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مجریان طرح های 
پژوهشی در سال 98 

مشخص شدند

همایش مدیران 
مدارس استعدادهای 

درخشان مازندران

کارگاه تخصصی توجیهی 
اجرای طرح نماد و 
یاریگران زندگی

نگاه خاص جامعه به فعاالن 
دستگاه تعلیم و تربیت

مدیـرکل آمـوزش و پـرورش در بازدیـد از اداره آمـوزش و پـرورش بابلسـر کـه بـا همراهـی نصیـری 
معـاون هماهنگـی اداره کل برگـزار شـد گفت: شـعار مـا در آمـوزش و پـرورش مازنـدران، اخالق مداری و 
اخالق محـوری اسـت و مـا معلمـان، مدیـران، دبیـران، آمـوزگاران و کارکنان آموزشـی، پرورشـی و اداری 
آمـوزش و پـرورش به عنـوان فعاالن دسـتگاه تعلیـم و تربیت باید بارفتـار و اخالق خود الگویـی برای آحاد 
جامعـه باشـیم چـون نگاه جامعه بـه آموزش و پـرورش مخصوصاً به معلمـان، نگاهی ویژه و خاص اسـت.

به گـزارش اداره اطالع رسـانی و ...

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران اعالم کرد؛

حضور 41 هزار و 126 
دانش آموز  رأی اولی

3 در دوم اسفند

3 3

3 3

مازندران

3

وژیه آموزشی

دامن مادر نخستین
 مدرسه برای تربیت

 فرزندان است
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در  میاندورود   شهرستان  پرورش  و  آموزش  مدیر 
نشست تخصصی کلینیک آموزش والدین گفت: هر 
امکان  تنهایی  به  مدرسه،  و  خانه  کانون  دو  از  یک 
عنوان  به  باید  و  داشت  نخواهد  موفقیت آمیز  عمل 
یک مرکز و یک نهاد تعلیماتی و تربیتی تلقی شوند و 

مجموعه سیاست و برنامه هایی که آموزش و پرورش 
طراحی می کند و به اجرا درمی آورد، در این دو کانون 

براساس یک سیاست، بینش و هدف دنبال شود.
مدرسه  تشکیل  طرح  همچنین  گفت:  علیجانی 
تحول  سند  قانونی  استنادات  براساس  را  خانواده 

تربیتی  نقش  و  جایگاه  ارتقای  منظور  به  بنیادین 
و  تعلیم  نظام  با  آن  اثربخش  مشارکت  و  خانواده 
تربیت تشریح کرد. مدیر آموزش و پرورش شهرستان 
شیوه  و  سبک  حاضر  حال  در  کرد:  بیان  میاندورود 
و  اثربخش  آنچنان که می خواهیم  خانواده  آموزش 

کارآمد نیست. 
وی با توجه به ضرورت آموزش هدفمند اولیاء تاکید 
پیوستگی،  انسجام،  خانواده  آموزش  به  باید  ما  کرد: 
نظم  اثربخشی و تاثیرگذاری ببخشیم  و با نیازسنجی 

از اولیاء آموزش هدفمند آنان را شروع کنیم. 

3نشست تخصصی کلینیک آموزش والدین در دفتر مدیریت آموزش و پرورش میاندورود  ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

مازندران

ــه  ــه ب ــاص جامع ــگاه خ ن
ــم و  ــتگاه تعلی ــاالن دس فع

ــت تربی
اداره  از  بازدید  در  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
آموزش و پرورش بابلسر که با همراهی نصیری 
معاون هماهنگی اداره کل برگزار شد گفت: شعار 
ما در آموزش و پرورش مازندران، اخالق مداری و 
اخالق محوری است و ما معلمان، مدیران، دبیران، 
اداری  آموزگاران و کارکنان آموزشی، پرورشی و 
آموزش و پرورش به عنوان فعاالن دستگاه تعلیم 
الگویی برای  بارفتار و اخالق خود  باید  و تربیت 
آحاد جامعه باشیم چون نگاه جامعه به آموزش و 
پرورش مخصوصاً به معلمان، نگاهی ویژه و خاص 
است.به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی 
آموزش و پرورش مازندران، »علی رضاسعدی پور« 
به  را  خود  تالش  همه  باید  ما  گفت:  همچنین 
کار ببندیم تا اخالق مداری و اخالق محوری را با 

عملکرد خود در جامعه گسترش دهیم.  
وی همچنین افزود: مدیریت مدرسه محور، اساس 
و بنیاد کارهای مهم ما باشد و  این اعتماد از سوی 
به  باید  مناطق  و  و روسای شهرستان ها  مدیران 
باشد.سعدی پور  داشته  وجود  مدارس   مدیران 
همچنین گفت: مدرسه محوری یعنی این که  همه 
فعالیت ها به مدرسه محول شود و ما به مدیران 
مدارس اعتماد کنیم  ضمن این که ما اعتقاد داریم 
درس،  کالس  و  تحول  و  تغییر  عامل  »معلم« 
واحد تحول است و اگر هر اتفاقی قرار است در 
و  پذیرد در مدرسه  تربیت صورت  و  تعلیم  حوزه 
کالس صورت می گیرد.مدیرکل آموزش و پرورش 
باید  دارید  جلسه  و  برنامه  هرچه  گفت:  ادامه  در 
خروجی آن را معلم ودانش آموز حس کنند یعنی  
تمام تالش و کوشش ما این باشد که برنامه های 
ما در مدارس قابلیت اجرا داشته و تاثیرگذار  باشد.

اجرای  در  اولویت بندی  به ضرورت  اشاره  با  وی 
بدون  برنامه ها  تعدد  کرد:   خاطرنشان  برنامه ها 
منابع  رفت  اولویت ها، سبب هدر  داشتن  نظر  در 

می شود.
سعدی پور همچنین گفت: سالمت اداری، مبحث 
بسیار مهمی است و باید سالمت اداری و اخالقی 

ارتقا یابد.

اجرای  توجیهی  تخصصی  کارگاه 
طرح نماد و یاریگران زندگی

آموزش و پرورش ناحیه یک ساری، کارگاه تخصصی 
اجتماعی  مراقبت  نظام  طرح  اجرای  توجیهی 

دانش آموزان)نماد( و یاریگران زندگی را تشکیل داد.
به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه 
به  توجیهی،  تخصصی  کارگاه  این  ساری،  یک 
ویژه  بدنی،  تربیت  و  پرورشی  معاونت  همت 
در  ساری،  یک  ناحیه  تحصیلی  مقاطع  مدیران 
سرپرستی  و  مدیریت  با   ،1398 27و28بهمن 
محدثه شیرزادی )کارشناس سالمت و پیشگیری 
قربانی)کارشناس  و  اجتماعی(  آسیب های  از 
مشاوره و مسئول مرکز مشاره( آموزش و پرورش 
ناحیه یک ساری، برای اجرای مطلوب طرح در 

مدارس تشکیل شد. 
این کارگاه تخصصی با دستور کار: معرفی طرح 
یاریگران زندگی_معرفی، چگونگی اجرای طرح 
کلی نماد و آموزش به کارگیری سامانه اینترنتی 
مشاورین  حضور  با  طرح،  اجرای  راستای  در 
مجریان  و  خانواده  آموزش  مجرب)مدرسین 
مدارس  مدیران  و  شد  اجرا  و  تشکیل  طرح( 
اجرای  آغاز  برای  و  دیدند  را  الزم  آموزش های 
طرح هماهنگی های الزم بین مدیران مدارس و 
مرکز مشاوره صورت گرفت. حامد دیانی_ مدیر 
هیأت  و  ساری_  یک  ناحیه  پرورش  و  آموزش 
همراه)معاونین آموزش ابتدایی و پرورشی و تربیت 
بدنی و کارشناس مسئول حراست( از اجرای طرح 
بازدید کرده و از دست اندرکاران تشکیل کارگاه و 
مدرسین تقدیر نمود.دیانی در جمع مدیران حاضر 
در کارگاه، ضمن تقدیر از آن ها به دلیل زحماتشان، 
پشت سر  حوادث  و  مناسبت ها  به  توجه  بویژه 
گذاشته، انتخابات پیش رو را از موضوعات مهم 
این  در  شرکت  به  را  مدیران  و  برشمرد  کشور 
حماسه ملی و ترغیب دیگران به شرکت در امر 
مهم توصیه کرد.دیانی دانش آموزان را به عنوان 
مهمترین سرمایه های انسانی آینده کشور برشمرد 
و حفظ سالمت جسمی و روانی آن ها در مقابل 
و  دانست  مهم  بسیار  را  اجتماعی  آسیب های 
تصریح کرد: در همین راستا طرح نماد و یاریگران 
زندگی با محوریت وزارت آموزش و پرورش، به 
منظور استفاده حداکثری از ظرفیت این وزارتخانه 
تهیه و تنظیم شده است و برای اجرا دستگاه ها و 
نهادهای حمایتی، آموزشی و ...به کمک آموزش 
و پرورش می آیند.مدیر آموزش و پرورش ناحیه 
نماد  اجرای طرح  اینکه  به  اشاره  با  یک ساری، 
و یاریگران زندگی، از مدارس آغاز می شود؛ تأکید 
کرد: مدیران مدارس توجه داشته باشند تا به نحو 
اجرا و  ادامه  تا  بکوشند  اجرای طرح  در  مطلوب 
دچار  دیگر  دستگاه های  و  سازمان ها  به  ارجاع 
اختالل نشود و مراحل پیگیری درست و کامل 

انجام گیرد.

خبرخبر
معاون آموزش و پرورش مازندران:

 مجریـان طرح های پژوهشـی
 در سال 98 مشخص شدند

معـاون پژوهـش و برنامه ریـزی آمـوزش و 
پـرورش مازنـدران بـا بیـان اینکـه پـس از 
طـی مراحـل داوری پروپـوزال و مصاحبه ها 
مجریـان  عنـوان  بـه  نمـرات  باالتریـن 
طرح هـای پژوهشـی انتخـاب شـدند، گفت: 
و  آمـوزش  پژوهشـی  طرح هـای  مجریـان 
در سـال 89 مشـخص  مازنـدران  پـرورش 
آینـده بـرای امضـای  شـده و در روزهـای 
قـرارداد پژوهشـی با آنـان اقدام خواهد شـد.

اداره اطالع رسانی و روابط عمومی  به گزارش 
علی  »محمد  مازندران؛  پرورش  و  آموزش 
پس  امسال  افزود:  خبر  این  اعالم  با  جوادی« 
بسیار  بررسی های  و  بحث  فراوان،  جلسات  از 
صاحبنظران و معاونان اداره کل از میان بیش از 
200 عنوان پژوهشی که احصاء شد، 16 موضوع 
تحقیقات  شورای  اعضای  تأیید  به  پژوهشی 
آموزش و پرورش مازندران رسید. وی ادامه داد: 
برای این 16 اولویت، 36 پروپوزال پژوهشی در 
پژوهشگران  سوی  از  شده  پیشنهاد  فرم  قالب 
و  تحقیق  گروه  به  فرهنگی  غیر  و  فرهنگی 
پرپوزال ها  این  شد.  ارسال  کل  اداره  پژوهش 
اساتید  از  که  زبده  داوران  توسط  مرحله  طی 3 
داوری  مورد  هستند  استان  دانشگاه های  به نام 
قرار گرفت و باالترین نمرات به مرحله مصاحبه 
مراحل  طی  از  پس  کرد:  تصریح  وی  رسیدند. 
مصاحبه از 20 نفر از پژوهشگران، نمرات کتبی 
پروپوزال با ضریب 70 درصد و نمرات مصاحبه 
نفر  و 10  درصد جمع بندی شده  با ضریب 30 
به عنوان مجریان طرح های پژوهشی سال 98 

انتخاب شدند. 

همایش مدیران مدارس استعدادهای 
درخشان )سمپاد( استان مازندران

همایش مدیران مدارس استعدادهای درخشان)سمپاد( 
استان مازندران، با حضور مدیر کل آموزش و پرورش 
مازندران، به میزبانی آموزش و پرورش ناحیه یک 

ساری، در 27بهمن1398برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه 
یک ساری، این همایش با حضور علیرضا سعدی 
مازندران(،  استان  پرورش  و  آموزش  پور)مدیرکل 
یک  ناحیه  پرورش  و  آموزش  دیانی)مدیر  حامد 
اداره  آزادی)رئیس  عبداهلل  همراه،  هیأت  ساری(، 
استعدادهای درخشان اداره کل آموزش و پرورش 
مازندران(، هیأت همراه و... با دستور کار: شنیدن 
نظرات مدیران مدارس سمپاد استان، چالش های 
راستای  در  پیشنهادات  و  انتقادات  رو،  پیش 
چالش های پیش رو و همچنین استماع بیانات و 
رهنمودهای مدیرکل آموزش و پرورش استان، در 
مرکز شهید بهشتی ناحیه یک ساری با مدیریت 
سید  و  پسران(  اول  )متوسطه  عنایتی  اکبر  علی 

مصطفی حسینی)متوسطه دوم پسران( برگزار شد.
یک  ناحیه  پرورش  و  آموزش  مدیر  دیانی  حامد 
مقدم  خیر  ضمن  همایش  این  ابتدای  در  ساری 
و  آموزش  کل  مدیر  و  مدارس  مدیران  به  گویی 
پرورش مازندران، ارتحال آیت اهلل طبرسی)نماینده 
سابق ولی فقیه در استان مازندران( را تسلیت گفته 
و از مدیران سمپاد به دلیل زحماتشان در ایام گذشته 
جهت گرامیداشت دهه فجر، شهادت سردار شهید 
سلیمانی، ارتحال آیت اهلل طبرسی)رضوان اهلل...( و 

برگزاری یادواره های شهدا تقدیر کرد.
تربیت  و  تعلیم  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  دیانی 
گلخانه ای  فلسفه  دو  تأثیر  تحت  تاریخ  طول  در 
قابل  فلسفه  دو  هر  گفت:  دارد؛  قرار  گلستانی  و 
احترامند؛ اما مهم این است که آموزش و پرورش 
در زمان فعلی تحت چه فلسفه ای است که ما را به 
پیگیری نظام خاصی پایبند می کند.وی ضمن تقدیر 
از مدیر کل آموزش و پرورش مازندران به جهت 
اهمیت دادن به موضوع همایش و حضور در آن، 
یکی از اهداف مدارس سمپاد را نخبه پروری ذکر 
و تصریح کرد: پشتوانه تفکر نخبه پروری، فرمایش 
مقام معظم رهبری است که ضمن توصیه به این 
امر مهم فرمود: فراهم نمودن امکانات برای نخبگان 
عین عدالت است که آموزش و پرورش مازندران نیز 

نگاه نخبه پرورانه دارد. 

سـید عیسـی میرشـفیعی معاون آمـوزش و پـرورش مازندران 
در مراسـم صبحـگاه و جمـع کارکنـان )بـه مناسـبت میـالد 
حضـرت فاطمـه زهـرا )س( و روز مـادر، ضمـن تبریـک بـه 
مناسـبت فرارسـیدن میالد دخـت گرامی رسـول خدا حضرت 
فاطمـه زهـرا س گفت: درخلقـت موجـودات رازی وجود دارد 
کـه بـه صـورت گروهـی و اجتماعـی زندگـی می کننـد برای 
مثـال محـور زندگـی زنبـور عسـل، ملکه اسـت و ایـن نکته، 
اهمیـت و نقـش مـادر در زندگـی اجتماعی را نشـان می دهد.

بـه گـزارش اداره اطـالع رسـانی و روابـط عمومـی آموزش و 
پـرورش،  میرشـفیعی افـزود: زندگـی اجتماعـی انسـان ها بـا 
تربیـت معنـا پیـدا می کنـد و اساسـی ترین نقـش را در ایـن 
حـوزه، مـادران بـر عهـده دارنـد زیـرا شـخصیت و هویـت 
و  می گیـرد  شـکل  زندگـی  اول  سـال   3 در  انسـان ها 
بـا توجـه بـه ایـن مـوارد جایـگاه مـادر و اثرگـذاری 
مـادر در زندگـی اجتماعـی مفهـوم خـود را نشـان 

می دهـد.
وی همچنیـن در ادامـه گفـت: دامن مـادر اولین 
مدرسـه ای اسـت کـه بـرای تربیـت گام بـر 
مـی دارد، همانگونـه کـه در تمـام آموزه هـای 
پـای  زیـر  بهشـت  می گوینـد  مـا  دینـی 

مـادران اسـت.
معاون آمـوزش ابتدایی گفـت: همچنین 
از  بعـد  امـام خمینـی)ره(  در دوران 
پیـروزی انقـالب بـا دو موضـوع 
برخـورد  جـدی  صـورت  بـه 
عنـوان  بـه  و  کـرده 
صریـح  حکـم  ولـی،  
صـادر کـرد؛ اولیـن 
مربـوط  موضـوع 
بـه توهیـن به 
و  قـرآن 

پیامبـر اکرم )ص(، توسـط سـلمان رشـدی بـود و موضـوع دوم 
وقتـی از صـدای جمهـوری اسـالمی مطلبـی در مـورد الگـوی 
زن پخـش شـد و یکـی از مصاحبه شـوندگان در کمـال تعجـب 
... و امـام )ره( دسـتور می دهـد فـردی کـه این مطلـب را پخش 
کـرده اسـت تعزیـر و اخـراج   گـردد حتـی در صورتی کـه ثابت 
شـود قصد توهین درکار بوده اسـت، بالشـک فـرد توهین کننده 
محکـوم بـه اعـدام اسـت. وی همچنیـن گفـت: هرجایـی کـه 
موفقیـت اتفاق افتاد، ریشـه یـا ادامه آن کار بـا زن بوده و نتیجه 
مطلـوب حاصـل شـد کـه مصـداق عینـی ایـن مـوارد، حضرت 
)س(  زینـب  حضـرت  و  خدیجـه)س(  حضـرت  فاطمـه)س(، 
هسـتند. معـاون آمـوزش و پـرورش مازنـدران همچنیـن گفت: 
مـادر هماننـد دریایـی اسـت کـه انسـان در آن غرق می شـود و 
سـبب اصلی شـعور انسـان ها مادر اسـت و دشـمنان برنامه دارند 
کانـون خانـواده را بـه هـم بزننـد و توصیه بـه خواهـران گرامی 
این اسـت که مهمتریـن نقـش اجتماعـی بـر دوش مادران اسـت 

و شـما نقـش کلیـدی در فرهنـگ سـازی داریـد.
میرشـفیعی ضمـن تاکیـد بر افزایـش  مشـارکت زنان گفـت: البته 
مسـئولیت اجتماعـی  نبایـد نقـش مادر بـودن  زنان را تحـت تاثیر 
خـود قـرار دهـد و اولویـت اصلی زنـان نقش مـادری اسـت.وی با 
اشـاره بـه اینکـه فاطمه ) سـالم اهلل علیها (  نزد مسـلمانان برترین 
و واالمقـام تریـن بانـوی جهان در تمام قرون و اعصار اسـت گفت: 
زمانـی کـه مشـرکان زبـان بـه طعن نبـی مکرم اسـالم  گشـودند 
کـه:  چـون پسـر نداری، بـا مرگـت، راه و رسـَمت و نام و نشـانت 
فرامـوش خواهد شـد خدا کاری کـرد که  با تولد فاطمـه زهرا)س( 
کـه ضامـن بقـای نسـل پیامبـر بود، طمـع و تمسـخر کافـران، به 
خودشـان برگـردد و لقـب حضـرت زهـرا )س(  در کالم وحـی 

»کوثـر« خوانده شـد. 
میرشـفیعی همچنیـن افـزود:  در چهـل و یکمین سـالگرد انقالب 
اسـالمی و آغـاز گام دوم انقـالب که حاج قاسـم سـلیمانی آن را با 
خـون خـود امضـا کـرد، وجود سـیل عظیـم و حضور پرشـور مردم  
در همـه صحنه هـا ، نشـان از اتحـاد و همدلـی بیـن مـردم دارد و 
نظـام مـا در دوره کنونـی بـه ایـن اتحـاد و همدلـی بیـش از پیش 
نیـاز دارد چـون ما سرنوشـت خـود را  می سـازیم  و بـرای این کار 
چالش هایـی داریـم کـه  بـا انتخاب انسـانهای اصلح، تاثیـر گذاری 

بیشـتری بر فضای سیاسـی اجتماعی کشـور داشـته باشـیم.

معاون ابتدایی آموزش و پرورش مازندران:

دامن مادر نخستین مدرسه برای تربیت فرزندان است

تلویزیونی  برنامه  در  مازندران  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
 126 و  هزار   41 اسفند  دوم  در  کرد؛  اعالم  روشن  افق 
دانش آموز رأی اولی به کاندیداهای یازدهمین دوره مجلس 

شورای اسالمی رأی می دهند.
و  آموزش  عمومی  روابط  و  اطالع رسانی  اداره  گزارش  به 
افق  برنامه  در  سعدی پور«  »علی رضا  مازندران،  پرورش 
در  اینکه  بیان  با  تبرستان پخش شد،  از شبکه  که  روشن 
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی که دوم  انتخابات 
اسفند برگزار می شود، 41 هزا رو 126 دانش آموز رأی اولی 
پایه  دانش آموزان  این  شد:  یادآور  داشت،  خواهند  حضور 

دوازدهم هستند و 18 سال تمام دارند.
وی به تمرین دانش آموزان از دوره ابتدایی تا متوسطه برای 
دانش آموزی  شوراهای  برگزاری  با  انتخابات،  در  شرکت 
اشاره کرد و گفت: حضور دانش آموزان در پای صندوق های 
رأی شوراها، مجلس و پارلمان دانش آموزی تمرینی است تا 

در آینده، پای صندوق های رأی کشور حاضر شوند.
و  دانش آموزان  از  مازندران  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
فرهنگیان و اولیا خواست تا با حضور حداکثری و فعال در 
انتخابات دوم اسفند، واقعیت تجلی اراده  ملت را در انتخابات 

به نمایش بگذارند.
عنوان  به  استان  منتخب  مدارس  آمادگی  از  سعدی پور 
حوزه های انتخابیه در شهرستان ها و مناطق خبر داد و گفت: 
بازرسی  و  نظارت  اجرا،  در بخش های  مازندران  فرهنگیان 

نیز در این انتخابات حضور پررنگ خواهند داشت.
و  دانش آموز  هزار   560 به  اشاره  ضمن  مسئول  مقام  این 

رویکردهای  به  استان،  مدرسه  هزار   4 در  معلم  هزار   36
کرد  اشاره  خود  مدیریت  تحت  پرورش  و  آموزش  اصلی 
مهم ترین های  از  را  مدرسه محوری  و  اخالق مداری  و 
شفافیت،  صداقت،  با  اخالق مداری  گفت:  و  برشمرد  آن 

شایستگی و وفاداری به دست می آید.
پرورش  و  آموزش  نجات  راه  را  مدرسه محوری  سعدی پور 
رخ  مدرسه  در کف  باید  اتفاقات  داد: همه  ادامه  و  دانست 
دهد، باید اختیارات ممکن به مدیران مدارس تفویض شود. 
مدرسه  آمده،  بنیادین  تحول  سند  در  که  هما ن گونه  زیرا 
کانون تربیت محله و تنها راه رسیدن به اهداف تربیتی و 

دستیابی به آموزش و پرورش خالق و پویاست.
سوالی  به  پاسخ  در  مازندران  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
پیرامون سالمت دانش آموزان، به فعالیت سفیران سالمت در 
کنار رابطان بهداشتی در مدارس اشاره کرد و گفت: سفیران 
دانش آموزان  بخصوص  عالقمند  دانش آموزان  سالمت 
عضو تشکالت دانش آموزی هستند و از آن جایی که برخی 
مدارس مربی بهداشت ندارند، رابطان بهداشتی که می تواند 
آموزگار عالقمند نیز باشد، فعالیت های بهداشتی را پیگیری 

می کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران همچنین در پاسخ به 
سالمت  پیرامون  برنامه  بینندگان  از  یکی  پیامکی  سوال 
مختلف  حوزه های  در  اداری  سالمت  ارتقای  گفت:  اداری 
همکاری،  و  تعاون  مناسب،  پاسخگویی  شایستگی  پنج  با 
گوش  و خوب  اشتیاق  و  دلبستگی  رجوع،  ارباب  با  ارتباط 

دادن و ارزیابی به دست می آید.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران اعالم کرد؛

حضور 41 هزار و 126 دانش آموز  
رأی اولی در دوم اسفند

برپایی جشن عبادت دختران سوم ابتدایی کالردشت
جشن عبادت دختران سوم ابتدایی کالردشت  27 بهمن 98 در سالن شهید 
رجایی آموزش و پرورش کالردشت برگزار گردید.به گزارش روابط عمومی 
آموزش و پرورش کالردشت این مراسم با حضور رحیمی معاون فرماندار، 
و  آموزش  مدیر  دراسرایی   ، شهرستان  جمعه  امام  غفاری  االسالم  حجت 
پرورش و دیگر مسئوالن شهرستانی، آموزگاران و اولیای دانش آموزان در 
سالن شهید رجایی کالردشت برگزار شد .مدیر آموزش و پرورش کالردشت 
گفت: جشن تکلیف خاطره شیرین معنوی و تربیتی است و سرآغازی برای 
این سن،  به  ورود  با  کودکان  که  است  معنویت  و  تعالی  مسیر  در  حرکت 
بهار زندگی را با فریضه نماز، دعا و قرائت قرآن پیوند می دهند. دراسرایی 
تکلیف  به سن  نسبت  آموزان  دانش  بیشتر  آشنایی  برای  کرد:  خاطرنشان 
پدران، مادران، اولیا و مربیان مهمترین نقش را بر عهده دارند. در دین اسالم، 
در صورتی انسان موظف است دستورهای دینی و واجبات را انجام دهد و 
حرام ها را ترک کند که دارای شرایطی تکلیف چون بلوغ، عقل، علم و قدرت 
باشد. در ادامه این مراسم دانش آموزان برنامه های مختلفی و متنوعی را 

از جمله شعر خوانی، حفظ سوره قرآنی و مراسم سوگند نامه اجرا نمودند .
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