري پيش از ظهر امروز ( سه شنبه 8 مرداد
ماه 98 ) با محور باز طراحي برنامه هاي مرکز استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان در اجراي سند تحول بنيادين
آموزش و پرورش گفت : با توجه به اينکه سياست هاي کالن کشور مبتني بر سياست هاي نخبگاني است ، بايد توجه
کرد که نمي توان اين موضوع را تنها در حوزه هاي دانشگاه دنبال کرد . لذا متولي امور نخبگاني در حوزه دانش آموزي

سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان است.
تبيين برنامه هاي 98را در راستاي اجراي سند تحول بنيادين

رييس سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان در ادامه با بيان اينکه هدف از اين جلسه اين است که برنامه هاي 98
را در راستاي اجراي سند تحول بنيادين در آموزش و پرورش تبيين کنيم ، ادامه داد : در مجموع 9 برنامه داريم که به
طور مشخص مجري آنان مرکز ملي استعدادهاي درخشان است و در قالب 4 دسته فعاليت کلي يعني " مدارس
استعدادهاي درخشان " ، " طرح ملي شهاب " ، " المپيادها " و " جشنواره خوارزمي " دسته بندي مي شوند که طراحي
برنامه هاي منعطف و سيال در حوزه پرورشي در دسته اول فعاليت ها براي تربيت چندبعدي دانش آموزان انجام مي

شود.
طراحي الگو و برنامه هاي پرورشي براي تربيت افراد چند بعدي

وي در بخش ديگري از سخنانش تصريح کرد : برنامه اول طراحي الگو و برنامه هاي پرورشي است که در زيرنظام
راهبري و مديريت قرار مي گيرد تا افراد چند بعدي تربيت شوند . ضمن آنکه تقويت برنامه هاي علمي معلمان و دانش
آموزان براي حل مسايل ملي و محلي با برگزاري جشنواره خوارزمي و کارسوق علمي محقق مي شود . بطور مثال کنگره
قرآني سمپاد برنامه اي است که هدف ما را محقق مي کند و برنامه بعدي که باشگاه دانش پژوهان جوان متولي آن است
، تدوين برنامه براي افراد مرجع و کارشناسان در مجامع و رقابت هاي بين المللي است که المپياد علمي را شامل مي

شود.
رتبه امسال ايران در المپياد شيمي 6 و رتبه سال گذشته 19 بود

وي در ادامه با اعالم خبر کسب رتبه ششم جهان توسط تيم المپياد شيمي کشورمان گفت : تا کنون چهار بار بصورت
متفاوت در جهان درخشيده ايم . امسال هم ايران خوش درخشيده و بايد اين خبر خوش را در اين نشست اعالم کنم که
تيم المپياد شيمي کشورمان در المپياد شيمي فرانسه رتبه ششم جهان را کسب کرد . اين در حالي است که رتبه ايران

در سال گذشته 19 بود.
طرح شهاب استعداديابي دانش آموز را به خوبي هدايت مي کند

مهاجراني در ادامه اظهاراتش اضافه کرد : تدوين برنامه جامع استعداديابي در دوره هاي تحصيلي در ساحت هاي تربيتي
براي کشف استعدادها يکي ديگر از برنامه هاي ماست که برنامه ملي شهاب آن را محقق مي کند . امسال اين برنامه به
پوشش 100 درصدي در پايه چهارم مي رسد . ضمن آنکه هيچ مدرسه اي نيست که طرح ملي شهاب در آن اجرا نشود
. چرا که اتصال طرح شهاب با هدايت تحصيلي مي تواند ثابت کند اين طرح براي دانش آموزان 32 منطقه اجرا مي شود

و توانسته دانش آموزان را در راستاي استعداديابي به خوبي هدايت کند.
کتب تکميلي براي بچه ها توليد مي کنيم

رييس سمپاد در تشريح برنامه اي ديگر که در اين سازمان پي گرفته مي شود افزود : توليد محتواي يادگيري تکميلي
براي دانش آموزان با نيازهاي ويژه از برنامه هاي ديگر ما است . کتب تکميلي را براي بچه ها توليد مي کنيم که محتواي
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مورد نياز به دانش آموزان داده مي شود.
سمپاد مهارتي امسال 260 دانش آموز را مي پذيرد

وي در ادامه متذکر شد : يکي ديگر از برنامه هاي ما در سمپاد طراحي ساز وکارهاي رشته هاي برتر علوم انساني است
که در هدايت دانش آموزان به سوي علوم انساني چند سالي است که در دستور کار قرار گرفته است و براي نمونه امسال
سمپاد مهارتي براي اولين بار 260 دانش آموز را در مدارس استعداد درخشان پذيرا است و برنامه ديگر تثبيت و اجراي
آزمون هاي پيشرفت تحصيلي ويژه مدارس استعدادهاي درخشان است . در اين برنامه از درصدي از دانش آموزان که به

عنوان سرآمد معرفي مي شوند تست و آزمون هاي تخصصي گرفته شود.
يکي از برنامه هاي مهم ما توجه به گروه هاي آموزشي است

مهاجراني اضافه کرد : در سمپاد گروه هاي آموزشي وجود نداشت که با تالش همکاران يکي از برنامه هاي مهم ما توجه
به گروه هاي آموزشي است که در سال گذشته هر استان متولي يک استان به صورت الکترونيکي شد . لذا تقويت جايگاه

گروه هاي آموزشي از ديگر برنامه هايي است که کمک مي کند آموزش با کيفيت بهتر و بيشتري صورت بگيرد.
رييس سازمان ملي استعدادهاي درخشاندر ادامه اظهار داشت : برنامه نهم توانمندسازي مديران و معلمان و شناسايي
ظرفيت هاست . چرا که کار کردن با افراد تيزهوش نياز به آموزش هاي خاص دارد الزم است همانند دانش آموزان
استثنايي آموزش هاي الزم براي تيزهوشان هم باشد و در اين زمينه دبيران متخصص داشته باشيم . لذا با توجه به
وضعيت غيرمطلوب اين موضوع ، آموزش و پرورش بايد نقش موثري ايفا کند . در متوسطه اول مي توان در علوم پايه
ايجاد انگيزه کرد . با گسترش روابط دانش آموزان استعداد درخشان با ساير دانش آموزان و توجه به افزايش تعامالت آنان

مي توان اين برنامه را عملياتي کرد که استان خوزستان پايلوت اين برنامه است.
کار سوق ها و طرح کالس تير هوش

وي در بخش ديگري از سخنانش در خصوص سمپاد مهارتي يادآور شد : کارسوق ها به عنوان پودمان معرفي شده و در
اتصال با هم افراد بامهارت را تربيت مي کنند . طرح کالس تيز هوش يا فرد تيز هوش به اين صورت است که در اين
طرح شوراي دبيران مدرسه افراد سرآمد در متوسطه اول و دوم را معرفي کرده و بعد از آزمون هوش با کسب حدنصاب

مي توانند همراه مدارس سمپاد حرکت کنند.
آموزش سند تحول در 10 استان

رئيس مرکز پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان در رابطه با اجراي سند تحول بنيادين در سازمان تحت
مديريت خود گفت : در پياده سازي سند تحول بنيادين برخي استان ها بايد پيشگام باشند ، مدارس استعدادهاي
درخشان در 10 استان سند را آموزش ديده اند و در دو سوم مدارس پيشتاز هستند که قرار است سند را آموزش دهند.

وي در مورد ديپلماسي علمي تصريح کرد : بعد از هر ميزباني براي المپيادها تعدادي از کشورهاي عالقه مند از دانش
آموزان و مدال آوران ما در دوره هاي آموزشي خود استفاده مي کنند . امسال براي اولين بار ميزبان 3 دوره آمادگي

المپيادها بوديم که گامي در راستاي اهداف ايران 1404 است.
برگزاري آزمون تکميل ظرفيت پايه 7 و 8 شهريور

رييس سمپاد عنوان کرد : آزمون تکميل ظرفيت پايه هفتم و هشتم سمپاد در تاريخ 8 شهريور برگزار مي شود و از 12
مرداد تا 17 مرداد سامانه براي ثبت نام دانش آموزان باز است . ضمن آنکه در آزمون پايه هفتم که نتايج آن بزودي اعالم

مي شود 10 نفر اول براي شهرستان هاي استان تهران هستند اين نشان ني دهد استعدادها در تهران جمع نشده اند.
اعالم نتايج آزمون پايه هاي هفتم و دهم سمپاد تا نيمه مرداد

مهاجراني در خاتمه سخنانش اعالم کرد : اعالم نتايج آزمون پايه هاي هفتم و دهم سمپاد تا نيمه مرداد خبر داد و گفت
: تعداد ورودي دانش آموزان علوم انساني 260 نفر در سال 93 بوده که در سال 98 اين تعداد بالغ بر 3 هزار نفر رسيده

است.
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خوانا نيوز

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 09:19
ديگر منابع

omid-khouzestan.ir   خوزستان آنالين

رتبه سوم تيم دانش آموزی خوزستان در المپياد ملي دادرس

خوانانيوز : سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خوزستان از کسب رتبه سوم کشوري هفتمين دوره مسابقات سراسري
طرح ملي دادرس توسط دانش آموزان دختر خوزستاني خبر داد.

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خوزستان از کسب رتبه سوم کشوري هفتمين دوره مسابقات سراسري طرح ملي
دادرس توسط دانش آموزان دختر خوزستاني خبر داد.

مهدي رفيعي دهکردي اظهار کرد : هفتمين دوره رقابت هاي طرح ملي دادرس ، 29 تير تا 3 مردادماه با حضور 31 تيم
دانش آموزي از سراسر کشور در اردوگاه شهيد باهنر تهران برگزار شد.

وي با اشاره به حضور دو تيم 14 نفره از دانش آموزان خوزستاني در اين رقابت ها ، افزود : در اين مرحله از مسابقات
طرح ملي دادرس تيم دانش آموزي دختران ناحيه يک اهواز موفق شد در بين بيش از 500 دانش آموز دختر شرکت

کننده در اين رقابت ها ، رتبه سوم تيمي را کسب کند.
رفيعي دهکردي ادامه داد : دانش آموزان شرکت کننده در اين مرحله از مسابقات در قالب رشته هاي پناه گيري و خروج
ايمن ، حمايت حياتي پايه ( BLS ) ، کنترل خونريزي ، پانسمان و بانداژ ، شکستگي و آتل بندي ، احياي قلبي و ريوي (

CPR ) ، اسکان اضطراري ( چادر زني ) و اطفاي حريق با يکديگر به رقابت پرداختند.
سرپرست آموزش و پرورش استان خوزستان در پايان گفت : برگزاري المپيادهاي اين چنيني نقش مهمي در آماده
سازي دانش آموزان براي روزهاي سخت و اضطراري ايفا مي کند و به نوعي تاب آوري جامعه در برابر بحران هاي طبيعي

را افزايش مي دهد.

پيوند کوتاه :

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 15:12

وعده بنياد برکت برای ساخت مدرسه وندرآباد تحقق نيافت

مدرسه 9 کالسه طرح برکت روستاي وندرآباد شهر اسدآباد ، بعداز گذشت يک سال و 5 ماه از آغاز عمليات اجرايي آن
هنووز پيشرفت چنداني ندارد ، اين درحالي است که قرار بود اين پروژه يکساله تحويل آموزش و پرورش شود.

به گزارش شبکه اطالع رساني راه دانا به نقل از عصر همدان ؛ مدرسه 9 کالسه طرح برکت روستاي وندرآباد شهر اسدآباد
، در دهه فجر سال 96 بود که با حضور مسئوالن استاني و شهرستاني و در زمان دو فرماندار قبلي ( آقايان افشاري و

حميدوند ) و ( آقاي سجادي ) رئيس قبلي آموزش و پرورش به زمين زده شد ؛
قرار بود اين پروژه آموزشي که جز طرح هاي بنياد برکت است ، در 9 کالس درس با زيربناي 746 متر در 2 طبقه با

تأمين اعتبار 850 ميليون توماني از سوي اين بنياد ساخته و تا سال آينده يعني سال 97 به بهره برداري برسد.
اما هنوز بعداز گذشت يک سال و 5 ماه از آغاز عمليات اجرايي آن خبري از افتتاح آن نيست و امروز به عنوان يکي از

مطالبات اهالي روستاي وندرآباد مطرح است.
عمليات اجرايي اين پروژه آموزشي تا حد فداسيون پيش رفته است اما بنا به گفته اهالي روستا به داليل نامعلومي کار

ساخت مدرسه خوابيده است.
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رئيس اداره آموزش و پرورش اسدآباد در اين زمينه گفت : پروژه مدرسه دخترانه روستاي وندرآباد که در سال 96 کلنگ
زني شد ، جز طرح هاي بنياد برکت است و اين بنياد نيز زير نظر رهبري و با کمک هاي خيرين انجام ميشود.

غالمرضا همايي لطيف با بيان اينکه يکي از اقدامات بنياد برکت مدرسه سازي است و تاکنون 5 مدرسه در اين شهرستان
ساخته است ، افزود : به نظر مي سد به دليل شرايط اقتصادي و تورم در کشور ، اين بنياد با مشکل اعتبارات مواجه شده

است و ما پيگيري ادامه کار ساخت آن هستيم.
وي اذعان داشت : در حال رايزني هستيم که جلسه را با بنياد برکت کشور برگزار و مشکالت آن را برطرف کنيم.

انتهاي پيام /

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 22:41

مدرسه هوشمند چيست و چه ويژگي هايي دارد ؟ آيا امکان هوشمندسازی تمام مدارس کشور تا
پايان سال وجود دارد ؟

آذري جهرمي وزير ارتباطات وعده هوشمندسازي تمام مدارس کشور را تا پايان سال داد اين در حالي است که براي
اجراي اين طرح ، احتياج به تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاي گسترده اي مي باشد و با توجه به شواهد و نبود زير

ساخت هاي الزم ، نه تنها تا پايان سال بلکه تا چند سال آينده امکان اجراي آن در سرتاسر کشور وجود ندارد.

به گزارش شبکه اطالع رساني راه دانا ؛ طي چند سال اخير ، با نزديک شدن به بازگشايي مدارس و شروع سال جديد
تحصيلي ، اجراي طرح هوشمندسازي مدارس کشور شنيده مي شود ؛ طرحي که با اجراي آن مي توان سيستم آموزشي
کشور را متحول ساخت اما هر بار با گذشت چند ماه از سال تحصيلي دوباره به فراموشي سپرده مي شود . اين روزهاي
دوباره با نزديک شدن به بازگشايي مدارس ، زمزمه هاي اجراي اين طرح در کشور به گوش مي رسد ؛ اين بار وزير
ارتباطات قول اجراي اين طرح را تا پايان سال در مدارس سرتاسر کشور داده است . در اين گزارش به بررسي اين طرح و

تجهيزات الزم براي اجراي آن در کشور مي پردازيم.
منظور از مدرسه هوشمند چيست ؟

مدرسه هوشمند ، به مدرسه اي گفته مي شود که کنترل و مديريت آن بر اساس تکنولوژي جديد و کامپيوتر مي باشد و
سيستم ارزيابي به کار رفته در آن به صورت هوشمند طراحي شده است . دانش آموزان اين مدارس ، عالوه بر نقش
يادگيرنده ، نقش فرا يادگيري نيز دارند و اجازه دارند مرتبط با منابع درسي خود پا را فراتر گذاشته و چيزهايي را
بياموزند که بسيار فراتر از دروس سنتي مي باشد . در اين مدارس ، تاکيد نظام آموزشي بيشتر بر روي دانش آموز محور
بودن مي باشد و اين بدان معناست که دانش آموزان مي توانند در هر مبحثي از دروس وارد شده و نقش يک پژوهش گر
را ايفا کنند و معلمين نيز قادرند با استفاده از منابع نرم افزاري و اينترنت به تدريس دروس جديد مرتبط با عاليق دانش

آموزان بپردازند .
مدارس هوشمند چه ويژگي هايي دارند ؟

اصول تدريس و يادگيري دروس در مدارس هوشمند به صورت ديداري - شنيداري مي باشد و معلمين دروس خود را به
کمک کامپيوتر و توسط فيلم ، انيميشن و . . . . و ابزار هاي چند رسانه اي ( کالمي ، بصري ، شنيداري و عملي ) ارائه
مي دهد تا زمينه رشد همه جانبه استعداد هاي دانش آموزان را فراهم نمايد . اين مدارس داراي ويژگي هاي خاصي مي

باشد که در ادامه به معرفي مهمترين خصوصيت اين مدارس مي پردازيم.
1 - يادگيري بدون محدوديت زماني :

يکي از خصوصيات اين مدارس اين است که فرايند يادگيري محدود به ساعات خاصي از روز نمي باشد . به عبارت ديگر ،
در مدارس هوشمند ، دانش آموزان ميتواند در هر ساعت از شبانه روز از طريق اينترنت و شبکه و يا نرم افزار ها ، به

يادگيري مطالب درسي خود بپردازند و در کالس هاي آموزش از راه دور حضور داشته باشد.
2 - استفاده از ابزارهاي هوشمند به جاي جزو و کتاب :

در اين مدارس دانش آموزان ديگر از ابزارهاي سنتي همچون نوشتن جزوات در سر کالس و استفاده از کتاب ها مستثني

چهارشنبه 9 مرداد ماه 1398

255



هستند و به جاي آن از ابزارهاي هوشمند همچون لپ تاپ و يا تبلت استفاده مي کنند و از طريق آن مباحث درسي را
دنبال مي نمايند به همين دليل دانش آموزان اغلب بجاي کيف هاي مملو از کتاب هاي حجيم ، تنها با کامپيوترهاي

کيفي در سر کالس درس حاضر مي شوند.
3 - برگزاري آزمون هاي ارزيابي دانش آموزان به صورت آنالين :

در مدارس هوشمند ، ارزيابي ها بصورت آنالين و بالدرنگ برگزار مي شود و همين امر باعث مي شود که دانش آموز
هميشه براي آزمون هاي متفاوت آماده باشد . همچنين اين امر باعث مي شود که معلمان بسيار ساده تر به ارزيابي

دانش آموزان بپردازند و ديگر نگران تصحيح اوراق امتحاني متعدد نباشند .
4 - استفاده از شيوع هاي نوين براي استعالم حضور و غياب دانش آموزان :

يکي ديگر از ويژگي هاي مدارس هوشمند ، استفاده از سيستم حضور و غياب آنالين مي باشد . در اين مدارس ، دانش
آموزان با استفاده از کارت هايي که در اختيار آن ها قرار مي گيرد ، ورود خود به مدرسه را ثبت مي نمايند و از اين
طريق به درستي تعيين مي گردد که دانش آموز درچه ساعتي وارد و درچه ساعتي ازمدرسه خارج شده است . اين امر

ميتواند تا حد زيادي از نگراني هاي والدين درخصوص اينکه آيا فرزندشان به مدرسه رسيده است يا خير بکاهد.
تجهيزات الزم براي هوشمند ناميدن يک مدرسه

مدرسه هوشمند نيز مانند هر سيستمي ، براي پياده سازي اهداف خود نياز به امکانات خاصي مي باشد تا بتواند نسلي
توانمند در عرصه زندگي و توانا در خلق دانش تربيت کند . اين امکانات را مي توان در دو گروه سخت افزاري و نرم افزاي

تقسيم کرد که عبارت اند از :
1 - تجهيزات سخت افزاري و شبکه شامل :
رايانه شخصي به تعداد دانش آموزان مدارس

سرور
چاپگر و اسکنر

WAN پهناي باند متناسب براي شبکه
تجهيزات Active / Passive شبکه

2 - تجهيزات نرم افزاري شامل :
وب سايت مخصوص هر مدرسه

نرم افزارهاي ساخت محتواي دروس
نرم افزارهاي آموزشي چند رسانه اي

نرم افزار اتوماسيون اداري
تجهيزات تامين برق اضطراري

تأکيد وزير ارتباطات بر هوشمند سازي مدارس تا پايان سال 98
چند ماهي است که دوباره زمزمه هوشمند سازي مدارس کشور به گوش ميرسد اين بار محمدجواد آذري جهرمي ، وزير
ارتباطات و فناوري اطالعات کشور خبر از هوشمند سازي تمام مدارس کشور داد . وي هفته گذشته در نشستي که با

حسيني سرپرست وزارت آموزش و پرورش داشت گفت :
 « ايران هوشمند براي هوشمندسازي به تجهيزات و شاخص هاي زيادي نياز دارد که يکي از شاخص هاي مهم ، مدارس
هوشمند است و قانون گذار به درستي در برنامه ششم توسعه در ماده 69 بر هوشمند سازي مدارس تأکيد کرده است .
در تفاهم نامه اي که امروز با حسيني سرپرست وزارت آموزش و پرورش امضا کرديم اين است که مدارس را هوشمند
کنيم و تکليف قانوني ماست که بايد انجام دهيم ، تأمين زيرساخت هاي ارتباطي يک مرحله است که به عهده وزارت
ارتباطات قرار دارد و تمام مدارس کشور بايد تا پايان سال 98 به شبکه ملي اطالعات متصل شود . وي گفت : در مناطق
شهري و زير20هزار نفر جمعيت اين کار به صورت رايگان انجام مي شود و در بقيه موارد اگر هزينه داشته باشد ، وزارت

ارتباطات براي اتصال مدارس به شبکه ملي اطالعات حتماً تخفيف قابل توجهي در نظر خواهد گرفت. »
آيا زير ساخت هاي الزم براي پياده سازي طرح هوشمند سازي مدارس تا پايان سال 98 وجود دارد ؟

اجراي طرح هوشمندسازي سرتاسري مدارس کشور ، طرح بسيار ضروري براي سيستم آموزشي کشور مي باشد که
اجراي آن مي تواند گام هاي اساسي در پيشرفت دانش آموزان و آشنايي آن ها با فناوري ها نوين و پرورش خالقيت هاي
آنان ايفا کند . اما با توجه به سخنان محمد جواد آذري جهرمي ، وزير ارتباطات کشور مبني بر هوشمندسازي تمام
مدارس کشور تا پايان سال ، اين سئوال مطرح مي شود که آيا زيرساخت هاي اجراي اين طرح در کشور وجود دارد يا نه

؟
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همانگونه که در باال به آن اشاره کرديم براي هوشمندسازي مدارس احتياج به امکانات سخت افزاي و نرم افزاري خاصي
مي باشد . طي چند سال اخير متأسفانه به دليل تحريم هاي آمريکا بودجه آموزش و پرورش کشور افزايش چنداني
نداشته است و با توجه به افزايش هزينه هايي جاري اين وزارتخانه همچون حقوق معلمان و هزينه هاي جانبي ديگر ،
اين سازمان با مشکالت عديده اي روبه رو شده است و بنابر اعالم مسئولين وزارت آموزش و پرورش بيش از 98 درصد
بودجه اين وزارتخانه صرف هزينه هاي جاري مي شود که اين عامل باعث شده است بسياري از دانش آموزان به ويژه
دانش آموزان مناطق محروم براي ادامه تحصيل با مشکل رو به رو شوند . متأسفانه هستند دانش آموزاني که به جاي
تحصيل در مدارس ، در اتاقک ها و خرابه هاي نا امن و يا کپري ها در حال تحصيل هستند و نه تنها به وسايل اوليه
آموزش همچون تخته سياه ، گچ ، ميز و صندلي دسترسي ندارند بلکه حتي براي تأمين کتب درسي خود نيز با مشکل
رو به رو هستند حال اين سئوال پيش مي آيد که وزارت ارتباطات چگونه مي تواند براي اين دانش آموزان وسايلي

همچون ويدئو پروژکتور ، لب تاپ ، اينترنت پرسرعت بي سيم ، نرم افزار اتوماسيون اداري و . . . را فراهم نمايد ؟
نمونه اي از کالس هاي غير استاندارد در مناطق محروم در کشور

از سوي ديگر عالوه بر تجهيزات نرم افزاي و سخت افزاي ، معلمان و دست اندرکاران سيستم آموزشي کشور بايد دوره
هاي خاص استفاده از اين تجهيزات را بگذرانند و همچنين منابع دروس دانش آموزان نيز با توجه به هوشمندسازي
مدارس بايد تغيير کند که اين مراحل براي اجرا ، به بازه زماني چند ساله نياز دارد حال اين سئوال مطرح مي شود که با

توجه به موانع موجود آيا اجراي اين طرح آن هم تا پايان سال و در سرتاسر کشور محقق خواهد شد ؟
هوشمند سازي مدارس بهانه جديد مدارس براي دريافت شهريه از دانش آموزان ؟

با توجه به اعالم وزارت ارتباطات ، در صورت اجراي اين طرح ، قرار است براي شهرهايي که باالي 20 هزار جمعيت دارد
اتصال مدارس آن به شبکه ملي به صورت رايگان صورت گيرد و براي شهرهاي کوچکتر ، وزارت ارتباطات تخفيف قائل

شود.
سئوال ديگري که در اين زمينه به وجود مي آيد آن است که مابقي اين هزينه را چه کسي بايد تقبل کند چرا که با
توجه به بودجه آموزش و پرورش ، اين وزارتخانه قادر به تأمين هزينه هاي جانبي اين طرح نمي باشد و اگر قرار باشد
خود مدارس اين هزينه ها را تأمين کند قطعاً دانش آموزان با مشکل روبه رو مي شوند چرا که متأسفانه طي سال هاي
اخير ، مدارس حتي هزينه هاي مربوط به خريد شيرآب مدارس ، هزينه هاي آب و برق و گاز و . . . را از دانش آموزان
درخواست مي کنند و در صورت مشخص نبود هزينه هاي مربوط به اجراي اين طرح ، هوشمندسازي مدارس تبديل به

بهانه جديد مدارس براي اخذ هزينه هاي بيشتر از دانش آموزان خواهد شد.
کالم آخر . . .

براي اجراي طرح هوشمند سازي مدارس ، احتياج به يک برنامه دراز مدت مي باشد به عنوان مثال مدرسه اي که امروز
به نام هوشمند ايجاد مي شود ممکن است حتي بيشتر از 10 سال طول بکشد تا ابزار خود را که شامل زير ساخت
ارتباطي ، آموزش معلمين ، محتواي مناسب ، تغيير روش هاي آموزشي و فرهنگ سازي والدين است ، کامل کند که
الزمه آن همکاري تمام بخش ها و نهادهاي دولت مي باشد و تنها با يک وعده و آن هم در کمتر از 7 ماه قابليت اجرا را

ندارد .
منبع : علم و فناوري نيوز

انتهاي پيام /

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 08:02
ديگر منابع

اخباربانک پول و تجارت نقدينه خبر داغ امتداد نيوز

شما نيوز 3 بي ان سرمد نيوز تاپ خبر 24 دنيای بانک اقتصاد گردان ايران اکونوميست

سبا724 افق تهران

      

      

 

آغاز احداث سومين مدرسه شهدای بانک ملي ايران در گيالن
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ديوان اقتصاد : مراسم کلنگ زني سومين مدرسه شهداي بانک ملي ايران در استان گيالن با اعتباري معادل سه ميليارد
ريال و با حضور جمعي از خانواده شهدا ، رئيس اداره امور شعب استان گيالن و مسئوالن محلي برگزار شد .

آغاز احداث سومين مدرسه شهداي بانک ملي ايران در گيالن
سه شنبه , مرداد 8 , 1398 - 12 : 16

بانک ، بيمه و بورس
بانک

لينک کوتاه اشتراک گذاري با تلگرام پرينت
 مراسم کلنگ زني سومين مدرسه شهداي بانک ملي ايران در استان گيالن با اعتباري معادل سه ميليارد ريال و با حضور

جمعي از خانواده شهدا ، رئيس اداره امور شعب استان گيالن و مسئوالن محلي برگزار شد.

 به گزارش ديوان اقتصاد ، امام جمعه شهرستان رضوانشهر در اين مراسم با تقدير از اقدام ارزشمند بانک ملي ايران براي
احداث مدرسه در مناطق محروم ، اظهار اميدواري کرد با مديريت جهادي مسئوالن ، هرچه سريع تر عمليات اجرايي

احداث مدرسه شش کالسه پونل رضوانشهر آغاز شود.
احداله اميري رئيس اداره امور شعب استان گيالن بانک هم با اشاره به اينکه تمامي مديران و مسئوالن ، دست پرورده
نظام آموزش و پرورش کشورند ، گفت : بانک ملي ايران به عنوان امين مردم ، عالوه بر انجام امور اقتصادي ، از محل
منابعي که در اختيار دارد همواره در حوزه مسئوليت هاي اجتماعي و فعاليت هايي نظير مدرسه سازي ، ساخت درمانگاه

، حمايت از شرکت هاي دانش بنيان ، ساخت و مرمت مساجد و . . . حضوري پررنگ و موثر دارد.
بانک ملي ايران از سال 1388 تا کنون با تامين منابع و صرف هزينه به مبلغ بيش از 200 ميليارد ريال به ساخت ،
بازسازي ، تکميل مدارس و مجتمع هاي آموزشي ، هوشمند سازي مدارس ، خريد ميز و نيمکت و وسايل کمک آموزشي

101 باب مدرسه در سطح کشور اقدام کرده است.

ما را در شبکه هاي اجتماعي دنبال کنيد.
کانال تلگرام ديوان اقتصاد صفحه اينستاگرام ديوان اقتصاد

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 23:15
ديگر منابع

تيتر برتر
 

جزيياتي از نحوه طراحي سواالت آزمون هوش مدارس تيزهوشان

سادس : معاون مرکز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و باشگاه دانش پژوهان جوان ضمن اعالم اينکه نتايج آزمون
ورودي مدارس سمپاد هفته آينده اعالم خواهد شد گفت : امسال آزمون هوش ، تخصصي و علمي بود و شايد بتوان گفت
در مقايسه با سال گذشته شمار شرکت کنندگاني که اعتراض و شکايتي نسبت به طراحي سواالت داشته باشند بسيار کم
و در حد صفر بود . حميد رحماني در گفت وگو با سادس ، درباره کيفيت سواالت آزمون ورودي مدارس استعدادهاي
درخشان پايه هفتم در سال جاري با توجه به مشکالت و اعتراضات بيشماري که سال گذشته نسبت به سواالت آزمون
ورودي صورت گرفته بود اظهار کرد : سال گذشته آزمون ريون از دانش آموزان گرفته شده بود و شاهد اعتراضاتي نسبت

معاون مرکز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و باشگاه دانش پژوهان جوان ضمن اعالم اينکه نتايج آزمون ورودي
مدارس سمپاد هفته آينده اعالم خواهد شد گفت : امسال آزمون هوش ، تخصصي و علمي بود و شايد بتوان گفت در
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مقايسه با سال گذشته شمار شرکت کنندگاني که اعتراض و شکايتي نسبت به طراحي سواالت داشته باشند بسيار کم و
در حد صفر بود.

حميد رحماني در گفت وگو با سادس ، درباره کيفيت سواالت آزمون ورودي مدارس استعدادهاي درخشان پايه هفتم در
سال جاري با توجه به مشکالت و اعتراضات بيشماري که سال گذشته نسبت به سواالت آزمون ورودي صورت گرفته بود
اظهار کرد : سال گذشته آزمون ريون از دانش آموزان گرفته شده بود و شاهد اعتراضاتي نسبت به طراحي سواالت بوديم.
وي افزود : اما امسال آزمون هوش ، تخصصي و علمي بود و شايد بتوان گفت در مقايسه با سال گذشته شمار شرکت

کنندگاني که اعتراض و شکايتي نسبت به طراحي سواالت داشته باشند بسيار کم و در حد صفر بود.
معاون مرکز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و باشگاه دانش پژوهان جوان با بيان اينکه البته نظرات مختلفي به صورت
مکتوب به ما اعالم شده که بررسي کرديم و پاسخ داديم که مشکلي در آزمون نبوده و آنها هم قانع شده اند اظهار کرد :

امسال ، مشکالتي نظير سال گذشته را شاهد نبوديم.
رحماني با بيان اينکه نتايج آزمون هوش و انتخاب دانش آموزان سرآمد در سال جاري واقعي تر است گفت : آزمون
ورودي پايه هفتم صرفا آزمون هوش بوده و سواالت درسي طراحي نشده بود که دانش آموز بخواهد درس بخواند و اگر
کسي بهتر خوانده نمره بهتري گرفته باشد . آزمون طوري برگزار شد که در حيطه هاي مختلف هوشي بود و دانش آموز

بايد في البداهه پاسخ مي داد تا مشخص شود هوشش چقدر بوده است.
به گفته وي نتايج آزمون ورودي مدارس سمپاد هفته آينده اعالم خواهد شد.

انتهاي پيام

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 09:15

366 مرکز رفاهي خانه معلم ، 300 اردوگاه و 2 هزار مدرسه مجری طرح اسکان تابستاني فرهنگيان

مديرکل تعاون و پشتيباني با اشاره به اينکه اسکان تابستاني فرهنگيان تا 15 شهريور ادامه دارد ، اظهار کرد : 366 مرکز
رفاهي خانه معلم ، 300 اردوگاه و 2 هزار مدرسه مجري طرح اسکان تابستاني فرهنگيان هستند.

مديرکل تعاون و پشتيباني با اشاره به اينکه اسکان تابستاني فرهنگيان تا 15 شهريور ادامه دارد ، اظهار کرد : 366 مرکز
رفاهي خانه معلم ، 300 اردوگاه و 2 هزار مدرسه مجري طرح اسکان تابستاني فرهنگيان هستند.

 به گزارش معاونت روابط عمومي و اطالع رساني آموزش وپرورش به نقل از پانا ، گودرز کريمي فر در مورد اسکان
تابستاني فرهنگيان گفت : آموزش و پرورش در راستاي توجه به منزلت اجتماعي فرهنگيان همچنين تسهيل مسافرت
هاي تابستاني با شعار کيفيت مطلوب ، امنيت پايدار و مسافرت ارزان ، برنامه هايي را تدوين کرده است و تعداد 7 هزار و
660 نفر از عوامل اجرايي در سراسر کشور ، مسافرت هاي تابستاني را در 495 پايگاه پذيرش ، سازمان دهي و ساماندهي

مي کنند.
وي ادامه داد : 2 هزار و650 مدرسه در قالب 23 هزار و 960 کالس درس ، اختصاص 366 مرکز رفاهي خانه معلم ،
تعداد 300 اردوگاه مجهز به انضمام 50 پرديس دانشگاهي در قالب 2 هزار و 404 اتاق ، 2 هزار و 548 سوئيت داراي 16
هزار و 448 تخت خواب در سراسر کشور به همراه 220 تاالر و 138 رستوران از هفته آخر خرداد تا 15 شهريور 98 براي

اجراي طرح اسکان موقت فرهنگيان در سفرهاي تابستاني در راستاي اسکان فرهنگيان آماده پذيرايي است.
مديرکل تعاون و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش گفت : از مهم ترين اقدامات صورت گرفته در اين طرح مي توان به
افزايش سطح خدمات اسکان ، توجه ويژه به وسايل سرمايشي ، بهسازي و زيباسازي پايگاه هاي پذيرش ، اطالع رساني با
نصب بنرهاي اسکان ، اتخاذ تدابير امنيتي براي حفظ و حراست از اموال مهمانان و همچنين برپايي نمايشگاه هاي بومي
و سنتي در جوار پايگاه هاي پذيرش استان ها براي آشنايي با فرهنگ هر منطقه و براي افزايش ماندگاري سفرهاي

تابستاني ، اشاره کرد.
کريمي فر در پايان به ثبت نام اينترنتي و رزرو اينترنتي اشاره کرد و گفت : « پذيرش اينترنتي هم زمان با شروع طرح از

هفته سوم خرداد تا پايان طرح اسکان ادامه دارد. »
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سپيدارآنالين

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 04:20
ديگر منابع

اعتماد آنالين

طرح ملي گفت و گو در مدارس کشور اجرا شد

سپيدار : براي نخستين در کشور طرح ملي گفت و گو سال تحصيلي 97 - 98 در 2 کانون مهم مدرسه و خانه اجرايي
شد . امروزه يکي از مشکالت اساسي کشور کاهش زمان گفت و گو بين اعضاي خانواده است به طوريکه ميانگين گفت و
گوي اعضاي خانواده به کمتر از 20 دقيقه در روز رسيده در حالي که در گذشته بيش از 2 ساعت بوده است.مديرکل
دفتر امور زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش گفت : طرح گفت و گوي ملي بايد به عنوان يک رويه درون آموزش و
پرورش و حتي در خانه ها گسترش داده شود.فرحناز مينايي پور روز دوشنبه در گفت و گو با ايرنا در کرج اظهارداشت :
امسال طرح گفت وگو ملي در 1200 کالس درس کشور اجرا شد.وي خاطرنشان کرد : در اين طرح فرآيند شيوه هاي

مها

براي نخستين در کشور طرح ملي گفت و گو سال تحصيلي 97 - 98 در 2 کانون مهم مدرسه و خانه اجرايي شد.
امروزه يکي از مشکالت اساسي کشور کاهش زمان گفت و گو بين اعضاي خانواده است به طوريکه ميانگين گفت و گوي
اعضاي خانواده به کمتر از 20 دقيقه در روز رسيده در حالي که در گذشته بيش از 2 ساعت بوده است.مديرکل دفتر امور
زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش گفت : طرح گفت و گوي ملي بايد به عنوان يک رويه درون آموزش و پرورش و
حتي در خانه ها گسترش داده شود.فرحناز مينايي پور روز دوشنبه در گفت و گو با ايرنا در کرج اظهارداشت : امسال
طرح گفت وگو ملي در 1200 کالس درس کشور اجرا شد.وي خاطرنشان کرد : در اين طرح فرآيند شيوه هاي مهارت
ارتباطي و گفت گوي دانش آموزان با دانش آموزان ، دانش آموزان با اولياي مدرسه ، دانش آموزان با مسئوالن شهر و
استان خود و دانش آموزان با والدين در منزل دنبال مي شود.مينايي پور تصريح کرد : يکي از برنامه هاي اصلي دولت
اين است که طرح ملي گفت و گوي بين نسلي را به عنوان يک مساله مهم و اساسي ، در خانه و مدارس گسترش
دهد.وي اضافه کرد : در هر استان بين 30 تا 40 کالس از دهم آذرماه سال تحصيلي 98 - 97 زير پوشش اين طرح ملي
قرار گرفته است . مينايي پور ادامه داد : تمام صحبت هايي که نوجوانان و جوانان درباره مسائل و مشکالت جدي در
عرصه ارتباطي دارند ، درست و دقيق است ، بنابراين بايد در پاسخ به اين مطالبات دانش آموزان ، گفت و گوي بين
نسلي را در آموزش و پرورش و در سطح مدارس توسعه يابد.وي با اشاره به اينکه گفت و گوي ملي و بين نسلي به عنوان
يک نياز اساسي در جامعه به شمار مي رود ، افزود : بايد صداي دانش آموزان ، جوانان و نوجوانان را بشنويم و اين تعامل
را در قالب گفت و گوها با نسل آينده ساز و جوان جامعه داشته باشيم.مديرکل دفتر امور زنان و خانواده وزارت آموزش و
پرورش بيان داشت : اين گونه نشست ها بسيار مي تواند در تعامل و گسترش و توسعه گفت و گو ها بين نسل امروز و
نسل گذشته تاثيرگذار باشد.وي عنوان کرد : مشارکت خانواده ها نيز در اجراي اينگونه طرح هاي ارتباطي بسيار ضرورت
دارد زيرا تا زماني که والدين و دانش آموزان نسبت به يک موضوع اتفاق نظر نداشته باشند ، نمي توان آن موضوع يا طرح
را موفق دانست.مينايي پور افزود : از آنجا که ميزان گفت و گوي بين نسلي و ميان اعضاي خانواده ها به شدت کم شده
است ، بهترين راهکار توسعه عمليات اجرايي اين گونه طرح ها به ويژه در مدارس است زيرا همانگونه که رهبر معظم
انقالب فرمودند ، مدرسه کانون تحول است.وي تاکيد کرد : در اين طرح آموزش هاي الزم توسط کارشناسان حوزه علوم
تربيتي پيرامون دوره بلوغ نيز به دانش آموزان داده شد.اين طرح ملي دانش آموزان دوره متوسطه را تحت پوشش قرار

داد.
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سپيدارآنالين

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 04:22

آموزش و پرورش البرز به کمک بخش کشاورزی مي آيد

سپيدار : تفاهم نامه همکاري سه جانبه بين آموزش و پرورش البرز ، پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران و
استانداري البرز با هدف ترويج فرهنگ سواد کشاورزي منعقد شد . براين اساس اين تفاهم نامه بخشي از فعاليت هاي
آموزشي ددر مدارس به ترويج فرهنگ کشاورزي و مشارکت دانش آموزان در اين بخش اختصاص مي يابد.ب ، مدير کل
آموزش و پرورش البرز روز دوشنبه در نشست انعقاد اين تفاهم نامه اظهارداشت : رويکرد اصلي شکل گيري پژوهش
سراهاي کشور ، ايده پردازي ، نوآوري و خالقيت در ابعاد مختلف توسط دانش آموزان است.ساالر قاسمي بيان داشت : با

توجه به فضاي محدود مدارس ، پژوهش سراها مي توانند اين ايده ها را عملياتي کنند.وي با اشاره به اينکه

تفاهم نامه همکاري سه جانبه بين آموزش و پرورش البرز ، پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران و استانداري
البرز با هدف ترويج فرهنگ سواد کشاورزي منعقد شد.

براين اساس اين تفاهم نامه بخشي از فعاليت هاي آموزشي ددر مدارس به ترويج فرهنگ کشاورزي و مشارکت دانش
آموزان در اين بخش اختصاص مي يابد.ب ، مدير کل آموزش و پرورش البرز روز دوشنبه در نشست انعقاد اين تفاهم نامه
اظهارداشت : رويکرد اصلي شکل گيري پژوهش سراهاي کشور ، ايده پردازي ، نوآوري و خالقيت در ابعاد مختلف توسط
دانش آموزان است.ساالر قاسمي بيان داشت : با توجه به فضاي محدود مدارس ، پژوهش سراها مي توانند اين ايده ها را
عملياتي کنند.وي با اشاره به اينکه آموزش بايد پژوهش محور باشد ، خاطرنشان کرد : ماهيت آموزش بايد حس
کنجکاوي ، خالقيت و پرسشگري را در دانش آموز افزايش دهد.قاسمي تصريح کرد : دانش آموز بايد فرصت براي پرسش
داشته و پاسخ مناسب را دريافت کند تا انگيزه خود را از دست ندهد.وي اضافه کرد : پژوهش سراها بايد از ظرفيت علمي
و تحقيقاتي بخش هاي مختلف استفاده کنند زيرا فلسفه ي وجودي پژوهش سراها همين است و رويکرد محدودي نبايد
داشته باشند.مدير کل آموزش و پرورش البرز ادامه داد : با توجه به ظرفيت و مختصات مطلوب دانشکده کشاورزي و
همچنين نبود هنرستان کشاورزي و نياز شديد در اين استان ، با اين همکاري بسياري از مشکالت دراين زمينه رفع
خواهد شد.قاسمي يادآورشد : تحت پوشش قرار گرفتن و پايلوت بودن تعدادي از مدارس و اقدامات مشترکي که مي
توان انجام داد را بايد در مفاد تفاهم نامه آورده و در اسرع وقت آغاز به کار کنيم.وي با بيان اينکه يکي از کارهاي مهم
آموزش و پرورش فرهنگ سازي است ، افزود : با اين اقدام سواد کشاورزي و کارايي دانش آموزان و اوليا آنان در بحث
حفظ محيط زيست را نيز افزايش دهيم.اين مسئول يادآورشد : در حياط مدرسه و با کاشت درخت و گل و استفاده از
ايده وايده پردازي دانش آموز روي سواد کشاورزي آنها و فرهنگ سازي مسائل کشاوزي کارکرده و تاثير گذار بود . استان

البرز460 هزار دانش آموز و حدود 25 هزار فرهنگي دارد.

سپيدارآنالين

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 08:06
ديگر منابع

يک هزار و 544 معلم استان البرز متقاضي نقل و انتقال شده اند

سپيدار : معاون توسعه مديريت و پشتيباني آموزش و پرورش استان در ميزگرد ايرنا با موضوع پروژه مهر گفت : يک
هزار و 544 نفر از معلمان استان البرز متقاضي نقل و انتقال شده اند . مراد مالمير در اين ميزگرد خبري اظهار داشت :
براي استقبال از دانش آموزان در فضايي بانشاط در مهرماه 98 ، آماده سازي مدارس يکي از اقدامات مهم در پروژه مهر را
تشکيل مي دهد.مالمير بيان داشت : اين معاونت در کميته تعمير و تجهيز وظيفه بازسازي ، نوسازي و بهسازي فضاهاي
آموزشي و تعمير تجهيزات مدارس را بر عهده دارد.وي با اشاره به اينکه اعتبارات الزم براي انجام پروژه مهراز محل

اعتبارات استاني از جمله 5 درصد سهم شهرداري ها تامين شده است ، خاطرنشان کرد : ب
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معاون توسعه مديريت و پشتيباني آموزش و پرورش استان در ميزگرد ايرنا با موضوع پروژه مهر گفت : يک هزار و 544
نفر از معلمان استان البرز متقاضي نقل و انتقال شده اند.

مراد مالمير در اين ميزگرد خبري اظهار داشت : براي استقبال از دانش آموزان در فضايي بانشاط در مهرماه 98 ، آماده
سازي مدارس يکي از اقدامات مهم در پروژه مهر را تشکيل مي دهد.مالمير بيان داشت : اين معاونت در کميته تعمير و
تجهيز وظيفه بازسازي ، نوسازي و بهسازي فضاهاي آموزشي و تعمير تجهيزات مدارس را بر عهده دارد.وي با اشاره به
اينکه اعتبارات الزم براي انجام پروژه مهراز محل اعتبارات استاني از جمله 5 درصد سهم شهرداري ها تامين شده است ،
خاطرنشان کرد : براي تعمير ميز و نيمکت هاي مدارس کارگاه تعمير با مشارکت دانش آموزان در آموزش و پرورش
ساوجبالغ فعال شده است ، در اين کارگاه 1000 ميز و نيمکت تعمير و به مدارس تحويل داده مي شود و 500 دستگاه
کمد نيز براي مدارس خريداري شده است.مالمير با بيان اينکه امسال پيش بيني مي شود 15 هزار نفر به جمعيت دانش
آموزي البرز افزوده مي شود ، اضافه کرد : آماده کردن فضاهاي آموزشي براي جمعيت باالي دانش آموزي يکي از دغدغه
هاي مهم مديران آموزش و پرورش در استان است.معاون توسعه مديريت و پشتيباني اداره کل آموزش و پرورش البرز با
بيان اينکه يک هزار و 544 نفر متقاضي نقل و انتقال در البرز شده اند ادامه داد : يک هزار و 673 نفر از طريق ماده هاي
قانوني جذب مي شوند و 400 نفر از فرهنگيان استان نيز بازنشسته مي شوند.وي عنوان کرد که در سال تحصيلي آينده
57 هزار ساعت حق التدريسي نياز داريم که پيش بيني مي شود ساعت حق التدريسي استان به 65 هزار ساعت هم
برسد.تاکنون نيز 275 هزار دانش آموز براي دريافت کتاب نام نويسي کرده اند و در اين بين البرز هر ساله در ثبت نام
کتاب هاي درسي دانش آموزان جز سه استان برتر است.وي جمعيت معلمان شاغل و بازنشسته را در البرز 50 هزار نفر
اعالم کرد و گفت : البرز 2 هزار و 63 کد مدرسه دارد.مالمير از تعمير و بهسازي 200 سرويس بهداشتي مدارس به
عنوان يکي از اقدامات مهم آموزش و پرورش البرز در قالب پروژه مهر نام برد و خاطرنشان کرد : معاونت تربيت بدني و

سالمت نيز براي تجهيز مدارس در اين حوزه ، 20 کاروان تجهيزاتي در قالب پروژه مهر پيش بيني کرده است.

سپيدارآنالين

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 08:19

ايجاد فضای با نشاط در مدارس از اولويت های مهم آموزش و پرورش استان در . . .

سپيدار : سرپرست معاونت آموزش متوسطه در ميزگرد ايرنا گفت : ايجاد فضاي با نشاط در مدارس از اولويت هاي مهم
آموزش و پرورش استان در پروژه مهر98 است مهريار کرمي سرپرست معاونت آموزش متوسطه و دبير پروژه مهر اداره
کل آموزش و پرورش البرز در اين ميزگرد اظهار داشت : فرآيند پروژه مهر 98 با هدف تمهيد مقدمات الزم براي شروع
باشکوه سال تحصيلي 99 - 98 و ايجاد زير ساخت هاي الزم آموزشي و تربيتي در اين استان اجرايي شده است.پروژه
مهر و عدالت آموزشي مهريار کرمي بيان داشت : پروژه مهر 98 يکي از مهمترين برنامه هاي مهم البرز است که مي تواند

نقش مهمي در ايجاد و توسعه عدالت آموزشي در استان داشته باشد.وي با اشاره به اينکه کيفيت بخشي ،

سرپرست معاونت آموزش متوسطه در ميزگرد ايرنا گفت : ايجاد فضاي با نشاط در مدارس از اولويت هاي مهم آموزش و
پرورش استان در پروژه مهر98 است

مهريار کرمي سرپرست معاونت آموزش متوسطه و دبير پروژه مهر اداره کل آموزش و پرورش البرز در اين ميزگرد اظهار
داشت : فرآيند پروژه مهر 98 با هدف تمهيد مقدمات الزم براي شروع باشکوه سال تحصيلي 99 - 98 و ايجاد زير
ساخت هاي الزم آموزشي و تربيتي در اين استان اجرايي شده است.پروژه مهر و عدالت آموزشي مهريار کرمي بيان داشت
: پروژه مهر 98 يکي از مهمترين برنامه هاي مهم البرز است که مي تواند نقش مهمي در ايجاد و توسعه عدالت آموزشي
در استان داشته باشد.وي با اشاره به اينکه کيفيت بخشي ، ارتقاي عدالت آموزشي و تالش براي تامين تجهيزات مورد
نياز مدارس ، از مهمترين مزيت هاي اجراي پروژه مهر در مدارس است ، خاطرنشان کرد : کيفيت بخشي آموزشي و
ساماندهي نيروي انساني در اين طرح نياز به توجه ويژه دارد.وي گفت : اجراي مطلوب و ايجاد فضايي بانشاط در مدارس
البرز يکي از اولويت هاي مهم آموزش و پرورش البرز در قالب پروژه مهر98 است . دبير پروژه مهر اداره کل آموزش و
پرورش ادامه داد : عمليات اجرايي پروژه مهر به منظور ايجاد هماهنگي ها و تصميم سازي هاي درست و بهينه براي
بازگشايي مدارس از نيمه خرداد ماه 98 در البرز عملياتي شد به گونه اي که شيوه نامه اين پروژه مهم با رويکرد نظام
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مدرسه مدرسه محوري به مدارس استان ارسال شد.وي تصريح کرد : پروژه مهر با پنج هدف که شامل بهينه سازي
عملکرد نيروي انساني ، ارتقا کمي و کيفي فعاليت هاي آموزشي ، احصا دقيق موانع و آسيب هاي موجود در حوزه هاي
گوناگون ، اجراي برنامه هاي از قبل پيش بيني شده در فرآيند آموزشي و تربيتي و استفاده بهينه از فرصت هاست در
مدارس البرز کليد خورده استکرمي با بيان اينکه برنامه ريزي براي يک سال تحصيلي هدفمند و کارآمد در عرصه
آموزشي و تربيتي در قالب پروژه مهر برنامه ريزي مي شود ، افزود : برنامه هاي راهبري اين طرح در قالب پنج کميته
تخصصي اجرايي مي شود.پروژه مهر فرآيندي مهم در عرصه تعليم و تربيت سرپرست آموزش متوسطه اداره کل آموزش و
پرورش البرز ، پرو ژه مهر را يک فرآيند بهم پيوسته در بخش اداري ، مالي ، آموزشي ، فرهنگي و خدماتي دراستان
دانست و خاطرنشان کرد : در اين پروژه ملي نبايد کوتاهي داشته باشيم و آن را به نحو احسن اجرا کنيم.کرمي با اشاره
به اينکه پروژه مهر فرآيندي است که هر ساله با دستورالعمل ويژه از سوي وزارت آموزش و پرورش ابالغ مي شود ، افزود
: اين طرح با هدف برنامه محوري فعاليت ها و فراهم کردن زمينه هاي مناسب و تمهيد ساز و کار الزم براي ارتقاي کمي
و کيفي فعاليت هاي آموزش و پرورش در آستانه بازگشايي مدارس در امر تعليم و تربيت در سطح ملي اجرا مي شود.وي
بيان داشت : براي اجراي شاخص هاي اين پروژه مهم از نظر کيفي نياز به همدلي ، همراهي ، پشتکار و همکاري همه
همکاران استان در قالب کار تيمي است.وي در ادامه به کسب رتبه عالي اين استان در پروژه مهر 97 در کشور اشاره کرد
و گفت : تالش مي شود در پروژه مهر 98 جايگاه برتر استان البرز در اجراي کيفي اين طرح ملي بر اساس شاخص هاي
اعالم شده ، حفظ شود.کميته هاي 5 گانه و نظارت ويژه پروژه مهردبير پروژه مهر آموزش و پرورش البرز بيان داشت :
براي اجراي کيفي پروژه مهر 98 در استان 5 کميته به نام تعمير و تجهيز ، نظارت و ارزيابي ، ساماندهي ، تعيين
صالحيت و توجيه ، تبليغ و اطالع رساني فعال شد.کرمي افزود : اعضاي اين کميته ها بر حسب وظايفي که بر عهده
دارند براي انجام کارها در پروژه مهر عمل مي کنند تا بستر مناسب براي بازگشايي مدارس در اول مهر ماه بوجود آيد.وي
خاطرنشان کرد : براي نظارت و ارزيابي فعاليت هاي مربوط به پروژه مهر ، هر هفته تيم هاي تخصصي ويژه اين پروژه
مهم در مدارس حضور پيدا مي کنند تا نقاط قوت و ضعف را شناسايي کنند.وي تصريح کرد : اتخاذ تصميم هاي
اثربخش در هر کميته ، توانمندسازي نيروي انساني ، نظارت کامل بر روند ثبت نام ، آماده سازي فضاي آموزشي و
تجهيزات مورد نياز ، توسعه متوازن شاخه اي و رشته اي ، اجراي مطلوب هدايت تحصيلي و صدور به موقع ابالغ ها براي
نيروي انساني از ديگر بخش هاي مهم پروژه مهر است.وي از انتخاب معاونين آموزش و پرورش استان به عنوان معين
مناطق به منظور افزايش هماهنگي در اجراي فرآيند هاي مربوط به پروژه مهر و ارائه گزارش در نشست شوراي معاونين
استان ، برگزاري همايش استاني با حضور مسئولين دبيرخانه هاي مناطق و عوامل مرتبط با پروژه مهر را از ديگر اقدامات
انجام شده در استان البرز براي بازگشايي مدارس نام برد.اين مسئول اضافه کرد : تشکيل کميته توسعه متوازن شاخه ها
و رشته هاي تحصيلي براي دانش آموزان پايه نهم دوره اول متوسطه از ديگر برنامه هاي گنجانده شده در پروژه مهر

است.کرمي عنوان کرد : در البرز براي 30 هزار و 385 دانش آموز پايه نهم اين استان برگه هدايت تحصيلي صادر شد.
وي يادآورشد : شيوه ثبت نام در مدارس البرز نيز در 19 خردادماه 98 به مدارس ارسال شد.

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 01:24

تخصيص 20 ميليارد توماني برای نوسازی و تجهيز مدارس لرستان

شعار سال : 17.5 ميليارد تومان براي تجهيز مدارس از طرف سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس کشور و 2
ميليارد و چهارصد ميليون تومان توسط استانداري تخصيص يافت.استارت تکميل پروژه هاي نيمه تمام و مدارس تعميري

شروع شده و 41 مدرسه توسط خيرين و اداره کل نوسازي مدارس و 157 مدرسه توسط استانداري بازسازي ميشود.

شعار سال : 17.5 ميليارد تومان براي تجهيز مدارس از طرف سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس کشور و 2
ميليارد و چهارصد ميليون تومان توسط استانداري تخصيص يافت.استارت تکميل پروژه هاي نيمه تمام و مدارس
تعميري شروع شده و 41 مدرسه توسط خيرين و اداره کل نوسازي مدارس و 157 مدرسه توسط استانداري بازسازي

ميشود.
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 رضا زيني وند در دومين جلسه ستاد پروژه مهر لرستان ، با بيان اينکه پروژه مهر به عنوان اصلي ترين وظيفه و برنامه
هاي آموزش و پرورش است ، اظهار داشت : پروژه مهر به نوعي طليعه و آغاز سال تحصيلي است که به واسطه آن به

پيشواز سال جديد مي رويم.

وي فعاليت در قالب پروژه مهر را اقدامي موثر براي شروع سال تحصيلي جديد دانست و افزود : همه جلوه هايي مديريتي
آموزش و پرورش بايد در پروژه مهر متبلور و نمايان شود و ساليق و خالقيت مديران را قطعاً ميتوانيم در اجراي پروژه

مهر مشاهده کنيم.

مديرکل آموزش و پرورش لرستان پروژه مهر را به دو بخش تقسيم کرد و افزود : ايجاد فضاي فيزيکي مدارس و تهيه و
تعمير و تجهيز مدارس بخشي از سخت افزار پروژه مهر است ؛ ثبت نام ، برنامه ريزي درسي ، آموزشي و پرورشي و

آموزش نيروي انساني و توانمندسازي معلمان بخشي از نرم افزار پروژه مهر مدارس است.

زيني وند مقدم با اشاره به وقوع سيل در لرستان گفت : امسال بخاطر سيل فروردين مشکالت اجرايي پروژه مهر در
سطح استان مضاعف است.

وي خاطر نشان کرد : بر اثر وقوع سيل تعداد 113 مدرسه به طور کامل تخريب شده است و 310 مدرسه آسيب جدي
ديده است و 179 مدرسه تجهيزات خود را از دست دادند.

زيني وند مقدم گفت : با تالش هايي که انجام شده است استارت تکميل پروژه هاي نيمه تمام و مدارس تعميري به طور
شبانه روزي شروع شده است و 41 مدرسه توسط خيرين و اداره کل نوسازي مدارس و 157 مدرسه توسط استانداري

بازسازي و تخصيص اعتبار آن در حال انجام است.

وي با اشاره به تخصيص اعتبار 17.5 ميليارد تومان براي تجهيز مدارس از طرف سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز
مدارس کشور و اعتبارات استانداري به مبلغ 2 ميليارد و چهارصد ميليون تومان گفت : با توجه به تخصيص اعتبارات ،

امسال نسبت به سال هاي قبل انتظار مي رود موضوع تجهيز مدارس بهتر از گذشته انجام پذيرد.

مديرکل آموزش و پرورش لرستان ميزان جذب اعتبارات براي بازسازي مدارس را از محل خيرين 86 ميليارد تومان اعالم
کرد و گفت : همچنين براي بازسازي خسارت هاي ناشي از سيل مبلغ 45 ميليارد تومان اعتبار توسط نوسازي مدارس

به اين امر اختصاص داده شده است.

شعار سال ، با اندکي تلخيص و اضافات برگرفته از پايگاه خبري تحليلي پرسنا ، تاريخ انتشار : 8مرداد1398 ، کدخبر :
porsna.ir ، 40742

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 12:29

بايد ظرفيت های اقتصادی آموزش و پرورش آزاد شود

شعار سال : سرپرست وزارت آموزش و پرورش در نشست تبيين سياست ها و برنامه هاي سال 1398 اين وزارتخانه ، با
بيان اينکه آموزش و پرورش گران اداره مي شود گفت : براي رفع مشکالت اقتصادي آموزش و پرورش بايد ظرفيت هاي

اقتصادي اين وزارتخانه را آزاد کنيم تا امکان افزايش کيفيت مدرسه در ايران فراهم شود.
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شعارسال : سيد جواد حسيني در نشست تبيين سياست ها و برنامه هاي سال 1398 وزارت آموزش و پرورش که در
ساختمان شهيد رجايي اين وزارت خانه با حضور مديران ارشد آموزش و پرورش برگزار شد با بيان اين که از سه مسير
مي توان نيازهاي اقتصادي آموزش و پرورش را رفع کرد ، گفت : افزايش سهم بودجه دولتي آموزش و پرورش اولين راه
براي تامين هزينه هاي اين وزارت خانه است . در اين مسير کشوري مثل مالزي 19.5 درصد کل بودجه خود را به

آموزش و پرورش اختصاص مي دهد . بنابراين در ايران هم بايد به اين مسئله توجه کنيم.
وي با بيان اينکه سهم آموزش و پرورش را بايد در « جي دي پي » يا همان توليد ناخالص داخلي افزايش دهيم اظهار
کرد : در حال حاضر سهم آموزش و پرورش از توليد ناخالص داخلي يک و نيم درصد است که بايد اين عدد به 6 تا

7درصد افزايش پيدا کند.
وي راه دوم تامين منابع را کنترل مصارف و هزينه ها در آموزش و پرورش دانست و افزود : در حال حاضر تنها حدود
2درصد بودجه آموزش و پرورش براي افزايش کيفيت نظام آموزشي کشور اختصاص پيدا ميکند . و مابقي بودجه صرف
دستمزد و حقوق کارکنان ميشود . با صرفه جويي ميتوانيم کيفيت آموزش و پرورش را افزايش دهيم . به عنوان مثال ما
در مدارس حدود 12 هزار ساعت آموزش ميدهيم که نيازي به اين حد از آموزش نيست و هشت هزار ساعت آموزش
کافي است . با اصالح اين روند صرفه جويي مناسبي در هزينه هاي آموزش و پرورش صورت مي گيرد . ساعات اضافي

آموزش باعث کاهش نوآوري ، کيفيت ، ائتالف هزينه مي شود . به دنبال کاهش آن و کيفيت بخشي آن هستيم.
حسيني راه ديگر تامين مخارج آموزش و پرورش را آ زادي سازي ظرفيت هاي اقتصادي وزارت آموزش و پرورش دانست
و گفت : ما مي توانيم با ساماندهي ظرفيت هاي اقتصادي اين وزارت خانه ، توانمندي اقتصادي به دست آوريم . به
عنوان مثال در اطراف حرم امام رضا ( ع ) آموزش و پرورش 29 مدرسه دارد که بال استفاده است مي توانيم اين ها را

تبديل به مراکز اقامتي براي معلمان کنيم.
سرپرست آموزش و پرورش با بيان اينکه همه اقدامات بايد منجر به تحول در آموزش و پرورش شود گفت : اگر در
مدرسه تحول رخ ندهد به بيراهه رفته ايم . بحث مدرسه محوري از سال هاي گذشته مطرح شده و وزير سابق هم بر آن
تمرکز داشت ما نيز طرحي در حال آماده کردن داريم حداکثر ظرف يک ماه آينده به شوراي عالي اداري ارائه مي شود تا

به تصويب برسد.
وي افزود : بايد بپذيريم که يکي از مشکالت اصلي نظام تعليم و تربيت فاصله ميان ستاد و صف است که سال ها است

که چالش آموزش و پرورش است و اليه هاي چندگانه مديرتي تنها منابع را بدون دستاورد ملموس صرف مي کنند.
حسيني بيان کرد : در مدرسه که کانون اصلي تحول است و طرح تعالي مديريتي هم بر همين اساس است . ارتقاي
مديريت مدرسه به جاي ارتقاي مدير مدنظر است . اين طرح از سال 93 ، اجرايي شده و در برخي مناطق معلمان مدير
مدرسه را انتخاب مي کردند که متوقف شد . بر اساس اين طرح مدير مدرسه بايد در در خلق ثروت و مصرف ثروت هاي

مشروع آن نقش داشته باشد و دولت اجازه استفاده بهتر از امکانات را به آموزش و پرورش داده است.
وي با بيان اينکه توسعه مشارکت ها در همه ابعاد درون و برون سازمان هدفي راهبردي است که براي تحقق سند تحول
بنيادين و پيشبرد آن بايد مورد توجه قرار گيرد تصريح کرد : بر اين اساس طراحي نظام نامه مشارکت آموزش و پرورش

با ساير وزراتخانه را در دستور کار داريم تا الزام قانوني براي مشارکت سياير نهاد ها با آموزش و پرورش را ايجاد کنيم.
سند تحول بنيادين سياست کالن آموزش و پرورش است

مجيد رعنايي معاون شوراي عالي آموزش و پرورش نيز در اين نشست با بيان اينکه سند تحول بنيادين آموزش و پرورش
مجموعه سياستي آموزش و پرورش و راه حل هايي براي آموزش و پرورش و سندي راهبردي ، ملي و کالن است . گفت
: قرار بود اين سند راهکارهايي بدهد و برنامه محوري را نهادينه کند تا با رفتن و آمدن وزا برنامه ها تغيير نکند و ايجاد
همگرايي کند . سند تحول 4 اليه دارد که اولين اليه ، اليه نظري است که اين اليه تدوين شده است . اليه دوم تدوين
برنامه براي اجرايي کردن اين سند است که در اين زمينه هم برنامه هايي تدوين شده است . همچنين اليه نهادي هم از
ديگر اليه هاي سند تحول بنيادين است که در اين اليه ساير دستگاه هاي همکار اين وزارتخانه بايد نقش مشخصي
داشته باشند . بعد از اين مراحل وارد اليه عملياتي و اجرايي مي شويم . در حال حاضر از اليه اول عبور کرديم و زير

نظام ها تدوين شده است.
وي بيان کرد : برخي برنامه هاي زيرنظام ها نوآورانه است و تجربه نشان مي دهد 60 درصد برنامه ها نوآورانه است .
برخي برنامه ها هم از جنس پيشيني است که بايد اجرايي شود برخي برنامه ها تطبيقي هستند که به موازت هم بايد
اجرا شوند . گاهي يک برنامه پيش نياز برنامه ديگر است و گاهي روابط تعاملي ميان برنامه ها برقرار است و گاهي نيز

برنامه ها مشترک است پس بايد ارتباط بين برنامه ها را مورد توجه قرار دهيم.
وي سپس به رويکرد هايي که در اجرايي برنامه ها مدنظر قرار مي گيرد اشاره کرد و افزود : نوع اول در اجراي برنامه ها
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رويکرد مهندسي است که در آن مديران برنامه ها را به صورت دستوري ابالغ مي کنند و زير مجموعه تنها اجرا مي کند
و خود نقشي ندارد . رويکرد بعدي ، رويکرد تربيتي است . در اين رويکرد همه افراد دخيل بايد نسبت به تغييرها و
اجراي برنامه ها اغنا شوند . علت تاخير در اجراي سند تحول همين رويکرد تربيتي و اقناعي است . اين کار ديربازده

است اما ماندگار است.
معاون شوراي عالي آموزش و پرورش درباره چالش هاي اجراي سند تحول بينادين هم گفت : از جمله چالش هاي
اجراي اين سند ، بحث هاي نظارتي در آن است . در سند نظارت هاي مختلفي پيش بيني شده است اولين نظارت ،
نظارت شوراي عالي انقالب فرهنگي است که بايد مراقبت کند آموزش و پرورش به سمت سمت نهاد فرهنگي تربيتي
حرکت کند . نظارت بعدي ، توجه به چرخش هاي زير نطام هااست که شوراي عالي آموزش و پرورش وظيفه آن را
برعهده دارد . همچنين چالش بعدي در اجراي سند تحول بنيادين تضعيف و تحريف اين سند است . به عنوان مثال
سند فقط چهارچوب ها را قرار است تغيير دهد و نبايد اشتباه برداشت صورت بگيرد و معلم تمام وقت را به معناي

افزايش ساعات تدريس در نظر نگيريم بلکه او قرار است براي ارتقا دانش اموز و سواد خود وقت بگذارد.
وي در پايان سخان خود بيان کرد : کنکور يک سم براي اجراي سند تحول ملي است . چرا که روحيه علم آموزي را

تبديل به روحيه تست زني و مدرگ گرايي ميکند.
بين وضعيت مطلوب و دلخواه فاصله است

علي باقرزاده معاون توسعه و پشتيباني سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي در ادامه اين نشست با بيان اينکه در حال
حاضر بين وضع مطلوب و دلخواه فاصله وجود دارد و بايد اين فاصله را کم کنيم تا آنچه به عنوان تحول مي خواهيم در
عمل هم ديده شود گفت : اگر آموزش و پرورش سرمايه ملي است بايد دغدغه ملي نيز باشد . آموزش را نمي توانيم
مستقل از اقتصاد و فرهنگ و . . . دچار تحول کنيم . بلکه بايد همه عناصر دخيل ، اين نهاد را همراهي کنند وگرنه
تحولي رخ نمي دهد . در داخل آموزش و پرورش بايد تمام ظرفيت ها را داخل مدرسه ببريم . يعني جايي که فرصت

هاي فراگير مبتني بر سند تحول آنجا تدارک ديده مي شود.
باقرزاده ادامه داد : بحران آموزشي در تمام دنيا بحران در يادگيري است و اين بحران به حدي جدي است که همه
ظرفيت ها را از بين مي برد . بايد باور کنيم مدرسه محور تحول و دانش آموز عامل تحول و برنامه درسي فرصت ساز
تحول است . بنابراين نسبت برنامه درسي به زيرنظام هاي ديگر مانند نسبت موتور به باقي اجزاي يک ماشين است .
هدف اصلي در سازمان پژوهش استقرار حوزه هاي 11 گانه تربيت و يادگيري است . بايد به سمت تقويت مهارت تفکر و

انديشه ورزي و تربيت تمام ساحتي برويم.
معاون توسعه منابع و پشتيباني سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي بر تعهد و التزام و همسويي همه بخش ها با
برنامه درسي تاکيد کرد و گفت : شکاف دانشي و راهبردي در اليه هاي مختلف اجرايي ديده مي شود . بين آنچه انجام

مي دهيم و آنچه بايد انجام بدهيم فاصله وجود دارد و هنر مديريت کالن کاهش اين شکاف است.
دانشگاه فرهنگيان بايد تقويت شود

فرشيد طهماسبي نماينده دانشگاه شهيد رجايي نيز در اين نشست گفت : در اين نشست بحث تحول مطرح است و بايد
گفت که تحول در آموزش و پرورش جز از طريق توجه به مراکز تعليم و تربيت رخ نميدهد.

وي ادامه داد : در سال هاي اخير دانشگاه فرهنگيان و شهيد رجايي خدمات مفيدي به آموزش و پرورش ارائه کرده اند .
در سند تحول بنيادين که سند راهبردي درحال اجرا است ، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تنها متولي تربيت دبير
فني ذکر شده است و بايد بيش از پيش از اين دانشگاه حمايت شود . بازنگري در محتواي دروس تربيت معلم در هر دو
دانشگاه و توجه به نيازهاي آموزش و پرورش ، کمک به ارتقاي سطح سالمت روان دانشجومعلمان با برنامه هاي مختلف

فرهنگي از جمله اين اقدامات بوده است که بايد تداوم يابد.
طهماسبي در ادامه بيان کرد : ما در دانشگاه شهيد رجايي مطالباتي داريم که از جمله آنها مي توانم به توسعه تحصيالت
تکميلي براي افزايش دانش اساتيد ، توجه بيشتر به امور رفاهي ، ضرورت واگذاري همه امور پژوهشي آموزش و پرورش

به اين دو دانشگاه براي ارتقاي اهداف تربيتي اشاره کرد.
شعارسال ، با اندکي تلخيص و اضافات بر گرفته از خبرگزاري ايرنا ، تاريخ انتشار : 7 مرداد 1398 ، کدخبر :

www.irna.ir ، 83416649
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ديگر منابع

برنامه درسي فرصت ساز تحول در آموزش وپرورش است

پايگاه خبري تحليلي شهر فردا : معاون سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي گفت : بايد باور کنيم مدرسه ، مربي و
دانش آموز از عوامل اصلي تحول هستند و برنامه درسي فرصت ساز اصلي اين تحوالت است.

به گزارش پايگاه خبري - تحليلي « شهر فردا » ، علي باقرزاده معاون توسعه و پشتيباني سازمان پژوهش و برنامه ريزي
آموزشي در نشست تبيين برنامه هاي سال 98 وزارت آموزش وپرورش اظهار کرد : اکنون بين وضع مطلوب و دلخواه
آموزش و پرورش و آنچه در آن قرار داريم اختالف وجود دارد ، زنجيره هاي اقدامات متصل به هم در برون و درون

آموزش و پرورش بايد هدف مند صورت گيرد تا آنچه به عنوان تحول مي خواهيم ، ديده شود.

وي افزود : اگر اين يک موضوع و سرمايه ملي است بايد دغدغه ملي هم باشد و عزم ملي براي بهبود آن شکل گيرد .
آموزش و پرورش يک ساحت مهم از جامعه است و مستقل از ساحت هاي ديگر نيست بنابراين بايد به پيشرفت آن کمک

کنيم ، آموزش مستقل از اقتصاد ، سياست ، قانون ، فرهنگ و فناوري نيست بايد براي بهبود آن تالش شود.

باقرزاده گفت : در تحول نظام آموزشي تمام عناصر درگير هستند و بايد آن را همراهي کنند وگرنه تحول به معناي
واقعي اتفاق نمي افتد . بايد در داخل آموزش و پرورش مرکز ثقل تمام ظرفيت ها را به مدرسه ببريم ، مدرسه جايي
است که فرصت هاي فراگير و باکيفيت يادگيري مبتني بر سند را دارا است معتقدم بحران اصلي براي هر نظام آموزشي
بحران در يادگيري است اين بحران جدي است و مي تواند تمام ظرفيت هاي ملي را از بين ببرد و براي جلوگيري از اين

خسران بايد به درون مدرسه هجرت داشته باشيم.

معاون سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي عنوان کرد : بايد باور کنيم مدرسه ، مربي و دانش آموز از عوامل اصلي
تحول هستند و برنامه درسي فرصت ساز اصلي اين تحوالت است ، برنامه درسي عامل شتاب دهنده به همه عناصر
داخلي در اجراي تحول است . سازمان پژوهش درصدد تدارک اين فرصت هاي يادگيري است تا دانش آموزان لذت
يادگيري هدفمند را تجربه کنند . برنامه درسي رکن و محور اصلي تحول و عامل شتاب دهنده به عوامل داخلي در
اجراي برنامه هاست و هنگامي که مي گوييم برنامه درسي ، منظورمان سازمان پژوهش نيست ؛ وظيفه اصلي ما که جزو
برنامه هاي ما نيز هست استقرار حوزه هاي تربيت يادگيري 11گانه است که چرخش هاي ناظر به برنامه درسي اتفاق
بيفتد و از موضوع محوري به سمت تربيت تمام ساحتي و تمرکز بر مهارت تفکر و انديشه ورزي برويم . تغيير از برنامه

درسي متمرکز به مشارکت همه جانبه نيز براي ما مهم و جزو برنامه هاي ماست.
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ستاره ها rotbehonline.irسايت وزارت آموزش و پرورش تيتر برتر اقتصاد برخط ايران اکونوميست

اکوفارس خبر فوری akhbarekhoob.ir

      

      

   

کسب 4 مدال در المپياد جهاني شيمي توسط دانش آموزان ايراني

پايگاه خبري تحليلي شهر فردا : دانش آموزان ايراني در المپياد جهاني شيمي موفق به کسب چهار مدال شدند.

به گزارش پايگاه خبري - تحليلي « شهر فردا » ، فاطمه مهاجراني ضمن قدرداني از تالش دانش آموزان اعزامي به
المپياد جهاني شيمي ، اظهار کرد : تيم چهار نفره المپياد شيمي ايران در پنجاه و يکمين المپياد جهاني شيمي که در

فرانسه برگزار شد ، موفق به کسب يک مدال طال ، دو نقره و يک مدال برنز شد.

وي افزود : در اين دوره از مسابقات ، مصطفي مقيمي خيرآبادي موفق به کسب مدال طال ، علي جهرمي و امير رضا
باقري دلويي موفق به کسب مدال نقره شده و اميرعلي اهرابي مدال برنز اين رقابت ها را به دست آوردند.

مهاجراني خاطرنشان کرد : تيم المپياد شيمي ساعت 1 : 40 بامداد روز چهارشنبه 9 مرداد ماه به کشور بازخواهند
گشت و مورد استقبال قرار خواهند گرفت.

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 15:11
ديگر منابع

آغاز ساخت مجتمع آموزشي " مدرسه سبز " استان يزد

قلم نيوز : ساخت نخستين مجتمع آموزشي مدرسه سبز استان يزد با زيربناي 10 هزار متر مربع و با اعتبار 15 ميليارد
تومان روز دوشنبه طي مراسمي در منطقه سيد گلسرخ اين شهر آغاز شد.

مدير کل نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس استان يزد در اين آيين گفت : مجتمع آموزشي مدرسه سبز با هدف ارتقا
شاخص هاي زيست محيطي در فضاهاي آموزشي ساخته مي شود .

محمدرضا عارفي افزود : کاهش آاليندگي هاي ناشي از مصرف انرژي از ويژگي هاي اين مدرسه است ، همچنين
زيرساخت هاي آن بر اساس شاخص هاي محيط زيست ، هوشمندسازي خواهد شد.

سرپرست دفتر فني استانداري يزد در ادامه اضافه کرد : در مدرسه سبز آموزه هاي مربوط به حفظ محيط زيست و منابع
طبيعي در قالب دوره هاي مختلف و نيز نحوه مصرف بهينه در بخش هاي گوناگون به دانش آموزان ارائه مي شود.
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عارفي با بيان اينکه به اينکه احداث و توسعه مدارس سبز از رويکردهاي اصلي سازمان نوسازي مدارس کشور است گفت
: احداث مدرسه سبز با هدف تعالي و بروزشدن فضاهاي آموزشي که در سطح بين المللي است اجرا مي شود.

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 01:39

مسير سبز مدرسه ها

در سال هاي اخير با ارتقاي فرهنگ حفظ و نگهداري از محيط زيست تعداد گروه هاي فعال در اين حوزه بيشتر شده و
تمايل مردم به ايجاد فضاهاي سبز خانگي ، تفکيک پسماند خشک و تر ، کنترل آفات و بيماري گياهان و . . . نيز

گسترش يافته است.

شکل گيري گروه دانش آموزي « مسير سبز » از اين دست گروه هاي فعال محيط زيستي در منطقه 18 است که در
گزارش زير با آن آشنا مي شويم .

طرح مسير سبز براي نخستين بار 3 سال پيش با هدف حفظ و نگهداري از محيط زيست در مدرسه سعادت کليد خورد
. مدير مرکز تحقيق و آموزش فضاي سبز شهرداري منطقه 18 مي گويد : « بعد از برگزاري دوره هاي آموزشي محيط
زيست توسط کارشناسان در مدارس منطقه ، اين گروه با مشارکت دانش آموزان مستعد و عالقه مند به فعاليت داوطلبانه

در اين حوزه شکل گرفت. »
 « ناديا انتخاب » در ادامه با اشاره به اينکه هم اکنون 6هزار و 850 دانش آموز از مدارس سعادت ، نيمه شعبان ، والفجر
، تزکيه ، صفا ، شهداي ايران تاير ، امام سجاد ( ع ) و مهرآيين در اين طرح مشارکت دارند ، مي گويد : « تميز
نگهداشتن محيـــط مدرسه ، تفکيک پسماند خشک و تر ، استفاده از دورريختني ها براي ساخت وسايل قابل استفاده ،
کاشت و آبياري گياهان ، کنترل آفات و بيماري هاي آنها ، آموزش به دانش آموزان از مهم ترين اهداف اين گروه است.

«
وي با بيان اينکه اعضاي اين گروه در 6 کارگروه آموزش ، آبياري ، گياه پزشکي ، گل هاي زينتي ، محيط زيست و
بازيافت فعاليت مي کنند ، مي گويد : « از عمده ترين اقدامات آنها در سال جاري مي توان به بازسازي ديوار مدرسه با
استفاده از کاغذ باطله ، خرده هاي سي دي و بطري آب ، ساخت گل جاي و ديواره سبز با استفاده از مواد بازيافتي ،
برپايي غرفه هاي وسايل تزييني ساخته شده از مواد بازيافتي ، شناسايي و کنترل آفات درختان مدرسه و آبياري گياهان

مدرسه و برگزاري دوره هاي آموزشي براي دانش آموزان ديگر ، اشاره کرد. »
کد خبر 449539

تاريخ انتشار: سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 * 13:29

توسعه مراکز آموزشي با همت خيّران مدرسه ساز

کلنگ ساخت 3 مدرسه خيرساز در منطقه 5 در محله طوقاني شهران در حالي به زمين زده شد که 471 مدرسه اين
منطقه هنوز نتوانسته است پاسخگوي نياز همه دانش آموزان ساکن در آن باشد.

تعداد مدارس آموزش و پرورش به خصوص مدارس دولتي در 29 محله اين منطقه نه تنها کم است بلکه پراکندگي
مناسبي هم ندارد . « مجيد پورسهي » از اعضاي دور چهارم شوراياران از نبود مدرسه در محله کوهسار گله مي کند و
مي گويد : « با وجود زمين هاي خالي زيادي که در محله وجود دارد مرکز آموزشي يا مدرسه اي در محله ساخته نشده
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است . اين درحالي است که در محله شهرزيبا چند مدرسه وجود دارد و دانش آموزان محله هاي ديگر هم به شهر زيبا
مي آيند . جانمايي مدارس در اين منطقه مناسب نيست و همه دانش آموزان به آنها دسترسي ندارند. »

کلنگ ساخت 3 مدرسه خيّرساز شهيد آقايان ، مسعود پيام و مرحوم حسين خرسندنيا مي تواند آغازي براي توسعه
ساخت مراکز آموزشي در اين منطقه باشد . « فريدون حيدري » شهردار منطقه 5 درباره نقش خيّران در ساخت مدرسه
مي گويد : « وجود خيّران مدرسه ساز براي حل مشکالت فضاي آموزشي منطقه5 بسيار ارزشمند است . کميته اي
تحت عنوان کميته معين تأسيس شده است که خيّران مي توانند هنگام عملياتي کردن نيت خيرشان به آن مراجعه
کنند . در اين کميته کارگروه هاي حقوقي ، مالي و حتي روابط عمومي حضور دارند تا مشکالت پيش روي خيّران را
مرتفع کنند. » منطقه5 آموزش و پرورش که مناطق 5 و 22 شهرداري را تحت پوشش دارد از نظر ساخت و توسعه
مراکز آموزشي با مشکالت زيادي روبه روست . دانش آموزان مقطع دبستان منطقه 5 مجبورند در کالس هاي 40 نفره
ثبت نام کنند . براين اساس آبان سال گذشته دفتر نمايندگي مجمع خيّران مدرسه ساز در اين منطقه افتتاح شد و

ظرف مدت 10 ماه گذشته توانسته شرايط را براي حضور خيّران مدرسه ساز در پهنه غربي پايتخت هموار کند.
کد خبر 449651
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