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دبیرکل کانون مدارس اسالمی کشور:

مدارس اسالمی نقش کلیدی در تحقق سند 
تحول بنیادین 

آموزش و پرورش دارند

دبیر کانون های اسالمی مدارس استان؛

۶۰ درصد مدارس کشور و استان به صورت مردمی 
اداره می شوند
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خدمت ویژه به محرومان در 
امر تحصیل باید همواره مورد 

تاکید باشد

خراسان رضوی
معل�م، چهل س�ال 
مقاومت در مدرسه 

انقالب

قطعنامه ششمین اجالس دبیران کانون ومدیران مدارس اسالمی کشور

عضو ش��ورای عالی انق��اب فرهنگی گف��ت: فعالیت 
حدود 1500 آموزش��گاه با یکص��د و پنجاه هزار دانش آموز 
در قالب مدارس اس��امی که 500 مدرس��ه آن عضو کانون 
م��ي باش��ند، گامی موفق در حوزه تعلی��م و تربیت بوده و به 
معنای جداشدن از صف آموزش و پرورش نیست، بلکه این 

مدارس یاری گر متولی نظام آموزش��ی کش��ور هس��تند.
غامعلی حدادعادل در شش��مین اجاس دبیران کانون 
مدارس اس��امی و مدیران مدارس اس��امی کشور، اظهار 
داشت: ملت شریف ایران به ویژه معلمان زحمتکش همواره 
ثابت کردند که بر همان عهدی که بستند هستند و به خوبی 

در مس��یر و راه امام و رهبری حرکت می کنند.
وی افزود: بزرگترین نعمت و موهبت انقاب اسامی در 
آزادی بود و قبل از آن فرصت مدرسه س��ازی و فعالیت های 
علم��ی، فرهنگ��ی، اس��امی و غی��ره نبود و م��ا انقاب را 
خواس��تیم تا آزادانه برای رس��یدن ب��ه مقصود الهی حرکت 
کنیم و انقاب آمد و ۴0 س��اله ش��د و حال م��ا باید در عمل 

وعده هایم��ان را محق��ق کنی��م.
عضو ش��ورای عالی انقاب فرهنگی با بیان اینکه مقام 
معظ��م رهبری تاکی��د ویژه ای بر گفتمان تمدن اس��امی 
دارند، گفت: ایش��ان نقش��ه راه گفتمان تمدن اس��امی را 
به خوب��ی ترس��یم کردند، ام��روز در دنی��ا گفتمان ها جواب 
نمی ده��د، زیرا نگاه ها اس��امی نیس��ت و فرهنگ و تمدن 
اس��امی عینیت نرم افزار و سخت افزار اسامی بوده است و 
ما در تعلیم و تربیت اس��امی باید مسیرمان حرکت به سوی 

تمدن اس��امی با آموختن تمدن اس��امی باش��د.
حدادع��ادل تصری��ح کرد: م��ا هنوز از تمدن اس��امی 
فاصله داریم، اما انقاب اس��امی ب��ه واقعیتی انکار ناپذیر 
در جهان تبدیل ش��ده اس��ت و انقاب ایران نقش��ی تعیین 
کننده در منطقه و جهان داشته و این اثرگذاری برهیچکس 
پوش��یده نیست و در کش��ور انقابی باید دانش آموز انقابی 
و مس��ئولیت پذیر تربیت کنیم و برگزاری اردوهای جهادی 

یکی از گام های موفق بوده اس��ت.
وی تاکی��د کرد: انقاب ای��ران در موفقیت انقاب های 
مصر، لیبی، یمن، بحرین و دیگر کشورهای منطقه و جهان 
تاثیرگ��ذار ب��وده و همی��ن امر موجب تش��دید تحریم های 
ظالمانه آمریکا علیه ایران ش��ده اس��ت، اما ایمان داریم که 
با حرکت درس��ت در مس��یر والیت و عمل به فرامین مقام 
معظم رهبری این نقشه های شوم به فضل الهی نقش برآب 

خواهد ش��د.
عضو ش��ورای عالی انقاب فرهنگی با اش��اره به اینکه 
کم��ک الهی وقتی صورت می گی��رد که همراه با اخاص و 
جهاد الهی باش��د، بیان کرد: فعالیت حدود 1500 آموزشگاه 
با یکصد و پنجاه هزار دانش آموز در قالب مدارس اس��امی 
گام��ی موف��ق در ح��وزه تعلی��م و تربیت بوده و ب��ه معنای 
جداش��دن از ص��ف آموزش و پ��رورش نیس��ت، بلکه این 

مدارس یاری گر متولی نظام آموزش��ی کش��ور هس��تند.
حدادع��ادل گف��ت: وزارت آموزش و پ��رورش وظایفی 
عمومی و مسئولیتی خاص و حیاتی دارد و اگر نیرویی برای 
آینده انق��اب تربیت می کنیم کمکی ب��ه این وزارتخانه و 
رشد و تعالی علمی کشور بوده است و باید در مسیر بصیرت 
دانش آم��وزان و آش��نایی درس��ت با پیام انق��اب و مفهوم 
فرامی��ن و پیام ه��ای مقام معظم رهب��ری به خصوص پیام 

اخیر ایش��ان در چله دوم انقاب آش��نا کنیم.           
                                    ادام�ه در صفح�ه 4

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی:

۱۵۰۰ مدرسه کشور گامی بلند در تعلیم و تربیت 
اسالمی برداشته اند

ویژه نامه ششمین اجالسیه دبیران کانون های مدارس اسالمی سراسر کشور

مدرسه اسالمي، مصداق تحول بنیادین، 
نیاز امروز، پاسخ فردا
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ضمیمه رایگان روزنامه دراستان خراسان رضوی 

دبی��ر کانون  مدارس اس��امي خراس��ان رضوی 
گف��ت: ام��روزه ۶0 درصد مدارس کش��ور و اس��تان 
به صورت مردمی اداره می ش��ود ک��ه بخش اعظمی 

از آن ها مدارس اس��امی هس��تند.
غامحس��ین حیدری در ششمین اجاس دبیران 
کانون مدارس اس��امی و مدیران مدارس اس��امی 
کش��ور، اظهار داشت: امروزه ۶0 درصد مدارس کشور 
و اس��تان به صورت مردمی اداره می ش��ود که بخش 
اعظم��ی از آن ها مدارس اس��امی هس��تند و در این 
عرصه حوزه های علمیه و مس��اجد هم باید وارد شوند، 
هرچند که آستان قدس رضوی، اوقاف، سپاه و خیران 

مدرسه س��از در گذش��ته وارد این عرصه ش��دند.
دبیر اجرایی شش��مین اجاس سراس��ری دبیران 
کانون  مدارس اس��امی سراس��ر کشور افزود: وظیفه 
این کانون ها ایجاد محتوا برای ۶ هزار مدرسه مذهبی 
عضو این کانون ها در سراسر کشور بوده است و اولین 
بح��ث جدی ای ک��ه در این اجاس مطرح می ش��ود 
بحث اصاح هدررفت زمان بوده و در مراکز اس��امی 
ب��ه دنبال حضور مس��تمر دانش آم��وزان در طول روز 
هس��تیم و برخی مدارس تا س��اعت ۲۳ فعال هستند 
و حت��ی جه��ت بهره مندی بیش��تر دانش آم��وزان در 
روزه��ای تعطی��ل و جمعه هم کاس هایش��ان دایر 

اس��ت.
حی��دری بیان کرد: گروه دیگری که در شش��مین 
اجاس سراسری دبیران کانون های مدارس اسامی 
سراس��ر کش��ور مورد تاکی��د و توجه ق��رار گرفته اند 
معلم��ان هس��تند و در این اجاس ب��ه آموزش های 
به روز معلمان هم توجه ویژه شده  است و معتقدیم که 
معل��م حق التدریس کارایی ای ن��دارد و باید به صورت 
تخصصی روی موضوع معلمان کار ش��ود تا اثرپذیری 
مطلوب آن در دانش آموزان دیده ش��ود؛ البته اقدامات 
ارزنده مجموعه هایی همچون آس��تان قدس رضوی 
در راه اندازی مدارس امام رضا)ع(، س��پاه پاس��داران 
انقاب اسامی در راه اندازی مدارس امام حسین)ع( 
و خیران نیک اندیش همچون عبداهلل رضوی )مدرسه 
موقوف��ه عبداهلل رض��وی( و مرحومه طاهایی )مکتب 
نرجس( با همکاری س��ازمان اوق��اف و امور خیریه و 
حوزه ه��ای علمیه در راه اندازی مدارس اس��امی در 

سراس��ر کش��ور شایس��ته تقدیر اس��ت.

دبیر کانون مدارس اسالمي  استان؛

۶۰ درصد مدارس کشور و استان 

به صورت مردمی اداره می شوند

دبیرکل کانون مدارس اسالمی کشور:

مدارس اسالمی نقش کلیدی در تحقق سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش دارند

دبیرکل کانون مدارس اسامی کشور گفت: امروز ما 
س��ند تحول بنیادین نظام آموزشی و پرورشی را داریم که 
نزدیک ترین س��ند به توصیه های اس��امی بوده و باید از 
آن دفاع کرد و مدارس اس��امی نقشی کلیدی در تحقق 

این سند ارزشمند دارند
محمود فرش��یدی در ششمین اجاس دبیران کانون 
مدارس اس��امی و مدیران مدارس اس��امی کش��ور، 
اظه��ار داش��ت: مقام معظم رهب��ری در آغاز دهه پنجم 
انق��اب ب��رای جلوگیری از تحریف��ات و عدم موفقیت 
دشمنان بیانیه کاملی خطاب به تمامی بخش ها و اقشار 

به خصوص جوانان صادر فرمودند.
وی اف��زود: ه��ر انقابی دارای ی��ک تکامل بوده و 
در انقاب ما پیروزی سیاس��ی را به هم��راه تغییر نظام 
س��لطنتی به مردم  س��االری بودیم و در مرحله بعد باید 
ش��اهد پیروزی در عرصه اقتصاد باشیم و در این عرصه 

باید به اقتصاد بدون نفت برسیم.

دبیرکل کانون مدارس اس��امی کش��ور با بیان اینکه 
مرحله س��وم در عرصه فرهنگ و ساختن انسان تراز است 
ک��ه در این زمینه انقاب کارهای دش��واری در پیش دارد 
و باید با برنامه ریزی درس��ت و هدفمند این گام س��خت 
را با موفقیت به پایان رس��اند، خاطرنش��ان کرد: امروز ما 
س��ند تحول بنیادین نظام آم��وزش و پرورش را داریم که 
نزدیک ترین سند به توصیه های اسامی بوده و باید از آن 
دف��اع کرد، خصوصًا با محوریت مدارس اس��امی ارزش 
این س��ند به اندازه صنایع موش��کی دارای اهمیت است و 
چالش های پیش روی این س��ند دفاع بد و ناقص، معطلی 
اجرای س��ند، تحری��ف زیرنظام ها و اس��تفاده از تعابیری 

همچون آسیب شناسی سند بوده است.
فرش��یدی تصری��ح کرد: در اجاس شش��م ۸0 نفر از 
مدیران ارش��د مدارس اس��امی کش��ور حاضر هستند و 
در این اجاس ۳ کارگروه اقتصاد آموزش��ی، س��ند تحول 
بنیادی و توس��عه م��دارس اس��امی در مناطق محروم 

برگ��زار می ش��ود و تمامی فعالیت ها ب��ا حمایت مردمی 
بوده و هیچ کمکی از س��وی دولت نمی شود و از متولیان 
حوزه آموزش می خواهیم که یاری گران خود را در مس��یر 
توس��عه فرهن��گ و آموزش اس��امی ی��اری کنند.وی 
تاکید کرد: مدارس غیردولتی در سراس��ر کشور عملکرد 
موفق��ی داش��تند و این مدارس تخفیف ش��هریه را برای 
دانش آموزان مناطق مح��روم دارند و هرگز نمی گذاریم 
که این افراد به خاطر محرومیت، از تحصیل محروم شوند.

مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش خبر داد؛

تحصیل بیش از ۱/۵ میلیون دانش آموز در بیش از ۱۵ هزار
 مدرسه اسالمی کشور

مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و 
پرورش گفت: بیش از 15 هزار مدرس��ه کشور غیردولتی 
بوده و بیش از یک میلیون و 500 هزار دانش آموز در این 

مدارس تحصیل می کنند.
محمد محس��ن  بیگی در شش��مین اجاس دبیران 
کان��ون مدارس اس��امی و مدیران مدارس اس��امی 
کش��ور، اظهار داشت: جایگاه مدرسه به عنوان محیطی 
انسان ساز بوده و نقش آن در تعلیم و تربیت بر هیچکس 
پوش��یده نیس��ت و مقوله تربیت با بسیاری از شیوه های 

انسانی متفاوت است.
وی افزود: معلمی ش��غل انبیاء بوده و کس��انی که در 

این حرفه خدم��ت می کنند ادامه دهنده راه انبیاء و اولیای 
الهی هس��تند و باید به درستی این راه را ادامه دهند؛ مقوله 
تربیت باید در بستر اختیار و انتخاب انجام شود و ما متولیان 
مدرسه و مسئوالن سیاست گذاری در حوزه تعلیم و تربیت 
در گام نخست باید این تاثیرات را در خودمان داشته باشیم 

تا در دانش آموزان هم تاثیرپذیر باشد.
مدی��رکل مدارس و مراکز غیردولت��ی وزارت آموزش 
و پ��رورش ب��ا بیان اینک��ه اگر معلمان م��ا همانند توصیه 
خداون��د متعال ب��ه پیامبر اکرم)ص( بر هدایت انس��ان ها 
حریص باشند بس��یاری از بسترهای اجرایی را هم فراهم 
می کنند،  خاطرنشان کرد: معلمی در کارش موفق است که 
با رفتار درس��تش اثرپذیری اش را در دانش آموزش داشته 
باش��د و اگر گفتار و کردار معلم یکی نباش��د نمی توانیم از 
دانش آموزان انتظار یادگیری داش��ته باشیم، زیرا حرفمان 
ب��ا عملمان یکی نبوده است.محس��ن بیگی تصریح کرد: 
اه��داف تربیت��ی هیچگاه تغیی��ر نمی کند، اما ش��یوه ها و 
روش ه��ای آن در دوره های مختلف تغییر می کند و نکته 
مهم این است که تربیت اسامی خارج از چهارچوب های 
دین��ی و اس��امی نبوده و نیس��ت و در ای��ن مبحث نقش 

مدارس اس��امی باید به اندازه ای در این امر موثر باش��د 
که در نس��ل های مختلف اثرگذار باش��د و اثرپذیری آن 

کامًا در جامعه مشهود و ملموس باشد.
وی ضمن اش��اره به نقش تاثیرگذار مدارس اسامی 
در تربی��ت نخبگان دینی و دیگر نخب��گان، تاکید کرد: 
امروزه بیش از 15 هزار مدرس��ه کشور غیردولتی بوده و 
بیش از یک میلیون و 500 هزار دانش آموز در این مدارس 
تحصیل می کنند و گاهی عنوان می شود در این مدارس 
مشکات تربیتی وجود دارد، اما نتایج حاصله از تحقیقات 
صورت گرفته نشان داده که بهترین تربیت شدگان کشور 
در همین مدارس تحصیل کرده اند و شاهد آن هستیم که 
خانواده ها برای ثبت نام فرزندانشان در مدارس غیردولتی 

به خصوص مدارس اسامی صف کشیده اند.
مدی��رکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و 
پ��رورش بیان کرد: امیدواری��م که همه متولیان امر تعلیم 
و تربی��ت بتوانن��د بازوی��ی موفق در بدنه ه��ای تربیتی و 
انسان س��ازی جامعه باش��ند و ما نی��ز در وزارت آموزش و 
پ��رورش حمایت الزم را از مدارس غیردولتی و اس��امی 

خواهیم داشت.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی مطرح کرد؛

زمینه تحقق سند بنیادین آموزش و پرورش فراهم است
مدیرکل آموزش و پرورش خراس��ان رضوی گفت: 
مهمترین تکلیف و رسالت ما در آموزش و پرورش اجرای 
س��ند بنیادین آموزش و پرورش و تربیت دانش آموزان 
اس��امی بوده و بس��تر آن در مدارس اس��امی فراهم 

است.
قاسمعلی خدابنده در ششمین اجاس دبیران کانون 
مدارس اس��امی و مدیران مدارس اس��امی کش��ور، 
اظهار داشت: مهمترین تکلیف و رسالت ما در آموزش و 

پرورش اجرای س��ند بنیادین آموزش و پرورش بوده که 
سندی فرهنگی و تربیتی است و دانش آموزان اسامی 
را تربیت خواهیم کرد و بس��تر آن در مدارس اس��امی 

فراهم است.
وی با بیان اینکه مدارس اسامی در خراسان رضوی 
حضوری پررنگ دارند، افزود: بنیاد فرهنگی رضوی در 
مدارس امام رضا)ع(، سپاه امام رضا)ع( در مدارس امام 
حس��ین)ع( و دیگر مدارس اسامی فعالیت های خوبی 

دارن��د و از خی��ران و مجموعه های مختلف می خواهیم 
که توس��عه مدارس اس��امی را در مناطق محروم شهر 
مشهد و شهرستان ها و روستاهای استان داشته باشند.

مدی��رکل آم��وزش و پ��رورش خراس��ان رضوی 
خاطرنش��ان کرد: اداره کل آموزش و پرورش خراسان 
رضوی از تمامی مجموعه هایی که در مسیر تحقق سند 
بنیادی��ن آموزش و پرورش گام بردارند حمایت می کند 

و دستشان را به گرمی می فشارد.

*فرزندان ش��هدای مدافع حرم راه پدرانش��ان را در 
مسیر نابودی اسرائیل با قدرت ادامه می دهند

در این اجاس علی س��نجرانی، فرزند شهید مدافع 
ح��رم محمد س��نجرانی، گف��ت: پی��روزی رزمندگان 

مدافع حرم را به پیش��گاه رهب��ری و ملت ایران تبریک 
می گوییم و امیدواریم که با ادامه این حرکت غیورمردانه 
و قدرتمندانه در مسیر فتح قدس شریف و نابودی ابدی 
اس��رائیل غاصب گام برداریم.وی افزود: به فرموده مقام 

معظم رهبری ش��هدا شمع و چراغ این ملت هستند و ما 
فرزندان شهدای مدافع حرم راه پدرامان را با قدرت ادامه 
خواهیم داد و اجازه ذره ای گس��تاخی را به مقدساتمان از 

سوی تکفیری ها نخواهیم داد.

تجلیل از فرزند شهید مدافع حرم سنجراني

از تاش  اسامي  مدارس  کانون  دبیران  اجاس  در ششمین 
اسامي  تربیت  و  تعلیم  ماندگار  چهره  هاي  مجاهدت  و  ها 
ابراهیم عقدائي تجلیل به عمل آمد. وي در سال هاي قبل از 
انقاب و پس از آن در سنگر تعلیم و تربیت اسامي مجاهدت 
هاي فراواني داشت و در سال هاي اخیر به توصیه مقام معظم 
رهبري اقدام به تالیف کتاب هاي فارسي ۴ سال دبیرستان به 

همراه سایر همکارانش کرد.
همچنین 9 پژوهش کشوري و استاني در کارنامه فعالیت هاي 
خود دارد که در یکي از آن ها رتبه نخست کشوري را از آن 

خود کرد.

تجلیل از چهره ماندگار تعلیم و 
تربیت اسالمي
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مسئول کمیسیون تخصصی طرح ها و برنامه های برجسته اجرا شده در مدارس اسالمی و خدمات به مناطق محروم:

خدمت ویژه به محرومان در امر تحصیل باید همواره مورد تاکید باشد

مس��ئول کمیس��یون تخصص��ی طرح ه��ا و 
برنامه های برجسته اجرا شده در مدارس اسامی 
و خدمات به مناط��ق محروم گفت: خدمت ویژه 
ب��ه محروم��ان در همه حوزه ه��ا به خصوص امر 
تحصی��ل باید همواره مورد تاکید باش��د و در این 
مسیر باید از ظرفیت خیران مدرسه ساز که بازوی 
توانمن��د دول��ت و آموزش و پ��رورش در این امر 

مقدس هس��تند به خوبی بهره مند ش��د.
کمیس��یون  در  موس��وی  س��یدابوالفضل 
تخصص��ی شش��مین اج��اس دبی��ران کانون 
مدارس اسامی و مدیران مدارس اسامی کشور 
که با موضوع طرح ها و برنامه های برجس��ته اجرا 
ش��ده در مدارس اس��امی و خدم��ات به مناطق 
محروم برگزار ش��د، اظهار داشت: حضور خیران 
نیک اندیش در ساخت مدارس در مناطق محروم 
و خدمت به دانش آموزان محروم شایس��ته تقدیر 
اس��ت و نمونه های آن موقوف��ه عبداهلل رضوی 

اوقاف و امور خیریه و نیز مدارس امام حس��ین)ع( 
سپاه، مدارس امام رضا)ع( آستان قدس رضوی و 

مدارس مفتاح موسس��ه مفتاح بوده اس��ت.
وی افزود: از مجموع 1500 مدرس��ه اسامی 
500 مدرسه عضو کانون هستند که در ۳1 استان 
هستند و اس��تان های تهران، خراسان، اصفهان 
یزد و فارس بیش��ترین مدارس اس��امی کشور 

را دارن��د.
موسوی بیان کرد: برنامه های برجسته در ۴0 
س��الگی انقاب با عنوان ۴0 س��ال انقاب و ۴0 

قاب و نیز ۴0 طرح پرورش��ی اجرا ش��د.
مس��ئول کمیس��یون تخصص��ی طرح ه��ا و 
برنامه های برجسته اجرا شده در مدارس اسامی 
و خدم��ات ب��ه مناطق محروم با بی��ان اینکه اگر 
کان��ون م��دارس اس��امی در مناط��ق محروم 
و حاشیه ش��هر ورودی جدی ت��ر داش��ته باش��د 
اثرپذیری مطلوب تر هم خواهد بود، خاطرنش��ان 
کرد: خدمت ویژه ب��ه محرومان در همه حوزه ها 
به خص��وص امر تحصی��ل مورد تاکی��د تمامی 
ب��زرگان دین و علمای اع��ام به خصوص مقام 
معظم رهبری بوده اس��ت و به فرموده ایشان باید 

در این مس��یر از یکدیگر س��بقت بگیریم.
موس��وی ب��ا بی��ان اینکه احداث مدرس��ه در 
مناط��ق مح��روم از برکات نظام اس��ت، تصریح 
ک��رد: باید خدمات نظ��ام در بخش های مختلف 
از جمل��ه نهض��ت عظیم مدرسه س��ازی به نحو 
مطلوب اطاع رس��انی، بازگویی و برای آیندگان 

مستندس��ازی ش��ود.
وی تاکی��د ک��رد: خوش��بختانه ب��ه برک��ت 
دس��تاورد های آموزش��ی نظام، هم اکنون در دور 
افتاده ترین و کم جمعیت ترین روس��تا های کشور 
مدرس��ه احداث ش��ده و فضای آموزشی مناسب 
ب��رای دانش آم��وزان روس��تایی تامین ش��ده و 

مدارس کانکسی در حال برچیده ش��دن اس��ت.
مس��ئول کمیس��یون تخصص��ی طرح ه��ا و 
برنامه های برجسته اجرا شده در مدارس اسامی 
و خدمات به مناطق محروم با اش��اره به مشارکت 
خیران نیک اندیش در طرح های مدرسه س��ازی 
گفت: خیران مدرسه س��از ب��ازوی توانمند دولت 
و آم��وزش و پرورش در این امر مقدس هس��تند 
و باید همواره کار خیرخواهانه و خداپس��ندانه این 
عزی��زان به نحو مطلوب و شایس��ته مورد تجلیل 

ق��رار بگی��رد.

مسئول کمیسیون تخصصی بررسی راهکارهای رفع مشکالت اقتصادی مدارس اسالمی:

مشکالت مدارس غیردولتی با افزایش شهریه ها برطرف نمی شود

مس��ئول کمیس��یون تخصصی بررس��ی راهکارهای رفع مش��کات اقتصادی 
مدارس اس��امی با بیان اینکه مش��کات مدارس غیردولتی با افزایش ش��هریه ها 
برطرف نمی شود، گفت: در حال حاضر با وجود گرانی ها بسیاری از والدین به استفاده 
از مدارس دولتی تمایل دارند و آمار دانش آموزان مدارس غیردولتی در طول دو سال 

گذش��ته رو به کاهش اس��ت.
س��عید زائری در مس��ئول کمیسیون تخصصی شش��مین اجاس دبیران کانون 
مدارس اس��امی و مدیران مدارس اسامی کشور که با موضوع بررسی راهکارهای 
رفع مشکات اقتصادی مدارس اسامی برگزار شد، اظهار داشت: در دبیرستان علوی 
از عاقه مندان درخواس��ت داشتیم که برای دو دانش آموز ثبت نام کنند، به این معنی 

ک��ه در کن��ار ثبت ن��ام فرزن��د خ��ود دانش آم��وز دیگ��ری نی��ز ثبت ن��ام کن��د.
وی تاکید کرد: باید صندوق های قرض الحس��نه در هر شهری حمایت شوند، زیرا 
در صورت درخواس��ت معمواًل افراد ثروتمند و توانمند هرکدام می توانند کمک کنند، 
همچنین راه هکارهایی که در حال حاضر اجرا می کنیم راه های مش��کلی هستند، اما 
مش��کات زیادی از طریق آن ها حل ش��ده است و ش��هریه می تواند ابعادی در کنار 

خودش داش��ته باش��د.
مسئول کمیسیون تخصصی بررسی راهکارهای رفع مشکات اقتصادی مدارس 
اس��امی با اش��اره به اینکه منابع صرفه جویی در هزینه ها توسط سیستم دولتی اجرا 
می ش��ود و ما باید آن را دنبال کنیم، ادامه داد: افزایش ش��هریه تاثیر بسیاری در درآمد 
نخواهد داش��ت و با وجود وضعیت کنونی اقتصاد کش��ور، آیا فکر می کنید درآمد شما 
ه��م صددرصد افزای��ش دارد؟ در حال حاضر با وجود گرانی ها بس��یاری از والدین به 
استفاده از مدارس دولتی تمایل دارند و آمار دانش آموزان مدارس غیردولتی در طول 

دو س��ال گذش��ته رو به کاهش اس��ت.
زائری تش��ریح کرد: مدارس برای حفظ آمار باید از ضوابط اولیه خود عدول کنند 
که وضع موجود خود را حفظ کنند زیرا افزایش شهریه مدارس دردی را دوا نمی کند.

وی ب��ا اش��اره به مواد 10، 11  و 1۳ مدارس دولتی، گف��ت: اگر این قوانین اجرایی 
ش��ود بس��یاری از مش��کات حل می ش��ود

و دولت موظف به اجرای آن ها اس��ت.
وی با اشاره به وظیفه دولت برای کمک در زمینه فضا و تجهیزات مدارس، تاکید 

کرد: باید در کش��ور موجی در ارتباط با این قانون ایجاد کنیم، زیرا آموزش و پرورش 
موفق به تنظیم آیین نامه مربوطه ظرف ۶ ماه ش��ده اما دولت آن را اجرا نکرده اس��ت، 

پیش بینی ما این اس��ت که بس��یاری از مدارس غیردولتی رو به تعطیلی بروند.
 در این نشس��ت، رضایی، از مس��ئوالن یکی از مدارس غیردولتی نیز با اش��اره به 
اینکه مدارس اس��امی ما پراکنده و فش��ل اس��ت، تاکید کرد: باید بتوانیم برندی در 
سطح کشور برای مدارس اسامی تعیین کنیم زیرا اکنون کارها به صورت جزیره ای 

انجام می ش��ود.
وی اضافه کرد: س��ر و س��امان دادن این موضوع به تامین بخش��ی از هزینه ها و 
اقتصاد کمک کرده و می تواند مدارس را هم سرپا نگه دارد و مشکاتشان را حل کند.

همچنین یکی دیگر از افراد حاضر در نشس��ت با اش��اره به عدم اجرای آیین نامه 
مدارس توسط دولت، متذکر شد: باید راهکار قانونی پیدا کرد و به دیوان عدالت اداری 
شکایت داشت اما بخشی از مدیران و موسسان این مدارس که نیروی رسمی آموزش 
و پرورش هس��تند از این موضوع واهمه دارند، ولی باید این موضوع حل ش��ود چون 

تبعی��ض ص��ورت می گی��رد.
س��یدرضا اسدی از موسسه شهید محراب آیت اهلل مدنی همدان، تشریح کرد: این 
شیوه که افراد متمول عاوه بر شهریه فرزند خود، شهریه یک یا چند نفر دیگر را هم 

می پردازند در مدارس ما اجرا می ش��ود.
وی بیان کرد: وام قرض الحس��نه نیز متداول اس��ت و در پرداخت ش��هریه کمک 
می کند، اما منابع درآمدی هم در کنار ش��هریه باید مورد توجه قرار گیرد؛ بیش��تر این 
مطل��ب مد نظر اس��ت که چه مناب��ع درآمدی دیگری می تواند ما را در اداره مدرس��ه 
کمک کند و بس��یاری از مجموعه های دینی رس��م بر موقوفات داش��تند و باید ببینیم 
افراد باتجربه تر چه منابع درآمدی حاش��یه ای دارند که می تواند به کمک شهریه کند.

حجت االس��ام محمد عرب، نماینده مجموعه آموزش��ی تربیتی ادبستان اهواز، 
گفت: بخش عمده هزینه های مدرسه، هزینه های طرح های ما مانند جشن، مراسم، 
س��رود و تئاتر هس��تند، ما این طرح ها را با س��ازمان فرهنگی هنری شهرداری مطرح 
کردیم تا به صورت خیابانی اجرا کنند و آنان اعام کردند عاوه بر پرداختن هزینه های 
اجرای آن ها را در خارج از چهاردیواری مدرسه، به دانش آموزان نیز هدایایی می دهند و 
از این روش تاکنون موفق به دریافت ده ها هزار تومان از شهرداری شدیم و معتقدیم 

که می توان طرح های مشارکتی زیادی را با همکاری سازمان های فرهنگی اجرا کرد.
وی بیان کرد: حدود ۷00 دانش آموز ابتدایی به طور س��االنه بیش از 100 میلیون 
تومان لوازم التحریر بدون نام و نشان ایرانی دارند، بنابراین به ذهنمان خطور کرد که 
با دریافت مجوز ش��هرداری از شهرداری، از اتاق هایشان به عنوان غرفه های عرضه 

محصوالت فرهنگی نوش��ت افزار و لوازم التحریر ایرانی اس��امی اس��تفاده کنند.
وکیلی، مس��ئول مدرس��ه دوره متوس��طه اول ام��ام صادق ته��ران، گفت: یکی 
از اقدام��ات م��ا ایج��اد فضاهای تجاری نزدیک یا دور از مدرس��ه بود که بخش��ی از 

هزینه های مدرس��ه را تقبل کند.
وی افزود: همچنین در مدرس��ه یک تعاونی مصرفی وجود دارد که محصوالت را 
با س��ود کم به خانواده ها می فروش��د، همچنین فروشگاه عرضه اقام فرهنگی نیز با 

همکاری ش��هرداری فعال ش��ده اس��ت.
وکیلی با بیان اینکه برخی از افراد خیر اگر ببینند مدرسه خروجی مذهبی می دهد 
حاضرند از وجوهات هم کمک کنند، افزود: س��عی کردیم کاس ها به گونه ای ارائه 
ش��ود که منجر به محصول ش��ود زیرا باعث حل بخشی از هزینه های جاری می شود.

در بخش دیگری از این نشس��ت، روغنی، مس��ئول یک��ی از مدارس غیرانتفاعی 
اظهار کرد: ریشه کار در دولت ها است، اکنون در کشور 1۳ میلیون دانش آموز داریم، 

اما به هر دانش آموز چقدر بودجه می رس��د؟
وی تاکید کرد: تدریس مجانی درس��ت نیس��ت، باید مدارس کم بگیرند اما بدون 

پول نمی ش��ود این کار را کرد.

این ویژه نامه به سفارش کمیته روابط عمومی و تبلیغات ششمین اجاس دبیران کانون و مدیران مدارس اسامی کشور تقدیم می گردد.
مهدی فرهادیان مدیر عامل مؤسس��ه فرهنگی آموزش��ی مفتاح و مس��ئول کمیته روابط عمومی اجاس ضمن آرزوی قبولی طاعات ، عبادات و زیارتهای میهمانان عزیز در گفتگو با خبرنگار جام جم گفت از تمام توان رس��انه 

ای و تبلیغاتی برای اطاع رسانی این اجاس بهره گرفتیم.
حمید غامی نیز به عنوان جانش��ین دبیر کمیته روابط عمومی اجاس و مجری مراس��م افتتاحیه از طراحی های ویژه ، کارت دعوت ، نشس��ت خبری ،تهیه بس��ته اهدایی پذیرش میهمانان ، فرم ارزش��یابی و ویژه نام روزنامه  

جام جم برای انعکاس بهتر اجاس خبر داد.

مسئول کمیسیون تخصصی دستاوردهای مدارس برای اجرایی شدن سند تحول بنیادین 
گف��ت: 1۶0 راهکار عملیاتی برای تحقق س��ند تحول بنیادین آموزش و پرورش تبیین ش��ده 
که 50 مورد آن مربوط به محیط مدرس��ه بوده و معتقدیم که گام نخس��ت باید از خود مدیران و 

معلمان آغاز شود تا تاثیرپذیری آن در دانش آموزان هم باشد.
علی اکبر رئوف در کمیس��یون تخصصی شش��مین اجاس دبیران کانون مدارس اسامی 
و مدیران مدارس اس��امی کش��ور که با موضوع دستاوردهای مدارس برای اجرایی شدن سند 
تحول بنیادین برگزار ش��د، اظهار داش��ت: موضوع س��ند تحول بنیادین آموزش و پرورش از ۷ 
س��ال قبل مطرح ش��د و پس از 5 س��ال به تصویب رسید، اما پس از گذشت ۲ سال هنوز اجرایی 

نشده است.
وی افزود: در س��ند تحول بنیادین به ۳0 موضوع بس��یار مهم قرآنی و مهارتی اش��اره شده 
که یک مورد آن علمی و ۲9 مورد دیگر تربیتی بوده و در ش��رایطی که با مش��کاتی همچون 
اختاط دانش آموزان دختر و پس��ر مواجه هس��تیم اختصاص ۲9 مورد تربیتی از ملزومات بوده 

که انجام هم شده، اما تاثیرپذیری آن مشهود و ملموس نبوده است.
مسئول کمیسیون تخصصی دستاوردهای مدارس برای اجرایی شدن سند تحول بنیادین 
ب��ا بیان اینکه مدرس��ه ای در راه تحقق این س��ند و منویات برحق مق��ام معظم رهبری کار کند 
کاری ارزشمند انجام داده است، خاطرنشان کرد: 1۶0 راهکار عملیاتی برای تحقق سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش تبیین شده که 50 مورد آن مربوط به محیط مدرسه بوده و معتقدیم 
که گام نخس��ت باید از خود مدیران و معلمان آغاز ش��ود تا تاثیرپذیری آن در دانش آموزان هم 

باشد.
رئوف تصریح کرد: برخی معتقدند که اجرای سند تحول بنیادین باید جامعه را به کلی تغییر 
دهد نکته ای که صحیح نیست و باید پله پله در مسیر تغییر، پیشرفت و اصاح گام برداریم و بر 
این نکته هم معتقدیم که معلم مادامی که در سطح یاددهی یک موضوع خودش به آن نکته و 
مبحث عمل نکند اثرپذیری آن دانش آموز هم ایجاد نمی ش��ود و این فرهنگ باید به خوبی جا 

بیفتد از ابتدا خودمان عامل باشیم و بعد به دیگران بیاموزیم. 
وی تاکی��د کرد: در اجرای برنامه های تدوینی س��ند تح��ول بنیادین باید نکات اولیت دار در 
مسیر تحقق اهداف و نیز محورهای کلیدی تر را در اولویت کاری قرار دهیم و در گام بعد اهداف 

در درون برنامه ها و وظایف مدارس و کاس های درس وارد شوند.

۱۶۰ راهکار عملیاتي براي تحقق سند تحول 
بنیادین 
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اميرالمومنين علي عليه السالم:
با مردم آنگونه معاشرت کنيد که اگر مرديد بر شما 
اشک بريزند و اگر زنده مانديد با اشتياق به سوي 

شما آيند.  نهج البالغه

شش��مین اج��اس دبی��ران کانون ه��ای مدارس 
اس��امی و مدیران این مدارس با ش��عار معلم با چهل 
سال مقاومت در مدارس انقاب و با هدف هم اندیشی 
ها و همفکری  و تبادل در خصوص مس��ولیت و رسالت  
مدارس اسامی برای استمرار انقاب اسامی ، بررسی 
راهکارهای کاربردی در خصوص مس��ایل  اقتصادی 
مدارس و نقش  آفرینی مدارس اس��امی برای اجرایی 
ش��دن سند تحول بنیادین آموزش و خدمات به مناطق 
محروم کش��ور،انتقال تجربیات برتر مدارس اسامی 
برای تعالی مدارس یاد شده و هویت بخشی به مدارس 

اسامی کشور برگزار گردید.
کلیه دس��تاوردهای هم اندیشی ،همفکری و تبادل 
نظ��ر دبی��ران کانون های مدارس اس��امی و مدیران 
مدارس اسامی و راهکارهای مندرج در سخنرانیهای 
انجام گرفته جمع بندی و برای اس��تراتژی ها ، سیاست 
ها و خط مشی های کانون و همچنین مدارس اسامی 
بهره گیری خواهد شد و  برون داد  اندوخته های تجربی 
ارائه شده و یافته های علمی اجاس در قالب راهبردها     
و  راهکاره��ا ی تح��ول  آفرین برای نظ��ام آموزش و 
پرورش تنظیم و به مسوالن ذیربط تقدیم خواهد شد.

حس�ين      بنی اس�دی
 دبير شش�مين اجالس کانون های 

مدارس اس�المي کش�ور 

معلم، چهل سال مقاومت در 
مدرسه انقالب

قطعنامه ششمین اجالس دبیران کانون ومدیران مدارس اسالمی کشور

بس�م ا... الرحمن الرحيم 

خداوند متعال را سپاس��گزاریم که توفیق یافتیم شش��مین گردهمایی دبیران کانون ومدیران مدارس اس��امی کش��ور را 
درفضای معنوی مشهد ودرجواربارگاه ملکوتی حضرت علی بن موسی الرضا)ع( با شعار » معلم ؛ چهل سال مقاومت درمدرسه 
انق��اب « برگزارنمایی��م ودرپایان این همایش معنوی تربیت��ی ، زبان حال ونقطه نظرات خویش را درمواد این قطعنامه تقدیم 

م��ی کنی��م.
1- درآغازین روزهای چهل ویکمین بهار آزادی وس��الگرد پیروزی انقاب اس��امی یاد وخاطره امام خمینی )ره( وشهدای 
گرانقدر را گرامی می داریم وبا رهبرنس��توه وفرزانه حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی ( پیمان می بندیم که برس��رعهد دفاع 

ازانقاب ونظام اس��امی ومقاومت دربرابراس��تکبار جهانی تا پای جان بایس��تیم . 
۲- مدارس اسامی وانقابی با پیشینه قریب به یک قرن، افتخار دارند که پیش ازانقاب درمحضرشخصیت هایی همچون 
ش��هیدان بهش��تی، رجایی وباهنر، مرحوم عباس��علی اس��امی وآیت ا... فومنی حائری ومرحوم عابدزاده، ونظایر آنان درس 
اس��ام ناب را فراگرفته اند وپس از پیروزی انقاب نیز توفیق خدمت وتربیت نیروهای خدوم به نظام اس��امی را داش��ته اند. 

۳- امروزهم بادرک حساس��یت وش��رایط کنونی و با احساس مسؤولیت ،بدین وسیله اعام می داریم که توطئه های تحریم 
اقتص��ادی وتحری��ف تاریخ انقاب وبمباران های تبلیغاتی دش��من به منظور تخریب روحی��ه امید وترویج امواج یأس درملت 
ایران تاثیری نخواهد داشت وملتی که به کیمیای خودباوری دست یافته است درکوره اینگونه فشارها درخشنده تر وگرانبهاتر 

خواهد ش��د. 
۴- م��ا ضم��ن اعام آماده ب��اش دربرابر»جنگ تربیتی« اس��تکبارعلیه کودکان ،نوجوانان وجوان��ان ایران عزیز، ضرورت 
نظارت بیش��تر برفعالیت های غربگرایانه واخاق س��تیزانه برخی واحد های آموزشی وترویج برنامه هایی نظیر ۲0۳0را یادآور 

می ش��ویم .
5- پ��س ازپی��روزی انقاب ،حاکمیت راهبرد»مامی توانیم« برفضای مدارس، آینده س��ازان کش��وررا ب��ه گونه ای تربیت 
کردکه دردوران دانش��گاه ،فناوری هایی نظیرنانو،هسته ای،سلولهای بنیادی، صنایع فضایی وموشکی، نوآوری های پزشکی 
ونظایرآن را برای کش��وربه ارمغان آوردندونام ایران را درجهان بلند آوازه س��اختند. امروزهم مخالفت دش��من باورود ایران به 
فناوری های برتر نش��ان دهنده نقش علم وپژوهش درحفظ اس��تقال مملکت می باشد لذا مانیزبه سهم خود برای رشد علمی 

وخاقی��ت درفرزن��دان ای��ن مرزوب��وم تم��ام ت��وان خ��ودرا ب��ه کارخواهی��م گرف��ت . 
۶- کمرنگ ش��دن فعالیت های پرورش��ی وضعف تبیین ارزش��های انق��اب درمدارس وخصوصااج��رای برنامه هایی که 
باارزشهای انقاب اسامی سنخیتی ندارند ویا درتعارض با آن هستند � حتی درپوشش اسام � جفا به خون شهیدان است. ما 
ضم��ن ابرازنگران��ی دراین باره، آمادگی خودرا برای ارائه تجربی��ات مدارس کانون به وزارت آموزش وپرورش درزمینه تربیت 

سیاس��ی انقابی اعام می داریم. 
۷- مدارس اس��امی ، افتخاردارند که دس��تاوردهای ارزش��مندی درارتباط با تربیت نسل آینده براساس الگوی سند تحول 
بنیادین ازجمله درعرصه های انس با قرآن ، عش��ق به اهل بیت )ع( ، نماز،حجاب، والیت فقیه ، استکبارس��تیزی ونوعدوس��تی 
وحمای��ت ازمحروم��ان، بابهره گیری ازش��یوه های نوین وجذاب کس��ب کرده اند وبرخی ازاین تجربیات چاپ ش��ده اس��ت، 

انتظارداریم وزارت آموزش وپرورش این تجربیات ارزش��مند را مورد توجه وبهره برداری قراردهد.
۸- ما مدارس عضو کانون مدارس اس��امی ،درراس��تای ادای وظیفه به ولی نعمتان جامعه وگسترش عدالت آموزشی بدین 
وس��یله اع��ام می داریم که آم��اده ایم نظیرطرح رافع تفاهم نامه ای را با وزارت آموزش وپرورش امضا کنیم که بس��تر س��از 

تحصیل هرچه بیش��تر دانش آموزان اقش��ارمحروم جامعه درمدارس اس��امی باش��د . 
درپایان باردیگرش��کرگزارخداوند متعال برنعمت تش��رف درحرم هش��تمین امام علیه آالف التحیه والثنا، هستیم وازمیهمان 
نوازی مس��ؤوالن محترم آس��تان مقدس رضوی وعموم همکاران گرانقدرخراس��انی  وبخصوص هیأت مدیره محترم کانون 

مدارس اس��امی اس��تان خراس��ان رضوی صمیمانه تش��کر می کنیم. 

والس�الم عليکم ورحمه ا...
اول اس�فند ماه 1397

ش�رکت کنندگان درشش�مين اجالس دبيران کانون ومدیران مدارس اس�المی کش�ور

ادامه از صفحه اول
وی با اشاره به اینکه امروز نیاز کلیدی کشور تربیت مدیر موفق 
قرآنی  طیبه  حیات  که  معتقدیم  افزود:  است،  بوده  اثرگذار  و 
انسانی  برای  پرورش  و  آموزش  بنیادین  تحول  سند  کلیدواژه 
پرورش  اسامی  زندگی  سبک  مطابق  با  می خواهد  که  است 
علمی،  عرصه های  در  باید  و  است  بوده  کند  زندگی  و  یابد 
کنیم  برقرار  را  تعادل  غیره  و  قرآنی  اخاقی، مذهبی،  هنری، 
و زمان بندی آموزشی هم به گونه ای باشد که برای دانش آموز 
خسته کننده و بی ثمر نباشد و نباید به نام دین کاری کنیم که 
شده  زنجیر حبس  و  قل  یک  در  که  کند  احساس  دانش آموز 

است.
ترویج  در  اسامی  مدارس  بی بدیل  نقش  گفت:  حدادعادل 
اما  نیست،  پوشیده  هیچکس  بر  اسامی  معارف  و  فرهنگ 
برای اثربخشی بهتر و بیشتر نیازمند همکاری و همراهی دولت 
مختلف  حوزه های  در   9۸ بودجه  متاسفانه  هستیم؛  مجلس  و 
به ویژه حوزه فرهنگی به خوبی بسته نشد و ایرادات زیادی بر 
مسئوالن   به  آن ها  تمامی  که  است  وارد  تخصیصی  رقم های 

اعام شده و امیدواریم که تجدیدنظر الزم صورت بگیرد.


