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»لََقد أَرَسلنا ُرُسلَنا بِالَبیِّناِت َوأَنَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب َوالمیزاَن لَِیقوَم الّناُس بِالِقسِط«

ما پیامبرانمان را با دالیل روشن فرستادیم و با آن ها کتاب )آسمانی( و میزان )شناسایی 
حّق از باطل و قوانین عادالنه( نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند.

)سوره حدید ، آیه ۲۵(

را	حــل	 	 تنهایــی	مشــکل	بشــر بــه	 ارســال	پیامبــران	 الهــی،	 قانــون	 	 در
مســیر	 ممکــن	 وجــه	 کوتاه	تریــن	 	 در و	 زیبایــی	 بــه	 آیــه	 ایــن	 نمی	کنــد.	
تمدن	ســازی	بشــری	را	چنیــن	مطــرح	می	کنــد:	»ارســال	پیامبــران،	وجــود	
کتــاب	و	میــزان،	بــه	همــراه	قیــام	مــردم	بــرای	راه	انــدازی	تمــدن	حــق«.

ســه	 همیــن	 	 بــر مهــم	 فعالیــت	 و	 تشــکیالت	 	 هــر پیــروزی	 ضمانــت	
	ایــن	آیــه	شبیه	ســازی	 	بخواهیــم	بــا	اســتفاده	از گــر 	اســت.	ا اصــل،	اســتوار
بــا	 کاربلــد،	حتــی	 	 کــه	وجــود	مدیــر کنیــم،	بایــد	بگوییــم	 درون	ســازمانی	
کمکــی	 بــه	حــل	مشــکالت	 	 نیــز و	هماهنگــی	صفــوف	 مردمــی	 همراهــی	
اصــول	 کــه	 باشــد	 داشــته	 وجــود	 مدونــی	 قانــون	 بایــد	 بلکــه،	 نمی	کنــد.	
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گــردد	و	بــه	عنــوان	مرجــع	حــل	اختــالف	 	آن	مطــرح	 اساســی	ســازمان	در
باشــد.

	یــک	حرکــت	 حرکــت	ســازمان	مــدارس	صــدرا	می	توانــد	بخشــی	مهــم	از
گام	دوم	انقــالب	اســالمی	بســیار	 	طلیعــه	 کــه	در 	باشــد.	تمدنــی	 تمدن	ســاز
گردیــد.	آنچــه	بدنــه	ایــن	 	 	شــد	و	عالئــم	نویدبخــش	آن	آشــکارتر جدی	تــر
تشــکیالت	را	درآینــده	مســتحکم	خواهــد	کــرد،	همیــن	تعلیــم	و	تربیــت	نســل	
کــه	ابتــدا	بــر	دوش	مدیــران	و	ســپس	بــر	 	فــردا	اســت.	وظیفــه	ای	 آینده	ســاز

دوش	نهادهــای	مســئول،	ســنگینی	می	کنــد.

	در	 	دشــمن	در	جبهــه	نظامــی،	سیاســی	و	اقتصــادی،	فقــر »هــدف	فشــار
کــه	می	تــوان	 	آمریــکا	بــه	ایــن	نتیجــه	برســد	 گــر جبهــه	فرهنگــی	اســت	...	ا
	چنــد	ســال	آینــده	از	 کــه	در 	داد	 آمــوزش	و	پــرورش	ایــران	را	چنــان	تغییــر
	اصــراری	بــر	محاصــره	اقتصــادی	خــود	نخواهــد	 انقــالب	خبــری	نباشــد	دیگــر

ــا	مســئوالن	آمــوزش	و	پــرورش،	۱۳۶۳/۵/۲۵( 	ب داشــت.«	)دیــدار

»آمریــکا	بــه	رغــم	تمــام	امکانــات	تبلیغاتــی،	نظامــی	و	سیاســی	بــرای	
کتــاب	 	 	برخــی	کشــورهای	منطقــه	بــرای	تغییــر رســیدن	بــه	اهــداف	خــود	در
کــه	 	نقــش	تعلیــم	و	تربیــت	اســت	 	مــی	آورد	و	ایــن	نشــان	گر درســی	فشــار
	شــده	اند.«	)ســخنرانی،	 قدرت	هــای	بــزرگ	هــم	در	خصــوص	آن	متمرکــز

)1383/4/30 رســالت،	 روزنامــه	

	دانشــگاه	اســت،	چــون	رشــد	 	از کــه	دوره	مــدارس	مهم	تــر کنیــد	 »توجــه	
	فقیــد	انقــالب( 	ایــن	دوره	شــکل	می	گیــرد.«	)رهبــر عقلــی	بچه	هــا	در

	و	 کارزار 	ایــن	 کــه	در 	رهبــران	انقــالب؛	آن	هــا	 این	هــا	جمالتــی	اســت	از
	تشــخیص	میــدان	بهتریــن	بودنــد.	دیــدن	و	شــنیدن	ایــن	جمــالت،	بــار	 در

	می	کنــد. 	آمــوزش	و	پــرورش	ســنگین	تر مســئولیت	مــا	را	در
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	این	جمله	مقام	معظم	رهبری	می	یابیم: 	را	در سخن	آخر

کــه	مســئله	فرهنــگ	و	تعلیــم	و	 	می	گویــم	 »مــن	بــه	شــما	فرهنگیــان	عزیــز
	بــه	انــدازه	 	بلندمــدت،	هیــچ	چیــز 	نظــام	ماســت.	در تربیــت،	مســئله	اول	در
	جامعــه	مــا،	نقــش	 تعلیــم	و	تربیــت	اهمیــت	نــدارد.	نقــش	معلــم	و	مربــی	در
	فرهنگــی	را	بدانید.«  	تعلیــم	و	تربیــت	و	معلمــی	و	ســنگر 	اول	اســت.	قــدر تــراز

	بــا	فرهنگیــان،	1368/3/26( )دیــدار

کتــاب	 بــه	 اســت	 	 قــرار کتــاب	 ایــن	 تکمیلــی	 نســخه	های	 ان	شــاءاهلل	
ســازمانی	مــدارس	صــدرا	تبدیــل	شــود.	نکتــه	مهــم	و	قابــل	توجــه	آنکــه،	
کامــاًل	 کتــاب	رقیــب	ســند	تحــول	یــا	زیرنظام	هــای	آن	نیســت،	بلکــه	 ایــن	
	واقــع	نســخه	مکمــل	ســازمانی	مــدارس	 	آنهــا	نوشــته	شــده	و	در منطبــق	بــر
	»ســند	تحــول«	ایجــاد	شــود،	 ــری	در 	تغیی ــر گ 	ا ــز ــده	نی 	آین صــدرا	اســت.	در
	منطبــق	بــا	آن	ویرایــش	جدیــد	خواهــد	شــد.	همچنیــن	 کتــاب	نیــز ایــن	
تربیــت«	 تعالــی	 و	 تحــول	 »طــرح	 	 از هربخــش،	 	 در مطلــوب	 گی	هــای	 ویژ
	ســازمان	مــدارس	صــدرا	براســاس	 کــه	ســال	های	قبــل	در برگرفتــه	اســت	

	شــد. »ســند	تحــول«	تألیــف	و	منتشــر

	بخش	اصلی	تشکیل	شده	است:	 کتاب	از	چهار این	

مــدارس	 تاریخچــه	 بیــان	 و	 تعریــف	 	 در »صــدرا	شناســی«	 اول	 بخــش	
	ایــن	مــدارس	 	در صــدرا،	ســازمان	مــدارس	صــدرا	و	نهادهــای	وابســته	و	مؤثــر

کــه	سلســه	مراتــب	و	جایــگاه	آنهــا	تبییــن	شــده	اســت. اســت	

	تعریــف	»مــدارس	تــراز	صدرایــی«	اســت.	آرمــان	مــدارس	 بخــش	دوم	در
کــه	 	ایــن	بخــش	توصیــف	شــده	اســت.	ایــن	همــان	بخشــی	اســت	 صــدرا	در
کامــاًل	منطبــق	بــا	اهــداف	و	روش	عملکــرد	ســند	تحــول	نگاشــته	 گفتیــم	

شــده	اســت.
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	ایــن	بخــش	 بخــش	ســوم	»ارزیابــی	صدرایــی«	را	توصیــف	می	کنــد.	در
	پیشــرفت	 	آن	بــر 	مــدارس	صــدرا	و	تأثیــر دربــاره	چگونگــی	پایــش	و	ارزیابــی	در

اهــداف	مجموعــه	توضیحاتــی	داده	شــده	اســت.

کتــاب،	روش	هــای	»حــل	مشــکالت«	 پایانــی	 بخــش	 بخــش	چهــارم،	
و	 می	کنــد	 توصیــف	 را	 ســازمانی	 فرآیندهــای	 می	کنــد؛	 بیــان	 را	 صــدرا	 	 در

شــرح	می	دهــد. را	 آن	هــا	 حــل	 و	مســیرهای	 مشــکالت	

اســت.	 اســتقامت	 و	 	 صبــر مســتلزم	 	، ســاز تمــدن	 	 مســیر 	 در حرکــت	
بــا	هم	راهــی	و	هم	یــاری	صادقانــه	شــما	مدیــران	و	مســئوالن	 بی		تردیــد،	
را	محقــق	 بلنــد	 اهــداف	 اســالمی،	همــه	 انقــالب	 گام	دوم	 	 در می	توانیــم	
	آخریــن	ذخیــره	الهــی	حضــرت	صاحب	الزمــان	 	ظهــور ســازیم	و	زمینه	ســاز

عجــل	اهلل	تعالــی	فرجــه	باشــیم.

ان	شاءاهلل...
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امــور	 تمــام	 	 در تصمیم	ســازی	 و	 تصمیم	گیــری	 بــرای	 قــدم	 اولیــن	
کافــی	بــه	موضــوع	بحــث	نداشــته	باشــیم،	 	شــناخت	 گــر »شــناخت«	اســت.	ا

آســیب	جــدی	می	کنــد. 	 را	دچــار مــا،	سیســتم	 تأثیــرات	 و	 تصمیمــات	

	»صــدرا«،	تاریخچــه	و	چرایــی	آن	 کمــی	از 	ابتــدا	 بنابرایــن	الزم	اســت	در
بدانیــم.	»مــدارس	صــدرا«	بــه	عنــوان	مــدارس	دولتــی	وابســته	بــه	ســازمان	
کننــده	 تبلیغــات	اســالمی	و	»ســازمان	مــدارس	صــدرا«	بزرگتریــن	نهــاد	اداره	

	آمــوزش	و	پــرورش	اســت. مــدارس	دولتــی	پــس	از

ابتــدا	بایــد	»صــدرا«	را	بشناســیم،	تــا	بتوانیــم	بــا	تنظیــم	آرمان	هــای	آن	
	فصــل	اول	 	رشــد	و	شــکوفایی	هرچــه	بیشــترش	بکوشــیم.	بنابرایــن	در در
کتــاب،	مــدارس،	ســتادها،	شــرح	وظایــف	و	سلســله	مراتــب	ســازمانی	 ایــن	

	می	دهیــم. ــرار ــه	تفکیــک	مــورد	بررســی	ق آن		را	ب
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بخش	اول؛	مدارس	صدرا

	اول	تیرمــاه	۱۳۶۰،	نهــادی	 	پیــروزی	انقــالب	اســالمی	ایــران،	در پــس	از
منســجم،	مســتقل	و	وابســته	بــه	والیــت		فقیــه،	تحــت	عنــوان	نهــاد	شــورای	
	تبلیغــات	بــه	وجــود	 	پرداختــن	بــه	امــر عالــی	تبلیغــات	اســالمی	بــه		منظــور

آمــد.

ــه	جهــت	تبلیغــات	دینــی	مردمــی،	ســازمان	دهی	 ــی،	ب ایــن	نهــاد	انقالب
و	هدایــت	نیروهــای	مؤمــن	و	تشــکل	های	مردمــی،	احیــا	و	اشــاعه	معــارف	
فرهنگــی	 تهاجــم	 و	 تبلیغــات	ســوء	 بــا	 مقابلــه	 اســالم،	 تاریــخ	 فرهنــگ	 و	
دشــمنان	و	رفــع	نیازهــای	فرهنگــی	طبقــات	جامعــه	بــه		ویــژه	جوانــان،	از	
کــه	دشــمنان	 	 	گذرگاه	هــای	حســاس	و	خطیــر متــن	انقــالب	متولــد	شــد	و	در
اســالم	در	حــذف	انقــالب	و	فرهنــگ	اســالم	نــاب	محمــدی	می	کوشــیدند،	

کــرد. وارد	میــدان	شــد	و	رشــد	

	تکاملــی	خــود،	در	چهاردهــم	فروردیــن		 	ســیر ایــن	نهــاد	ارزشــمند	در
ــه	ســازمان	تبلیغــات	انقــالب	 ــد	انقــالب	ب 	فقی ــر ــه		فرمــان	رهب مــاه	۱۳۶۸،	ب

ــرد. ک ــدا	 ــام	پی 	ن ــر اســالمی	تغیی

	توصیــه	بــه	تحصیــل	 	رهنمون	هــای	مقــام	معظــم	رهبــری	مبنــی	بــر بنابــر
	مــدارس	معارفــی،	ســازمان	تبلیغــات	اســالمی	بــا	تأســیس	ایــن	مــدارس،	 در
و	 و	مفیــد،	 ابتــکارات	خــوب	 	 از مــدارس	 ایــن	 وارد	شــد.	 ایــن	عرصــه	 بــه	

می	باشــد.	 بسیار	راه	گشــا،	

بــا	درخواســت	ســازمان	تبلیغــات	اســالمی	در	جلســه	678	شــورای	عالــی	
	تأســیس	دبیرســتان	علــوم	 آمــوزش	و	پــرورش	مــورخ	1381/8/2	مجــوز
و	معــارف	اســالمی	صــدرا	دریافــت	شــد.	ایــن	مــدارس	بــه		شــکل	مــدارس	
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	مشــارکت	وزارت	خانه	هــا،	ســازمان	ها،	دانشــگاه	ها	 ــا	اســتفاده	از وابســته،	ب
	نهادهــای	عمومــی،	تأســیس		می	شــوند.	 و	ســایر

	آن	مــی	دارد	تــا	 کــه	ســازمان	ها	و	نهادهــا	را	بــر 	دالیــل	اساســی	 یکــی	از
کادرســازی	 	عرصــه	مدرســه	داری	ورود	نماینــد،	تأمیــن	منابــع	انســانی	و	 در
	ایــن	جریــان	بــرای	 	در آینــده	ســازمان	می	باشــد.	ســازمان	تبلیغــات	نیــز

تربیــت	مدیــران	مهــذب	و	متخصــص	انقالبــی	پیش	قــدم	شــده	اســت.

	بــه	متوســطه	دوم	و	فقــط	رشــته	علــوم	 	ابتــدا	منحصــر مــدارس	صــدرا	در
و	معــارف	اســالمی	بــود؛	امــا	بــه	تدریــج	جهــت	تکمیــل	چرخــه	دانش	آمــوزی	
نیــز	 ابتدایــی	 	منطقــه،	مــدارس	متوســطه	اول	و	بعدهــا	مــدارس	 	هــر در

تأســیس	شــد.

تشــکیل	 و	 مجتمع	ســازی	 ســمت	 بــه	 صــدرا	 مــدارس	 کنــون،	 هم	ا
	حرکــت	اســت.	تأمیــن	اهــداف	 	ابتــدا	تــا	انتهــا	در حلقه	هــای	دانش	آمــوزی	از
می	کنــد	 طلــب	 ســازمان،	 	 نیــاز مــورد	 انســانی	 نیــروی	 تربیــت	 و	 ســازمان	

	ابتــدا	توســط	ســازمان	صــدرا	چینــش	شــود. چرخــه	تربیتــی	از
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بخش	دوم؛	سازمان	مدارس	صدرا

	ایــن	بخــش	بــه	زمــان	و	چگونگــی	تشــکیل	ســتاد	مــدارس	صــدرا	و	 در
آن	می	پردازیــم. نــوع	فعالیــت	

	اخــذ	مجوزهــا،	تأســیس	مــدارس	صــدرا	با	ســرعت	و	قدرت	شــروع	 پــس	از
	همــان	ســال	1381	بــه	جهــت	انســجام	و	راهبــری	ایــن	مــدارس	 شــد.	از
	ســازمان	تبلیغــات	تأســیس	 دفتــری	بــا	عنــوان	ســتاد	مــدارس	صــدرا	در
	کشــور	 	سراســر شــد.	هــدف	اصلــی	ایــن	ســتاد،	پیگیــری	تأســیس	مــدارس	در
	ایــن	ارتبــاط	بــود؛	چــون	اخــذ	برخــی	 و	رفــع	موانــع	و	مشــکالت	اســتان	ها	در
	ایــن	رشــته	 مجوزهــای	اســتانی	و	جــذب	اســاتید	بــرای	دروس	تخصصــی	در

	و	پیچیــده	بــود. کاری	دشــوار تــازه	تأســیس،	

	گذشــت	چنــد	ســال،	بــا	گســترده	شــدن	مــدارس	صــدرا	و	مناطــق	 بعــد	از
جغرافیایــی	آن،	ســتاد	اولیــه	مــدارس	صــدرا،	پاســخگوی	مجوزهــای	اداری	
و	مســئولیت	های	مدنــی	مــدارس	نبــود؛	لــذا	»مؤسســه	مــدارس	علــوم	و	

گردیــد. معــارف	اســالمی	صــدرای	نــور«	درســال	1393	تشــکیل	و	ثبــت	

	نحــوه	 	اشــکاالتی	در ــروز ــا	بررســی	اســناد	مؤسســه	و	ب چنــد	ســال	بعــد	ب
ســتاد	 و	 تعطیــل	شــد	 آن	مؤسســه	 	 ناچــار 	، نــور ثبــت	مؤسســه	صــدرای	
اســالمی	 معــارف	 و	 علــوم	 مــدارس	 »مؤسســه	 قالــب	 	 در صــدرا	 مــدارس	
	ســال	1396	ثبــت	 ،	در 	و	دقــت	بیشــتر صــدرای	والیــت«	بــا	تشــکیالت	بهتــر

کنــون	مشــغول	بــه	فعالیــت	اســت. گردیــد	و	تــا	

مــدارس	 تأســیس	 مــورد	 	 در 	1391 ســال	 صــدرا«	 مــدارس	 »ســازمان	
کــرد.	شــورای	عالــی	طــی	نامــه	 	شــورای	عالــی	اســتعالم	 متوســطه	اول	از
طبــق	 کــه	 داد	 پاســخ	 چنیــن	 	1391/12/27 تاریــخ	 	 در 	120/43327
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بنــد	2  براســاس	 می	توانــد	 ســازمان	 ایــن	 وابســته،	 مــدارس	 اســاس	نامه	
)اول	 متوســطه	 و	 ابتدایــی	 پیش	دبســتانی،	 دوره	هــای	 	 در اســاس	نامه	
ــد.	نخســتین	 ــه	تأســیس	مدرســه	نمای 	اقــدام	ب 	اخــذ	مجــوز و	دوم(	پــس	از
	ســال	1392	و	نخســتین	مدرســه	ابتدایــی	در	 مدرســه	متوســطه	اول	در

گردیــد. تأســیس	 	1399 ســال	

 ۲۰۰ 	 	 از بیــش	 بــا	 مــدارس	صــدرا،	 1400(	ســازمان	 )	ســال	 کنــون	 ا هــم	
	را	 	و	پســر 	دختــر 	دانــش	آمــوز ،	بیــش	از13	هــزار 	۳۱	اســتان	کشــور مدرســه	در
	آموزشــی	و	معلــم	دارد.	ایــن	ســازمان،	 کادر کــرده	و	نزدیــک	بــه	4000	 تربیــت	
	آمــوزش	و	پــرورش(	و	بیشــترین	مــدارس	 بیشــترین	مــدارس	دولتــی	)پــس	از

	را	داراســت. 	کشــور علــوم	و	معــارف	اســالمی	در

مأموریت سازمان مدارس صدرا

ســازمانی،	 اهــداف	 بــه	 دســتیابی	 	 در صــدرا	 مــدارس	 راهبــری	
	راســتای	 تســهیل	گری،	مشــاوره	و	ایجــاد	هماهنگی	هــای	بیــن	نهــادی	در
	تربیــت	»دانــش	آموختگانی	 ارتقــاء	ســطح	کمــی	و	کیفــی	مــدارس	بــه	منظــور
	در	صحنه	هــای	 ،	پیشــتاز متدیــن،	آراســته	بــه	فضایــل	اخالقــی،	والیتمــدار
	حــوزه	علــوم	و	 	آرمان	هــای	مقــدس	انقــالب	اســالمی،	پیشــرو	در دفــاع	از
	»مبانــی	و	اصــول	تعلیــم	و	تربیــت	اســالمی«	 معــارف	اســالمی«	مبتنــی	بــر
	علــوم	انســانی،	جهــت	ادامــه	تحصیــل	 و	معطــوف	بــه	تحــول	آفرینــی	در
	و	مؤسســات	آمــوزش	عالــی	و	 کــز در	حوزه	هــای	علمیــه،	دانشــگاه	هــا،	مرا
	عرصــه	فرهنــگ،	اندیشــه	و	مدیریــت	 	در تأمیــن	نیــروی	انســانی	مــورد	نیــاز
	راســتای	احیــای	تمــدن	اســالمی	و	زمینــه	ســازی	بــرای	ظهــور	حضــرت	 در

صاحــب	الزمــان	عجــل	اهلل	تعالــی	فرجــه	الشــریف
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ساختار اداری سازمان مدارس صدرا

زمــان	 	 گــذر 	 در صــدرا	 مــدارس	 ســازمان	 اداری	 	 ســاختار و	 تشــکیالت	
کــه	هــدف	 کــرده	اســت.	ایــن	تغییــرات	تــا	آنجــا	ادامــه	دارد	 تغییــرات	زیــادی	

	بــه	مــدارس. ســتاد	تأمیــن	شــود؛	یعنــی	خدمت	رســانی	بهتــر

امــور	 فرهنگــی(،	 و	 آموزشــی	 	 از )اعــم	 مــدارس	 	 امــور عمومــی،	 روابــط	
ســازمان	 قســمتهای	 مهم	تریــن	 	 از مالــی	 و	 اداری	 بخش	هــای	 و	 بانــوان	
امــور	 	خیریــه،	 امــور قســمت	ها	 ایــن		 	 کنــار 	 در 	می	رونــد.	 بــه	شــمار صــدرا	
ــد.	ایجــاد	ایــن	 	وجــود	دارن ــز ــگان	نی 	طــالب	و	دانش	آموخت ــواده،	امــور خان
بــه	 خدمت	رســانی	 راســتای	 	 در قبــل،	 گــذرای	 بخش	هــای	 و	 بخش	هــا	
	الزم	نباشــند	بــه	ســرعت	حــذف	می	شــوند.	همچنیــن	 گــر مــدارس	اســت	و	ا
	بــه	 	تشــکیالتی	و	پیگیــری	امــور کار مســئولین	بخش	هــا،	ضمــن	اعتقــاد	بــه	
	، کار ک	اصلــی	برایشــان	پیشــرفت	 ،	مــال کامــاًل	سیســتماتیک	و	بــه	روز شــکل	
ایجــاد	حرکــت	و	تحــول	اســت؛	ولــی	بــه	عناویــن	و	القــاب	وابســته	نبــوده	و	در	
،	ســریع	وارد	عمــل	شــده	و	 	بــه	جابجایــی	بــا	بخش	هــای	دیگــر صــورت	نیــاز
	تشــکیالتی	 کار 	 کنــار 	 	تعینــات	نمی	شــوند.	ایــن	روحیــه	جهــادی	در درگیــر
توانســته	اســت	ســازمان	مــدارس	صــدرا	را	بــا	تمــام	دشــواری	ها	و	کمبودهــا	

روی	پــا	نگــه	دارد.

شناســایی	 در	 مرجــع	 بهتریــن	 	،)IMSO.IR( صــدرا	 ســازمان	 ســایت	
آخریــن	تحــوالت	ســازمان	صــدرا	اســت.	بخش	هــا	و	مســئولین	مربوطــه	را	
	آنجــا	تعریــف	شــده	اســت. 	در معرفــی	می	کنــد	و	راه	هــای	ارتباطــی	بــا	آنهــا	نیــز

http://IMSO.IR
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ح وظایف سازمان مدارس صدرا شر

ســازمان	مــدارس	صــدرا	وظیفــه	راهبــری	مــدارس	صــدرا	را	بــه	عهــده	
	بــاب	شــرح	وظایــف	ســازمان	را	می	تــوان	اینطــور	 	در دارد	امــا	توضیــح	بیشــتر

کــرد: بیــان	

و	 مــدارس	 آموزشــی	 و	 تربیتــی	 مشــی	 خــط	 و	 سیاســت	ها	 تعییــن	 	.1
و	 	 دانش	محــور رویکــرد	 بــا	 آن	هــا	 اجــرای	 جهــت	 مناســب	 بسترســازی	

یــن فر قیت	آ خال

گاهــی	و	بینــش	فرهنگــی	و	سیاســی	مدیــران،	معلمان،	 2.	ارتقــاء	ســطح	آ
بنیانگــذار	 اندیشــه	های	 مبنــای	 	 بــر غ	التحصیــالن،	 فار و	 دانش	آمــوزان	

	راســتای	بصیرت	افزایــی انقــالب	و	مقــام	معظــم	رهبــری،	در

3.	تبییــن	مبانــی	و	ضــرورت	اصــل	والیــت	در	جهــت	شــناخت،	اعتقــاد	و	
غ	التحصیــالن	بــه	آن التــزام	عملــی	دانش	آمــوزان	و	فــار

	راســتای	معرفــی	 	ســطح	ملــی،	در 4.	کمــک	بــه	معرفــی	مــدارس	صــدرا	در
و	راهنمایــی	دانش	آمــوزان	مســتعد	و	عالقه	منــد	بــه	مــدارس	صــدرا

تبلیغــات	 ادارات	 پــرورش،	 و	 آمــوزش	 بــا	 هماهنگــی	 و	 تعامــل	 	.5
	پیشــرفت	امــور	 	منطقــه	ای	بــه	منظــور 	مهــم	و	تأثیرگــذار کــز منطقــه	ای	و	مرا

مــدارس	 تربیتــی	

گزینــش	و	بکارگیــری	مدیــران	متعهــد	و	متخصــص	و	ارتقــاء	ســطح	 	.6
علمــی	و	مهارتــی	آن	هــا

آیین	نامــه	هــای	مــورد	 آموزشــی	و	تربیتــی	و	 7.	تدویــن	نظــام	جامــع	
	طریــق	ســامانه	های	 	عمــوم	از ــار 	اختی 	دادن	آن	هــا	در 	مــدارس	و	قــرار ــاز نی

ســازمان
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	برنامه	هــا	 بــرای	تســهیل	در 8.	ایجــاد	بســترها	و	ســامانه	های	جامــع	
کیفــی	فعالیت	هــای	 ــا	کمــی	و	 ــه	ارتق ــی،	کمــک	ب و	طرحهــای	علمــی	و	عمل

آموزشــی	و	تربیتــی	

در	 آن	هــا	 بهینه	ســازی	 و	 درســی	 کمــک	 محتــوای	 و	 متــون	 تهیــه	 	.9
آمــوزان دانــش	 علمــی	 نیازهــای	 تأمیــن	 بــه	 کمــک	 راســتای	

	ســطح	 10.	برنامــه	ریــزی	جهــت	توســعه	کمــی	و	کیفــی	مــدارس	صــدرا،	در
،	در	چهارچــوب	نیازهــا،	شــرایط،	ضرورت	هــا	و	اولویت	هــا کشــور

دانش	آموختــگان	 تحصیــل	 ادامــه	 تســهیل	 جهــت	 ریــزی	 برنامــه	 	.11
ایجــاد	 و	 علمیــه	 حوزه	هــای	 و	 عالــی	 آمــوزش	 ســطح	 	 در صــدرا	 مــدارس	
	علمــی	و	آموزشــی	 کــز 	ایــن	خصــوص	بــا	نهادهــا،	مرا تفاهم	هــای	الزم	در

	برنامه	هــای	درســی	و	محتــوای	آموزشــی	و	 12.	نقــد	و	بررســی	مســتمر
فرهنگــی	جهــت	ارائــه	بــه	مراجــع	ذی	ربــط	و	پیگیــری	حــل	مشــکالت	آنهــا

و	 فعالیت	هــا	 برنامه	هــا،	 کلیــه	 ارزیابــی	 و	 پایــش	 کــردن	 نهادینــه	 	.13
اســتانی،	 ســفرهای	 قالــب	 	 در ســازمان	 اهــداف	 بــه	 معطــوف	 اقدامــات	
،	دانش	آمــوزان	 کادر گزارشــات	و	اطالعــات	مــدارس،	 ســامانه	ها	و	تجمیــع	
گزارش	هــا	و	پیشــنهادهای	پیش	برنــده	بــه	 و	خانواده	هــا،	همچنیــن	ابــالغ	

مــدارس

15.	بررســی	و	تعریــف	دقیــق	جایــگاه	روحانــی	مدرســه	و	پایــش	و	نظــارت	
	پیشــبرد	اهــداف	تربیتــی 	مربــوط	بــه	روحانــی	مدرســه	در امــور

	بــا	دســتگاه	ها،	نهادهــا	و	مؤسســات	علمــی،	 16.	تعامــل	فعــال	و	مؤثــر
آموزشــی	و	فرهنگــی	بــه	ویــژه	حوزه	هــای	علمیــه	و	آمــوزش	و	پــرورش	بــه	

آنــان امکانــات	و	توانمندی	هــای	 	 از 	بهره	گیــری	 منظــور
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	افزایــش	 ــه	منظــور 17.	تقویــت	انجمن	هــای	اولیــاء	و	مربیــان	مــدارس	ب
گاهی	هــای	تربیتــی	خانواده	هــا	و	اســتفاده	از	ظرفیت	هــای	آنــان	جهــت	 آ

پیش	بــرد	اهــداف	و	برنامه	هــا

	و	مســتعد	و	تــالش	بــرای	 کم	برخــوردار 18.	رســیدگی	بــه	دانش	آمــوزان	
	تربیتــی	و	رشــد	آنهــا 	امــور کــردن	مشــکالت	و	تســهیل	در برطــرف	

پیشــرفت	 	 در آنهــا	 راهنمایــی	 و	 دانش	 آموختــگان	 	 امــور پیگیــری	 	.19
	آنها	 کثــری	از کثــری	تــا	رســیدن	بــه	اهــداف،	بهره	منــدی	مناســب	و	حدا حدا
	راســتای	پیشــبرد	اهــداف	ســازمان	تبلیغــات	اســالمی	و	انقــالب	اســالمی در
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بخش	سوم؛	سلسله	مراتب	سازمانی

»مــدارس	صــدرا«	خــط	مقــدم	و	»صــف«	بــرای	تحقــق	اهــداف	بلنــد	
کــه	همــان	تربیــت	مدیــران	انقــالب	اســالمی	می	باشــد.	امــا	 ســازمان	اســت	
	آنجــا	کــه	ایــن	فعالیــت	یــک	عملیــات	بیــن	ســازمانی	و	چنــد	نهــادی	اســت	 از
	مدرســه	 کــه	مدیــر 	شــده	اســت،	تــا	آنجــا	 دارای	پیچیدگی	هــای	فراوانــی	نیــز
کــدام	نهــاد	و	ســتاد	طــرف	 	یــک	مشــکل	یــا	مســأله	بــا	 گاهــی	نمی	دانــد	در
گاهــی	تداخــالت	عملکــردی	بیــن	ســتادها	بــرای	مدیــر	دســت	و	پــا	 شــود	و	

	می	شــود. گیــر

اســت،	 وابســته	 دولتــی	 مــدارس	 صــدرا	 مــدارس	 این	کــه،	 ســبب	 بــه	
	و	 ایــن	جریــان	دارد	و	مدیــر 	 	مهمــی	در آمــوزش	و	پــرورش	نقــش	بســیار
و	حقوق	بگیــران	 پــرورش	 و	 آمــوزش	 نیروهــای	 	مدرســه،	 کادر و	 معلمــان	
ایــن	نهــاد	مقــدس	هســتند؛	اداره	آمــوزش	و	پــرورش	اســتان	و	شهرســتان	
ــران	ارشــد	و	 ــرورش	و	ســلیقه	های	مدی ــف	آمــوزش	و	پ و	کمیته	هــای	مختل

	ایــن	میــان	تداخالتــی	بوجــود	می	آورنــد. میانــی	در

ــه	حمایت	هــای	مــادی	و	 ک ،	مؤســس	مدرســه	و	نهــادی	 	ســوی	دیگــر از
	افــزون	مدرســه	شــده	اســت؛	اداره	 معنــوی	او	باعــث	تأســیس	و	رشــد	روز
	نهایــت،	 تبلیغــات	اســالمی	اســتان	یــا	شهرســتان	منطقــه	هــدف	اســت	و	در
	تبعیــت	 کــه	حمایــت	می	کنــد	و	هزینــه	می	پــردازد،	انتظــار همیشــه،	نهــادی	
	دارد.	ضمــن	اینکــه،	هدایــت	و	راهبــری	 و	راهبــری	آموزشــی	و	فرهنگــی	نیــز
	بــا	»ســازمان	مــدارس	صــدرا«	اســت	و	ایــن	 	کشــور 	سراســر مــدارس	صــدرا	در

نهــاد	بــه	همیــن	جهــت	تأســیس	شــده	اســت.

	ایــن	میــان	چیســت	و	آیــا	ایــن	 	مدرســه	در امــا	بــه	راســتی،	تکلیــف	مدیــر
	عملکــرد	یا	بهبود	 نهادهــا	و	تشــکیالت	ســتادی	پیچیــده	موجــب	تســریع	در
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	پیــچ	و	خــم	ســرانجام	 وضعیــت	مــدارس	خواهــد	شــد؟	آیــا	ایــن	تشــکیالت	پــر
	مثبــت	دارد	یــا	ســالیق	مختلــف	 	رشــد	و	تعالــی	مــدارس	تأثیــر 	مســیر در
مدیــران	ارشــد	و	میانــی	موجــب	درگیــری	و	ایجــاد	مشــکالت	خواهــد	بــود؟

برای	پاسخ	به	این	سؤاالت	ابتدا	باید	چند	مسأله	بررسی	شود:

ک	سیستم	ســازی	 اواًل،	ســالیق	مدیــران	و	نحــوه	تعامــل	افــراد	نبایــد	مــال
کنــد،	دلیــل	 و	ســاخت	تشــکیالت	باشــد	و	اینکــه،	ممکــن	اســت	کســی	خطــا	

	بهــم	ریختــن	نظــم	اداری	ســازمان	نمی	شــود. بــر

	نظــام	کالن	اداری	وجــود	دارد	 ثانیــًا،	برخــی	تشــکیالت	و	ســامانه	ها	در
	آن	اســت	 	مــا	در 	عملکــرد	آنهــا	نیســتیم.	هنــر 	در کــه	مــا	مؤســس	یــا	تأثیرگــذار
کــرده	و	چرخــه	مدیریتــی	را	بــا	 	آنهــا	اســتفاده	 کــه	بتوانیــم	بــه	بهتریــن	نحــو	از
کــه	خوش	بختانــه	در	چرخــه	صــدرا	تشــکیالت	 کنیــم	 وجــود	آنهــا	تکمیــل	

مضــری	وجــود	نــدارد.

ســرعت	گیر	 مرحلــه	ای	 چنــد	 و	 ســتادی	 مدیریــت	 همیشــه	 ثالثــًا،	
ســتادی	 تشــکیالت	 بــدون	 کالن	 مجموعه	هــای	 مدیریــت	 ولــی	 اســت؛	
	تشــکیالت	بــزرگ	بــدون	ســتادهای	 	نیســت	و	نظــم	اداری	در امکان	پذیــر
ــی	و	کوچکــی	مجموعــه	محقــق	نمی	شــود.	 ــه	ای	براســاس	بزرگ ــد	مرحل چن
امکان	پذیــر	 مرحلــه	ای	 چنــد	 ســتادهای	 بــدون	 دولــت،	 اداری	 نظــام	
	نظــم	اداری	محقــق	نشــود،	دســتیابی	بــه	اهــداف	غیرممکــن	یــا	 گــر نیســت.	ا
	نتیجــه	یــا	اهــداف	محقــق	 بســیار	ســخت	و	پرپیــچ	و	خــم	خواهــد	شــد	و	در
	ســوی	 نمی	شــود	و	یــا	دارای	زوایــه	بــا	اهــداف	تعریــف	شــده	می	باشــد.	از
آن	 شــدن	 ســتادی	 	 بــر دلیــل	 مجموعــه	 عــددی	 کثــرت	 همیشــه	 دیگــر	
کــه	بــه	 	موضوعاتــی	اســت	 	یکــی	از نیســت؛	بلکــه	گســتردگی	جغرافیایــی	نیــز

شــدت	مدیریــت	ســتادی	را	طلــب	می	کنــد.	
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گرچــه	بایــد	تــا	 بنابرایــن،	چــاره	ای	از	مدیریــت	ســتادی	و	بیــن	ســازمانی	نیســت.	ا
جایی	کــه	بشــود	بــا	تدابیــر	مختلــف	از	تبعــات	ســوء	آن	کاســته	شــود	و	بــر	نقــاط	قوت	

کیــد	گــردد. آن	تأ

تعریف نظام اداری و جایگاه سازمان مدارس

کــه	هــر	 	اداری،	ســه	نــوع	ســتاد	تعریــف	می	شــود	 	علــم	مدیریــت	امــور در
:	ســتاد	 	تشــکیالت	مدارس	صدرا	وجود	دارد	و	عبارتند	از ســه	نوع	ســتاد	در

کل	)عمومــی(،	ســتاد	تخصصــی	)فنــی(	و	ســتاد	حمایتــی	)پشــتیبانی(.

تبلیغــات	 ادارات	 بــرای	 میانــی	 ســتاد	 اســالمی،	 تبلیغــات	 کل	 اداره	
شهرســتانی	هســتند	و	اداره	تبلیغات	اســتان	و	شهرســتان	به	منزله	»ســتاد	

بــرای	مــدارس	صــدرا	محســوب	می	شــوند. حمایتــی«	

همیــن	ترتیــب	در	ســاختار	آمــوزش	و	پــرورش	تکــرار	می	شــود.	بــه	ایــن	معنــا	
ــرای	اداره	آمــوزش	و	پــرورش	 ــی	ب ــه	اداره	آمــوزش	و	پــرورش	اســتان	ســتاد	میان ک
شهرســتان	و	ادارات	آمــوزش	و	پــرورش	بــه	منزلــه	»ســتاد	تخصصــی«	بــرای	

مــدارس	صــدرا	محســوب	می	شــوند.

و	 کننــده(	 هماهنــگ	 )یــا	 کل«	 »ســتاد	 صــدرا	 مــدارس	 ســازمان	 امــا	
	راســتای	تحقــق	هــدف	مهــم	 کــه	در مــدارس	صــدرا،	صــف	و	خــط	مقدمنــد	
	و	مدیــران	مهــذب	متخصــص	بــرای	انقــالب	 کادر ســازمان	یعنــی	تربیــت	

اســالمی	هســتند.

بنابرایــن،	مــدارس	صــدرا	ســه	ســتاد	متفــاوت	را	تجربــه	می	کننــد:	آموزش	
و	پــرورش	بــه	عنــوان	»ســتاد	تخصصــی«،	ادارت	تبلیغــات	بــه	عنــوان	»ســتاد	

حمایتــی«	و	ســازمان	مــدارس	بــه	عنوان	»ســتاد	کل«.

	یــک	دســته	نیســتند	و	رابطــه	آنهــا	 بدیهــی	اســت	ایــن	ســه	ســتاد	در
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	موضــوع	فعالیــت	خــود	ایفــای	 طولــی	و	عرضــی	نیســت.	بلکــه	هرکــدام	در
این	کــه: 	 بیشــتر نقــش	می	کنــد.	توضیــح	

ســتاد	کل،	متشــکل	از	مدیران	و	کارشناســانی	اســت	که	نظریات	و	پیشنهادات	
آنــان	در	وضــع	خــط	مشــی	و	سیاســت	عمومــی	ســازمان	مؤثر	می	باشــد	و	با	ریاســت	
عالیــه	ارتبــاط	نزدیکی	دارند.	این	ســتاد	نقش	هماهنگ	کننــده	مــدارس	صــدرا	را	به	

عهــده	دارد.

	تخصص	 	و	اطالعــات	و	مهارتــی	کــه	در ســتاد	تخصصــی،	بــه	ســبب	اعتبــار
آنهــا	 	 کمیتــی	مدرســه	داری	در 	طرفــی	نظــام	حا از مدرســه	داری	دارنــد	و	
ــرار	 ــی	ق 	اجرای ــر خالصــه	می	شــود،	مــورد	اســتفاده	مــدارس	و	روســای	دوای

می	گیرنــد.

ســتاد	حمایتــی،	بــه	جهــت	دسترســی	بــه	منابــع	و	اعتبــارات،	همچنیــن	
	بــه	صــف	و	اوضــاع	 	محــل	فعالیــت	و	اشــراف	اطالعاتــی	بیشــتر 	در تمرکــز
بــه	 وظایــف	صــف،	 پیشــبرد	 	 در وجــه	 بهتریــن	 بــه	 آن،	می	توانــد	 محلــی	
کــه	همــان	تربیــت	نیــروی	 کنــد	و	اهــداف	مهــم	ســازمان	را	 آنهــا	خدمــت	
اســتانی،	 تبلیغــات	 کل	 اداره	 ســازد.	 محقــق	 منطقــه	 	 در اســت،	 انســانی	
	تأســیس	مدرســه	اســت	و	وظیفــه	پشــتیبانی	مالــی	و	 نماینــده	مؤســس	در

ســاختمانی	مدرســه	را	بــه	عهــده	دارد.

کل	)ســازمان	مــدارس(	در	 ســتاد	حمایتــی	)ادارت	تبلیغــات(	و	ســتاد	
رأس	هــرم	)ســازمان	تبلیغــات	اســالمی(	بــه	هــم	متصــل	می	شــوند	و	ریاســت	
	دو	اشــراف	دارد.	ایــن	هم	پوشــانی	اهــداف،	بــه	شــدت	 	هــر عالیــه	ســازمان	بــر

	مثبــت	دارد.	 در	همگرایــی	وهمدلــی	دو	ســتاد	تأثیــر

در	 پــرورش	 و	 آمــوزش	 نهــاد	 یعنــی	 مراتــب،	 ایــن	 	 در ســتاد	تخصصــی	
ــرای	ایــن	مســئولیت	اســت	 	ب ــر ــران،	تنهــا	نهــاد	معتب جمهــوری	اســالمی	ای
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ــه	 ــی	و	تحــت	نظــارت	دقیــق	و	همــه	جانب ــذا	مــدارس	صــدرا	همــه	دولت و	ل
تــا	مجریــان	و	مدیــران	صــف	همگــی	 اداره	می	شــوند	 پــرورش	 و	 آمــوزش	

اعضــای	ایــن	نهــاد	مقــدس	و	بــه	تمــام	معنــا	»فرهنگــی«	باشــند.

و	 وظایــف	 مقــداری	 اســت	 ممکــن	 نهــادی	 بیــن	 آمیختگــی	 ایــن	
کمیتــی	 ،	بــرای	اداره	حا 	حــال	حاضــر کنــد؛	ولــی	در مســئولیت	ها	را	ســنگین	
	ســازمان	 	تــراز کادرســازی	مدیــران	میانــی	انقــالب	اســالمی	در مــدارس	و	

الگــو	و	نمونــه	اســت. تبلیغــات	اســالمی،	بهتریــن	

جایگاه سازمان مدارس در سازمان تبلیغات )ستاد و ادارات(

	وابســته	بــه	 کــز 	برخــی	مؤسســات	و	مرا کنــار 	 ســازمان	مــدارس	صــدرا،	در
	مســتقیم	ریاســت	ســازمان	می	باشــد. 	نظــر ســازمان	تبلیغــات،	زیــر
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همچنیــن،	ایــن	ســازمان	هــم	کاری	صمیمانــه	و	نزدیکــی	بــا	مدیــران	کل	
	مربــوط	بــه	مــدارس	صــدرا،	 ادارات	تبلیغــات	اســتانی	دارنــد.	تســهیل	امــور
	راهبــری	مــدارس	 مجوزهــای	تأســیس	مــدارس	جدیــد،	و	هم	افزایــی	در

صــدرا	از	جملــه	ایــن	ارتباطــات	اســت.

	ادارات	کل	ســازمان	تبلیغــات،	یــک	نیــرو	به	عنــوان	»رابــط	مــدارس	 در
صــدرا،	 مــدارس	 بــه	 مربــوط	 	 امــور 	 تســهیلگر کــه	 شــده	 انتخــاب	 صــدرا«	
اداره	کل	تبلیغــات	اســالمی	اســتانی	و	ســازمان	صــدرا	اســت	و	بــا	توجــه	بــه	
	نظــارت	 کندگــی	مــدارس	صــدرا	در	شهرســتان		های	مختلــف،	بخشــی	از پرا
	مدیــرکل	اســتان	 	ایشــان	را	تحــت	نظــر 	عملکــرد	مــدارس	و	تســهیل	امــور بــر

ــه	عهــده	دارد. ب

جایگاه سازمان مدارس در »کمیته معارف آموزش و پرورش«

کــه	براســاس	 کمیتــه	مــدارس	علــوم	و	معــارف	اســالمی،	کمیتــه		ای	اســت	
	دبیرخانــه	شــورای	 آمــوزش	و	پــرورش،	در مصوبــه	شــماره	888	شــورای	
	کل	شــورا	تشــکیل	می		شــود	و	 ــر ــه	ریاســت	دبی ــرورش	و	ب ــی	آمــوزش	و	پ عال

ــه	عهــده	دارد. 	مختلــف	مــدارس	معــارف	اســالمی	را	ب ــه	امــور رســیدگی	ب

	اعضــای	ایــن	کمیتــه	می		باشــد	کــه	تأییــد	 ســازمان	مــدارس	صــدرا	یکــی	از
موافقــت	اصولــی،	جهــت	تأســیس	مــدارس	متوســطه	دوم	صــدرا	را	به	عهده	
دارد.	همچنیــن	در	جهــت	رفــع	موانــع	و	مشــکالت	دانش		آمــوزان	رشــته	
قانون		گذاری		هــای	 و	 سیاســت		گذاری	 در	 همــکاری	 و	 نظــارت	 و	 معــارف،	

مربــوط	بــه	ایــن	رشــته	نقــش	دارد.



  :نوالیدان اردص

32

بخش	چهارم؛	آیین	نامه	ها	و	اساسنامه	ها

اساسنامه مدارس وابسته
شماره:	120/19257/8
تاریخ:	1388/8/23

مصوبه	هفتصد	و	نودوچهارمین	جلسه	شورای	عالی	آموزش	وپرورش
مورخ:	1388/6/3

	آموزشی	و	پرورشی کز موضوع:	اساسنامه	مدارس	و	مرا
	نهادهای	عمومی وابسته	به	دستگاه	های	دولتی	و	سایر

مقدمه

	اســتان	ها	 	اجــرای	قانــون	تشــکیل	شــوراهای	آمــوزش	و	پــرورش	در در
	مشــارکت	وزارتخانه	هــا،	 از 	اســتفاده	بهینــه	 بــه	منظــور و	شهرســتان	ها	و	
کــز	 مرا و	 مــدارس	 عمومــی	،	 نهادهــای	 	 ســایر و	 دانشــگاهها	 ســازمانها،	
	دوره	های	تحصیلی	پیش	دبســتانی،	 آموزشــی	و	پرورشــی	وابســته		به	آنها	در
کار	 ابتدایــی،	راهنمایــی	تحصیلــی،	متوســطه	)نظــری،	فنــی	و	حرفــه	ای	و	
	اســاس	قوانیــن	ومقــررات	آمــوزش	وپــرورش	 دانــش(	و	پیش	دانشــگاهی	بــر
گردنــد.	اساســنامه	ایــن	مــدارس	بــه		شــرح		زیــر	خواهــد	بــود: تاســیس	مــی	

فصل		اول		: اهداف 

ــی	و	هدفهــای	دوره	هــای	 کل 	راســتای	اهــداف	 مــاده	1ـ	ایــن	مــدارس	در
	مشــارکت		ســایر	 ،	بــا	اســتفاده	از کشــور تحصیلــی			نظــام		آمــوزش	و	پــرورش	
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	دارد: 	را	مــد	نظــر دســتگاهها	تحقــق		اهــداف		زیــر

آموزشــی	و	 رقابــت	پذیــری	فعالیتهــای	 و	 کیفــی	 ارتقــای	ســطح	 الــف	:	
مــدارس تربیتــی	

	ظرفیــت	دســتگاههای	دولتــی	ونهادهــای	 ب:	مشــارکت	و	اســتفاده	از
	توســعه	آمــوزش	و	پــرورش عمومــی	در

بــرای	 اولویــت	 بــا	 آموزشــی	و	پرورشــی	 ارائــه	خدمــات	 	 ج	:	تســهیل	در
مذکــور دســتگاههای	 کارکنــان	 فرزنــدان	

کارآفرینــی	 د:	توســعه	فعالیتهــای	پژوهــش،	خالقیــت،	نــوآوری،	فنــاوری،	
و	پرورشــی

فصل		دوم		: مؤسس  وشرایط تأسیس 

دولتــی،	 شــرکتهای	 و	 دســتگاهها	 ســازمان	ها،	 وزارتخانه	هــا	،	 مــاده	2ـ	
	تأســیس		 کــه		مجــوز نهادهــای	عمومــی،	تعاونــی	و	مؤسســات	عــام	المنفعــه	
	ســازمان	 مدرســه		وابســته		را	)به	اســتثنای	رشــته	علوم	و	معارف	اســالمی(	از
آمــوزش	و	پــرورش	اســتان	دریافــت		می	کننــد،	مؤســس		نامیــده		می	شــوند.

	مدیریــت	حــوزه	علمیــه	قــم،	ســازمان	تبلیغــات	اســالمی،	 تبصــره1ـ	مرکــز
مرکــز	 و	 	خیریــه	 امــور و	 اوقــاف	 ســازمان	 عالــی	شــهید	مطهــری،	 مدرســه	
ــاد	 ــن	اساســنامه	و	مف ــب	ای 	قال ــد	در 	مســاجد	مــی	توانن ــه	امــور رســیدگی	ب
ــی	آمــوزش	و	پــرورش	مــورخ	1381/6/7  ــه	جلســه	677	شــورای	عال مصوب

بــه	تاســیس	دبیرســتان	علــوم	و	معــارف	اســالمی	اقــدام	نماینــد.

	اســاس	اجــرای	اصــل	44  کــه	دســتگاه	مؤســس	بــر تبصــره2ـ	در	صورتــی	
	ماهیــت	یابــد،	 	مــوارد	بــه	بخــش	خصوصــی	تغییــر قانــون	اساســی	یــا	ســایر
قانــون	 رعایــت	 بــا	 و	 پــرورش	 و	 آمــوزش	 وزارت	 تاییــد	 بــا	 	 مــدارس	مذکــور
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	دولتــی	بــه	فعالیــت	خــود	ادامــه	 	آموزشــی	و	پرورشــی	غیــر کــز مــدارس	و	مرا
خواهنــد	داد.

مــاده	3ـ	تامیــن	فضــای		آموزشــی		و	پرورشــی		و	همچنیــن		نیــروی	انســانی	
برابــر	ضوابــط	 	مدرســه		وابســته		 نیــاز امکانــات	مــورد	 و	 	هزینه	هــا	 و	ســایر

وزارت		آمــوزش		و	پــرورش		بــه	عهــده	مؤســس	خواهــد	بــود.

و	 شــرایط	 بــه	 توجــه	 بــا	 می	توانــد	 پــرورش	 و	 آمــوزش	 وزارت	 ـ	 تبصــره	
اساســی	 قانــون	 	30 اصــل	 رعایــت	 صــورت	 	 در و	 خــود	 موجــود	 امکانــات	
	نیروهــای	 	تامیــن	بخشــی	از بــرای	آمــوزش	رســمی	توســط	ایــن	مــدارس،	در
	ایــن	مــدارس	 ــاز ــات	و	تجهیــزات	مــورد	نی انســانی،	فضــای	آموزشــی،	امکان

نمایــد. مشــارکت	

ــه		صــورت		 	ب 	و	پســر ــر ــرای		دانش	آمــوزان	دخت مــاده	4ـ	مدرســه		وابســته		ب
ــه،		اداره	خواهــد	شــد. گان نوبــت	جدا

	رعایت	این	ماده	مستثنی	می	باشد. تبصره	ـ	دوره	پیش	دبستانی	از

فصل		سوم		: سازمان  اداری  وآموزشی  و نحوه  اداره  مدرسه

مــاده	5	ـ	مدرســه		براســاس		ضوابــط	آموزشــی		وپرورشــی		وزارت		آمــوزش		
	مدرســه		اداره		می	شــود. 	مؤســس		و	بــا	مســئولیت		مدیــر وپــرورش		زیرنظــر

و	 ضوابــط	 چارچــوب	 	 در مشــترکًا	 مدرســه		 	 مدیــر و	 مؤســس		 ـ	 تبصــره		
آمــوزش		و	پــرورش		مســئولیت		خواهنــد	 	وزارت		 برابــر 	 مقــررات	مربــوط	در
	آییــن	نامــه	توســعه	 ــا	اســتفاده	از ــوع	مــدارس	می	تواننــد	ب داشــت		و	ایــن	ن

مشــارکت	هــای	مردمــی	بــه	صــورت	هیــات	امنایــی	اداره	شــوند.

مــاده6	ـ	دریافــت	کمکهــای	مردمــی	و	هزینه	هــای	مربــوط	بــه	خدمــات	
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	ایــن	 آموزشــی	و	پرورشــی	فــوق	برنامــه	مطابــق	قوانیــن	و	ضوابــط	مربــوط	در
	مــی	باشــد. مــدارس	مجــاز

مــدارس	 مدیریــت	 	 احــراز شــرایط	 رعایــت	 بــا	 مدرســه	 	 مدیــر مــاده7ـ	
ــد	 ــه	پیشــنهاد	مؤســس	و	تایی ــرورش،	ب ــی	آمــوزش	و	پ مصــوب	شــورای	عال
و	حکــم	رئیــس	آمــوزش	و	پــرورش	شهرســتان،	منطقــه	یــا	ناحیــه	منصــوب	

می	شــود.

تبصــره	ـ	چنانچــه	ظــرف	مــدت	دو	مــاه	بیــن	مؤســس	و	رئیــس	آمــوزش	و	
پــرورش	شهرســتان،	منطقــه	یــا	ناحیــه	توافــق	حاصــل	نشــد،	موضــوع	از	طریــق	
مؤســس	یــا	رئیــس	آمــوزش	و	پــرورش	بــه	شــورای	آمــوزش	و	پــرورش	شهرســتان	
کــه	بــا	حضــور	نماینــده	 گــزارش	می	شــود.	نظــر	شــورای	مذکــور	 یــا	منطقــه	
مؤســس	بــا	داشــتن	حــق	رأی	تشــکیل	می	شــود،	قطعــی	و	الزم	االجــرا	اســت.

کارمنــد	 مؤســس،	 پیشــنهادی	 	 مدیــر کــه	 خــاص	 مــوارد	 	 در ـ	 تبصــره	
	رییــس	آمــوزش	 رســمی	آمــوزش	و	پــرورش	نمی	باشــد،	انتصــاب	وی	بــا	نظــر

و	پــرورش	شهرســتان،	منطقــه	یــا	ناحیــه	بالمانــع	اســت.

	شــورای	آمــوزش	و	پــرورش	 	از مــاده8	ـ	مدرســه		می	توانــد	بــا	اخــذ	مجــوز
	مقــررات		مربــوط	بــه		صــورت		شــبانه	روزی		اداره		 شهرســتان	یــا	منطقــه	برابــر

شــود.

کارکنــان		 کلیــه		 و	 زن		 بایــد	 دخترانــه		 مــدارس		 کارکنــان		 کلیــه		 9ـ	 مــاده		
باشــند. مــرد	 پســرانه		بایــد	 مــدارس	

در	 مــرد	 انســانی	 نیــروی	 	 از اســتفاده	 دخترانــه	 مــدارس	 	 در تبصــره1ـ	
،	راننــده	و	باغبــان		بالمانــع	اســت. پســت	های	نگهبانــی	،	تأسیســات	،	آشــپز

دوره	هــای	 مــدارس	 	 در زن	 انســانی	 نیــروی	 	 از اســتفاده	 تبصــره2ـ	
اســت. بالمانــع	 پســرانه	 ابتدایــی	 و	 پیش	دبســتانی	



  :نوالیدان اردص

36

مــاده10ـ	ایــن	مــدارس	می	تواننــد	بــا	هماهنگــی	و	تاییــد	اداره	آمــوزش	و	
پــرورش	شهرســتان،	منطقــه	یــا	ناحیــه	عــالوه	بــر	ضوابــط	عمومــی	مــدارس،	

	تعییــن	و	اجــرا	نماینــد. ضوابــط	خاصــی	را	بــرای	پذیــرش	دانش	آمــوز

فصل		چهارم		: برنامه های درسی

	ایــن	مــدارس	هماننــد	 مــاده11ـ	مــواد	درســی،	برنامه	هــا	و		آموزشــی	در
می	توانــد	 مؤســس	 می	باشــد.	 پــرورش	 و	 آمــوزش	 وزارت	 مــدارس	 	 ســایر
	آیین	نامــه	نحــوه	ارائــه	خدمــات	آموزشــی	و	پرورشــی	فــوق	 بــا	اســتفاده	از
	برنامه	هــای	مصــوب،	متناســب	بــا	 	مــدارس	دولتــی،	عــالوه	بــر برنامــه	در
نیازهــای	دانش	آمــوزان،	برنامه	هــای	پرورشــی،	آموزشــی	جبرانــی،	تقویتــی	

و	تکمیلــی،	فرهنگــی،	هنــری،	پژوهشــی،	ورزشــی	را	ارائــه	نمایــد.

	شــاخه	هــای	فنی	و	حرفــه	ای	و	کاردانش	 تبصــره	1ـ	مؤســس	می	توانــد	در
	تــا	10	واحــد	را	 کثــر و	رشــته	علــوم	و	معــارف	اســالمی	دوره	متوســطه،	حدا
را	جایگزیــن	دروس	 	خــود	 نظــر مــورد	 اختصاصــی	 و	دروس	 برنامه	ریــزی	
انتخابــی	و	اختصاصــی	پایه	هــای	متوســطه	نمایــد.	جایگزینــی	دروس	بایــد	
	شــود.	تعییــن	 	تخصصی	تــر کــه	ماهیــت	رشــته	مــورد	نظــر گونــه	ای	باشــد	 بــه	
و	تهیــه	منابــع	و	محتــوای	آموزشــی	دروس	اختصاصــی	فــوق	بــا	رعایــت	
اهــداف	و	ســرفصل	های	مصــوب	و	بــا	هماهنگــی	و	تاییــد	ســازمان	پژوهــش	

و	برنامه	ریــزی	آموزشــی	بــه	عهــده	مؤســس	خواهــد	بــود.

غیــراز	 رشــته	ای		 ایجــاد	 متقاضــی		 مؤســس،	 کــه		 درصورتــی		 2ـ	 تبصــره		
و	 رشــته		 بایــد	 باشــد	 دوره		متوســطه		 مصــوب		 و	 موجــود	 رشــته	های		
جداول	درســی		مــورد	تقاضــا	را	پیشــنهاد	نمایــد	تــا	بــه		تصویــب		شــورای		عالــی		

برســد. وپــرورش		 آمــوزش		



37

فصل		پنجم	:	نظارت  بر امور مدارس

	فعالیت	هــای		ایــن	مــدارس	و	ارزیابــی		از	 	بــر مــاده		12ـ	نظــارت		مســتمر
	مــدارس	برعهــده		آمــوزش		وپــرورش		شهرســتان	 عملکــرد	آنهــا	هماننــد	ســایر

ــا	منطقــه		مربــوط	می	باشــد. ی

مــاده13ـ	رعایــت		نکــردن	مفــاد	ایــن		اساســنامه		و	آیین	نامه	هــای		مرتبــط،	
	قوانیــن		و	مقــررات		 تخلــف		محســوب		شــده		و	بــا	متخلــف	یــا	متخلفیــن		برابــر
	مــوارد	تخلــف،	موضــوع	 	صــورت	تکــرار موضوعــه	رفتــار	خواهــد	شــد.	در
	شــورای	آمــوزش	و	پــرورش	شهرســتان	یــا	منطقــه	طــرح	 انحــالل	مدرســه	در

و	اتخــاذ	تصمیــم	خواهــد	شــد.

تبصــره		ـ	درصــورت		انصــراف	مؤســس	ویــا	انحــالل		مؤسســه	موضــوع	مــاده	2 
ایــن	مصوبــه،	آمــوزش	و	پــرورش	شهرســتان	یــا	منطقه	مســئولیت	ادامه	فعالیت	

آن	واحــد	آموزشــی	را	تــا	پایــان	ســال	بــه	عهــده	خواهــد	داشــت.

فصل		ششم: سایر امور

مــاده	14ـ	مؤســس	موظــف	اســت	نــام	آمــوزش	و	پــرورش	شهرســتان	یــا	
	مدرســه	وابســته	درج	نمایــد. 	تابلــو	و	مهــر منطقــه	مربــوط	را	در

گــذاری		ویــا	انتقــال		بــه		 	تأســیس		مدرســه	وابســته،	قابــل		وا مــاده	15ـ	مجــوز
	نمی	باشــد. غیــر

کــه		دارای		مدرســه	 	 کــز 	مرا کلیــه		وزارتخانه	هــا،	ســازمانها	و	ســایر مــاده16ـ	
	تــا	 کثــر 	تاریــخ	ابــالغ	ایــن	مصوبــه	و	حدا وابســته		می	باشــند،	موظفنــد	از
یکســال	بعــد،	مــدارس		خــود	را	برابــر	ضوابــط	و	مقــررات		ایــن		اساســنامه		

تطبیــق	و	اداره		نماینــد.
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کــه		درایــن		اساســنامه		بــه		آن		اشــاره		نشــده		اســت		 	مــوارد	 مــاده	17ـ	ســایر
	وزارت	آمــوزش		وپــرورش		می	باشــد. تابــع		قوانیــن	و	مقــررات		مــورد	عمــل		در

مــاده	18ـ	ایــن		اساســنامه		جایگزیــن	اساســنامه	دبیرســتان	های	وابســته	
کــز	غیروابســته	بــه	آمــوزش	و	پــرورش	 بــه	ســایر	وزارتخانه	هــا،	ســازمان	هــا	و	مرا

می	شــود.

ــه	 	آموزشــی	و	پرورشــی	وابســته	ب ــز ک موضــوع:	اساســنامه	مــدارس	و	مرا
	18	مــاده	و	 	نهادهــای	عمومــی	مشــتمل	بــر دســتگاه	های	دولتــی	و	ســایر
	هفتصــد	و	نــود	و	چهارمیــن	جلســه	شــورای	عالــی	آمــوزش	 12	تبصــره	در

وپــرورش	مورخ1388/6/3بــه	تصویــب	رســید.

اساسنامه سازمان صدرا

قالــب	 	 در صــدرا	 مــدارس	 ســازمان	 وظایــف	 و	 اهــداف	 اول:  بخــش 
والیــت صــدرای	 مــدارس	 مؤسســه	

الف( اهداف: 

	کل	کشور 1.ترویج	و	توسعه	مدارس	علوم	و	معارف	اسالمی	صدرا	در

کز	حوزوی	و	آموزش	عالی	بر	اساس	نیاز 2.	تأسیس	مرا

انقــالب	 آرمانهــای	 و	 اهــداف	 بــا	 متناســب	 فرهنگــی	 کادرســازی	 	.3
اســالمی

کیفــی	آموزش	هــای	رســمی	دینــی	)اســالمی(	و	کمــک	 کمــی	و	 ۴.	توســعه	
	بیــن	نســل	نوجــوان	و	جــوان	کشــور بــه	تعمیــق	باورهــای	آن	در
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۵.	کمــک	بــه	فرآینــد	تعلیــم	و	تربیــت	اســالمی	و	ترویــج	فرهنــگ	اهل	بیــت	
عصمــت	و	طهــارت	علیهم	الســالم

	پــرورش	اســالم	شناســان	 ۶.	تربیــت	نیروهــای	پیش	حــوزوی	بــه	منظــور
گاه	و	در	جهــت	توســعه	فرهنــگ	اســالمی آ

ب( وظایف:

-	توســعه	و	تقویــت	برنامــه	هــای	تربیتــی	و	آموزشــی	مــدارس	علــوم	و	معارف	
اسالمی

-	بررســی	و	انجــام	مطالعــات	پژوهشــی	و	آموزشــی	و	برنامه	ریــزی	جامع	نگــر	
متناســب	بــا	نیازهــای	مــدارس	صدرا

-	جذب	و	تربیت	دانش	آموزان	مستعد	و	عالقه	مند

-	تربیت	نوجوانان	و	جوانان	فرهیخته	پیشرو	در	دفاع	از	حریم	والیت

-	ســاماندهی	منابــع	و	محتــوای	رشــته	علــوم	و	معــارف	اســالمی	بــا	پیگیــری	
از	مراجــع	ذی	صــالح

کــز	و	مؤسســات	آمــوزش	 -	برنامه	ریــزی	بــرای	موفقیــت	دانش	آمــوزان	در	مرا
عالــی	و	حوزه	هــای	علمیــه

معــارف	 و	 علــوم	 رشــته	 دانش	آموختــگان	 ســاماندهی	 و	 برنامه	ریــزی	 	-
اســالمی

-	نظــارت	بــر	طراحــی	و	چــاپ	کتــب	درســی	و	مکمــل	اختصاصــی	رشــته	و	
نظــارت	بــر	ایــن	فرآینــد

-	هدایــت	و	جــذب	ســرمایه	های	انســانی	دانش	آموختــگان	رشــته	علــوم	و	
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معــارف	اســالمی	از	طریــق	پژوهشــکده	های	علمــی،	ســازمانهای	مردم	نهــاد	در	
راســتای	توســعه	فرهنــگ	و	معارف	اســالمی

کــز	و	مؤسســات	آموزش	هــای	 -	برنامه	ریــزی	و	تعامــل	جهــت	توســعٔه	مرا
اســالمی

بخش دوم: ساختار

: ماده	۹:	ارکان	مؤسسه	عبارتند	از

۱(	ریاســت	عالیــه،	رئیــس	وقــت	ســازمان	تبلیغــات	اســالمی،	ریاســت	
عالیــه	مؤسســه	مــی	باشــد.

۲(	هیأت	مدیره

۳(	مدیرعامل
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ــه	تعریــف	یــک	»آرمان	مدرســه«	صدرایــی	 	ایــن	فصــل	می	خواهیــم	ب در
از	 	 دور معنــای	 بــه	 »آرمان	مدرســه«	 تعریــف	 اســت	 بدیهــی	 بپردازیــم.	
	یافتــن	راه	هــای	رســیدن	بــه	آن	نیســت؛	بلکــه	 	از دســترس	بــودن	و	فــرار
	مســأله	و	پرداختــن	بــه	بخش	هــای	مختلــف	آن،	ابتــدا	 	هــر بــا	دقــت	در
پیــدا	 مدرســه	 گی	هــای	 ویژ بــه	 کامل	تــری	 شــناخت	 و	 نســبی	 جامعیــت	
گــی	قبــاًل	در	 گی	هــا	دو	حالــت	داریــم:	آن	ویژ 	مــورد	ویژ می	کنیــم،	ســپس	در

مدرســه	مــا	محقــق	شــده	یــا	خیــر؟

	مدرســه	مان،	ابتــدا	ســعی	می	کنیــم	آن	 گــی	در 	صــورت	تحقــق	آن	ویژ در
کنیــم. را	حفــظ	و	ســپس	بــرای	تقویــت	آن	تــالش	

	مدرســه	مــا	محقــق	نشــده	اســت،	پــس	از	 کــه	در گی	هایــی	را	 امــا،	ویژ
کــردن،	بــه	دســته	های	مختلــف	تقســیم	می	کنیــم	و	بــرای	دســتیابی	 لیســت	

بــه	آن	هــا	براســاس	اولویت	بنــدی	تــالش	می	کنیــم.
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تــا	 می	کنــد	 کمــک	 مــا	 بــه	 آنهــا	 مطالعــه	 و	 گی	هــا	 ویژ دســته	بندی	 	
ــز	 	نتیجــه	دانش	آمــوزان	مدرســه	نی مدرســه	ای	جامــع	داشــته	باشــیم	و	در

شــد. خواهنــد	 جامع	نگــر	

	طــرح	تحــول	و	تعالــی	 گی	هــا	تمامــًا	براســاس	ســند	تحــول	و	از ایــن	ویژ
	ســازمان	مــدارس	 کــه	چنــد	ســال	قبــل	در تربیــت	جمــع	آوری	شــده	اســت	

صــدرا	براســاس	ســند	تحــول	نگاشــته	شــده	اســت.
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بخش	اول؛	کلیات

ــم؛	 ــه	مدرســه	می	پردازی ــه	موضوعــات	مربــوط	ب 	ایــن	بخــش،	ابتــدا	ب در
امــور	 بــه	 	 درآخــر و	 می	شــود	 اشــاره	 	 کادر بــه	 مربــوط	 مســائل	 بــه	 ســپس	

می	شــود. پرداختــه	 دانش	آمــوزان	

الف: شاخص های مدارس اسالمی

	فرآینــد	تعلیــم	و	تربیــت	دانش	آمــوزان،	جامع	نگرنــد	 1-	ایــن	مــدارس،	در
	نظــام	اســالمی،	شــامل:	»تعلیــم	 و	بــه	تمــام	زمینه	هــای	تربیتــی	مبتنــی	بــر
و	تربیــت	اعتقــادی،	عبــادی	و	اخالقــی،	اجتماعــی	و	سیاســی،	زیســتی	و	
ــه«	 ــی،	زیباشــناختی	و	هنــری،	اقتصــادی	و	حرفــه	ای،	علمــی	و	فناوران بدن

توجــه	دارنــد.

بــه	 اهتمــام	 و	 دانش	آمــوزان	 میــان	 	 نمــاز اقامــه	 فرهنــگ	 توســعه	 	-2
اســت. مــدارس	 توجــه	 مــورد	 مــوارد	 	 از نمــاز	جماعــت،	 برپایــی	

	دانــش	 ــی	در ــرآن	و	توســعه	فرهنــگ	و	ســواد	قرآن ــا	ق ــت	انــس	ب 3-	تقوی
و	 ابتدایــی	 دوره	 	 در روانخوانــی	 و	 روخوانــی	 مهــارت	 »تقویــت	 آمــوزان،	
دوره	 	 در قرآنــی	 معــارف	 آمــوزش	 و	 قــرآن	 کلیــدی	 مفاهیــم	 بــا	 آشــنایی	

اســت. مــدارس	 جــدی	 اهتمــام	 و	 توجــه	 مــورد	 متوســطه«	

وفیــات	 و	 اعیــاد	 	 در 	 ونشــاط	انگیز گاهی	بخــش	 آ مراســم	 برگــزاری	 	-4
در	 دانش	آمــوزان	 مشــارکت	 و	 فعــال	 	 حضــور علیهم	الســالم،	 معصومیــن	
کیــد	 ــا	دعــا	و	توســل،	مــورد	تا ــت	انــس	ب کــن	مذهبــی	و	تقوی مجالــس	و	اما

مــدارس	مــی		باشــد.
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ــرای	تقویــت	آداب	و	ســبک	زندگــی	اســالمی	-	 کارهــای	الزم	ب 	و	 5-	ســاز
	ایــن	مــدارس	مهیــا	شــده	اســت. ــا	دانش	آمــوزان،	در ایرانــی	مرتبــط	ب

6-	مقــوالت	و	موضوعــات	تربیتــی	و	اخالقــی	متناســب	بــا	مراحــل	رشــد	
گی	هــای	دانــش	آمــوزان،	طبقه	بنــدی	و	متناسب	ســازی	شــده	و	در	 و	ویژ

	دارد. 	مــدارس	قــرار کار 	 دســتور

تفاوت	هــای	 بــا	 پذیــرش	دانش	آموزانــی	 مــدارس،	دارای	ظرفیــت	 	-7
دانش	آمــوزان	 فطــری	 متنــوع	 اســتعدادهای	 هدایــت	 و	 کشــف	 و	 فــردی	

هســتند.	

	راســتای	مصالــح	 8-	بــه	نیازهــا،	عالیــق	و	رغبت	هــای	دانش	آمــوزان	در
	اســالمی	توجــه	دارنــد. و	چهارچــوب	نظــام	معیــار

9-	تعلیــم	متناســب	و	برنامه	ریزی	شــده	حرفه	هــا	و	مهارت	هــای	مــورد	
کیــد	اســت. نیــاز	جامعــه	و	همــه	دانــش	آمــوزان،	مــورد	تأ

تعمیــق	 و	 گســترش	 و	 نــوآوری	دانش	آمــوزان	 و	 پــرورش	خالقیــت	 	-10
از	 مــدون،	 و	 معیــن	 برنامــه	 بــا	 آنــان	 میــان	 پژوهــش	 و	 فرهنــگ	مطالعــه	

اســت.	 مــدارس	 ایــن	 مشــخصات	

11-	اهمیــت	دادن	بــه	برنامه	ریــزی	جهــت	اقنــاع	فکــری	دانش	آمــوزان،	
بــرای	پذیــرش	قلبــی	و	درونــی	حیــا	و	عفــاف،	حجــاب	و	عمــل	بــه	آن،	بــا	

ــدگاه	اســالمی.	 تبییــن	دی

12-	ســالمت	جســمانی	دانش	آموزان	از	طریق	انجام	ورزش	و	تفریحات	
	مدارس	اســت. ســالم	فــردی	و	گروهــی	مــورد	عنایــت	و	اهتمام	بســیار

13-	مــدارس،	بــه	پــرورش	دانش	آمــوزان	بــا	روحیــه	انقالبــی	و	جهــادی،	
و	عدالــت	 ارتباطــی	 مهارتهــای	 	 از 	 برخــوردار و	 	 کارآفریــن،	مســئولیت	پذیر

	دارنــد. ــا	دیگــران	ســعی	و	اهتمــام	وافــر 	روابــط	ب طلــب	و	منصــف	در



47

کلیــه	ســطوح	تحصیلــی	بــرای	 	 14-	ارائــه	خدمــات	مشــاوره	ای	تربیتــی	در
کیــد	و	توجــه	 تا افزایــش	ســالمت	جســمی	و	روحــی	دانش	آمــوزان	مــورد	

جــدی	مــدارس	اســت.

هدایــت	 	 منظــور بــه	 اســتعدادیابی	 زمینــه	 	 در مــدارس،	 ایــن	 	-15
دانش	آمــوزان	بــه	ســوی	رشــته	ها،	حــرف،	مهارت	هــای	مــورد	نیــاز	جامعــه،	
مــداوم	 برنامه	هــای	 آنــان	 توانایی	هــای	 و	 عالقه	منــدی	 بــا	 متناســب	

بنــد	7( )مکمــل	 دارنــد.	 هدفمنــد	 و	 منســجم	

و	 ترویــج	 کارهــای	 و	 	 ســاز ایجــاد	 بــرای	 مــدارس	 ایــن	 معلمــان	 	-16
بــرای	 الگویــی	 نقــش	 دارای	 والیت	مــداری،	 فرهنــگ	 نهادینه	ســازی	

هســتند. دانش	آمــوزان	

کارگیــری	و	نگهــداری	 	ایــن	مــدارس	بــرای	شناســایی	جــذب،	بــه	 17-	در
و	 عفــاف	 رعایــت	حیــا،	 بــه	 عامــل	 و	 متعهــد	 و	 انســانی	شایســته	 نیــروی	

	الزم	اتخــاذ	می	شــود. پوشــش	اســالمی	همــواره	تدابیــر

18-	بــه	تأمیــن	تســهیالت	و	امکانــات	مناســب	و	ایجــاد	ســاز	و	کارهای	
	آموزش	هــای	ضمــن	خدمــت	معلمــان	و	تقویــت	انگیــزه	آنــان	 اثربخــش	در

توجــه	و	اهتمــام	جــدی	می	باشــد.

کیــد	فــراوان	مــدارس،	بــه	اصــالح	و	به	روزرســانی	روش	هــای	تعلیــم	 19-	تأ
	روش	هــای	فعــال	خــالق،	تعالی	بخــش	و	 و	تربیــت	و	اســتفاده	معلمــان	از

گروهــی	.

انقــالب	 ارزش	هــای	 بــه	 	 بــاور و	 دینــی	 بصیــرت	 ایمــان،	 تقویــت	 	-20
اســالمی	و	توانمندســازی	مربیــان	و	دانش	آمــوزان	بــرای	وفــاداری	و	حمایــت	

	مــدارس	اســت. کیــد	بســیار 	ایــن	ارزش	هــا،	مــورد	تأ گاهانــه	از آ
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آراســته	 21-	ارائــه	الگــوی	پوشــش	و	لبــاس	مناســب،	متنــوع،	زیبــا	و	
هماهنــگ	بــا	فرهنــگ	اســالمی	ایرانی،	بــرای	مربیــان	و	دانش	آمــوزان،	بــرای	

ــه	ســزایی	دارد. ایــن	مــدارس	اهمیــت	ب

یادگیــری	 تســهیل	کننده	 کمال	جــو،	 یادگیرنــده،	 22-	وجــود	معلمــان	
	تــدارک	ظرفیت	هــای	جدیــد،	در	خدمــت	تعلیــم	و	 	در و	آتــش	بــه	اختیــار

دانش	آمــوزان. اســالمی	 تربیــت	

کیــد	 کارکنــان	ایــن	مــدارس	بــه	انجــام	فرایــض	دینــی،	مــورد	تأ 23-	تقیــد	
	مــدارس	اســت. بســیار

مدرســه	 خدمــات	 ارائــه	 	 در 	 تأثیرگــذار انســانی	 نیــروی	 انتخــاب	 	-24
اســت. دقــت	 مــورد	 و...(	 خدمتگــزاران	 ســرویس،	 راننــدگان	 )ماننــد	

و	 آموزشــی	 فعالیت	هــای	 	 در خانواده	هــا	 کثــری	 حد	ا مشــارکت	 	-25
مدرســه. تربیتــی	

ــژه	در	حفــظ	و	تعمیــق	 ــه		شــکل	وی 26-	خانواده	هــای	دانش	آمــوزان،	ب
و	اشــاعه	حیــا،	عفــت	و	پوشــش	فرزندانشــان	مشــارکت	ســازنده	و	اثربخــش	

دارنــد.

27-	آمــوزش	مســائل	اعتقــادی،	عبــادی	و	اخالقــی	در	جلســات	آمــوزش	
	و	اســتقبال	خانواده	هــا	اســت. خانــواده	کــه	مــورد	انتظــار

	رســانه	در	 	ابــزار کیــد	بــه	اســتفاده	مناســب	و	مدیریــت	شــده	از 28-	تأ
ــد	ایــن	مــدارس	اســت. کی ــواده،	مــورد	تا محیــط	خان

نظــام	 اهــداف	 راســتای	 	 در و	همســویی	خانواده	هــا	 29-	هماهنگــی	
تعلیــم	و	تربیــت	اســالمی	بــا	مــدارس.
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مهارت	هــای	 و	 توانایی	هــا	 ســطح	 افزایــش	 زمینــه	 	 در مــدارس،	 	-30
	ایفــای	نقــش	تربیتــی،	متناســب	بــا	اقتضائــات	جامعــه	اســالمی	 خانــواده	در

اثربخــش	هســتند. کارا	و	 دارای	برنامه	هــای	

31-	برگــزاری	دوره	هــای	آموزشــی	اثربخــش	و	ارائــه	خدمــات	مشــاوره	ای	
	و	آســیب	زا	بــرای	همسو	ســازی	اهــداف	و	 بــه	خانواده	هــای	آســیب	پذیــر
روش	هــای	تربیتــی	خانــواده	و	مدرســه	مــورد	توجــه	و	اهتمــام	جــدی	اســت.

کــه	دغدغــه	تربیــت	 	ســوی	خانواده	هایــی	 32-	حمایــت	مــدارس،	از
	برنامه	هــای	مذهبــی	مدرســه	مشــارکت	 را	دارنــد	و	در دینــی	فرزندشــان	

می	کننــد.

	اســاس	 	ایــن	مــدارس	اولویــت	گزینش	خانواده	دانش	آموزان،	بر 33-	در
(،می	باشــد. ک	های	دینی	و	پوشــش	اســالمی	و	حجاب	برتر)چادر مال

کارآمــد،	مســئولیت	 اثربخــش،	 	مدیریــت	 از 34-	بهره	منــدی	مــدارس	
	و	پاســخگو.	 پذیــر

کــم	 	ســطوح	مختلــف	مدیریــت	مــدارس،	برنامــه	محــوری	حا 35-	در
اســت.

و	 	 نقدپذیــر مدیریتــی	 رویکــرد	 	 بــر مبتنــی	 مــدارس	 	 امــور اداره	 	-36
اســت. مشــارکت	جو	

اقتضائــات	 بــا	 مــدارس	 تربیتــی	 و	 آموزشــی	 فیزیکــی،	 فضاهــای	 	-37
اســت. متناســب	 ایرانــی	 اســالمی-	 فرهنــگ	

ــه	فرهنگیــان	منطقــه	 ک ــه	ای	اســت	 گون ــه	 کاری	مــدارس	ب 38-	ســوابق	
مدرســه	 عنــوان	 بــه	 را	 آن	هــا	 محــل،	 خانواده	هــای	 و	 پــرورش	 و	 آمــوزش	

می	شناســند. اســالمی	
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	و	اهداف	مدرســه	 39-	منطبــق	بــودن	مأموریــت،	ارزش	هــا،	چشــم	انــداز
بــا	ســند	تحــول	بنیادیــن	آمــوزش	و	پرورش.	

	حیــات	اجتماعــی،	دارای	پیونــد	مؤثــر	 	فعــال	در 40-	مــدارس	بــا	حضــور
بــا	موضوعــات	و	مســائل	جامعــه	هســتند.

کارآمــدی	همچــون:	شــورای	 	شــوراهای	 41-	ایــن	مــدارس	متشــکل	از
معلمــان،	شــورای	دانــش	آمــوزان	و	تشــکل	های	قــوی	ماننــد	بســیج	دانــش	

آمــوزی	و	انجمــن	اســالمی	دانــش	آمــوزان	می	باشــند.

ویــژه	 بــه	 کتابخوانــی	 و	 کتــاب	 فرهنــگ	 توســعه	 	 در مــدارس،	 	-42
دارنــد. ویــژه	 اهتمــام	 اخالقــی	 و	 اعتقــادی	 کتاب	هــای	

کارهــای	 و	 	 ســاز و	 مصــرف	 اســتانداردهای	 ایجــاد	 مــدارس،	 	 در 	-43
اســت. 	 بســیار کیــد	 تأ مــورد	 	 تبذیــر و	 اســراف	 	 از پیشــگیری	

و	 نخبــگان	 تجربــه	 و	 دانــش	 	 از مــدارس	 	 در بهینــه	 اســتفاده	 	-44
اســت.	 اهمیــت	 دارای	 پــرورش،	 و	 آمــوزش	 پیشکســوتان	

	مــورد	توجــه	 45-	رعایــت	حقــوق	و	خدمت	دهــی	بــه	همســایگان	بســیار
ایــن	مــدارس	اســت.

کانون	هــای	 و	 مســاجد	 بــا	 اثربخــش	 تعامــل	 دارای	 مــدارس،	 	-46
کارآفرینــی	و	ورزشــگاه	ها،	اردوگاه	هــا	و	 	 کــز مذهبــی،	خانه	هــای	فرهنــگ،	مرا

می	باشــند. مشــابه	 	 کــز مرا 	 ســایر و	 عمومــی	 کتابخانه	هــای	

و	 دینــی	 عالمــان	 بــا	 	 موثــر و	 	 مســتمر ارتبــاط	 دارای	 مــدارس،	 	-47
هســتند. متخصصــان	 و	 صاحب	نظــران	

	ســطح	مــدارس	از	 ــع	آمــوزش	و	پــرورش	در 48-	واحــد	اطالعــات	و	مناب
کارگاه	و	شــبکه	ملــی	اطالعــات	و	ارتباطــات،	 کتابخانــه	آزمایشــگاه،	 قبیــل	

فنــی	و	توســعه	یافتــه	اســت.
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و	 نظــارت	 بــه	 پاســخگویی	 و	 مســئول	 ارزیــاب،	 خــود	 مــدارس،	 	-49
هســتند. بیرونــی	 ارزیابــی	

گاهانــه،	عقالنــی،	مســئوالنه	و	اختیــاری	 	انتخــاب	آ 50-	ایــن	مــدارس	در
فرآینــد	زندگــی	فــردی	خانوادگــی	و	اجتماعــی	دانش	آمــوزان	نقــش	آفرینــی	

می	کننــد.

ــا	نشــاط	و	 51-	مــدارس	دارای	محیــط	اخالقــی،	علمــی،	امــن،	ســالم،	ب
	هویــت	جمعــی	هســتند. 	از برخــوردار

ب: مدارس تأسیسی

از	 خــارج	 فضاهایــی	 	 در هردلیــل	 بــه	 گذشــته	 	 در کــه	 مدارســی	
کادر	 بــا	 کــم	جمعیــت	و	 	مناطــق	 یــا	در 	مــدارس	صــدرا	 تــراز محیط	هــای	
	مــدارس	صدرایــی	 نامناســب	تأســیس	شــده	اســت،	تــالش	می	شــود	بــه	تــراز
	ابتــدا	 	تأســیس	مــدارس	بایــد	دقــت	شــود	تــا	از 	ایــن	پــس	در برگردنــد.	امــا	از
تــراز	صدرایــی	 دارای	حداقل	هــای	 	هرجهــت	 از یــک	مدرســه	صدرایــی،	
الگــوی	 	 در انتظــارات	محیطــی	 اســالمی،	 مــدارس	 شــاخص	های	 باشــد.	
،	در	 ک	هــای	دیگــر کــه	بعــدًا	بیــان	خواهــد	شــد	و	مال انتظــارات	اجرایــی	
گرچــه	معمــواًل	برنامه	هــای	 گرفتــه	شــود.	ا 	 	نظــر مــدارس	تأسیســی	بایــد	در
	ابتــدای	تأســیس	بایــد،	 	آینــده	امــکان	تــدارک	دارنــد	و	آنچــه	در اجرایــی	در

گیــرد،	فضــا	و	محیــط	مدرســه	اســت. 	 	قــرار 	مدنظــر بیشــتر

بــا	 می	شــود	 داده	 توضیــح	 بخــش	 ایــن	 	 در کــه	 شــرایطی	 بنابرایــن	
	الگــوی	انتظــارات	اجرایــی	توضیــح	داده	خواهــد	 کــه	در انتظــارات	محیطــی	
	ایــن	قســمت	انتظــارات	الزم	بــرای	تأســیس	یــک	 شــد،	متفــاوت	اســت.	در
کاتی	بــا	 	برخــی	بندهــا	دارای	اشــترا کــه	در مدرســه	جدیــد	بیــان	شــده	اســت	

	»الگــوی	انتظــارات	اجرایــی«	می	باشــد. »انتظــارات	محیطــی«	در
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ایــن	مــدارس	بــه	عنــوان	محیــط	اصلــی	تربیــت	و	یادگیــری،	تجلی	بخــش	
کانــون	عرضــه	خدمــات	و	فرصتهــای	 و	 	حیــات	طیبــه	 از تحقــق	مراتبــی	
تعلیــم	و	تربیتــی،	محــل	کســب	تجربه	هــای	تربیتــی	و	زیســتی،	مــی	باشــند.	

	فضــا،	تجهیــزات	و	 	منظــر گی	هــای	مهــم	ایــن	مــدارس	از 	ویژ برخــی	از
: فنــاوری	عبارتنــد	از

	در	 کننــده	فرآینــد	یادگیــری	و	تربیــت	دانش	آمــوزان	و	مؤثــر 1.	تســهیل	
بــروز	خالقیــت،	مهارت	آمــوزی،	تعامــل	ســازنده	و	رشــد	شــخصیت	آن	هــا

ــی	و	 ــا	معمــاری	و	فرهنــگ	وتمــدن	اســالمی	ایران ــق	ب 	و	منطب 2.	ســازگار
دارای	هویــت	شــاخص	تربیتــی

	تراز 	برای	کسب	شایستگی	های	الزم	دانش	آموز 3.	زمینه	ساز

4.	مکانی	دل	چســب،	زیبا،	نشــاط	آور،	تحرک	آفرین	و	با	طراوت؛	متناســب	
با	ویژگی	های	جســمی،	جنســیتی،	ســنی	و	روحی	دانش	آموزان	و	معلمان

5.	کانــون	تربیتــی،	آموزشــی	و	فرهنگــی	محلــه	و	دارای	امکانات	و	شــرایط	
	بــا	جامعــه	محلی مناســب	بــرای	ارتبــاط	مؤثــر

	، کارگاه،	فضــای	ســبز ــه،	آزمایشــگاه،	 کتابخان ــه،	 	نمازخان 	از 6.	برخــوردار
فضــای	ورزشــی	و	حیــاط	مناســب

معیارهــای	 و	 اجتماعــی	 فرهنگــی،	 اقلیمــی،	 شــرایط	 بــا	 متناســب	 	.7
بهداشــتی و	 ایمنــی	 محیطــی،	 زیســت	

8.	دارای	امکانــات،	تجهیــزات	و	لــوازم	اســتاندارد	بــرای	تســهیل	فرآینــد	
یادگیــری	و	رفــع	نیازهــای	علمــی،	پژوهشــی	و	تربیتــی	مخاطبــان

	برابر	حوادث	و	ســوانح	طبیعی	و	غیر	طبیعی،	 9.	مســتحکم	و	مقاوم	در
	ایــام	 	مصالــح	ملــی	و	منطقــه	ای،	و	محلــی	امــن	در کثــری	از بــا	اســتفاده	حدا

	بــرای	کمــک	رســانی	بــه	جامعــه اضطــرار
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	انرژی	هــای	 	اســتفاده	از کیــد	بــر 	تأسیســات	مناســب	بــا	تأ 	از 10.	برخــوردار
ک طبیعــی	و	پــا

،	نظــام	تأمیــن	فضــا،	تجهیــزات	و	فنــاوری	ســند	مناســب،	 برنامــه	زیــر
بــرای	تأمیــن	فضــای	مدرســه	براســاس	متغیرهــای	شــهری	و	روســتایی	و...	

می	باشــد.

ج: الگوی انتظارات اجرایی

	بــرای	مدرســه	خــود	 	مدیــر 	شــاخص	های	بیــان	شــده،	بایــد	هــر بنابــر
کارهــای	 	 کلــی	در برنامــه	ای	مــدون	داشــته	باشــد؛	ولــی	برخــی	انتظــارات	

	اســت: 	زیــر 	قــرار کــه	از 	مدرســه	صدرایــی	وجــود	دارد	 اجرائــی	هــر

1- انتظارات آموزشی

کریم الف( توجه ویژه به آموزش و حفظ قرآن 

	مــی	رود	مــدارس	صــدرا	برنامه	ریــزی	مناســبی	جهــت	آمــوزش	 انتظــار
کــه	 	پایه	هــای	مختلــف	تحصیلــی	انجــام	دهنــد،	بــه	نحــوی	 کریــم	در قــرآن	
کریــم	 کامــل	قــرآن	 	دوره	ابتدایــی	بــا	روخوانــی	و	روان	خوانــی	 دانش	آمــوز
	روانخوانــی	 کامــل	بــر آشــنا	شــود.	دانش	آمــوزان	دوره	متوســطه،	بــا	تســلط	
کامــل	آشــنا	 	 کریــم	تــا	پایــان	دوره	بــا	مفاهیــم	و	ترجمــه	قــرآن	بــه	طــور قــرآن	
کریــم	فعالیــت	جــدی	 	رشــته	های	حفــظ	یــا	قرائــت	قــرآن	 	یکــی	از شــوند	و	در

	انجــام		دهنــد. و	مســتمر

	دروس	 	مــدارس	صــدرا	آمــوزش	قــرآن	کریــم	متوقــف	در 	مــی	رود	در انتظــار
کریــم	ممتــاز	 	زمینــه	قــرآن	 عمومــی	نمانــد	و	دانش	آمــوزان	ایــن	مــدارس	در

باشــند.



  :مودلقدادم زنریداندص

54

	مقــام	معظــم	رهبــری،	مدظلــه،	بــه	حفــظ	 کیــدات	مکــرر براســاس	تأ
	مــدارس	معــارف	اســالمی،	انتطــار	 	دوران	کودکــی،	خصوصــًا	در قــرآن	کریــم	از
مــی	رود	مــدارس	صــدرا	بــا	برنامه	ریــزی	دقیــق	بســتر	حفــظ	حداقــل	10	جــزء	
	یــک	دوره	تحصیلــی	فراهــم	نماینــد	و	بــا	تشــویق	دانــش	 کریــم	را	در قــرآن	
	آزمــون	حفــظ	ســاالنه	ســازمان	دارالقــرآن	آنهــا	را	در	 آمــوزان	بــه	شــرکت	در

کننــد. اخــذ	مــدرک	رســمی	حفــظ،	یــاری	

موفــق	شــوند،	 10	جــزء	 آزمــون	 	 در کــه	 کســانی	 بــه	 درالقــرآن	 ســازمان	
مــدرک	»دیپلــم«	و	بــرای	آزمــون	20	جــزء،	»فــوق	دیپلــم«	و	بــرای	حفــظ	کل	

»لیســانس«،	»فــوق	لیســانس«	و	»دکتــرا«	اعطــا	می	نمایــد.

کادر و معلمین در دوره های ضمن خدمت ب( حضور مستمر 

ســاالنه،	دوره	هــای	ضمــن	خدمــت	و	دوره	هــای	بصیرت	افزایــی	جهــت	
	مدرســه	توســط	 کادر افزایــش	توانمنــدی	آموزشــی	و	مهارتــی	معلمیــن	و	

ســازمان	مــدارس	صــدرا	طراحــی	می	شــود.

علمــی	 ارتقــاء	ســطح	 و	 رشــد	 دارد	جهــت	 	 نظــر 	 در مــدارس	 ســازمان	
	نمایــد.	 	دوره	هــای	ضمــن	خدمــت	برگــزار معلمیــن	دروس	تخصصــی	نیــز
	فعــال	داشــته	 	ایــن	دوره	هــا	حضــور 	مــی	رود	معلمیــن	مربوطــه	در لــذا	انتظــار

باشــند.

و	نظــر	 بــه	ســمع	 را	 ایــن	دوره	هــا	 اســت	اطالعیــه	 	مدرســه	الزم	 مدیــر
برســاند. مربوطــه	 معلمیــن	
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ج( استفاده از سامانه ثبت اطالعات و نمرات

	اختیــار	 ســامانه	مدیریــت	یکپارچــه،	ســاالنه	توســط	ســازمان	مــدارس	در
	می	گیــرد.	الزم	اســت	مــدارس	صــدرا	برای	حفــظ	یکپارچگی	 	مدرســه	قــرار هــر
کننــد؛	 	ایــن	ســامانه	جهــت	مدیریــت	مدرســه	اســتفاده	 و	انســجام	تنهــا	از
البتــه	ســامانه	های	رســمی	آمــوزش	و	پــرورش	جهــت	ثبــت	نمــرات	پایانــی	و	

	جــای	خــود	محفــوظ	اســت. 	انتظــارات	آن	ســازمان	در ســایر

	ایــن	 	دقیــق	در الزم	اســت	اســامی	دانــش	آمــوزان	و	معلمیــن	بــه	طــور
ســامانه	ثبــت	شــود	و	معلمیــن	گرامــی	بــه	صــورت	هفتگــی	یــا	روزانــه،	نمــرات	

کننــد. 	ایــن	ســامانه	ثبــت	 خــود	را	در

	و	غیــاب	تمــام	 	مــی	رود	وضعیــت	اخالقــی	و	حضــور همچنیــن	انتظــار
گــردد. 	ایــن	ســامانه	ثبــت	 دانــش	آمــوزان	در

	می	باشــد،	 ــز ــه	اینکــه	ایــن	ســامانه	دارای	نســخه	والدیــن	نی ــا	توجــه	ب ب
تمــام	 ســامانه،	 ایــن	 بــا	 والدیــن	 ســاختن	 گاه	 آ 	 از پــس	 مــی	رود	 	 انتظــار
گیــرد	و	حتــی	 انجــام	 ایــن	ســامانه	 	طریــق	 از اطالع	رســانی	های	مدرســه	
	ارســال	نامــه	و	اطالعیه	هــای	چاپــی	بــه	 المقــدور	جهــت	کاهــش	هزینه	هــا	از

گــردد. اجتنــاب	 خانواده	هــا	

د( استفاده از سامانه های سنجش و یادگیری

فرآینــد	 هوشــمند،	 صــورت	 بــه	 یادگیــری،	 و	 ســنجش	 ســامانه	های	
گزارشــی	 بــه	معلــم	و	مجریــان	 و	 بررســی	می	کنــد	 را	 	 یادگیــری	دانش	آمــوز
ایــن	 ارائــه	می	دهــد.	 	 راســتای	یادگیــری	بهتــر 	 	در 	عملکــرد	دانش	آمــوز از
ــا	 	را	ب ســامانه	ها	برخــالف	آزمون	هــای	تســت	و	الگوهــای	رایــج،	دانش	آمــوز
	می	دهد.	 ک	عمــل	قــرار 	یادگیــری	مــال خــودش	می	ســنجد	و	عملکــرد	او	را	در
ســازمان،	تــالش	می	کنــد	جهــت	رشــد	و	ارتقــاء	علمــی	مدرســه	همــه	ســاله	
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	دهــد	 ــرار ،	معلمیــن	و	دانــش	آمــوزان	ق ــر 	مدی ــار 	اختی ایــن	ســامانه	ها	را	در
کنــد؛	ولــی	اثربخشــی	 و	فرآینــد	خریــد	آن	را	بــرای	دانــش	آمــوزان	تســهیل	
	ایــن	 ایــن	ســامانه،	مشــرط	بــه	اســتفاده	تمامــی	دانش	آمــوزان	و	معلمــان	از

ســامانه	اســت.

آمــوزان مســتعد، بــا معــدل بــاالی 17 از طریــق  هــ ( جــذب دانــش 
مصاحبــه  و  ورودی  آزمــون 

و ( استفاده از معلمین متخصص تراز اول شهر و استان 

( برنامه ریــزی دقیــق آموزشــی و برگــزاری کالس هــای فــوق برنامــه،  ز
 بــرای دروس تخصصــی

ً
خصوصــا

آمــوزش،  زمینــه  در  مدرســه  هوشمندســازی  جهــت  تــالش  ح( 
و... ارزیابــی 

ایجــاد  بــرای  هدف منــد؛  علمــی  مســابقات  مســتمر  برگــزاری  ط( 
آمــوزان دانــش  بیــن  ســالم  رقابــت 

ســازمان  همــکاری  بــا  فاخــر  آموزشــی  کمــک  محتــوای  تولیــد  ی( 
آمــوزان دانــش  تمــام  اســتفاده  جهــت  صــدرا،  مــدارس 

ک( ایجــاد کتابخانــه و ســالن مطالعــه، جهــت اســتفاده دانــش آمــوزان 
در ســاعات غیر رســمی مدرســه 

المپیادهــای  در  شــرکت  جهــت  دانش آمــوزان،  آماده ســازی  ل( 
 المپیادهــای ادبــی، مدیریــت، اقتصــاد وســواد رســانه

ً
علمــی خصوصــا

م( توجــه ویــژه بــه زنــگ ورزش از طریــق ایجــاد بســتر و امکانــات 
مناســب، جهــت آمــوزش علمــی حداقــل یــک رشــته ورزشــی بــرای تمــام 

دانش آمــوزان.
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2- انتظارات فرهنگی

الف( قرار دادن زنگ نماز جماعت در برنامه رسمی مدرسه

ــه	برپایــی	نمــاز	 ــه	مــدارس،	یــک	تــک	زنــگ	ب 	برنامــه	روزان الزم	اســت	در
	بــا	توجــه	و	بــدون	عجلــه	 جماعــت	اختصــاص	داده	شــود	تــا	برنامــه	نمــاز
	نیســت؛	بلکــه	بــه	منظــر	 	بــه	نمــاز 	شــود.	ایــن	بــه	معنــای	الــزام	و	اجبــار برگــزار
کــه	کالس	ریاضــی	و	 	 فضاســازی	صحیــح	آموزشــی	اســت.	یعنــی	همانطــور
	برنامــه	جمعــی	 	نیــز 	برنامه	هــای	مدرســه	اســت،	تــک	زنــگ	نمــاز دینــی	از
	هیــچ	یــک	از	 	در 	دانش	آمــوز مدرســه	اســت	نــه	زنــگ	تفریــح	و	عــدم	حضــور

ــول	نیســت. برنامه	هــای	مدرســه	مــورد	قب

	نیســت؛	بلکــه	روحانی	 ،	فقــط	اقامــه	نمــاز 	اختصــاص	زنــگ	نمــاز هــدف	از
	را	بــه	 	،	احــکام،	آداب	و	فلســفه	نمــاز 	بیــن	دو	نمــاز مدرســه	موظــف	اســت	در

دانش	آمــوزان	آمــوزش	دهــد.

چگونگــی	 برنامــه	 ایــن	 	 در 	 حضــور بــا	 دانش	آمــوزان	 مــی	رود،	 	 انتظــار
یــاد	بگیرنــد. 	عملــی	 بــه	طــور را	 خوانــدن	یــک	نمــاز	صحیــح	و	مقبــول	

	تمامــی	 	و	حضــور تعطیلــی	تمــام	برنامه	هــای	مدرســه	هنــگام	زنــگ	نمــاز
	مؤکــد	می	باشــد.	همچنیــن	انتظــار	 	مــورد	انتظــار 	نمــاز عوامــل	مدرســه	در

،	زنــگ	پایانــی	مدرســه	نباشــد. 	زنــگ	نمــاز مــی	رود	حتــی	المقــدور

ب( اهمیت به قرآن و حضور با شکوه در مسابقات قرآن و عترت

	مراســم	صبــح	گاه	و	مســابقات	 	دانــش	آمــوزان،	در 	مــی	رود	حضــور انتظــار
	شــروع	 قــرآن	و	عتــرت،	حضــوری	قــوی	و	پررنــگ	باشــد.	فضــای	مدرســه	در
	بــه	صــوت	زیبــا	و	دلنشــین	قــرآن	و	اذان	 ،	معطــر صبح	گاهــی	و	زنــگ	نمــاز

دانش	آمــوزان،	شــود.
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تمــام	 آماده	ســازی	 بــرای	 مدرســه،	 	 هــر مــی	رود	 	 انتظــار همچنیــن	
	مســابقات	قــرآن	و	عتــرت	برنامــه	منظــم	و	 دانش	آمــوزان	جهــت	شــرکت	در

	طــول	ســال	تحصیلــی	داشــته	باشــد. منســجمی	در

ج( هیئت دانش آموزی

	مــدارس	صــدرا	هیئتــی	دانش		آمــوزی	داشــته	 	یــک	از 	اســت	هــر بهتــر
	وقــت	رســمی	مدرســه	بــه	صــورت	هفتگــی	یــا	مناســبتی	 کــه	خــارج	از باشــد	

بــه	برگــزاری	مجالــس	توســل	بــه	اهــل	بیــت	علیهم	الســالم	بپردازنــد.

ایــن	هیئــت	بایــد	بــه	شــکل	دانش	آمــوزی	باقــی	بمانــد	و	دخالــت	عوامــل	
گرفتــن	و	پیش	رفــت	 مدرســه	فقــط	جهــت	بقــاء	هیئــت	و	کمــک	بــه	شــکل	
	تشــکیالت	و	برگــزاری	هیئــت،	 	باشــد.	دخالــت	عوامــل	مدرســه	در 	دور آن،	از
حضــور	 گرچــه	 ا می	بــرد؛	 بیــن	 	 از آن	را	 دانش	آمــوزی	 هویــت	 به تدریــج،	
	جــدی	شــدن	و	اســتمرار	 کثــری	تمــام	عوامــل	و	معلمــان	مدرســه	در حدا

	بســزایی	دارد	و	بــه	آن	توصیــه	جــدی	می	شــود. هیئــت	تأثیــر

بــه	صــورت	رســمی	 	طریــق	اداره	تبلیغــات	شهرســتان	 از ایــن	هیئــت	
گــردد.	 	بهرمنــد	 	برخــی	خدمــات	نهادهــای	مختلــف	نیــز ثبــت	می گــردد	تــا	از
،	روحانــی	مدرســه،	نماینــدگان	منتخــب	 	مدیــر می	تــوان	شــورای	هیئــت	را	از
	اعضــای	انجمــن	اولیــاء	و	مربیــان	تشــکیل	 دانش	آمــوزان	و	حداقــل	یکــی	از
کــرده	و	راه	را	بــرای	آنهــا	همــوار	 	بیــرون	نظــارت	 	هیئــت	از داد	تــا	بــه	امــور

ســازند.

د( اردوهای تربیتی

آن	 	 در کــه	می	تــوان	 برنامــه	ای	 اســت.	 تربیتــی	 	 مؤثــر روش	 یــک	 اردو،	
اســاس،	 همیــن	 	 بــر کــرد.	 محَقــق	 و	 دنبــال	 را	 بســیاری	 تربیتــی	 اهــداف	
مــدارس	 تربیتــی	 اردوهــای	 بــه	 ویــژه	ای	 توجــه	 صــدرا	 مــدارس	 ســازمان	
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	مــی	رود،	مدرســه	برخــی	شــاخصه	های	تربیتــی	 	ایــن	راســتا	انتظــار دارد.	در
کنــد.		 ســازی	 پیــاده	 اردو	 قالــب	 	 در آن	را	 پیش	رفــت	 و	 دانش	آمــوزان	

مشــاوران	ســازمان	مــدارس	صــدرا	می	تواننــد	مشــاوره	های	خوبــی	در	
یــاری	 اهدافشــان	 	پیش	بــرد	 را	در آن	هــا	 و	 مــدارس	داده	 بــه	 راســتا	 ایــن	

دهنــد.

	ســطح	کشــوری	توســط	ســازمان	مــدارس	صــدرا	 تــدارک	اردوهایــی	در
	فعــال	 	آن	هــا	حضــور 	مــی	رود	مــدارس	در 	اســت	و	انتظــار بــه	دنبــال	ایــن	بــاور

داشــته	باشــند.

ه ( تشکیل »کانون نخبگان«

رویکــرد	 بــا	 نخبــگان«	 »کانــون	 یــک	 مدرســه	 	 هــر می	شــود	 توصیــه	
باشــد. داشــته	 تربیتــی	 مهارتــی-	

	ظرفیــت	دانش	آموختــگان	 کانــون	موظــف	اســت	بــا	اســتفاده	از ایــن	
مدرســه	صــدرا	و	دیگــر	ظرفیت	هــای	ســازمان	تبلیغــات،	اقــدام	بــه	برگــزاری	
ایــام	ســال	خصوصــًا	 تمــام	 	 و	مهارتــی	هدف	منــد	در تربیتــی	 کالس	هــای	

تابســتان	نمایــد.

تبلیغــی،	 کانــون	تشــکل	های	فرهنگــی،	 کانون	هــا	تحــت	عنــوان	 ایــن	
	برخــی	 	رســمی	ثبــت	می	گــردد	تــا	از توســط	ســازمان	مــدارس	صــدرا	بــه	طــور

	بهرمنــد	شــوند. ــز خدمــات	نهادهــای	مختلــف	نی

	یــا	نماینــده	 	مدیــر کانــون،	متشــکل	از الزم	اســت	شــورایی	بــرای	ایــن	
معلمیــن،	نماینــده	اداره	تبلیغــات	منطقــه،	روحانــی	مدرســه	و	یــک	یــا	چنــد	

	دانش	آموختــگان	نخبــه	و	دغدغه	منــد	تشــکیل	شــود. تــن	از
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و( برگزاری جلسات آموزش خانواده

	مــی	رود	همانگونــه	کــه	مدرســه	بــرای	رشــد	و	تعالــی	دانش	آمــوزان	 انتظــار
هــم	 والدیــن	 ارتقــاء	 و	 رشــد	 بــرای	 می	نمایــد،	 منظــم	 برنامه	ریــزی	
و	 جلســات	هدف	منــد	 برگــزاری	 بــه	 اقــدام	 و	 نمایــد	 منظــم	 برنامه	ریــزی	

کنــد. آمــوزش	خانــواده	 منظــم	

	مــاه،	یــک	بــار	جلســه	آمــوزش	خانــواده	 	اســت	مدرســه	حداقــل	هــر بهتــر
	برنامه	ریــزی	و	دعــوت	 ــد	در ــد.	ســازمان	مــدارس	صــدرا	می	توان 	نمای ــزار برگ

کنــد. 	اســاتید	برگزیــده	کشــوری	مــدارس	را	یــاری	 از

همچنیــن،	مــدارس	می	تواننــد	بــا	همــکاری	ســازمان،	اقــدام	بــه	برگــزاری	
دوره	هــای	مجــازی	همــراه	بــا	اعطــای	مــدرک	رســمی	بــرای	والدیــن	نماینــد.

( حضور فعال در مسابقات آموزش و پرورش و سازمان مدارس ز

مســابقات	فرهنگــی،	هنــری	و	ورزشــی،	بســتری	مناســب	بــرای	شــناخت	
اســتعدادها	و	توانایی	هــای	نهفتــه	دانش	آمــوزان	می	باشــند؛	لــذا	انتظــار	
	ایــن	مســابقات	 مــی	رود	مــدارس،	تمــام	دانــش	آمــوزان	را	بــه	شــرکت	در

ــد. تشــویق	و	ترغیــب	نماین

دانش	آمــوزان،	 ارتقــاء	 و	 ســازی	 توانمنــد	 جهــت	 مــدارس،	 ســازمان	
برگزیــدگان	 تــا	 توانمندســازی	دارد	 برگــزاری	دوره	هــای	 	 را	در آمادگــی	الزم	
	ایــن	دوره	هــا،	جهــت	حضــور	 ــا	شــرکت	در ــا	شهرســتانی	ب ــه	اســتانی	ی مرحل
	می	تواننــد	بــا	 کشــوری	یــا	اســتانی	آمــاده	شــوند.	مدیــران	نیــز 	مرحلــه	 در
	ایــن	ظرفیــت	اســتفاده	 	مــدارس	ســازمان،	از ــت	امــور ــا	معاون هماهنگــی	ب

کننــد.

ح( مصاحبــه بــا والدیــن هنــگام ثبت نــام دانش آمــوزان و اولویــت 
بــه خانواده هــای هم ســو، مذهبــی و دغدغه منــد.  دادن 
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، در هنگام  ط( توجــه بــه نــوع اخــالق، پوشــش و برخــورد دانــش آمــوز
ثبت نــام

ی( توجــه ویــژه مــدارس دخترانــه بــه مســأله حجــاب و عفــاف از 
پایــان تحصیــالت تــا  ثبت نــام 

ک( اولویت پذیرش برای دانش آموزان حافظ قرآن 

ل( تشــویق دانش آمــوزان بــه پژوهش هــای علمــی بــا برگــزاری کارگاه 
پژوهشــی و مسابقات

م( ترویــج فرهنــگ کتاب خوانــی بــا برگــزاری صبــح گاه کتاب خوانــی، 
ــی  ــابقات کتاب خوان ــی و مس ــگ کتاب خوان زن

از  یکــی  به عنــوان  ورزش  امــر  بــه  دانش آمــوزان  ترغیــب  ن( 
ورزش(،  تهذیــب،  )تحصیــل،  شــده  توصیــه  ســه گانه  ســرفصل های 

ورزشــی مختلــف  مســابقات  در  شــرکت  و  برگــزاری  همچنیــن 

3- انتظارات محیطی

حضــور	 ظرفیــت	 بایــد	 مدرســه	 نمازخانــه	 فضــای	 نمازخانــه:	 الــف( 
تمــام	دانــش	آمــوزان	را	داشــته	باشــد	و	بــه	صورتــی	زیبــا	)مثــل	فرش	هــای	
،	فضــای	نمازخانــه	بایــد	 	زنــگ	نمــاز ســجاده	ای(	مفــروش	شــده	باشــد.	در
	نمازخانــه	 	بــه	تعــداد	دانش	آمــوزان	در 	تمیــز 	شــود	و	همچنیــن	مهــر معطــر

موجــود	باشــد.

کتابخانــه	و	ســالن	 	مــی	رود	مدرســه	صــدرا	دارای	 کتابخانــه:	انتظــار ب( 
کتاب	هــای	متنــوع	و	بــه	روز	 کتابخانــه	دارای	 مطالعــه	فعــال	باشــد	و	مخــزن	
کــه	دسترســی	 باشــد	و	تمــام	آن	هــا	ثبــت	سیســتمی	شــده	باشــند	به	طــوری	

دانش	آمــوزان	بــه	لیســت	ها،	بــه	آســانی	ممکــن	باشــد.
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کیــد	بــه	وجــود	فضــای	مناســب	ورزشــی،	 ج( زمیــن ورزش:	توصیــه	ا
	مــدارس	 ــرای	اســتفاده	دانــش	آمــوزان	در ــات	اســتاندارد	ب ــا	امکان همــراه	ب
	موظــف	اســت	 	صــورت	عــدم	وجــود	چنیــن	فضایــی	مدیــر می	باشــد	و	در
	ظرفیــت	ســالن	های	ورزشــی	نزدیــک	مدرســه	جهــت	اســتفاده	دانــش	 از

آمــوزان	اســتفاده	نمایــد.

	مدرســه	صــدرا	بایــد	بــه	تعــداد	الزم	ســرویس	 د( ســرویس بهداشــتی:	در
گــرم	و	ســرد	و	مایــع	دست	شــویی،	 بهداشــتی	وجــود	داشــته	باشــد	و	آب	

گیــرد. 	 	دســترس	دانش	آمــوزان	قــرار همیشــه	در

	باشــد	و	پــرده	 کافــی	برخــوردار 	 	نــور هــ ( کالس هــا:	فضــای	کالس	بایــد	از
کالس	هــا	 کالس	ســالم	و	زیبــا	باشــد.	 	و	مرتــب	و	تختــه	 کالس	تمیــز هــای	
	آن	نصــب	 	امــام	و	رهبــری	در رنــگ	و	بــوی	معنــوی	داشــته	باشــند	و	تصاویــر

شــده	باشــند.

کارگاه	 	مــی	رود،	 	مــدارس	دوره	اول	انتظــار کارگاه و آزمایشــگاه:	در و( 
و	آزمایشــگاه	مجهــزی	بــرای	اســتفاده	دانش	آمــوزان	وجــود	داشــته	باشــد.

( ســالن اجتماعــات:	ضــرورت	وجــود	حداقــل	یــک	ســالن	اجتماعــات	 ز
بــرای	 می	توانــد	 مــکان	 ایــن	 اســت.	 توجــه	 مــورد	 صدرایــی	 مــدارس	 	 در
خــاص	 محافــل	 برگــزاری	 رســمی،	 مراســم	 خانواده	هــا،	 رســمی	 اجتمــاع	
گــردد. اســتفاده	 	مدرســه،	 در 	 دیگــر برنامه	هــای	 برخــی	 و	 دانش	آمــوزی	

ثبت نام متمرکز

بهتــر	 برنامه	ریــزی	 نظــارت	جهــت	 و	 پایــش	 ســتاد،	 اصلــی	 وظایــف	 	 از
	ســوی	 	مواقــع	ضــروری	اســت.	از کثــری	بــه	صــف،	در بــرای	کمک	رســانی	حدا
	کمک	هــای	حمایتــی	 	جلــب	بهتــر گزارشــات	ســتاد	در 	بــودن	 	بــه	روز دیگــر
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	ســامانه	ای	 	اســت.	بدیــن	منظــور 	مؤثــر 	راســتای	تقویــت	مــدارس	بســیار در
،	مهیــا	 بــرای	نــام	نویســی	برخــط	مــدارس	توســط	ســتاد	بــه	صــورت	متمرکــز
	طریــق	 کــه	الزم	اســت	مــدارس	تنهــا	راه	ثبت	نــام	دانش	آمــوزان	را	از می	شــود	

	دهنــد. آن	ســامانه	قــرار

از	 تــا	 کمــک	می	کنــد	 بــه	مدرســه	و	ســتاد	 	ایــن	طریــق	 از نــام	نویســی	
،	وضعیــت	 کیفــی	دانش	آمــوز ــی	و	 ــان	اطالعــات	جزئ 	جری ــدا	مــدارس	در ابت
گزارشــات	دقیــق	براســاس	پرســش	های	خواســته	شــده،	 	 خانوادگــی	و	ســایر
طریــق	 	 از مــدارس	 ورودی	 چگونگــی	 و	 تعــداد	 همچنیــن	 بگیرنــد.	 	 قــرار

	ثبت	نــام،	ممکــن	می	گــردد. نظــارت	مســتقیم	و	لحظــه	ای	بــر

	ویــژه	بــرای	مدرســه	بــه	همــراه	 ،	دو	امتیــاز ایــن	درگاه	نام	نویســی	متمرکــز
دارد:	اواًل	بــه	جهــت	اتصــال	ایــن	ســامانه	بــه	ســامانه	مدیریــت	مدرســه،	
	نــام	 	پــس	از کــردن	اطالعــات	دانش	آمــوز 	وارد	 	و	معاونیــن	در زحمــت	مدیــر
	راســتی	آزمایی	 	پس	از 	واقــع	اطالعــات	دانــش	آموز نویســی	کــم	می	شــود	و	در
	نــوع	 	دوم	منتقــل	می	گــردد.	ثانیــًا	ایــن	درگاه	امــکان	برگــزاری	هــر بــه	نــرم	افــزار
	نــوع	مســابقات	و	جشــنواره	های	آنالیــن	را	بــرای	 ثبت	نــام	یــا	برگــزاری	هــر
	آمــار	 	مبتنــی	بــر 	واقــع	مدرســه	بــه	یــک	فرم	ســاز مدرســه	فراهــم	می	کنــد	و	در
	برنامه	هــای	مختلــف	از	 کــه	می	توانــد	در 	شــده	اســت	 دانــش	آمــوزان	مجهــز

	آن	بهره	منــد	شــود. اردو	تــا	جلســات	خانــواده	و...	از

کــه	ســتاد	 	مهم	تریــن	دالیلــی	 	شــده،	یکــی	از 	تمامــی	فوایــد	ذکــر عــالوه	بــر
فــراوان(	مســتقر	 )بــا	وجــود	هزینه	هــای	 ایــن	ســامانه	 تــا	 کیــد	می	کنــد	 تأ
کــه	زحمــت	جمــع	آوری	اطالعــات	دانش	آموختــگان	را	 شــود،	ایــن	اســت	
	ایــن	 کاملــی	از 	واقــع	ســابقه	 کــم	می	کنــد	و	در 	پایــان	دوره	تحصیــل	 پــس	از
	بــه	مدرســه	تــا	انتهــا،	فراهــم	می	کنــد. 	ابتــدای	ورود	دانش	آمــوز اطالعــات	از
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پیــرو	مصوبــه	760	شــورای	عالی	آموزش	و	پــرورش	مورخ	1386/11/23،	
	بــرای	پایــه	اول	مقاطــع	تحصیلــی	متوســطه	اول	و	دوم	 پذیــرش	دانش		آمــوز
	طریــق	برگــزاری	آزمــون،	تعییــن	معــدل،	برگــزاری	مصاحبــه	یــا	 می		توانــد	از

گیــرد. 	آنهــا	صــورت	 تلفیقــی	از

دستورالعمل ثبت  نام

	ابتدای	بهمن	ماه	می	باشد.	 1.	شروع	پیش	ثبت	نام	مدارس	از

	،)IMSO.IR(	صــدرا	مــدارس	ســازمان	ســایت	طریــق	از	صرفــًا	نــام،			ثبت	2.
از	طریــق	لینــک	ثبت		نــام	ســامانه	هــر	مدرســه،	انجــام	می		شــود.	

	ســامانه	الزامــی	اســت	 3.	ثبت	نــام	تمــام	دانش	آمــوزان	جدید	الــورود	در
	انجــام	شــود.	 	یــا	ولــی	دانش	آمــوز و	بایــد	توســط	دانش	آمــوز

ــرای	تمــام	مــدارس	به	صــورت	واحــد،	طراحــی	 ــام	ب 4.	فــرم	پیــش	ثبت	ن
	ایــن	فــرم	بــدون	 	در 	ایــن	ســامانه	بارگــذاری	می	گــردد	و	هرگونــه	تغییــر و	در

	مــدارس	ممنــوع	اســت.	 	معاونــت	امــور کتبــی	از 	 مجــوز

پایــه	هفتــم،	معــدل	»خیلــی	 گزینــش	دانش	آمــوزان	 5.	شــرط	علمــی	
	آزمــون	 	قبولــی	در کــه	پــس	از کتبــی	17	اســت	 خــوب«	و	پایــه	دهــم،	معــدل	

	و	اولیــاء	آن،	انجــام	می		شــود. ورودی	و	مصاحبــه	بــا	دانــش	آمــوز

	مدرســه	 6.	شــرط	ورود	بــه	مــدارس	ابتدایــی،	بســته	بــه	شــرایط	هــر
	و	اولیــاء	 	اســتان	ها	متفــاوت	و	ملــزم	بــه	قبولــی	مصاحبــه	دانش	آمــوز در

می	باشــد.

	مقطــع	دوم	 	مــدارس	و	رشــته	ها	در 	دیگــر 7.	ثبــت	نــام	میــان	پایــه	از
متوســطه	بــه	دلیــل	عــدم	هماهنگــی	دروس	تخصصــی	و	حجــم	ســنگین	

دروس	تنهــا	بــا	شــرط	معــدل	امــکان	پذیــر	خواهــد	بــود.

http://IMSO.IR
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8.	شــرط	علمــی	پذیــرش	دانش	آمــوزان	داخلــی	میــان	پایــه،	دارا	بــودن	
حداقــل	معــدل	18	بــرای	مقطــع	متوســطه	اول	و	حداقــل	معــدل	17	بــرای	

مقطــع	متوســطه	دوم	می	باشــد.

ــه	توصیفــی	بــودن	ارزیابــی	مــدارس	 ــا	توجــه	ب 	مــدارس	ابتدایــی	ب 9.	در
دروس	 تمامــی	 	 در خــوب«	 »خیلــی	 ارزیابــی	 حداقــل	 کســب	 ابتدایــی،	

می	باشــد.

مقــدور	 عنــوان	 هیــچ	 بــه	 مــردودی	 دانش	آمــوزان	 	 از نــام	 ثبــت	 	.10
. شــد نمی	با
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کادر بخش	دوم؛	

،	معاونیــن	و	معلمــان	بــه	همــراه	روحانــی،	 	مدیــر 	مدرســه	اعــم	از کادر
	ایــن	 مهمتریــن	عوامــل	مدرســه	و	صــف	مقــدم	جهــاد	تربیتــی	هســتند.	در
بخــش	بــه	توصیــف	»آرمــان	کادر«	مدرســه	می	پردازیــم،	آنهــا	کــه	وجودشــان	

	عوامــل،	»مدرســه	تــراز	صدرایــی«	را	رقــم	خواهــد	زد. 	ســایر کنــار 	 در

مدیر مدرسه

مدرســه	باالتریــن	خواســتگاه	علــم	و	دانــش	اســت	و	بــا	شــنیدن	نــام	آن	
	ذهــن	انســان	نقــش	می	بنــدد.	معلــم	و	 	تعلیــم	و	تربیــت	در هــزاران	معنــا	از
	آن	هــا،	 	یــک	از 	دو	رکــن	اساســی	مدرســه	اند	و	بــدون	وجــود	هــر دانش	آمــوز

مفهــوم	مدرســه	معنــا	نمی	یابــد.

ــم	و	تربیــت،	 ــران	تعلی ــوان	راهب ــه	عن ــران	مــدارس	ب ــان،	مدی 	ایــن	می در
معنــا	 وظیفــه	 مدرســه،	 اداره	 مســتقیم	 مســئول	 و	 مقــام	 عالی		تریــن	
	رونــد	رشــد	 بخشــیدن	بــه	جریــان	آمــوزش	و	یادگیــری	و	بــه		ویــژه	تســهیل	در

بــه	عهــده	دارنــد. را	 و	پــرورش	دانش	آمــوزان	

اســت.	 مدرســه	 	 مدیــر مطلــوب،	 مدرســه	 ارکان	 مهم	تریــن	 و	 اولیــن	
	توان	منــد،	منظــم	و	فعــال	می	توانــد	نقــش	مهمــی	در	 	یــک	مدیــر حضــور
پیشــبرد	اهــداف	علمــی،		آموزشــی	و	تربیتــی	داشــته	باشــد	و	ایــن	موضــوع	

،	نقــش	پررنگ	تــری	پیــدا	می		کنــد. باالتــر 	مقاطــع	تحصیلــی	 در

کلیدی	تریــن	نقــش	در	 	مدرســه	صــدرا،	صاحــب	 بدیهــی	اســت	مدیــر
	راســتای	تربیــت	مدیــران	انقــالب	اســالمی	 ســازمان	مــدارس	صــدرا	و	در
	نهایــی	صــف	می	باشــد. اســت؛	زیــرا	او،	مســئول	مســتقیم	و	تصمیم	گیــر
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	ســتادهای	ســه	گانــه	)حمایتــی،	تخصصی	و	کل(	 	برنامــه	و	طرحــی	در هــر
	مدرســه	بــه	نتیجــه	و	بهره	بــرداری	برســد.	 تولیــد	شــود،	بایــد	توســط	مدیــر
	ســتاد	بــرای	آن	زحمــت	زیــادی	کشــیده	 ممکــن	اســت	طرحــی	خــوب	کــه	در
	صــف	خــراب	شــود	و	نتیجــه	عکــس	بدهــد.	 شــده	اســت	بــه	راحتــی	در
کنــد	 	چنــان	بــه	خوبــی	اجــرا	 همچنیــن	ممکــن	اســت	طــرح	ناقصــی	را	مدیــر
	کســی	پوشــیده	نمانــد. کــه	اثربخشــی	آن	بــر و	نقــاط	ضعــف	را	پوشــش	دهــد	

	مواقــع	ضــرورت	 	بــه	موقــع	او	در 	و	تغییــر بنابرایــن	انتخــاب	دقیــق	مدیــر
	آینــده	صــدرا،	خواهــد	بــود.	 کننــده	در 	مســائل	مهــم	و	تعییــن	 یکــی	از

	معرفــی	و	تغییــر	 	ایــن	میــان	نقــش	ســتاد	حمایتــی	)اداره	تبلیغــات(	در در
	منطقــه	عملیــات	و	 	در 	اســت؛	زیــرا	ایــن	ســتاد	بــا	حضــور 	انکارناپذیــر مدیــر
	خــوب	 	دقیــق،	می توانــد	مشــورت	بســیار 	نزدیــک	و	به	طــور بررســی	مســئله	از
	ادارات	 کــه	نظــر کل	بدهــد.	بــه	همیــن	جهــت	اســت	 و	مؤثــری	بــه	ســتاد	

کننــده	محســوب	می	شــود. 	تقریبــًا	تعییــن	 	تعییــن	مدیــر تبلیغــات	در

احــراز	 شــرایط	 انضمــام	 بــه	 مــدارس	صــدرا،	 	 در 	 انتخــاب	مدیــر بــرای	
مدیریــت	مــدارس،	مصــوب	جلســه	673	شــورای	عالــی	آمــوزش	و	پــرورش	
الزامــی	 	 زیــر و	ضوابــط	 گرفتــن	شــرایط	 	 نظــر 	 در 	، تاریــخ	1381/1/28	 	 در

می		باشــد:

گی های مطلوب مدیر مدرسه ویژ

1.	دارای	مراتب	ایمان	و	تقوای	الهی

2.	مؤدب	به	آداب	و	اخالق	اسالمی

3.	معتقد	به	اصل	والیت	فقیه	و	نظام	جمهوری	اسالمی

	و	همت	بلند 4.	دارای	سعه	صدر
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5.	آشنا	و	عالقه	مند	به	تعلیم	و	تربیت	اسالمی

6.	آشنا	با	برنامه	ها	و	مقررات	آموزش	و	پرورش

	مربیان،	دانش	آموزان	و	خانواده	ها 	برابر 7.	رعایت	عدالت	در

	و	انعطاف	پذیر 8.	متواضع،	انتقادپذیر

کرامت	خود،	مربیان	و	متربیان 9.	معتقد	به	

10.	معتقد	به	اصل	شورا	و	همفکری	با	همکاران

11.	معتقد	به	مشارکت	و	تعاون

	و	متعادل	تربیتی 12.	دارای	ارتباط	محترمانه،	محبت	آمیز

	دینی	و	انقالبی 13.	تعظیم	شعائر

14.	معتقد	و	پایبند	به	اهداف	رشته	علوم	و	معارف	اسالمی

	و	امیدآفرین ،	خالق،	مبتکر 15.	مدبر

16.	همکاری	و	هماهنگی	با	سازمان	مدارس	صدرا

17.	همکاری	و	هماهنگی	با	ادارت	سازمان	تبلیغات	اسالمی

18.	انتخاب	و	بکارگیری	نیروهای	صالح	و	توانمند

	تربیت	و	تقدم	مصالح	تربیتی 19.	نگرش	جامع	در

20.	اهتمام	به	ارتباط	فعال	با	اولیای	دانش	آموزان

کثری	خانواده	ها	و	خّیرین 21.	جذب	مشارکت	حدا

22.	مدافع	ارزش	های	اسالم	و	انقالب

کوتاه	مدت	و	بلندمدت 	برنامه	ریزی	 23.	توانمند	در
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24.	اهتمام	جدی	به	حیا،	عفاف	و	حجاب

25.	اهتمام	به	برنامه	های	پرورشی	و	ورزشی	دانش	آموزان

،	منظم	و	آراسته 26.	خوش	رو،	با	وقار

	ایجاد	آراستگی،	نظم	و	دل	پذیری	فضای	مدرسه 27.	جدیت	در

	انضباط	مالی	و	اداری 28.	جدیت	در

	مدرسه 	امور 29.	نظارت	سازنده	و	حرفه	ای	بر

	دادن	به	انتقادها	و	پیشنهادها 30.	ترتیب	اثر

	و	عمل گفتار 	 31.	هماهنگی	در

شرایط مدیر مدرسه

طبــق	مصوبــات	جلســه	673	مــورخ	1381/1/22	و	اصالحیــه	جلســه	
691	مــورخ	1382/6/11	شــورای	عالــی	آمــوزش	و	پــرورش،	شــرایط	مدیــر	

: عبارتنــد	از

1.	اعتقــاد	بــه	اســالم	و	التــزام	عملــی	بــه	احــکام	اســالمی	و	والیــت	فقیــه	و	
قانــون	اساســی	جمهــوری	اســالمی	ایــران

،	انصــاف	 2.	متخلــق	بــه	اخــالق	اســالمی	ماننــد	حســن	خلــق،	ســعه	صــدر
	همــکاران 	نظــر و	روحیــه	گذشــت	و	امانتــداری	در

	ســوابق	تجربــی	موفــق	و	برخــورداری	از	حســن	شــهرت	 3.	برخــورداری	از
و	مقبولیــت	بیــن	همــکاران

	گروهــی	و	قــدرت	برقــراری	ارتباط	 4.	داشــتن	تــوان	مدیریــت	و	روحیــه	کار
بــا	دیگــران	و	جلــب	همــکاری	کارکنــان،	دانــش	آمــوزان	و	اولیــای	آن	هــا	بــرای	
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تحقــق	اهــداف	آمــوزش	وپرورش

5.	متأهل	بودن

ــع	اســت؛	 ــراد	مجــرد	بالمان ــه	انتصــاب	اف ــرای	مــدارس	دختران تبصــره(	ب
ــا	افــراد	متأهــل	خواهــد	بــود. لیکــن	اولویــت	ب

6.	داشتن	سالمت	جسمی	و	روانی	الزم	برای	انجام	وظایف	مدیریت

	آزمون	مدیریت	آموزش	و	پرورش	 7.	موفقیت	در

کارشناسی	ارشد	یا	سطح	3	حوزه	و	باالتر 8.	مدرک	

9.	مدرک	مرتبط	با	رشته	معارف	برای	تصدی	مدیریت	مدارس	معارف

	شــاخه	مــورد	 10.	حداقــل	2	ســال	ســابقه	خدمــت	آموزشــی	یــا	تربیتــی	در
	بــرای	پســت	مدیریــت نظــر

11.	دارا	بودن	حداقل	30	سال	سن

	آموزش	و	پرورش 12.	استخدام	رسمی	در

	پیشــنهادی	ایــن	 	مدیــر گــر تبصــره(	طبــق	اساســنامه	مــدارس	وابســته	ا
صــورت	 	 در نباشــد،	 پــرورش	 و	 آمــوزش	 وزارت	 رســمی	 نیــروی	 مــدارس،	
	آمــوزش	و	پــرورش	ناحیــه	یــا	منطقــه،	 پیشــنهاد	مؤســس	و	موافقــت	مدیــر

ــود. ــدون	اشــکال	خواهــد	ب ایــن	انتصــاب	ب

شیوه انتصاب مدیر مدرسه صدرا

	مدیــر	 	و	شــرایط	احــراز 	رعایــت	شــرایط	رایــج	بــرای	انتصــاب	مدیــر پــس	از
	مــورد	نحــوه	معرفــی	و	انتخــاب	 	شــد،	در کــه	در	مصوبــات	شــورای	عالــی	ذکــر
	مــدارس	ابتدایــی	و	 کــه	در مدیــران	مــدارس	صــدرا،	مراحلــی	وجــود	دارد	



71

متوســطه	اول	بــا	مــدارس	متوســطه	دوم	متفــاوت	اســت.	ایــن	مراحــل	بــه	
	اســت: 	زیــر 	قــرار تفکیــک	دو	بخــش،	از

- مراحل انتصاب مدیران ابتدایی و متوسطه اول صدرا

	مدیریــت	توســط	اداره	تبلیغــات	 	واجــد	شــرایط	احــراز 1.	پیشــنهاد	3	نفــر
اســالمی	بــه	اداره	آمــوزش	و	پــرورش	شهرســتان

گزینــش	و	 2.	هماهنگــی	و	اطــالع	بــه	ســازمان	مــدارس	صــدرا	جهــت	
آمــوزش	و	پــرورش مصاحبــه	افــراد	پذیرفتــه	شــده	توســط	اداره	

	انتخــاب	شــده	بــه	اداره	آمــوزش	و	پــرورش	شهرســتان	و	 3.	اعــالم	مدیــر
ابــالغ	حکــم	انتصــاب

- مراحل انتصاب مدیران متوسطه دوم صدرا

	مدیریــت	توســط	اداره	تبلیغــات	 	واجــد	شــرایط	احــراز 1.	پیشــنهاد	3	نفــر
اســالمی	بــه	اداره	آمــوزش	و	پــرورش	شهرســتان

گزینــش	و	 2.	هماهنگــی	و	اطــالع	بــه	ســازمان	مــدارس	صــدرا	جهــت	
آمــوزش	و	پــرورش مصاحبــه	افــراد	پذیرفتــه	شــده،	توســط	اداره	

	این	افراد 	انتصاب	یکی	از 4.	تأیید	سازمان	مدارس	صدرا	مبنی	بر

	تأییــد	شــده،	توســط	اداره	تبلیغــات	بــه	اداره	آمــوزش	و	 5.	معرفــی	مدیــر
	کمیتــه	مــدارس	علــوم	و	معــارف	اســالمی پــرورش،	جهــت	طــرح	در

	توســط	کمیتــه	مــدارس	علــوم	و	معــارف	اســالمی	و	اعــالم	 7.	تأییــد	مدیــر
بــه	اداره	کل	آمــوزش	و	پــرورش	اســتان

	توســط	آمــوزش	و	پــرورش	منطقــه	یــا	شهرســتان	 	ابــالغ	مدیــر 8.	صــدور
محــل	خدمــت
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انتظارات اجرایی از مدیر مدرسه صدرا

	مدرســه	صــدرا	بتوانــد،	مدرســه	تــراز	صدرایــی	را	در	 	مــی	رود	مدیــر انتظــار
	کالم	اســت	و	 	از قلمــرو	مدرســه	خــود	محقــق	ســازد.	ایــن	چشم	داشــت	فراتــر
،	مســتلزم	تــالش	شــبانه	روزی	 	ایــن	امــر بــا	توجــه	بــه	اهمیــت	آن	موفقیــت	در

	اســت. مدیر

	5	دستورالعمل	خالصه	می	شود: اما	مطالبات	سازمان	صدرا	در

1.	انجام	وظایف	محوله	از	طرف	آموزش	و	پرورش

2.	شرکت	در	جلسات	ضمن	خدمت	سازمان	مدارس	صدرا

	اجالسیه	مدیران	)حضوری	و	مجازی( 3.	شرکت	در

4.	اجرای	برنامه	های	آموزشی	و	فرهنگی	ابالغی	سازمان	مدارس	صدرا

گزارش	های	درخواستی	سازمان	مدارس	صدرا 5.	ارائه	

روحانی مدرسه

و	 فکــری	 بنیان	هــای	 کــردن	 مســتحکم	 ضــرورت	 	 حاضــر دوران	 	 در
فرهنگــی	جامعــه	و	حفــظ	میــراث	ارزشــمند	دینــی	ملــی،	اجتماعــی	و	انتقــال	
	پیــش	 آن	بــه	نوجوانــان	و	جوانــان	بــرای	بقــای	حیــات	یــک	ملــت	بیــش	از
،	آمــوزش	و	 	ایــن	فرآینــد	مهــم	و	سرنوشت	ســاز احســاس	می	شــود.	البتــه	در
	اســت	و	رســالت	اصلــی	را	بــه	عهــده	 	جایــگاه	ویژهــای	برخــوردار پــرورش	از

دارد.	حضــرت	علــی	علیه	الســالم	فرمودنــد:	

َغر کالنَّقش فی الحجر« »العلُم فی الصِّ
 آموختن در خردسالی مثل نقش کندن بر سنگ است. 

)کنزالفوائد، ج1، ص319(
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	و	اهمیــت	فوق	العــاده	تعلیــم	و	تربیــت	 	تأثیــر کــی	از کوتــاه	حا ایــن	جملــه	
	دانشــگاه	اســت. 	مــدارس	و	قبــل	از در

	از	 	انقــالب	می	فرمایــد:	»توجــه	کنیــد	کــه	دوره	مــدارس	مهمتــر 	کبیــر رهبــر
	ایــن	دوره	شــکل	می	گیــرد.«	 دانشــگاه	اســت،	چــون	رشــد	عقلــی	بچه	هــا	در

	کشــورها	آمــوزش	و	پــرورش	اولویــت	اول	تخصیــص	منابــع	 	بســیاری	از در
	تفاوت	هــای	اساســی	مکتــب	 کــه	یکــی	از 	حالــی	 انســانی	و	مــادی	اســت؛	در
	تعلیــم	و	تربیــت	اســت.	اســالم	در	صــدد	 	هــدف	از 	مکاتــب	در اســالم	بــا	ســایر
	شــناخت	منزلــت	و	 کــه	هــم	در کنــد	 اســت	بــه	شــیوه	ای	انســان	را	تربیــت	
	تشــخیص	 	مقــام	جانشــینی	خداونــد	روی	زمیــن	و	هــم	در جایــگاه	خــود	در
کــه	صرفــًا	عبودیــت	و	بندگــی	خداونــد	اســت؛	بــه	موفقیــت	 وظیفــه	خــود	

دســت	یابــد.

کتاب	هــای	درســی	 	 	طریــق	اعمــال	نفــوذ	در اســتعمارگران	می	کوشــند	از
و	تربیــت	نیــروی	انســانی	بــه	آرامــی	و	بــا	چــراغ	خامــوش	و	بــدون	تحمــل	
ــد.	 ــه	اهــداف	خــود	دســت	یابن هزینه	هــای	ســنگین	جنگ	هــای	نظامــی	ب

	ایــن	مــورد	می	فرمایــد:	آمریــکا	 مقــام	معظــم	رهبــری،	مدظله	العالــی،	در
بــه	رغــم	تمــام	امکانــات	تبلیغاتــی،	نظامــی	و	سیاســی	بــرای	رســیدن	بــه	
	کتــاب	درســی	فشــار	 	برخــی	کشــورهای	منطقــه	بــرای	تغییــر اهــداف	خــود	در
کــه	قدرت	هــای	بــزرگ	 	نقــش	تعلیــم	و	تربیــت	اســت	 مــی	آورد	و	ایــن	نشــانگر

	شــده	اند.	)روزنامــه	رســالت،	1383/4/30( هــم	در	خصــوص	آن	متمرکــز

	انقــالب	و	امــت	 کبیــر 	 	رهبــر 	پیــروزی	انقــالب	اســالمی،	انتظــار پــس	از
ــران،	 	اساســی	نظــام	آموزشــی	رســمی	و	عمومــی	ای ــر ــران،	تغیی مســلمان	ای
ــی	مثــل	 ــود.	عوامل 	فلســفه	تعلیــم	و	تربیــت	اســالمی	ب ــر ــه	نظــام	مبتنــی	ب ب
آموزه	هــای	وحیانــی	 براســاس	 علــم	 تولیــد	 	 کــز مرا ظرفیت	هــای	محــدود	
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دشــمنان	 ســوی	 	 از شــده	 تحمیــل	 رنگارنــگ	 مشــکالت	 ســنت،	 و	 قــرآن	
	تحقــق	ایــن	هــدف	مهــم	شــدند.	بعــد	از	 خارجــی	و	داخلــی	و...	مانــع	از
کــرد	 انقــالب	اســالمی	و	بــه	برکــت	آن،	روحانیــت	رنــگ	و	بــوی	دیگــری	پیــدا	
کــه	روحانیــون	 و	نــگاه	ویــژه	ای	بــه	آن	شــد؛	چــون	همــگان	متوجــه	شــدند	
	ریشــه	و	 از را	 آن	 را	دارنــد	و	می	تواننــد	 	و	طاغــوت	 کفــر 	 بــر توانایــی	غلبــه	

ــد. کنن 	 ــر اســاس	ب

	آن	احســاس	می	شــد	و	 کمبــود	روحانیــت	در کــه	 	مکان	هایــی	 یکــی	از
جــزو	مهم	تریــن	بخش	هــای	جامعــه	بــه	حســاب	می	آمــد،	جایــی	اســت	
ــه	 ــرورش.	ب ــی	آمــوزش	و	پ ــرد؛	یعن ــروی	انســانی	جامعــه	شــکل	می	گی ــه	نی ک
ــی	 ــروزی	انقــالب	اســالمی	بزرگان 	پی 	ســال	ها	قبــل	از همیــن	دلیــل،	حتــی	از
اهلل	 آیــت	 شــهید	 و	 	 باهنــر 	 دکتــر شــهید	 بهشــتی،	 اهلل	 آیــت	 شــهید	 مثــل	
	ســال	 گرفتنــد.	بعدهــا	از 	ایــن	ارگان	بــزرگ	 مطهــری،	تصمیــم	بــه	فعالیــت	در
۱۳۷۹	ســتادی	بــرای	همــکاری	حــوزه	علمیــه	و	آمــوزش	و	پــرورش	شــکل	
کنــد. کــه	ایــن	حرکــت	را	ســازماندهی	و	بــرای	آن	نظامــی	طراحــی	 گرفــت	

جبهــه	 در	 دشــمن	 	 فشــار »هــدف	 می	فرمایــد:	 انقــالب	 معظــم	 	 رهبــر
	آمریــکا	 گــر 	در	جبهــه	فرهنگــی	اســت	...	ا نظامــی	سیاســی	و	اقتصــادی،	فقــر
کــه	می	تــوان	آمــوزش	و	پــرورش	ایــران	را	چنــان	تغییــر	 بــه	ایــن	نتیجــه	برســد	
ــر	 	اصــراری	ب 	انقــالب	خبــری	نباشــد،	دیگــر 	چنــد	ســال	آینــده	از کــه	در داد	
	بــا	مســئوالن	آمــوزش	 محاصــره	اقتصــادی	خــود	نخواهــد	داشــت.«	)دیــدار

و	پــرورش	۱۳۶۳/۵/۲۵(

	ایــن	کارزار	 بــر	همیــن	اســاس	می	تــوان	گفــت،	روحانیــت	و	حوزه	علمیــه	در
	ایــن	شــبکه	و	تزریــق	 ــز ــرای	حضــور	در	مرک ــد	ب ــد	و	بای وظیفــه	ســنگینی	دارن
ــر	معظــم	انقــالب	یــک	اخطــار	 ــات	رهب ــرو	در	آن	خــود	را	آمــاده	کننــد.	بیان نی
کافــی	اســت. 	ایــن	زمینــه	نا کــه	اقدامــات	مــا	در بــرای	مــا	دارد	و	آن	ایــن	اســت	
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	مــدارس	صــدرا	دالیــل	دیگــری	نیــز	 	روحانــی	در امــا،	ضــرورت	حضــور
کــه	تحــت	نظــارت	ســازمان	 	مدارســی	 	همــگان	روشــن	اســت.	در کــه	بــر دارد	
کادرســازی	مدیــران	آینــده	انقــالب	 تبلیغــات	اســالمی	هســتند	و	وظیفــه	
ضــرورت	حضــور	 دربــاره	 ایــن	 	 از بیــش	 نبایــد	 دارد،	 رو	 پیــش	 را	 اســالمی	

کــرد. 	مدرســه	صحبــت	 روحانــی	در

«	انقــالب	 	ایــن	مــدارس	آنچــه	مهــم	اســت	انتخــاب	»روحانــی	تــراز در
	تمام	وقــت	خــود،	رنــگ	و	بــوی	مدرســه	 کــه	بتوانــد	بــا	حضــور اســالمی	اســت	
	تربیــت	مدیــران	 کنــد؛	انقالبــی	باشــد	و	در و	ذائقــه	دانش	آمــوزان	را	عــوض	

آینــده	انقــالب	بکوشــد.

گی های مطلوب روحانی مدرسه ویژ

	عملــی	قــرآن	و	عترت	باشــد.	ایــن	وظیفه	 روحانــی	مدرســه	بایــد	نمایانگــر
	دوران	غیبــت	مــردم	بــا	دیــدن	روحانیــت،	 	روحانــی	اســت.	اینکــه	در هــر
	نزدیــک	ببیننــد	و	دانش	آمــوزان	 نمونــه	عملــی	یــک	مســلمان	واقعــی	را	از
	نزدیــک	بچشــند،	بــر	حساســیت	ایــن	انتخــاب	 لــذت	همراهــی	بــا	اســالم	را	از
کــه	آن	الگــوی	مطلــوب	را	پیاده	ســازی	 گــی	 می	افزایــد.	امــا	بیــان	چنــد	ویژ

کنــد:

1.	دارای	مراتب	ایمان	و	تقوای	الهی

2.	معتقد	به	اصل	والیت	فقیه	و	نظام	جمهوری	اسالمی

کــه	بــه	ایــن	 	و	مــؤدب	بــه	آداب	اســالمی	بــه	حــدی	 3.	اخــالق	مــدار
شــود	 معــروف	 صفــت	

،	منظم	و	آراسته 4.	خوش	رو،	باوقار

	مواجه	با	مشکالت 	در 	و	سعه	صدر 5.	دارای	صبر
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در	 ارزشــی	 و	 انقالبــی	 معنــوی،	 فضــای	 کــردن	 کــم	 حا 	 در توانمنــد	 	.6
مدرســه

کادر	 7.	دارای	روابــط	اجتماعــی	حســنه	در	جهــت	حفــظ	انســجام	بیــن	
و	معلمیــن

کامل	با	سازمان	مدارس	صدرا 8.	دارای	هماهنگی	

	پایــه	ایجــاد	انگیــزه	و	رغبــت	 9.	اعتقــاد	و	عمــل	بــه	رویکــرد	تربیتــی		بــر
ــد	و	 ــراه	و	تهدی ک ــزام	و	ا 	ال 	از ــه	دور 	و	ب ــر ــه	ســمت	خی ــرای	حرکــت	ب ــی	ب درون

ایجــاد	محدودیــت

	مثــل	 ــا	نهادهــای	فرهنگــی	و	علمــی	شــهر 	ب ــر 10.	دارا	بــودن	ارتبــاط	مؤث
حوزه	هــای	علمیــه،		دانشــگاه	ها،	ســازمان	تبلیغــات،	اوقــاف	و	...

امــور	 و	 دروس	 بودجه		بنــدی	 تدریــس،	 شــیوه	های	 بــا	 آشــنایی	 	.11
مدرســه آموزشــی	

	مدرســه	طــی	ســال	 کادر 	تربیتــی	دانش		آمــوزان	و	 12.	ارزیابــی	مســتمر
تحصیلــی

کارآمد	با	اولیاء	و	خانواده	دانش	آموزان 	و	 13.	دارا	بودن	ارتباط	مؤثر

کامــل	بــا	ظرفیت	هــا	و	محدودیت	هــای	مــدارس	علــوم	و	 14.	آشــنایی	
معــارف	اســالمی	و	شــناخت	چشــم	اندازها

از	 فرصــت	 ایجــاد	 خالقیــت	 و	 فرصت		هــا	 	 از بهره		گیــری	 توانایــی	 	.15
تهدیدهــا

ــه	 گــذاری	مســئولیت	ها	ب 	مدرســه	و	وا ــردن	دانش	آمــوزان	در 16.	فعال	ک
دانش	آمــوزان
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کــردن	دانش	آمــوزان	و	رســاندن	آنــان	بــه	 17.	ایجــاد	انگیــزه	و	عالقه	منــد	
موفقیــت	واقعــی	متناســب	بــا	ظرفیــت	آنهــا

مشــکالت	 شناســایی	 و	 علمــی	 	- عاطفــی	 نیازهــای	 بــه	 توجــه	 	.18
	گرفتــن	توانایی			هــای	 	نظــر دانش	آمــوزان	و	تــالش	در	جهــت	رفــع	آن	هــا	بــا	در

	شــیوه		های	ارزیابــی فــردی،	بــه	خصــوص	در

شرایط روحانی مدرسه

	مــدارس	صــدرا	 	روحانــی	مدرســه	در بــرای	تحقــق	انتظــارات	مهمــی	کــه	از
	باشــد: مــی	رود،	الزم	اســت	وی،	دارای	شــرایط	زیــر

1.	جوان،	شاداب،	مؤمن	و	انقالبی

2.	دارای	مراتب	تهذیب	نفس

3.	آشنا	با	مدیریت	و	جریانات	فرهنگی	جامعه

4.	اتمام	حداقل	سطح	2	حوزه	

5.	حداقل	2	سال	سابقه	خدمت	آموزشی	یا	تربیتی

6.	دارا	بودن	حداقل	20	سال	سن

	مدرسه 	تمام	وقت	در 7.	التزام	به	حضور

6.	متأهل

7.	مسلط	به	رایانه	و	فناوری

انتظارات اجرایی روحانی مدرسه صدرا

کــه	گفتــه	شــد	روحانــی	بایــد	الگــوی	عملــی	اســالم	نــاب	باشــد.	 	 همانظــور
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کــه	 مهم	تریــن	وظیفــه	روحانــی	الگــو	بــودن	اســالم	انقالبــی	اســت،	اســالمی	
	اجتمــاع	مخالفنــد؛	 کناره	گیــری	از بــزرگان	آن	نشــان	دادنــد	بــا	نشســتن	و	
عیــن	 	 در و	 می	گیرنــد	 عهــده	 بــه	 را	 مــردم	 	 امــور اجتمــاع	 متــن	 	 در بلکــه	
	دادن	و	نشســتن	نیســتند	و	 راهبــری	اجتماعــی،	هیچــگاه	اهــل	دســتور
	مــردم	هســتند.	برخــی	وظایــف	روحانــی	مدرســه	 همیشــه	همــراه	و	راه	بــر

بــرای	تحقــق	آرمان	هــا	چنیــن	اســت:

	اجــرای	صحیــح	برنامه	هــای	آموزشــی	و	فرهنگــی	ابالغــی	 1.	نظــارت	بــر
ســازمان	مــدارس

2.	برگزاری	با	شکوه	و	منظم	صبح	گاه	و	نماز	جماعت

3.	تشکیل	و	اداره	هیئت	دانش	آموزی

	در	جلسات	ضمن	خدمت	سازمان	مدارس	 4.	حضور

	اجالس	روحانیون	مدارس	صدرا 5.	شرکت	در

	تمام	پایه	ها 	اصلی(	در 6.	تدریس	حداقل	یک	درس	)غیر

7.	تشکیل	پرونده	تربیتی	برای	تمام	دانش	آموزان

	بــرای	تمــام	 	و	برگــزاری	آزمــون	صحــت	نمــاز 8.	آمــوزش	صحــت	نمــاز
کارت	صحــت	نمــاز 	 آمــوزان	و	صــدور دانــش	

	دوره	ها	 غ	از 9.	پیگیــری	رونــد	پیشــرفت	آمــوزش	قــرآن	دانــش	آمــوزان	فــار
و	دروس	تحصیلی

	مــدارس	و	مصاحبــه	بــا	 	در	مصاحبــه	داوطلبیــن	ثبــت	نــام	در 10.	حضــور
خانواده	هــای	ایشــان

گزارش	های	درخواستی	سازمان	مدارس	صدرا 11.	تکمیل	و	ارسال	
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معلم مدرسه

	باشــد،	مســئولیتش	زیادتــر	 کــه	انســان	عظمتــش	زیادتــر 	مقــداری	 »هــر
	اســت،	مســئولیتش	زیــاد	اســت.«	 اســت	و	چــون	معلــم	عظمتــش	زیادتــر

،	ج	7،	ص	255( )امــام	خمینــی؛	صحیفــه	نــور

	، »شــما	معلمــان	و	مربیــان	هســتید	کــه	فــردا	را	می	ســازید«	)همان	مصــدر
ص433(

کــه	تنهــا	 	ظریــف،	پیچیــده	و	حســاس	اســت	 تعلیــم	و	تربیــت	فنــی	بســیار
	مســائل	و	عوامــل	آمــوزش	و	 بــا	کارآمــدی،	حرفــه		ای	بــودن	و	اطــالع	دقیــق	از
	عهــده	انجــام	آن	برآمــد.	 پــرورش	و	فرآینــد	یــاد	دهــی-	یادگیــری	می		تــوان	از

کارآمــدی	و	اثربخشــی	خــود	بایــد	پیوســته	 معلــم	بــرای	حفــظ	و	افزایــش	
	حــال	یادگیــری	باشــد،	همــواره	تغییــرات	و	تحــوالت	مربــوط	بــه	حرفــه	 در
در	 فنــون	 و	 علــوم	 پیشــرفت		های	 بــه	 توجــه	 بــا	 و	 کنــد	 پیگیــری	 را	 خــود	
زمینه		هــای	مختلــف،	معلومــات،	مهارت		هــا	و	اطالعــات	خویــش	را	ارتقــاء	

بخشــد.	

گی  های مطلوب معلم ویژ

دارد.	 	 نیــاز فعــال	 و	 توان	منــد	 کادری	 بــه	 مدرســه	 اداره	 بــرای	 	 مدیــر
	بایــد	تمــام	تــالش	خــود	را	مصــروف	 کادر ــرای	تأمیــن	ایــن	 	مدرســه	ب مدیــر
	ارتباطــات	اســتانی	بــا	آمــوزش	و	پــرورش،	ســعی	در	 دارد	و	بــا	اســتفاده	از
	خــود	 کیفیــت	و	کارآمــد	بــرای	مدرســه	صــدرا،	تحــت	نظــر جــذب	نیروهــای	با
کــه	ماننــد	شــمع	می	ســوزد	تــا	از	 نمایــد.	معلــم	مطلــوب	صدرایــی	همانســت	

وجــودش	دانش	آمــوزان	توشــه	بگیرنــد.

مقــام	معظــم	رهبــری	مدظلــه	العالــی	مــی	فرماینــد:	»بایــد	بــرای	تربیــت	
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دانش	آمــوزان	هــم،	خیلــی	اهمیــت	قائــل	شــد.	بنــده	هــم	معتقــدم	کــه	معلم	
	معلــم	دیگــری،	می	توانــد	بــا	 فیزیــک،	معلــم	زیســت،	معلــم	ریاضــی	یــا	هــر
	بگــذارد	و	تربیــت	 ،	چنــان	تأثیــری	روی	ذهــن	دانش	آمــوز یــک	کلمــه	و	تلنگــر

	فرهنگیــان،	1373/2/12( کتــاب	نشــود.«	)دیــدار گاهــی	بــا	یــک	 کــه	 کنــد	

	دقیــق	آن	 کلمــه	باشــد	و	تفســیر معلــم	بایــد،	مربــی	بــه	تمــام	معنــای	
	می	کنیــم: ممکــن	نیســت،	امــا	شــرایطی	از	جهــت	تقریــب	بــه	ذهــن	ذکــر

1.	دارای	مراتب	ایمان	و	تقوای	الهی

2.	مؤدب	به	آداب	و	اخالق	اسالمی

3.	معتقد	به	اصل	والیت	فقیه	و	نظام	جمهوری	اسالمی

	و	صالحیت	های	حرفه	ای 4.	دارای	سعه	صدر

5.	رعایت	عدالت	و	انصاف

6.	آشنا	و	عالقه	مند	به	تعلیم	و	تربیت	اسالمی

	و	ارشادپذیر 7.	متواضع،	انتقادپذیر

کرامت	و	عزت	نفس	خود	و	دانش	آموزان 8.	معتقد	به	

	تربیت	وتقدم	مصالح	تربیتی 9.	نگرش	جامع	در

	دینی	و	انقالبی 10.	تعظیم	شعائر

11.	اعتقاد	و	پایبندی	به	اهداف	رشته	علوم	و	معارف	اسالمی

12.	دارای	برنامه	منظم	ارزشیابی

	و	عمل گفتار 	 13.	هماهنگی	در

14.	اسوه	ای	امین	و	بصیر
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کار	خود 	 15.	آشنا	به	زمینه	تخصصی	در

16.	هماهنگ	با	نظام	سازمانی	مدرسه

	و	متعادل	تربیتی 17.	ارتباط	محبت	آمیز

	و	ضوابط	دین 18.	رعایت	ظواهر

	و	آینده	نگر 19.	فکور

20.	خالق	و	مبتکر

21.	تالش	پیوسته	جهت	ارتقای	علمی	و	اخالقی

	فرصت	های	تربیتی	و	آموزشی 22.	زمینه	ساز

	رشد	و	بالندگی	همه	جانبه	دانش	آموزان 23.	زمینه	ساز

	فرآیند	یاددهی	و	یادگیری 24.	راهنما	و	راهبر

	دروس	تخصصی 25.	حداقل	مدرک	لیسانس	یا	سطح	2	حوزه	در

	و	ســازمان	 کافــی	بــا	روحانــی	مدرســه،	مدیــر 26.	همراهــی	و	هماهنگــی	
	اعضــای	خانــواده	 مــدارس	صــدرا	در	جهــت	عمــل	بــه	عنــوان	عضــوی	از

صــدرا،	نــه	یــک	واحــد	مســتقل

27.	توجــه	بــه	نیازهــای	دانش	آمــوزان	و	امکانــات	بومــی	و	انعطــاف	در	
شــیوه		های	تدریــس	
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کادر مدارس صدرا شیوه  های جذب 

1388/6/3در	 تاریــخ	 	794 شــماره	 جلســه	 	3 مــاده	 تبصــره	 پیــرو	
شــرایط	 بــه	 توجــه	 بــا	 پــرورش	 و	 آمــوزش	 وابســته،	 مــدارس	 اســاس	نامه	
نیروهــای	 تأمیــن	 را	در	جهــت	 امکانــات	موجــود	خــود،	همــکاری	الزم	 و	

دارد.	 وابســته	 مــدارس	 بــه	 انســانی	

ظرفیت	هــای	 از	 اســتفاده	 خــود،	 	 کادر تأمیــن	 	 در 	 مدیــر اول	 اولویــت	
	دلیــل	 ــه	هــر ــرورش	ب ــه	آمــوزش	و	پ ک ــی	 ــرورش	اســت.	در	صورت آمــوزش	و	پ
	آنهــا	نباشــد،	وظیفــه	تأمیــن	نیروهــا،	بــا	 	بــه	تأمیــن	همــه	یــا	بخشــی	از قــادر
کــه	ضمــن	هماهنگــی	بــا	مدیــرکل	تبلیغــات	اســالمی	 	مدرســه	اســت	 مدیــر

گرفــت. اســتان	صــورت	خواهــد	

	یا	ســازمان	 	رســمی	آمــوزش	و	پــرورش	که	توســط	مدیر 	غیــر تبصــره1:	کادر
گزینــش	 تبلیغــات	دعــوت	بــه	هــم	کاری	می	شــوند،	بایــد	بــا	هماهنگــی	واحــد	

اداره	آمــوزش	و	پرورش	باشــد.

	عهــده	 	رســمی	آمــوزش	و	پــرورش،	بــر 	غیــر کادر تبصــره2:	تأمیــن	هزینــه	
	و	اداره	کل	تبلیغــات	اســالمی	اســتان	می		باشــد. مدیــر
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بخش	سوم؛	دانش	آموز

	مدرســه	مشــغولند	تــا	دانش	آمــوزی	 	و	بــاد	و	مــه	و	خورشــید	و	فلــک	در ابــر
کــه	بایــد	 غ	التحصیلــی	 غ	التحصیــل	شــود.	فــار 	مــدارس	صــدرا	فار بیایــد	و	در
گیــرد؛	پــس	بایــد	بکوشــیم	دانش	آمــوزی	 	آینــده	ظایــف	مهمــی	بــردوش	 در
	آن	 	ســنگین	را	بــه	دوش	بکشــد	و	پــس	از کــه	بتوانــد	ایــن	بــار کنیــم	 جــذب	
	منــزل	مقصــود	برســد؛	آن	گاه	بــار	 	تــالش	باشــیم	تــا	بــه	ســر 	در شــبانه	روز

مســئولیت	فــردا	را	بــه	او	بســپاریم.

باشــد.	 گی	هایــی	 ویژ و	 شــرایط	 دارای	 بایــد	 صــدرا	 دانش	آموختــه	
در	 تحصیلــی	 مقطــع	 اســاس	 	 بــر را	 صدرایــی	 دانش	آمــوز	 گی	هــای	 ویژ
	و	برنامه	ریــزی	 کرده	ایــم،	شایســته	اســت	بــا	تمرکــز 	 عناویــن	مســتقل	ذکــر

کنیــم. تــالش	 گی	هــا	 ویژ ایــن	 تک	تــک	 بــه	 رســیدن	 بــرای	

ورودی

ــات	مــدارس	صــدرا،	 ــودن	بودجــه،	فضــا	و	امکان ــه	محــدود	ب ــا	توجــه	ب ب
ــرای	آن	هــا	 ــان	نام	نویســی،	و	برنامه	ریــزی	ب امــکان	جــذب	تمامــی	متقاضی
	ورودی	 	اصلــی	مــا	در وجــود	نــدارد؛	بنابرایــن؛	عقــل	حکــم	می	کنــد	تمرکــز
ــا	آرمان	هــای	مــا	نزدیکــی	 ــه	ب ک ــی	باشــد	 	پذیــرش	دانش	آموزان ــر مــدارس،	ب
	هزینه	هــا	خروجــی	بهتــری	تحویــل	 ــا	بــا	صرفه	جویــی	در بیشــتری	دارنــد؛	ت

جامعــه	دهیــم.

ــه	تنهــا	منــع	قانونــی	نــدارد؛	بلکــه	 ــزاری	آزمــون	ورودی	و	مصاحبــه	ن برگ
براســاس	مصوبــه	760  بــرای	مــدارس	وابســته	پیش	بینــی	شــده	اســت.	
شــورای	عالــی	آمــوزش	و	پــرورش	مــورخ	1386/11/23،	پذیــرش	دانش	آمــوز	
	طریــق	 بــرای	پایــه	اول	مقاطــع	تحصیلــی	متوســطه	اول	و	دوم	می	توانــد	از
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آنهــا	 	 از تلفیقــی	 یــا	 مصاحبــه	 برگــزاری	 معــدل،	 تعییــن	 آزمــون،	 برگــزاری	
ــرد. گی صــورت	

پیشــنهاد	جــدی	ســازمان	مــدارس	صــدرا	بــه	تمــام	مــدارس،	اهتمــام	
	ابتــدای	ثبت	نــام	و	تــالش	بــرای	ثبت	نــام	 بــه	غربال	گــری	دانش	آمــوزان	در
خروجــی	 گی	هــای	 ویژ بــا	 شــباهت	 بیشــترین	 کــه	 اســت	 دانش	آموزانــی	
	اولویــت	 	ایــن	بیــن	مصاحبــه	بــا	خانــواده	از مدرســه	را	داشــته	باشــند.	در
ــواده	خواهــد	آمــد،	 	بخــش	خان کــه	در 	 	اســت	و	همانطــور باالیــی	برخــوردار
کــه	به	واســطه	خانــواده	محقــق	می	شــود؛	بنابرایــن	 تربیــت	امــری	اســت	
	پیشــرفت	 ــه	شــدت	در ــا	اندیشــه	و	راه	کارهــای	ســازمان	ب همراهــی	آن	هــا	ب

	اســت. مدرســه	تأثیرگــذار

دارد،	 ویــژه	ای	 نقــش	 مصاحبه	هــا	 ایــن	 	 در کــه	 بخش	هایــی	 	 از یکــی	
ایــام	مصاحبــه،	 	 روحانــی	مدرســه	می	توانــد	در اســت.	 روحانــی	مدرســه	
نقــش	مهــم	و	مؤثــری	ایفــا		کنــد	و	در	مصاحبــه	تک	تــک	دانش	آمــوزان	و	

باشــد. داشــته	 	 حضــور آنهــا	 خانواده	هــای	

گی های دوره ابتدایی ویژ

	انجــام	فعالیت	هــای	 شایســته	اســت،	مســئولین	و	مربیــان	مدرســه	در
گی	هــای	 کــه	تــا	پایــان	دوره	ابتدایــی،	ویژ گونــه	ای	اقــدام	نماینــد	 خــود،	بــه	

گــردد: 	نهادینــه	 	دانــش	آمــوز 	در زیــر

۱-	اصول	دین	را	می	داند	و	به	آن	معتقد	است.

	و	کمک	می	داند. ۲-	خداوند	را	دوست	دارد	و	او	را	بهترین	یاور

کرم	صلی		اهلل		علیه	وآله	 ۳-	با	زندگی	انبیاءاولوالعزم	علیهم	السالم،	بویژه	نبی	ا
و	معصومین	علیهم	الســالم،	تا	حدودی	آشناســت	و	آنان	را	دوســت	دارد.
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کــه	 کارهایــی	 	 کــه	انســان	در ۴-	بــا	معنــای	معــاد	آشناســت	و	می	دانــد	
انجــام	می	دهــد	نــزد	خداونــد	پاسخگوســت.

5-	به	اولیای	دین،	بزرگان	و	شخصیت	های	اسالمی	احترام	می	گذارد.

۶-	معنای	تولی	و	تبری	را	می	داند.

	روی	قــرآن	می	خوانــد	و	بــا	ترجمــه	برخــی	ســوره	ها	آشــنایی	داشــته	 ۷-	از
و	از	حفــظ	می	خوانــد.

	احادیث	ساده	را	می	داند. 8-	ترجمه	بعضی	از

	و	 ــه	نمــاز ــوط	ب ــا	احــکام	ضــروری	مرب ــد	و	ب ــه	درســتی	می	خوان 	را	ب ۹-	از
روزه	آشــنا	اســت.

10-	افــراد	محــرم	و	نامحــرم	را	تشــخیص	می	دهــد	و	احــکام	مربوطــه	را	
رعایــت	می	کنــد.

11-	بــا	مســائل	مربــوط	بــه	ســن	تکلیــف	و	تقلیــد	آشناســت	و	احــکام	را	در	
حــد	ضــرورت	می	دانــد	و	بــه	آن	عمــل	می	کنــد.	)بــرای	دختــران(

	حــد	ضــرورت	 12-	بــا	حــالل	و	حــرام	آشناســت	و	احــکام	مربوطــه	را	در
می	کنــد. رعایــت	

	را	می	داند. 	منکر 	به	معروف	و	نهی	از 13-	معنای	امر

	راه	خدا	و	شهدا	احترام	می	گذارد. 14-	به	مجاهدین	در

15-	زمان	ها	و	مکان	های	مقدس	و	مهم	را	می	شناسد.

	در	مسجد	عالقه	نشان	می	دهد	و	آداب	آن	را	می	داند. 16-	به	حضور

17-	احتــرام	بــه	بزرگترهــا	را	وظیفــه	خــود	می	دانــد	و	بــه	نظــرات	آن	هــا	
توجــه	می	کنــد.
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18-	پوشش	اسالمی	را	دوست	دارد	و	آن	را	رعایت	می	کند.

	دارد	و	تالش	می	کند. 19-	برای	رسیدن	به	موفقیت	پشتکار

	می	کند. 20-	اوقات	فراغت	خود	را	با	فعالیت	های	مفید	و	مناسب	پر

	مورد	خود	می	بخشد. 21-	خطا	و	اشتباه	دیگران	را	در

	خــود	 	رفتارهــای	ناپســند	خــود	پــوزش	می	خواهــد	و	رفتــار 	برابــر 22-	در
را	اصــالح	می	کنــد.

	خانه،	مدرسه	و	اجتماع	رعایت	می	کند. 23-	نظم	و	انضباط	را	در

24-	راستگو	و	امین	مودب	و	مهربان	است.

25-	به	حق	خود	قانع	است	و	حقوق	دیگران	را	رعایت	می	کند.

	راه	های	درست،	تالش	می	کند. 24-	برای	بدست	آوردن	حق	از

27-	به	رعایت	مقررات	اجتماعی	عالقه	نشان	می	دهد.

	عهــده	او	می	گذارنــد	 کــه	بــر 28-	بــه	انجــام	وظایــف	و	مســئولیت	هایــی	
پایبنــد	اســت.

	مورد	خود،	می	پذیرد. 29-	نظرات	اصالحیه	دیگران	را	در

	می	دهد. 30-	اشتباهات	دوستانش	را	با	رعایت	احترام	به	آنها	تذکر

	می	کند. 	آنها	تشکر 	برابر	خدمت	دیگران	قدرشناس	است	و	از 31-	در

کشــور	 32-	نظــام	جمهــوری	اســالمی	ایــران	را	می	شناســد،	بــه	پرچــم	
احتــرام	می	گــذارد	و	ســرود	ملــی	را	از	حفــظ	می	خوانــد.

	او	 گــذار	جمهــوری	اســالمی	ایــران،	آشناســت	و	از 33-	بــا	زندگــی	بنیــان	
بــه	بزرگــی	یــاد	می	کنــد.
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34-	به	حکومت	دینی	و	والیت	فقیه	عالقه	مند	است.

	آنهــا	بــی	تفــاوت	 	قبــال	امــور 35-	مســلمانان	را	دوســت	مــی	دارد	و	در
نیســت.

	اســالم	را	می	شناســد	و	بــا	اعمــال	آنهــا	 	و	مشــرکین	صــدر 36-	ســران	کفــار
نســبت	بــه	پیامبــر	صلــی	اهلل	علیــه	وآلــه	و	مســلمین	آشناســت.

حاضــر	 زمــان	 	 در را	 اســالم	 بــا	 معانــد	 مشــرکین	 و	 	 کفــار ســران	 	-37
. ســد می	شنا

را	 خــود	 زندگــی	 محیــط	 	 در موجــود	 حرفه	هــای	 و	 مشــاغل	 	-38
اســت. آموختــه	 را	 	 نیــاز مــورد	 مهارت	هــای	 	 از بعضــی	 و	 می	شناســد	

مالکیــت	 بــه	 و	 تشــخیص	می	دهــد	 را	 دیگــران	 و	 خــود	 مالکیــت	 	-39
می	گــذارد. احتــرام	 دیگــران	

	آن	درســت	 	اســتفاده	از 40-	در	حفــظ	محیــط	زیســت	می	کوشــد	و	در
عمــل	می	کنــد.

کاربــرد	آنهــا	را	 کافــی	دارد	و	 	علــوم	مختلــف	اطالعــات	و	مهــارت	 41-	در
	زندگــی	می	دانــد. در

	و	کنجــکاو	اســت،	روحیــه	پژوهشــگری	دارد،	و	بــه	انجــام	 42-	پرســش	گر
فعالیت	هــای	تحقیقــی	عالقــه	نشــان	می	دهــد.

کارها	می	داند. 	انجام	درست	 43-	ارزش	علم	را	در

44-	تا	حدی	قدرت	استدالل	و	تفکر	خالق	و	انتقادی	دارد.

کار	 ایــن	 بــه	 را	 دیگــران	 و	 اســت	 عالقه	منــد	 کتــاب	 مطالعــه	 بــه	 	-45
می	نمایــد. تشــویق	
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	آداب	فرهنگــی	و	اجتماعــی	اســالمی-	ایرانــی	را	می	دانــد	و	 46-	برخــی	از
	حــد	تــوان	بــه	آن	عمــل	می	کنــد. در

نشــان	 فعالیت	هــا	 انجــام	 	 در را	 خــود	 هنــری	 خالقیــت	 و	 ذوق	 	-47
می	دهــد.

الگــو	 طبیعــی	 پدیده	هــای	 	 در زیبایــی	 	 از هنــری	 زمینه	هــای	 	 در 	-48
می	گیــرد.

49-	بهداشت	فردی	و	اجتماعی	را	رعایت	می	کند.

گروهــی،	نیازهــای	جســمی	و	 ــا	ورزش	و	تفریحــات	ســالم	فــردی	و	 50-	ب
ــی	خــود	را	پاســخ	می	دهــد. روان

گی های دوره متوسطه ویژ

	انجــام	فعالیت	هــای	خــود	شایســته	 مســئولین	و	مربیــان	مدرســه	در
ــا	پایــان	دوره	متوســطه	دســت	یابی	 کــه	ت گونــه	ای	اقــدام	نماینــد	 اســت	بــه	

گــردد: 	محقــق	 گی	هــای	زیــر ــه	ویژ 	ب دانــش	آمــوز

و	 می	شناســد	 را	 شــیعه	 مذهــب	 و	 اســالم	 دیــن	 مبانــی	 و	 اصــول	 	-1
	حــد	پذیــرش	منطقــی،	داشــته	 آنهــا	دفــاع	عقالنــی	الزم،	در 	 از می	توانــد	

باشــد.

ــا	براهیــن	اثبــات	وجــود	خــدا	آشناســت؛	برهــان	امــکان	و	وجــوب،	 2-	ب
نظــم،	فطــرت	و	محــدوده	آن	هــا.	صفــات	خداونــد	را	می	دانــد	و	بــا	نحــوه	
ارتبــاط	خداونــد	بــا	عالــم	و	انســان	بــه	گونــه	ای	آشناســت	کــه	بتوانــد	مســائل	
	عالــم	را	بــه	خوبــی	 	در 	و	عدالــت	خداونــد	و	علــت	وجــود	شــرور قضــا	و	قــدر

کنــد. تبییــن	
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آن	هــا	آشناســت	و	 	 از ارســال	رســل،	و	ضــرورت	تبعیــت	 بــا	دالیــل	 	-3
می	دانــد. را	 خاصــه	 نبــوت	

گی	هــای	معــاد	آشناســت	و	می	توانــد	بــرای	معــاد	دالیــل	نقلــی،	 4-	بــا	ویژ
عقلــی	و	تجربــی	بیــاورد.

کــرم	 	ا 	پیامبــر 	ســنی	و	شــیعی	دربــاره	خالفــت	بعــد	از 5-	بــا	تفــاوت	تفکــر
صلــی	اهلل	علیــه	وآلــه	آشناســت	و	دالیــل	قرآنــی،	تاریخــی،	روایــی	و	عقلــی	

حقانیــت	شــیعه	را	می	دانــد.

	قلبــی	دارد.	ایمــان	 6-	بــه	اصــول	و	مبانــی	دیــن	اســالم	اعتقــاد	و	بــاور
ــان	اســت. ــا	اطمین قلبــی	همــراه	ب

7-	اصــول	و	مبانــی	احــکام	دیــن	مبیــن	اســالم	را	می	شناســد	و	بــه	آنهــا	
پایبنــد	اســت.	ســطح	پایبنــدی:	اهمیــت	دادن	بــه	انجــام	واجبــات،	غیــرت	

	بــرای	افــراد	خــاص 	تــرک	محرمــات،	بــرای	همــه	و	ســطوح	باالتــر در

در	 را	 اســالم	 دیــن	 جایــگاه	 و	 آشناســت	 ادیــان	 تکاملــی	 	 ســیر بــا	 	-8
می	دانــد. ابراهیمــی	 ادیــان	 	 ســایر بــا	 مقایســه	

بیــت	 اهــل	 و	 وآلــه	 علیــه	 اهلل	 صلــی	 کــرم	 ا 	 پیامبــر گی	هــای	 ویژ بــا	 	-9
علیهم	الســالم	آشناســت	و	آن	هــا	را	دوســت	دارد.	بــا	نقــاط	مهــم	زندگــی	اهل	
	و	احادیــث	 	ایشــان	آشناســت.	رفتــار بیــت	علیهم	الســالم	و	احادیــث	و	اخبــار
کــی	بــرای	تشــخیص	حقانیــت	و	 	تمامــی	شــئونات	زندگــی،	مال ایشــان	را	در
	می	دهــد.	بــه	اهــل	 	خــود	و	محیــط	پیرامــون	خــود	قــرار حجتــی	بــرای	رفتــار
	نــزد	آنهــا	اهتمــام	 بیــت	علیهم	الســالم	عالقــه	دارد	و	بــه	زیــارت	و	حضــور
دارد.	بــا	آنهــا	ارتبــاط	قلبــی	دارد	و	توســل	بــه	اهــل	بیــت	علیهم	الســالم	نــزد	

وی	جایــگاه	باالیــی	دارد.

	و	معاریــف	بــزرگ	مذهبــی	و	ملــی	را	می	شناســد	و	دلیــل	 10-	مشــاهیر
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	تاریــخ	ملــی	و	دینــی	می	دانــد.	بــرای	او	رســیدن	 اهمیــت	و	بزرگــی	آنهــا	را	در
بــه	نقــاط	قــوت	آنهــا	و	دلیــل	بزرگــی	ایشــان	دارای	اهمیت	و	ارزشــمند	اســت.

	ارزش	هــا	و	برنامــه	و	 11-	بــرای	زندگــی	خــود	هــدف	اجمالــی	برخاســته	از
ــی	اش،	اهــل	 کوتاه	مــدت	و	بلندمــدت	زندگ 	 	اهــداف	و	امــور طــرح	دارد.	در

ــد. ــی	اســالمی	را	می	دان اولویت	بنــدی	اســت	و	ســبک	زندگ

خوانــدن	 	 نمــاز 	 از و	 اســت	 ارزش	 یــک	 او	 بــرای	 خوانــدن	 	 نمــاز 	-12
	نخوانــد	نگــران	 	روزی	نمــاز گــر 	را	کامــاًل	بلــد	اســت.	ا خجالــت	نمی	کشــد.	نمــاز
	را	درســت	می	خوانــد.	 می	شــود.	بــا	تلفــظ	صحیــح	مخــارج	حــروف	نمــاز
ــا	ابعــاد	محتوایــی	نمــاز	 ــد	و	آشــنایی	نســبی	ب 	را	می	دان ــی	الفــاظ	نمــاز معان
	را	مرتــب	و	اول	 کــه	نمــاز 	را	می	دانــد.	عزمــی	دارد	 دارد.	احــکام	مبتال	بــه	نمــاز

ــد. وقــت	بخوان

	کاری	 13-	حجــت	آوردن	بــرای	کارهایــش	اهمیــت	دارد.	بــرای	انجــام	هــر
مبنــا	دارد.	نقــد	کــردن	شــرایط	تحمیلــی	جامعــه	برایــش	مهم	اســت.	شــرایط	
و	 تصمیمــات	 می	خواهــد.	 اســتدالل	 و	 می	کنــد	 ســوال	 می	کنــد.	 نقــد	 را	
	اســاس	شــرایط	زمــان	و	جــو	جامعــه	تنظیــم	نمی	شــود	 رفتارهایــش	لزومــًا	بــر
و	مصــداق	»همــج	الرعــاع«	نیســت؛	بلکــه	خــودش	بــرای	رفتارهایــش	مبنــا	
یــا	 و	 عقلــی	 یــا	 و	 شــرعی	 اســتداللهای	 کارهایــش	 بــرای	 می	توانــد	 و	 دارد	
کنــد.	توجیهاتــش	مطابــق	بــا	واقعیــت	بــه	 تجربــی	و	یــا	تاریخــی	و...	ارائــه	

همــراه	دلیــل	اســت.

14-	اســتدالل	وجــوب	رجــوع	جاهــل	بــه	عالــم	را	می	فهمــد	و	جایــگاه	
	رســاله	عملیــه	و	رجــوع	بــه	مراجــع	تقلیــد	را	می	دانــد. اســتفاده	از

15-	بــه	اوضــاع	پیرامــون	خــود	و	جامعــه	بی	تفــاوت	نیســت	و	موضــوع	
راه	 بــا	 و	 دارد	 دغدغــه	 جامعــه	 مســایل	 و	 مشــکالت	 بــه	 دارد.	 مناســب	
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کــم	و	بیــش	آشــنا	 کــردن	مشــکالت	و	مســائل	جامعــه	 حل	هــای	برطــرف	
اســت.

	وی	 	بــدی	در 16-	حالــت	درونــی	خــوش	آمــدن	از	خوبــی	و	بیــزاری	از
ایجــاد	شــده	اســت.	بــه	مســائل	بــه	وجــود	آمــده	در	جامعــه	بــا	توجــه	بــه	
	حــق	و	ناحــق	بــودن	آنهــا	جاذبــه	و	دافعــه	دارد.	بــه	حــق	و	اهــل	حــق	 معیــار
ــا	فلســفه	 ــری(	دارد.	ب ــه	باطــل	و	اهــل	باطــل	دافعــه	)تب ــی(	و	ب ــه	)تول جاذب

ــی	و	تبــری	آشــنا	اســت. تول

مؤثــر	 و	 مهــم	 مشــکالت	 و	 مســائل	 	 برابــر 	 در بــودن	 دغدغه	منــد	 	-17
پیرامونــش	و	جامعــه	را	یــک	فضیلــت	می	دانــد	و	کــم	و	بیــش	بــا	راه	حل	هــای	
	یــا	محبــوب	دیــن	 کــه	منفــور کــردن	آنهــا	آشــنا	اســت.	بــه	مســائلی	 برطــرف	
	انتخــاب	راه	 کمــک	بــه	مــردم	در 	و	مهــارت	 اســت؛	حساســیت	دارد.	هنــر
	باطــل	و	مواجهــه	منفــی	 	و	مواجهــه	مثبــت	)امربه	معــروف(	و	دوری	از خیــر
،	شــناخته	و	 راه	خیــر را	دارد.	ســعی	می	کنــد	در	جامعــه	 	) 	منکــر از )نهــی	
،	شــود.	شــجاعت	اجتماعــی	بــرای	 معــروف،	و	راه	باطــل	ناشــناخته	و	منکــر
انحرافــات	 بــا	 بــه	معــروف(	و	مواجهــه	 	 )امــر 	خــوب	 کار بــه	 افــراد	 ترغیــب	

(	را	دارد. 	منکــر جامعــه	و	منحرفیــن	)نهــی	از

مفیــد	 جامعــه	 و	 خــودش	 بــرای	 را	 خداونــد	 دســتورات	 کلیــه	 	-18
	لحظــه	چــه	 	هــر 	او	در کــه	خداونــد	از می	دانــد.	عبــد	اســت؛	چــون	می	فهمــد	
	لحظــه	 	هــر 	او	در 	فهــم	عاقالنــه	خواســت	خداونــد	از 	مســیر می	خواهــد.	در
	کلیــه	 	روی	منطــق،	عبودیــت	دارد.	بــرای	آن	کــه	خواســت	خداونــد	را	در و	از
کارهــا	بفهمــد،	روش	عاقالنه	ایــی	را	کــه	خــود	خــدا	خواســته	تــا	آنگونه	باشــد؛	
	اســاس	درک	عاقالنــه	اســت.	اهمیــت	 بــر او	 انتخــاب	می	کنــد.	عبودیــت	
اطاعــت	از	خداونــد	را	درک	می	کنــد	و	وقتــی	عاقالنــه،	خواســت	خداونــد	را	
کامــاًل	نســبت	بــه	آن	تابــع	می	شــود.	بــرای	 	فهمیــد،	 کار 	 	لحظــه	و	هــر 	هــر در
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ــل	 ــی	دلی ــد	و	سرســپردگی	او	ب 	می	کن ــار ــه	رفت ــد،	عاقالن درک	دســتور	خداون
دارد.	جاهــل	 اطاعــت	رضایتمنــد	 نیســت؛	 تعصــب	 و	 روی	حماقــت	 	 از و	
متنســک	نیســت.	فقــط	عابــد	و	صرفــًا	اهــل	انجــام	مناســک	نیســت؛	بلکــه	

عبــد	فرمانبــردار	خداونــد	اســت.

انجــام	 کنترلــی	 خــود	 نفــس،	 محاســبه	 و	 مراقبــه	 روش	هــای	 بــا	 	-19
و	 	 افــکار می	کنــد.	 دوری	 گنــاه	 و	 لغــزش	 زمینه	هــای	 و	 گنــاه	 	 از می	دهــد.	

نمی	دانــد. خــود	 شــأن	 	 در را	 ناپســند	 اعمــال	

20-	قــرآن	را	صحیــح	و	روان	می	خوانــد.	معنــی	اغلــب	آیــات	قــرآن	)کــه	
کلمــه	ســخت	ندارنــد(	را	می	فهمــد،	و	بــا	ترجمــه	نســبی	آنهــا	آشناســت.	
	زندگــی	اش	نقــش	مهمــی	 کــه	در 	آیــات	الهــی	را	 معانــی	حــدود	۵۰	آیــه	از
	اســتفاده	زیــاد،	آنهــا	را	حفــظ	شــده	اســت.	ســعی	 	اثــر دارنــد،	می	دانــد	و	در
	اســاس	منطــق	و	ســنت	های	جــاری	 ــر می	کنــد	برنامه	هــای	زندگــی	اش	را	ب
ک	و	ســعادتمندانه	برســد.	به	عنــوان	 کنــد،	تــا	بــه	زندگــی	پــا 	قــرآن	تنظیــم	 در
کــرده	و	 کارهایــش	را	بــه	قــرآن	عرضــه	 	و	 یــک	فضیلــت	پیشــاپیش،	افــکار
کاری	 	 	اتمــام	هــر ســعی	می	کنــد	آنهــا	را	بــا	قــرآن	محــک	بزنــد؛	لــذا	پــس	از
ــه	 	اســت.	ب کارش	برچــه	منطــق	قرآنــی	اســتوار ــه	 ک ــد	توضیــح	دهــد	 می	توان
	شــنیدن	قــرآن	لــذت	می	بــرد	 صورت	هــای	مختلــف	بــا	قــرآن	انــس	دارد	و	از

کنــد. و	ســعی	می	کنــد	ارتباطــش	را	بــا	قــرآن	مــداوم	

	و	جهادگــری	را	دوســت	دارد.	شــهادت	را	یــک	فضیلــت	 21-	روحیــه	ایثــار
می	دانــد	و	نســبت	بــه	شــهادت	حــس	خوبــی	دارد	و	شــهید	و	شــهادت	

برایــش	ارزشــمند	و	محتــرم	اســت.

و	 همکالســی	ها	 خصوصــًا	 دیگــران	 بــه	 کمــک	 و	 	 خیــر 	 کار اهــل	 	-22
	همــه	زمینه	هــای	مــادی	و	معنــوی	اســت.	کمــک	بــه	دیگــران	 اطرافیــان	در

و	انفــاق	را	مایــه	راحتــی	و	ســبکباری	خــود	می	دانــد.
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ــد	اســت؛	 	دارد.	عالقه	من 	اجتمــاع	حضــور ــت	اولویت	هــا	در ــا	رعای 23-	ب
کنــد. 	پیــدا	 	اجتماعــات	مذهبــی	حضــور 	مســجد،	هیــأت	و	ســایر در

	اســت.	داشــتن	هویــت	ملــی	و	 ــه	اجتمــاع	و	کشــور 24-	اهــل	خدمــت	ب
	اســت	و	بــرای	 	آینــده	کشــور اســالمی	و	انقالبــی	برایــش	مهــم	اســت.	دلســوز
پیشــرفت	آن	تــالش	می	کنــد.	سرنوشــت	امــت	اســالمی	برایــش	مهــم	اســت	

و	نســبت	بــه	آن	موضــع	دارد.

25-	داشــتن	هویــت	خانوادگــی	و	منطقــه	ای	برایــش	مهــم	اســت.	در	
راســتای	ایجــاد	و	حفــظ	هویــت	خانوادگــی	تــالش	می	کنــد.

	و	ســایر	مجموعه	هــا	 ــررات	رســمی	کشــور ــه	قوانیــن	و	مق ــرام	ب 26-	احت
در	چهارچــوب	قوانیــن	شــریعت	اســالم،	برایــش	مهــم	اســت	و	ســعی	در	
	هــر	مجموعــه	ای	را	می	فهمــد	و	 رعایــت	آن	هــا	می	کنــد.	سلســله	مراتــب	در
گــروه	و	وظایــف	اعضــا	واقــف	اســت	و	رفتــار	 	 بــه	اهمیــت	نقــش	رهبــری	در

مناســب	را	انجــام	می	دهــد.

همــه	 و	 جامعــه	 ســطح	 	 در اســالمی	 احــکام	 شــدن	 کــم	 حا بــه	 	-27
گســترش	و	اجــرای	 	راســتای	 شــئونات	زندگــی	بشــری،	اعتقــاد	دارد	و	در
احــکام	و	قوانیــن	شــریعت	اســالمی	تــالش	می	کنــد.	اصــل	والیــت	فقیــه	را	
ــد.	اعتقــاد	 ــرای	اداره	جامعــه	می	دان 	اصــول	پیــش	رو	و	منطقــی	اســالم،	ب از
	اصــل	 	اســالمی	بــرای	داشــتن	جامعــه	اســالمی	در دارد	بهتریــن	راه،	تفکــر
	بیــن	نظام	هــای	موجــود	سیاســی	و	حکومتــی	اداره	 والیــت	فقیــه	اســت.	در
	می	دانــد،	و	رشــد	 	و	فایــده	بیشــتر 	کمتــر ،	نظــام	والیــت	فقیــه	را	بــا	ضــرر کشــور
کــم	بــودن	ایــن	سیســتم	بــر	 	حا 	مــادی	و	معنــوی	مــردم	و	جامعــه	را	در بهتــر

جامعــه	می	دانــد.

	برابــر	ظلــم	را	وظیفــه	خــود	می	دانــد.	 28-	دفــاع	از	مظلــوم	و	ایســتادگی	در
	حــد	تــوان،	مســئول	می	دانــد. خــود	را	بــرای	یــاری	بــه	مظلومیــن	عالــم	در
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29-	اعتقــاد	دارد	حضــرت	مهــدی	عــج	اهلل	تعالــی	فرجــه	الشــریف	امــام	
ــد.	 ــم	بشــریت	می	دان ــده	و	حاضــر	هســتند	و	ایشــان	را	آخریــن	منجــی	عال زن
	فــرج	یکــی	 خــود	را	از	منتظــران	قیــام	حضــرت	می	دانــد	و	اعتقــاد	دارد	انتظــار
	راه	زمینــه	ســازی	ظهــور	حضــرت	تــالش	می	کنــد. 	بهتریــن	اعمــال	اســت.	در از

اجتماعــی	مناســب،	ســعی	 و	 	داشــتن	مراجــع	سیاســی	 کنــار 	 در 	-30
می	کنــد	دارای	قــدرت	تجزیــه	و	تحلیــل	و	درک	سیاســی	باشــد.	نســبت	بــه	
مســائل	سیاســی	ایــران	و	جهــان	حساســیت	و	توجــه	دارد.	ســعی	می	کنــد	
کنــد.	دارای	دیدگاهــی	اســت	 بــه	خوبــی	آنهــا	را	بــا	منطــق	تجزیــه	و	تحلیــل	
کــه	منطــق	سیاســی	او	را	مشــخص	می	کنــد.	بــا	وقایــع	و	اتفاقــات	عمــده	
مکاتــب	 و	 دیدگاه	هــا	 بــا	 می	کنــد	 ســعی	 و	 آشناســت	 تاریخــی	 و	 سیاســی	
	مواقعــی	کــه	متوجه	می	شــود	 سیاســی	و	اجتماعــی	مختلــف	آشــنا	شــود	و	در
	آن	انجــام	می	دهــد.	 	دفــاع	از موضوعــی	درســت	اســت	تمــام	ســعی	اش	را	در
گروه	هــای	سیاســی	نیســت. اهــل	طرفــداری	بــی	چــون	و	چــرا	از	جناح	هــا	و	

کــردن	و	زحمــت	 	 کار 	دیگــران	باشــد	بــه	 31-	بــه	جــای	این	کــه	ســربار
کشــیدن	بــرای	کســب	روزی	حــالل	اهمیــت	می	دهــد.	نســبت	بــه	بیتالمــال	
ک	و	حــرام	 	مــال	شــبهه	نا 	دارد.	از و	حق	النــاس	حساســیت	و	دقــت	نظــر

	می	کنــد.	بــا	راه	هــای	کســب	روزی	حــالل	و	حــرام	آشــنا	اســت. پرهیــز

مالــی،	 حقــوق	 	 از اعــم	 مــردم	 حقــوق	 و	 حق	النــاس	 بــه	 نســبت	 	-32
آنهــا	 نکــردن	 بــه	ضایــع	 و	 دارد،	 باالیــی	 و...	حساســیت	 زمانــی	 آبرویــی،	
کــه	خزانــه	امــوال	 اهمیــت	می	دهــد.	عــالوه	بــر	حقــوق	مــردم،	بیت	المــال	
عمومــی	جامعــه	و	حکومــت	اســالمی	اســت	برایــش	مهــم	اســت	و	بــه	آن	

	دارد. دقــت	نظــر

اهــل	 اســت.	 رفتارهایــش	 تمامــی	 	 و	عفــت	در بــه	حیــا	 پای	بنــد	 	-33
می	کنــد. مراقبــت	 نگاهــش	 	 از و	 نیســت.	 تکلیــف	 	 در کوتاهــی	
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	نــوع	پوشــش	و	وضعیــت	ظاهــری	بــه	عــرف	متدینیــن	عمــل	 34-	در
	می	کنــد. لبــاس	شــهرت	پرهیــز اســتفاده	 	 از و	 می	کنــد،	

کارهــای	فــردی	 	انجــام	 گروهــی	و	تشــکیالتی	را	می	شناســد	و	در 	 کار 	-35
	کار	 و	اجتماعــی	بــه	آداب	و	قواعــد	آن	پای	بنــد	اســت.	بــه	سلســله	مراتــب	در
گروهــی	دارد.	تقــوای	 	 کار 	 گروهــی	اهمیــت	می	دهــد.	انعطاف	هــای	الزم	را	در

جمعــی	را	رعایــت	می	کنــد.

کاری	را	بــه	عهــده	بگیــرد	متعهدانــه	و	دلســوزانه	آن	را	انجــام	 	 36-	هــر
می	دهــد	و	آدم	بــا	وجــدان	و	بــا	انصافــی	اســت.	بــه	عدالــت	و	انصــاف	شــهره	

اســت.

کنایــه	زدن	بــه	 کــردن	و	نیــش	و	 	عیــب	جویــی	و	غیبــت،	مســخره	 37-	از
	تهمــت	زدن	دوری	می	کنــد	و	اســرار	 	می	کنــد.	بــه	شــدت	از دیگــران	پرهیــز

دیگــران	را	حفــظ	می	کنــد.

نقــد	و	 بــه	جــای	 را	الزمــه	رشــد	خــود	می	دانــد.	 انتقــاد	پذیــری	 	-38
گفته	هــا	و	 	و	اعمــال	و	 	نقــد	منصفانــه	و	مشــفقانه	افــکار قضــاوت	افــراد،	هنــر

نوشــته	های	دیگــران	را	بلــد	اســت.

	افــراط	و	تفریــط	و	التقــاط	)میانگیــری	بیــن	جبهــه	حــق	و	باطــل(	 39-	از
	ســعی	در	 	همــه	امــور 	می	کنــد.	در 	دینــی	و	غیردینــی	پرهیــز کلیــه	امــور 	 در

ــه	روی	و	اعتــدال	دارد.	فــرق	بیــن	اعتــدال	و	التقــاط	را	می	دانــد. میان

	و	برنامــه	 	فــردی	و	اجتماعــی	زندگــی،	اهــل	تدبیــر کلیــه	امــور 	 40-	در
	وقــت	و	برنامــه،	 	بــه	رعایــت	نظــم	اهمیــت	می	دهــد.	در 	همــه	امــور اســت.	در

نظــم	را	رعایــت	می	کنــد.	انضبــاط	مالــی	دارد.

	خلــف	وعــده	 41-	خــوش	قــول	اســت	و	بــه	عهــد	خــود	وفــا	می	کنــد.	از
	اســت. ــزار بی
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توســط	 شــدن	 ســتوده	 	 از دارد.	 فروتنــی	 و	 روحیــه	جوان	مــردی	 	-42
دیگــران	ابــا	دارد.	منــش	بزرگوارانــه	ای	دارد.	خــوش	مشــرب،	خــوش	ســفر	

و	مهربــان	اســت.

بــا	 مواجهــه	 	 در 	، امــور انجــام	 	 در بــه	خداونــد	 تــوکل	 اعتقــاد	 بــا	 	-43
موانــع	و	مشــکالت،	هیــچ	وقــت	آن	هــا	را	به	عنــوان	بن	بســت	نــگاه	نمی	کنــد	
حــل	 روش	 دنبــال	 بــه	 بردبــاری	 بــا	 و	 نمی	کنــد	 درماندگــی	 احســاس	 و	
مســئله	اش	می	گــردد.	بــا	یــاری	خواســتن	از	خداونــد	و	اســتعانت	از	صبــر	
	هیــچ	چیــزی	و	 	خــدا	از ــی	اش	جــز 	زندگ 	مشــکل	را	حــل	می	کنــد.	در و	نمــاز
	تــوکل	 	مســیر کســی	نمی	ترســد.	توســل	بــه	اهــل	بیــت	علیهم	الســالم	را	در

بــه	خــدا	می	دانــد.

	عیــن	حــال	پرتــالش،	منطقــی	ولــی	عاطفــی	و	 44-	شــخصیتی	آرام	در
	عیــن	حــال	متواضــع	و	شــوخ	طبع	دارد.	خشــم	خــود	را	 	در متیــن،	باوقــار

کنتــرل	می	کنــد. 	و	اراده	خویــش	 تحــت	عقــل	واختیــار

	تجربــه	 کارهــا	مشــورت	می	کنــد.	از گیری	هــا	و	انجــام	 	تصمیــم	 45-	در
دیگــران	اســتفاده	می	کنــد.

	و	اعمالــش	 گفتــار 	، ،	رفتــار 	و	دقــت	دارد.	افــکار 	تفکــر 	همــه	امــور 46-	در
ــا	عمــل	می	کنــد.	از	 	می	کنــد؛	بعــد	صحبــت	ی 	پایــه	عقــل	اســت.	اول	فکــر ــر ب

ــد ــی	و	خرافــه،	دوری	می	کن 	عقالن ــر کارهــای	غی

ع	بــه	درگاه	 	موقعیت	هــای	مختلــف	ســعی	می	کنــد	دعــا	و	تضــر 47-	در
	مســتحب	بــا	توفیــق	 کار 	شــب	را	 خداونــد	داشــته	باشــد.	خوانــدن	نمــاز

	حــد	تــوان	اهــل	نوافــل	اســت. باالیــی	می	دانــد.	در

	بین	دوســتان	و	بســتگان	و	آشــنایان	به	دیانت	و	نیک	اندیشــی	 48-	در
	مــردم	 کارهــای	خیــر 	 و	نیــک	رفتــاری	شــهرت	دارد	و	شــناخته	می	شــود.	در

	امــان	هســتند. 	ســوی	او	در 	بدرفتــاری	از بــه	وی	امیــد	دارنــد	و	از
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	دیــدن	حــرام	پرهیــز	 49-	بــرای	وقــت	و	عمــرش	ارزش	قائــل	اســت	از
	بــه	حداقــل	ســخن	 گفتــار 	 گــوش	می	دهــد.	در می	کنــد	و	بــه	حــرف	ســودمند	

	می	کنــد. 	لغــو	پرهیــز کار 	انجــام	 کتفــا	می	کنــد.	از ســودمند	ا

	انتخــاب	دوســت	دقــت	 50-	بــا	همــه	اهــل	رفــق	و	مداراســت	ولــی	در
و	 بگیــرد	 انــس	 آنهــا	 بــا	 می	خواهــد	 کــه	 کســانی	 انتخــاب	 	 در و	 می	کنــد	

دارد. را	 الزم	 حساســیت	 شــود،	 همنشــین	

	بســیاری	از	ضدارزش	هــا	 51-	بــرای	خــود	ارزش	هــای	متعالــی	دارد	و	از
کــرده	 	ارزش	هــا	و	ضدارزش	هــا	تعییــن	 	اســت.	بــرای	خــود	نظامــی	از بیــزار

اســت.

دانش آموخته

و	 شــده	 تربیــت	 انســانی	 نیــروی	 صــدرا	 ســازمان	 اصلــی	 ســرمایه	
	مهــم	 دانش	آموختــگان	مــدارس	اســت.	ایــن	واقعیــت	بــرای	ســازمان	آنقــدر
	نتوانیــم	برنامه	ریــزی	صحیحــی	بــرای	پیگیــری	و	ســاماندهی	 گــر کــه	ا اســت	
	واقــع	تمــام	فعالیتهــای	صفــی	و	ســتادی	بــه	نوعــی	از	 آنهــا	انجــام	دهیــم	در
	وظایــف	آمــوزش	و	پــرورش	اســت	 کــه	مدرســه	داری	از بیــن	رفتــه	اســت.	چــرا	
	صــرف	هزینه	هــای	ســازمان	تبلیغــات	هــم	نباشــد،	جریــان	تربیــت	 گــر و	ا
	و	بــوم	متوقــف	نمی	شــود.	آنچــه	ســازمان	تبلیغــات	را	 دانش	آمــوزان	ایــن	مــرز
	مهــم	بپــردازد	 متقاعــد	می	ســازد	بــا	تشــکیل	ســتاد	و	صفــی	ملــی	بــه	ایــن	امــر
	دانش	آموختــگان	در	 همــان	تربیــت	نیــروی	انســانی	موفــق	و	اســتفاده	از

بدنــه	اجتماعــی	ســازمان	اســت.
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ادامه تحصیل

	مدارس	 	گذرانــدن	پایــه	دوازدهــم	از دانش	آمــوزان	مــدارس	صــدرا	پــس	از
ــر	 غ		التحصیــل	و	بنابرعالقــه	و	انگیــزه	خــود	وارد	اجتمــاع	می		شــوند.	بناب فار
	هنــگام	تأســیس	رشــته	معــارف،	این	رشــته	بــه	عنوان	 فرمایشــات	رهبــری	در
	ایــن	راســتا	وجــود	 رشــته	پیش	حــوزوی	معرفــی	شــده	اســت.	امــا	اجبــاری	در
کــه	بدســت	 نــدارد	و	دانش		آمــوزان	می		تواننــد	بــا	توجــه	بــه	توانایــی	علمــی	
	را	انتخــاب	نماینــد: 	مســیرهای	زیــر آورده		انــد،	بــرای	ادامــه	تحصیــل	یکــی	از

1. حوزه های علمیه

گونــه		ای	برنامــه	ریــزی	شــده	اســت	 دروس	تخصصــی	رشــته	معــارف	بــه	
	ایــن	رشــته	توانایــی	علمــی	 	3	ســال	تحصیــل	در کــه	دانــش			آمــوزان	بعــد	از
می		تواننــد	 راحتــی	 بــه	 لــذا	 می		کننــد.	 پیــدا	 را	 حــوزه	 بــه	 ورود	 بــرای	 الزم	
	ایــن	مســیر	 جــذب	حوزه		هــای	علمیــه	شــده	و	بــه	عنــوان	طــالب	موفــق	در

پیــش	رونــد.

و	 	85/05/15 مــورخ	 3/25341ص	 شــماره	 نامه	هــای	 براســاس	
قــم،	 شــماره	3/5801ص،	مــورخ	86/02/11	مرکــز	مدیریــت	حــوزه	علمیــه	
دانش	آموختــگان	رشــته	علــوم	و	معــارف	اســالمی،	در	صــورت	پذیــرش	در	
کــه	 درس		هایــی	 می		تواننــد	 تحصیــل	 شــروع	 از	 قبــل	 عملیــه،	 حوزه		هــای	
	یابنــد. 	پایــه	باالتــر	حضــور خوانده		انــد	را	امتحــان	داده	و	در	صــورت	قبولــی	در

2. دانشگاه فرهنگیان

	نقشــه	جامــع	علمــی	 	راســتای	ســند	چشــم	انداز دانشــگاه	فرهنگیــان	در
	ســال	1390  	بــا	هــدف	تأمیــن	منابــع	انســانی	آمــوزش	و	پــرورش	در کشــور
	مســیرهای	پیــش	روی	دانش		آمــوزان	 تأســیس	شــد.	ایــن	دانشــگاه	یکــی	از
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	مــدارس	صــدرا	وارد	 	ســاله	تعــداد	زیــادی	دانــش	آمــوز معارفــی	می	باشــد.	هــر
صــدرا	 مــدارس	 	 مســیر ادامه	دهنــگان	 و	 می		شــوند	 فرهنگیــان	 دانشــگاه	

شــوند.

کز خاص آموزش عالی 3. مرا

امــام	 دانشــگاه	 علیه	الســالم،	 صــادق	 امــام	 دانشــگاه	 ماننــد	 کــزی	 مرا
حســین	علیه	الســالم،	دانشــگاه	باقرالعلــوم	علیه	الســالم،	دانشــگاه	جامــع	
دانشــگاه	 رحمــه	اهلل،	 مطهــری	 شــهید	 دانشــگاه	 علیه	الســالم،	 رضــوی	
کریــم،	دانشــگاه	قــرآن	 معــارف	اســالمی،	دانشــگاه	علــوم	و	معــارف	قــرآن	
و	حدیــث	)قــم(،	دانشــگاه	قــرآن	و	عتــرت	)اصفهــان(،	دانشــگاه	ادیــان	و	
و	خدمــات	 قضایــی	 علــوم	 دانشــگاه	 دیــن،	 اصــول	 دانشــکده	 مذاهــب،	
و	 تلفیــق	دروس	حــوزوی	 بــا	 کــه	 و..	 رفــاه	)خواهــران(	 اداری،	دانشــکده	
اســالمی	بــا	رشــته	های	علــوم	انســانی	توانســته		اند	مســیر	جدیــدی	را	در	
کــز	 	نماینــد؛	ایــن	دانشــگاه	ها	مرا آمــوزش	عالــی	و	تحصیــالت	تکمیلــی	بــاز
معــارف	 و	 علــوم	 رشــته	 دانش	آموختــگان	 جــذب	 بــرای	 خوبــی	 	 بســیار

می		باشــند. اســالمی	

4. رشته  های علوم انسانی دانشگاه  های سراسری و آزاد

دانش		آمــوزان	رشــته	علــوم	و	معــارف	اســالمی	می		تواننــد	همچــون	ســایر	
	سراســری	شــرکت	نماینــد.	دروس	ارائــه	شــده	در	 کنکــور 	 دانش		آمــوزان	در
	دانش		آمــوزان	را	 کــه	موفقیــت	چشــمگیر ــه		ای	اســت	 گون ــه	 رشــته	معــارف	ب

گــروه	علــوم	انســانی	بــه	دنبــال	خواهــد	داشــت.	 	 در

	رشــته		هایی	مثــل	علــوم	 دانش	آموختــگان	رشــته	معــارف	می		تواننــد	در
کــه	قبــاًل	 	دانشــگاه	هایی	 تربیتــی،	حقــوق،	الهیــات،	علــوم	سیاســی	و...	در

	آن	ادامــه	تحصیــل	دهنــد. 	شــد	ویــا	غیــر ذکــر
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آینده شغلی

دیگــر	 هماننــد	 اســالمی	 معــارف	 و	 علــوم	 رشــته	 دانش	آموختــگان	
دانش	آموختــگان	دانشــگاه	ها	و	حوزه	هــای	علمیــه	متناســب	بــا	شــرایط	
دســتگاه	های	 توســط	 شــغلی	 فرصت	هــای	 تولیــد	 میــزان	 و	 اقتصــادی	
	شــوند؛	از	جملــه	در	 کار 	 اجرایــی	و	بخــش	خصوصــی	می	تواننــد	وارد	بــازار

آن	هــا: زیــر	مجموعــه	 و	مشــاغل	 	 زیــر رشــته	های	

- رشته فقه و اصول

1.	اجتهاد

2.	استاد	حوزه	و	دانشگاه

3.	پاسخگویی	مسائل	شرعی

- رشته حقوق و قضای اسالمی

1.	وکیل	دادگستری

کارشناس	حقوقی	دفتر 	و	 2.	مشاور

3.	دایرنمودن	دفترخانه	ازدواج

4.	تنظیم	قراردادهای	اقتصادی	و	بازرگانی	داخلی	و	خارجی

5.	اجرای	احکام،	بازپرسی	و	دادیاری

- رشته تاریخ اسالم

1.	نویسنده	کتب	تاریخی

	وزارت	امور	خارجه	و	وزارت	فرهنگ	و	ارشاد 2.	فعالیت	در
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	دانشگاه	ها	و	مدارس 3.	تدریس	در

	آموزش	عالی کز 4.	عضویت	هیئت	علمی	دانشگاه	ها	و	مرا

	موزه	ها 	در کار 	.5

	میراث	پیشینیان 6.	حفاظت	از

7.	مورخ	رسمی	تاریخ

- رشته مدیریت 

مانند	مدیریت	اقتصادی،	مالی،	اجرایی	و...

1.	فعالیت	های	پژوهشی

	مدارس	و	دانشگاهها 2.	تدریس	در

	آموزش	عالی کز 3.	عضویت	هیأت	علمی	دانشگاه	ها	و	مرا

4.	مدیریت	سازمانهای	فرهنگی،	علمی،	اداری،	تولیدی	و	صنعتی	

5.	مدیریت	مساجد

6.	مدیریت	مدارس	حوزه	علمیه

- رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی

1.	وکیل	دادگستری

	ازدواج	و	طالق 	نمودن	دفترخانه	اسناد	رسمی	و	دفتر 2.	دایر

	دانشگاه	ها	و	دبیرستان	ها 3.	تدریس	در

	آموزش	عالی کز 4.	عضویت	هیئت	علمی	دانشگاه	ها	و	مرا

	زمینه	مسائل	فرهنگی	و	معارف	اسالمی 	در 5.	محقق	و	پژوهشگر
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کارشــناس	فقهــی	و	حقوقــی	و	 	 	دســتگاه	قضایــی	نظیــر کارشــناس	در 	.6
مشــاور	حقوقــی

کارشــناس	ســازمان	های	فرهنگــی	مثــل	صــدا	و	ســیما،	وزارت	ارشــاد	 	.7
و	ســازمان	تبلیغــات

8.	تبلیغ	معارف	اسالمی	در	سطح	عمومی

	کشــورهای	مختلــف	 	فرهنــگ	و	معــارف	اســالمی	در 9.	گســترش	و	نشــر
	قالــب	رایــزن	فرهنگــی	وزارت	خارجــه جهــان	مثــاًل	در

- رشته علوم قرآن و حدیث

1.	حوزه	آموزشی

	آمــوزش	عمومــی	و	تخصصــی	قــرآن؛	 کــز کارشــناس	و	مــدرس	مرا 	، 	مدیــر
کارشــناس،	معلــم	متــون	آموزشــی	قرآنــی،	مــدرس	تربیــت	مربــی	و	معلــم	

ــی 	و	هنرهــای	قرآن ــوم	و	معــارف،	ترجمــه	تفســیر ــرآن	مــدارس	عل ق

2.	حوزه	علمی،	پژوهشی

	و	طرح	هــای	پژوهشــی،	قرآنــی؛	 کــز کارشــناس	مرا 	و	 ،	پژوهشــگر مدیــر
	یــا	 کارشــناس	نشــریات	و	همایش	هــای	تخصصــی	قرآنــی	مدیــر 	یــا	 مدیــر
	علــوم	 کارشــناس	ترجمــه	و	تفســیر 	کتابخانــه	هــای	تخصصــی	قرآنــی	 کتابــدار

	و	مترجــم	قــرآن 	قرآنــی	مفســر ــار معــارف	قرآنــی،	نســخه	شــناس	آث

3.	حوزه	تبلیغی،	ترویجی

کارشــناس	مطبوعــات،	نشــریات،	خبرگزاری	هــا،	پایگاه	هــای	 	یــا	 مدیــر
اطالع	رســانی،	شــبکه	های	رادیویــی،	تلویزیونــی،	ماهــواره	ای	و	اینترنتــی	
	مذهــب؛	تولیــد	و	توزیــع	محصــوالت	قرآنــی،	 	یــا	کارشــناس	نشــر قرآنــی،	مدیــر
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کارشــناس	نمایشــگاه	ها	و	موزه	هــا	و	 	یــا	 	قــرآن	نــگاری،	مدیــر کــز 	مرا مدیــر
کــز	 مرا عمومــی	 روابــط	 	 مدیــر قرآنــی،	 مســابقات	 و	 جشــنواره	ها	 محافــل	

قرآنــی،	مصحــح،	قــاری،	مبلــغ	قــرآن	و...

- رشته علوم سیاسی

	وزارت	خارجه 1.	اشتغال	در

2.	تحلیلگر	سیاسی

	وزارت	کشور 	در کار 	.3

	سازمان	صدا	و	سیما 	در کار 	.4

	مطبوعات	و	رسانه	ها 	در کار 	.5

- رشته علوم تربیتی

کــودکان	 پرورشــی	 و	 آموزشــی	 	 کــز مرا معلــم	 و	 کارشــناس	 	، مدیــر 	.1
یی ســتثنا ا

کودکان	استثنایی گزینش	و	تشخیص	 کارشناس	 	.2

3.	مربی	دوره	های	پیش	دبستانی

	پیــش	 کــز کمــک	آموزشــی	مرا کارشــناس	تهیــه	وســایل	آموزشــی	و	 	.4
دبســتانی و	 دبســتانی	

کارورزی	دانشجویان	تربیت	معلم 5.	مربی	

	موسسات	و	دانشگاه	ها 6.	تدریس	در
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- رشته زبان خارجی

	وزارت	نفت 1.	فعالیت	در

	وزارت	امور	خارجه 2.	فعالیت	در

	وزارت	صمت 3.	فعالیت	در

	سازمان	صدا	و	سیما 4.	جذب	در

5.	جذب	خبرگزاری	جمهوری	اسالمی	ایران

	وزارت	جهاد	کشاورزی 6.	فعالیت	در

	سازمان	ها	و	مؤسسات	خصوصی	به	عنوان	مترجم 7.	فعالیت	در

- رشته زبان و ادبیات عرب

وزارت	 قبیــل	 	 از داخلــی	 فرهنگــی	 نهادهــای	 	 در فرهنگــی	 فعالیــت	 	.1
اوقــاف و	ســازمان	 ارشــاد	

	کشور 	نهادهای	فرهنگی	خارج	از 2.	رایزن	فرهنگی	در

	حــوزه	زبــان	 	انجــام	پروژه	هــای	پژوهشــی	و	تحقیقاتــی	در 3.	مشــارکت	در
و	فرهنــگ	عــرب

4.	اشــتغال	در	خبرگزاری	هــا	و	رســانه	ها	بــه	عنــوان	نویســنده،	ارزیــاب	و	
منتقــد	متــون،	برنامه	هــای	صوتــی	تصویــری،	رســانه	ای

	موضوعات	تخصصی	فرهنگ	و	علوم	انسانی 5.	مترجم،	خصوصًا	در

- رشته روانشناسی

کلینیک	های	خصوصی 	بیمارستان	ها	و	 	روانپزشک	در 1.	همکار
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دانشــگاهی،	 تحقیقــات	 واحــد	 توان	بخشــی،	 	 کــز مرا کارشــناس	 	.2
زندان	هــا ســازمان	

نیــروی	 شــهرداری،	 بهزیســتی،	 	 نظیــر دولتــی	 	 کــز مرا کارشــناس	 	.3
و.. تربیــت	 اصــالح	 کانــون	 انتظامــی،	

	مشاوره،	سرای	سالمندان کز 4.	تأسیس	و	مدیریت	مهدکودک،	مرا

	واحدهای	دانشگاهی 5.	تدریس	در

	آموزش	عالی کز 6.	عضویت	هیأت	علمی	دانشگاه	ها	و	مرا

	مدرسه 	دروس	مربوطه	و	یا	به	عنوان	مشاور 	در 7.	معلم	و	دبیر

کلینیــک	هــای	مشــاوره	ای	و	درمــان	 	 	در 8.	روانشــناس	و	روان	درمانگــر
اعتیــاد

کلینیــک	هــای	مشــاوره	 	 کارهــای	درمانــی	مثــل	بــازی	درمانــی	و...	در 	.9
کــودک و	روان	درمانــی	

- رشته حقوق

1.	منصب	قضاوت	و	مستشاری	دادگاه

2.	مشاغل	قضایی	دادسرا	از	جمله	بازپرسی

کارشناسان	قضایی	و	اداری	دادگستری 	.3

4.	ادارات	تصفیه	ورشکستگی	و	سرپرستی	محجورین

کیفری( 5.	ادارات	اجرایی	احکام	)مدنی	و	

ک 6.	ادارات	ثبت	اسناد	و	امال

	اسناد	رسمی 7.	دفاتر
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	بانکی	بورس	و	بیمه 8.	وکالت	دعاوی	در	جنبه	های	حقوقی	امور

	وزارتخانه	ها	و	مؤسسات 9.	مشاوران	حقوقی	)کارشناسان	حقوقی(	در

	مدارس	دانشگاه	ها 10.	تدریس	در

	آموزش	عالی	 کز 11.	عضویت	هیئت	علمی	دانشگاه	ها	و	مرا

- رشته حقوق بین الملل

1.	قاضی

2.	وکیل

3.	دادیار

کارشناس	و	مشاور	حقوقی 	.4

5.	سردفتر

6.	استاد	دانشگاه

7.	پژوهشگر

کارشناس	گمرک 	.8

9.	فعالیت	در	شهرداری	ها

10.	مشاور	حقوقی	بانک

	وزارتخانه	ها	و	شرکت	ها 11.	فعالیت	در

12.	وکالت	دعاوی	دادگستری
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کانون های دانش آموختگان و نخبگان

بــا	توجــه	ویــژه	ســازمان	مــدارس	صــدرا	بــه	توانمندســازی	و	افزایــش	
کارآیــی	دانش	آموختــگان	و	ثبــت	زمینه	هــای	شــناخت	و	اســتفاده	بهتــر	
	قالب	هــای	 	در ــه	ایــن	منظــور کانون	هایــی	ب 	ظرفیــت	دانش	آموختــگان،	 از

مختلــف	شــکل	می	گیــرد.

بــرای	 انقالبــی	 نیــروی	 تربیــت	 تخصصــی	 دوره	 مثــال	 عنــوان	 بــه	
ایــن	 	مــدارس	صــدرا	طراحــی	و	اجــرا	می	گــردد.	 دانش	آموختــگان	دختــر
کــه	تحــت	عنــوان	»دختــران	حــاج	قاســم	ســلیمانی«	نام		گــذاری	شــده	 دوره	
	ســطح	 کــه	بــه	تربیــت	فرماندهــان	جــوان	فرهنگــی	در 	دارد	 	نظــر اســت،	در
	رفتــه	و	وارد	میدان	عملیات	 	ســطح	نظــری	فراتر 	بپــردازد.	ایــن	دوره	از کشــور
	تعالی	بخــش	خواهنــد	بــود؛	 	یکدیگــر کنــار 	 کــه	ایــن	دو	مهــم	در می	شــود	
همچنیــن	محــدود	بــه	مرزهــای	جغرافیایــی	نبــوده	و	اهــداف	متعالــی	خــود	
	مرزهــای	فیزیکــی	دنبــال	می	کنــد. غ	از گســترش	جهــان	اســالم،	فــار 	 را	در

بــه	 و	 کنــد	 آشــنا	 گروهــی	 	 کار بــا	 را	 افــراد	 تــا	 دارد	 	 نظــر 	 در طــرح	 ایــن	
طــی	 	 در خــود	 تــا	 بیامــوزد	 را	 انقالبــی	 کنشــگران	 تربیــت	 آنــان	چگونگــی	
گروهــی	بــه	خودشناســی	و	خداشناســی	برســند.	 فعالیت	هــای	فــردی	و	
تجربــه	می	کننــد	 را	 و	مفیــد	 	 نشــاط	آور و	 آموزنــده	 برنامه	هــای	 همچنیــن	
و	 بودجه	بنــدی	 و	 مــی	دارد	 وا	 درآمــد	 کســب	 و	 اشــتغال	 بــه	 را	 آنــان	 کــه	

می	گیرنــد. فــرا	 را	 صرفه	جویــی	
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بخش	چهارم؛	خانواده

معتقدیــم	کــه	تربیــت،	وظیفــه	ذاتــی	خانــواده	اســت	و	مدرســه	بــه	عنــوان	
کنــد.	بــه	هرحــال	دســتیابی	 بــازوی	تربیتــی	خانــواده	بایــد	نقش	آفرینــی	
	مهــذب،	متخصــص	 کادر 	تربیــت	 مــدارس	صــدرا،	بــه	اهــداف	عالــی	خــود	در
و	انقالبــی	مســتلزم	همــکاری	و	همســو	بــودن	والدیــن	بــا	مدرســه	بــرای	

تحقــق	آرمان	هــای	بــزرگ	آن	هاســت.

مــدارس	می		تواننــد	برخــی	مشــکالت	مربــوط	بــه	خانواده	هــا	را	بــا	اجــرای	
کارگاه	هایــی	بــرای	والدیــن،	برطــرف	نماینــد	و	یــا	 جلســات،	انجمــن	و	یــا	
کارآمــدی	 	و	 بــه	حــل	مشــکل	نزدیــک	ســازند.	امــا	بــرای	صــرف	هزینــه	کمتــر
گی	هــای	 کــه	خانــواده		یــک	دانش		آمــوز	صدرایــی	ویژ 	مــی	رود	 	انتظــار بیشــتر

اولیــه	را	داشــته	باشــد.

گی های مطلوب خانواده ویژ

	تربیــت	فرزنــد	خــود	 خانــواده	دانش	آمــوز	صدرایــی	نقــش	مهمــی	در
	منــزل	مقصــود	برســاند.	 	تربیــت	را	بــه	ســر ــار کــه	بایــد	ب دارد؛	چــون	اوســت	
	از	 	انتخــاب	دانش	آمــوز مدرســه	بــازوی	تربیتــی	خانــواده	اســت،	پــس	بایــد	در
گی	هــای	خانــواده	دانش	آمــوز	 کــرد.	برخــی	ویژ 	دقــت	 جهــت	خانــواده	او	نیــز

صدرایــی	عبارتنــد	از:

1.	ایمان	و	تقوای	الهی

2.	مؤدب	به	آداب	و	اخالق	اسالمی

3.	معتقد	به	مکتب	تربیتی	قرآن	و	اهل	بیت	علیهم	السالم

4.	اعتقاد	به	والیت	فقیه	و	نظام	جمهوری	اسالمی
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5.	مدافع	ارزش	های	اسالم	وانقالب

6.	مسئولیت	پذیری	نسبت	به	سالمت	جسمی	و	اخالقی	خانواده

	خانواده 7.	صمیمیت،	صداقت،	آرامش	و	احترام	متقابل	در

،	خوش	بینی	و	امید	به	آینده 8.	روابط	محبت	آمیز

کرامت	و	عزت	نفس	اعضای	خانواده 9.	رعایت	

10.	رعایت	عدالت	و	انصاف

	و	عمل گفتار 11.	هماهنگی	

	روابط	خویشاوندی 12.	مدیریت	صحیح	بر

	رفت	و	آمدها	و	معاشرت	های	فرزندان 13.	نظارت	بر

،	متانت،	جذابیت	و	آراستگی 14.	وقار

15.	همســو	بــا	اهــداف	نظــام	تعلیــم	و	تربیــت	اســالمی	و	اهــداف	ســازمان	
و	مــدارس	صــدرا

	تحصیلی	فرزندان 	امور 16.	نظارت	صحیح	بر

	و	همکاری	با	مدرسه 17.	ارتباط	مستمر

18.	رعایت	حیا،	عفاف	و	حجاب

	و	تهدید 	از	سختگیری،	خشونت،	تنبیه	نابجا،	تحقیر 19.	پرهیز

گذاری	امور 	وا 20.	رعایت	وسع	و	توان	در

21.	مشارکت،	هم	فکری	و	تعاون	اعضای	خانواده

	دینی 	و	شعائر 22.	اهتمام	به	تالوت	قرآن	و	اقامه	نماز
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23.	کسب	رزق	و	روزی	حالل

	رسانه	در	محیط	خانواده 	ابزار 24.	مدیریت	استفاده	از

برنامه های پیشنهادی

برخــی	فعالیت	هــا	و	ایده	هــا	بایــد	توســط	مدرســه	و	براســاس	شــرایط	
	برنامه	هــای	عمومــی	پیشــنهادی،	 منطقــه	ای	شــکل	بگیــرد	ولــی	بعضــی	از

عبارتنــد	از:

	بین	روحانی	مدرسه	و	خانواده	ها 1.	ارتباط	گسترده	و	پیگیر

2.	رصد	و	شناسایی	خانواده	ها	و	همکاری	و	هم	آهنگ	سازی

بــا	 خانواده	هــا	 هم	افزایــی	 جهــت	 در	 خانــواده	 آمــوزش	 جلســات	 	.3
مدرســه

	مدرسه 	در 	و	دختر ،	مادر 	و	پسر 4.	اردوهای	پدر

	خانــواده	 	پررنگ	تــر 5.	راه	انــدازی	انجمــن	اولیــاء	و	مربیــان	بــرای	حضــور
	مدرســه در

پیشــنهادی	 لیســت	 ایجــاد	 و	 	مشــاوره	مطمئــن	 کــز مرا 6.	شناســایی	
بــرای	مــوارد	خــاص
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از	 بــرای	محافظــت	 هــر	مجموعــه	 بــازوی	مدیریتــی	 ارزیابــی	 و	 پایــش	
ــا	پیشــرفت	 	شــدن	در	خطاهــا	و	اشــکاالت	اســت	و	کمــک	می	کنــد	ت ــار گرفت

باشــد. آرمان	هــا	و	چشــم	اندازها	 اهــداف،	 بــه	ســمت	 مجموعــه	

	لغزشــگاه	های	موفقیــت	نهادهــای	نظارتــی	هــر	مجموعــه،	انتخــاب	 از
	را	ســرلوحه	 	دو	رویکــرد	زیــر شــیوه	بازرســی	اســت.	آن	هــا	می	تواننــد	یکــی	از
بازرس	مآبانــه	 و	 مچ	گیرانــه	 رویکــردی	 دهنــد:	 	 قــرار خــود	 فعالیت	هــای	
	اساس	شــان	 	البــه	الی	موفقیت	هــا	بیابنــد	و	بــر داشــته	باشــند	تــا	خطاهــا	را	از
کــه	 کننــد	یــا	نگاه	شــان	یافتــن	بســترهایی	باشــد	 توبیــخ	و	تنبیــه	و	مجــازات	

	دارد. ــاری	نیــاز 	آن	هــا	بــه	مســاعدت	و	ی مجموعــه	در

تفــاوت	ایــن		دو	روشــن	اســت،	امــا	مهم	تریــن	نقطــه	افتراق	شــان	ایــن	
ــه	 ــرای	کمــک	ب ــری	قــدم	برمــی	دارد	و	دومــی	ب ــرای	مچ	گی ــی	ب ــه	اول ک اســت	

رشــد	و	پیشــرفت.
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ــه	دو	جهــت	عمــده	مطــرح	شــده	اســت.	اواًل	 ــاب	ب کت فصــل	ســوم	ایــن	
	اســت	 	امــور 	شــفافیت	در کیــد	بــر 	اصــول	مدیریتــی	ســازمان	صــدرا	تأ یکــی	از
ــه	 ک 	پایــش	و	ارزیابــی	نیازمنــد	آن	اســت	 	طرفــی	تحقــق	رویکــرد	دوم	در و	از
نــوع	ارزیابــی	و	روش	آن	بــرای	مخاطــب	شــفاف	شــده	باشــد.	ثانیــًا	مــدارس	
ارزیابــی	 	نحــوه	 از 	اطــالع	 از پــس	 	 نیــز و	ســتادهای	حمایتــی	و	تخصصــی	
	نتایــج	ارزیابــی	ســازمان	 کــرده	و	یــا	از بتواننــد	ارزیابی	هــای	میانــی	طراحــی	
	مــی	تواننــد	بــا	دقــت	 	ایــن	بیــن	مــدارس	نیــز 	اســتفاده	را	ببرنــد.	در کثــر حدا

ــد. 	رشــد	خــود	را	فراهــم	نماین 	ارزیابی	هــا	بســتر در
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بخش	اول؛	چگونگی	ارزیابی

	بــودن	بایــد	جامــع،	صــادق	و	دارای	راه	حــل	باشــد.	 ارزیابــی	بــرای	مؤثــر
مــدارس	صــدرا(،	 )ســازمان	 کل	 ارزیابــی	ســتاد	 ایــن	 	 در ســه	ضلــع	مهــم	
ســتادهای	تخصصــی	)اداره	تبلیغــات	و	آمــوزش	وپــرورش(	و	صف	)مدرســه(	

هســتند.

ارزیابی مدرسه

	ارزیابــی،	ارکان	صــف	بایــد	بررســی	شــوند؛	یعنــی	تمامــی	ارکان	مدرســه	 در
و	 	 کادر 	، مدیــر خانــواده،	 	، دانش	آمــوز هســتند؛	 مهــم	 ارزیابــی	 ایــن	 	 در
	اصلی	تریــن	بخش	هــای	تشــکیل	دهنــده	یــک	مدرســه	 روحانــی	مدرســه	از

اســت.

کــه	بتوانــد	 فرم	هــای	ارزیابــی	بایــد	محرمانــه	و	دارای	ســؤاالتی	باشــد	
	بخش	هــا	راســتی	آزمایی	 	بخــش	را	بــا	دیگــر کــه	پاســخ	های	هــر 	حالــی	 در
ــی	مدرســه	 	مشــکالت	و	مســائل	داخل ــرده	از ــه	نحــوی	شــفاف	پ ــد،	ب می	کن
گــردد. 	مجمــوع	موجــب	رشــد	مدرســه	 	نتیجــه	اطالعــات	آن	در بــردارد	و	در

ارزیابی اداره تبلیغات و آموزش و پرورش

دو	ســتاد	فنــی	و	حمایتــی	یعنــی	آمــوزش	و	پــرورش	و	اداره	تبلیغــات	
	از	صــف	خواهنــد	 ــر 	ارزیابــی	دقیق	ت شهرســتان	و	اســتان،	نقــش	مهمــی	در
ــد	اطالعــات	 ــه	دارن ک ــه	جهــت	فعالیــت	تخصصــی	 ــدام	ب ک 	 داشــت.	اواًل	هــر
	میــدان	دارنــد	و	ثانیــًا	نزدیکــی	آن	هــا	بــه	بــوم	و	منطقــه	 مهــم	و	دقیقــی	از

کنــد. 	ایــن	رابطــه	تولیــد	 عملیــات	می	توانــد	اطالعــات	بــا	اهمیتــی	در
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ارزیابی سازمان مدارس

بخــش	پایــش	و	ارزیابــی	ســازمان	مــدارس	صــدرا،	بــه	عنــوان	ســتاد	کل	
ــع	 	مناب 	روش	تجمیــع	داده		هــا	از ــا	اســتفاده	از کننــده(	ب )ســتاد	هماهنــگ	
بخــش	 ایــن	 بنابرایــن،	 دارد.	 خــود	 وظایــف	 انجــام	 	 در ســعی	 مختلــف،	
کارآمــد	خــود	بخشــی	بــرای	تجمیــع،	تحلیــل	و	ارائــه	 	شــکل	صحیــح	و	 در
در	 مــدارس	 معضــالت	 و	 مشــکالت	 بــا	 مواجهــه	 	 در عملیاتــی،	 پیشــنهاد	
از	 ارزیابــی،	 و	 پایــش	 بخــش	 کــه	 منابعــی	 برخــی	 اســت.	 	 کشــور 	 سراســر

	اســت: 	زیــر 	قــرار اطالعــات	آن	هــا	اســتفاده	می	کنــد	از

1. اطالعات موجود در سامانه های معاونت

	ســامانه	های	آموزشــی	یکــی	از	 نحــوه	اســتفاده	و	تکمیــل	اطالعــات	در
	کشــف	فعالیــت	صــف	و	نحــوه	مستندســازی	آنهاســت.	بدیهــی	 مســیرها	در
	منابــع	 	ایــن	ســامانه	ها	یکــی	از 	در 	نحــوه	عملکــرد	مدیــر اســت	دقــت	در

ــود. 	نحــوه	عملکــرد	او	در	صــف	خواهــد	ب ــی	از ارزشــمند	اطالعات

2. اطالعات حاصل از سفر ها و ماموریت ها

	ســفرهای	اســتانی	به	واســطه	ارتبــاط	نزدیــک	بــا	مدیــران	مــدارس	 در
و	مســئولین	ســازمان	تبلیغــات	و	مدیــران	آمــوزش	و	پــرورش	و	مســئولین	

شــهری،	اطالعــات	میدانــی	قابــل	اعتنایــی	بــه	دســت	می	آیــد.

گاهــی	بازدیــد	میدانــی	و	مشــاهده	حضــوری	اتفــاق	می	افتــد	و	در	 	 	از هــر
ــرای	 ــی،	خــود	ب ــا	مســئول	بخــش	پایــش	و	ارزیاب 	اســت	ت ــاز برخــی	مــوارد	نی

کنــد. 	 کســب	اطالعــات	تکمیلــی	بــه	منطقــه	ای	ســفر
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3. اطالعات به دست آمده از تماس ها و ارتباطات

	می	کننــد	و	بالعکــس	 کــه	مدیــران	بــا	اعضــای	ســتاد	برقــرار تماس	هایــی	
کــردن	فــرم	مربوطــه	توســط	 	 	پــر کــه	پــس	از حــاوی	پیامهــای	مهمــی	اســت	
کشــف	 آن	 	 از مهمــی	 اطالعــات	 و	 شــده	 تحلیــل	 و	 تجزیــه	 ســتاد،	 عضــو	

می	شــود.	

4. اطالعات مندرج در نامه ها و مکاتبات

از	 کــی	 حا پاســخگویی	 نحــوه	 اداری،	 مکاتبــات	 و	 نامه	هــا	 بــه	 پاســخ	
	وظایــف	 ســرعت	عمــل،	دقــت	و	بازدهــی	آن	واحــد	خواهــد	بــود.	یکــی	از

	بــی	ارزش	اســت. بخــش	ارزیابــی	بررســی	همیــن	اطالعــات	بــه	ظاهــر

اطالعــات	 جمــع	آری	 روش	 ســازمان،	 ارزیابــی	 	 در عملکــرد	 روش	 امــا	
کنــار	 اســت؛	زیــرا	آنچــه	ایــن	اطالعــات	را	ارزشــمند	می	کنــد،	چینــش	آن	هــا	
	آنهاســت.	ایــن	اطالعــات	 هــم	و	ســاماندهی	و	اســتخراج	یــک	ارزیابــی	کلــی	از
	و	 گــره	خــوردن	آن	هــا	بــا	یکدیگــر گاهــی	بــه	تنهایــی	هیــچ	ارزشــی	نــدارد؛	ولــی	
کلــی	 	نتیجــه	نهایــی	و	بــرآورد	 مشــاهدات	و	بررســی	های	عینــی	می	توانــد	در

	عملکــرد	واحــد	تأثیــر	جــدی	داشــته	باشــد. از
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بخش	دوم؛	شیوه	های	اثربخشی	ارزیابی

پایــش	و	ارزیابــی	بــرای	آن	کــه	بــه	نتیجــه	مطلــوب	برســد	چنــد	مرحلــه	را	
کنــد: بایــد	طــی	

الف( جمع آوری داده

	مــاده	دوم	بــه	صــورت	 کــه	در مرحلــه	اول،	جمــع	آوری	داده	هــا	اســت	
تفصیلــی	منابــع	آن	توضیــح	داده	شــد.	امــا	مراحــل	عملیاتــی	و	میدانــی	
بــه	ســرعت	دچــار	 	 جمــع	آوری	داده	براســاس	پیشــرفت	و	تکنولــوژی	روز
ــه	روز	 ــب	ب 	مرت ــز 	و	تحــول	می	شــود.	بنابرایــن	روش	هــای	عملکــرد	نی ــر تغیی

بــه	مــدارس	اطالع	رســانی	می	شــود. 	طــرق	مختلــف	 از و	 می	شــود	

ب( راستی آزمایی

مرحلــه	دوم،	راســتی	آزمایی	و	پیگیــری	صحت	ســنجی	آنهاســت؛	زیــرا	
	آینــده	تمــام	تحلیــل	و	بررســی	ها	روی	همیــن	اطالعــات	انجــام	می	شــود.	 در
کــرد.	 بنابرایــن	بایــد	از	صحــت	اطالعــات	و	اصالــت	آن	اطمینــان	حاصــل	
کمــک	در	 گاهــی	بــا	 	طــرق	مختلــف	اتفــاق	می	افتــد؛	 ایــن	راســتی	آزمایی	از
گاهــی	بــا	بازدیدهــای	 	دادن	اطالعــات	بــه	دســت	می	آیــد	و	 	هــم	قــرار کنــار

میدانــی.

ج( تحلیل

کــه	پیچیده	تریــن	بخــش	ایــن	فراینــد	 مرحلــه	ســوم،	تحلیــل	داده	هــا	
گرفتــن	 	 ــرار 	هــم	ق ــار کن ــا	 ــه	ب 	ایــن	مرحل و	شــاید	مهم	تریــن	آن	هــا	باشــد.	در
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	رســید.	البتــه	بــرای	نتیجــه	 اطالعــات	خــام	می	تــوان	بــه	نتایــج	معنــادار
بخــش	بــودن	مرحلــه	تحلیــل	اطالعــات،	پیــش	از	جمــع	آوری	داده	بایــد	

کــرد. برنامه	ریــزی	

د( پیشنهاد پیش برنده

و	 نتیجــه	 یــک	 ایجــاد	 و	 داده	هــا	 	 از گرفتــن	خروجــی	 مرحلــه	چهــارم،	
	اســاس	پتانســیل	 کــه	بتوانــد	نقــاط	ضعــف	را	بــر پیشــنهاد	عملیاتــی	اســت	
گزارشــات	و	 	 کنــد.	ایــن	پیشــنهاد	بایــد	مبتنــی	بــر کــم	 موجــود	برطــرف	یــا	
	راســتای	اهــداف	و	 ــرد	و	در ــی	صــورت	بگی 	ارزیاب آمارهــای	بدســت	آمــده	از

	باشــد. کلــی	ســازمان	نیــز برنامه	هــای	

گزارش ه ( تولید 

ــزارش	جامــع،	دقیــق	و	شــفاف	از	جمــع	بنــدی	 گ ــه	پنجــم،	تولیــد	 مرحل
گــزارش	 	نهایــت،	طــرح	توجیهــی	پیشــنهاد	عملیاتــی	اســت.	ایــن	 	و	در آمــار
کنــارش	 	 	بررســی	داده	هــا	بــه	دســت	آمــده	و	در کــه	از شــامل	تحلیلــی	اســت	

یــک	پیشــنهاد	عملیاتــی	هــم	ضمیمــه	شــده	اســت.

و( اطالع رسانی

گزارش	هــا	آن	اســت	 	داده	هــا	و	تهیــه	 	اطمینــان	از آخریــن	مرحلــه	پــس	از
بــه	واحــد	صفــی	و	 راه	حل	هــا	 و	 بــه	همــراه	پیشــنهادها	 گــزارش	 ایــن	 کــه	
ســتادهای	همــراه	اطالع	رســانی	شــود	تــا	بتوانــد	مبنــای	تصمیمــات	و	تغییــر	

گــردد. 	واحدهــا	 جهت	هــای	احتمالــی	در
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	مســیر	 گونــی	در گونا 	مدرســه	داری	بــه	تنهایــی	مشــکالت	 کار پیچیدگــی	
ــا	 ــی	ب 	ســازمان	فعل ــد.	امــا	مدرســه	داری	در مدیریــت	مدرســه	ایجــاد	می	کن
کندگــی	گســترده	 وجــود	ســتادهای	متعــدد	و	تعــدد	مــدارس	بــه	همــراه	پرا
ناهماهنگی	هــای	 و	 مشــکالت	 زمینــه	 می	توانــد	 فرهنگــی	 و	 جغرافیایــی	
	می	توانــد	زمینــه	چنــد	مدیریتــی	 بیشــتری	را	فراهــم	کنــد.	تعــدد	ســتادها	نیــز
معنــای	 بــه	 ایــن	 و	 کنــد	 ایجــاد	 را	 مختلــف	 بخش	هــای	 مطالبه	گــری	 و	

	مدیریــت	باشــد.	 	در پیچیدگــی	بیشــتر

	صــورت	تعامــل	صحیــح	و	ســازنده،	وجــود	همیــن	ســتادها	 	طرفــی	در از
کاســته	و	کمک	هایــی	اجرایــی	و	 	مدیریــت	مدرســه	 	بزرگــی	از می	توانــد	بــار
ــه	تنهایــی،	 ــه	امــکان	اجــرای	آن	هــا	ب ک ــد	 ــت	مدرســه	بکن ــه	مدیری علمــی	ب

	نبــوده	اســت. بــرای	مدرســه	امکان	پذیــر

	ایــن	بیــن	می	توانــد	مســیردوم	را	پیــش	پــای	مســئولین	 امــا،	آنچــه	در
گاهــی	و	 کنــد،	آ کمــک	را	بــه	رفــع	موانــع	و	مشــکالت	 بگــذارد	و	بزرگتریــن	
اتفاقــات	و	 رونــد	 	وظایــف،	 از بــزرگ	 ایــن	خانــواده	 شــناخت	همــه	اعضــا	

اســت. ســازمان	 مختلــف	 بخش	هــای	 	 در موجــود	 بســترهای	

کافــی	بــه	زمینه	هــای	ایجــاد	مشــکل	و	 کثــر	مشــکالت	عــدم	علــم	 ریشــه	ا
	ســازمان،	پیش	بینــی	 کــه	بــه	بهتریــن	نحــو	در راه	هــای	حــل	مســأله	اســت	
کتــاب	نیــز	 	فوایــد	مهــم	ایــن	 حــل	آن	تــدارک	دیــده	شــده	اســت.	یکــی	از

ایجــاد	همیــن	هماهنگــی		بیــن	ســازمانی	اســت.
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بخش	اول؛	سلسله	مراتب

کامــل،	دربــاره	سلســله	مراتــب	 	 کتــاب	بــه	طــور 	فصــل	اول	همیــن	 در
نحــوه	 و	 مختلــف	 ســتادهای	 همچنیــن	 شــد.	 بیــان	 مطالبــی	 ســازمانی	
مطلــب	 اهمیــت	 جهــت	 بــه	 کــه	 شــد	 مطــرح	 	 یکدیگــر بــا	 آنهــا	 ارتبــاط	

می	شــود. بیــان	 	 دیگــر 	 بــار آن،	 	 از خالصــه	ای	

و	 آمــوزش	 می	کننــد:	 تجربــه	 را	 متفــاوت	 ســتاد	 ســه	 صــدرا	 مــدارس	
پــرورش	بــه	عنــوان	»ســتاد	تخصصــی«،	ادارت	تبلیغــات	بــه	عنــوان	»ســتاد	

کل«. حمایتــی«	و	ســازمان	مــدارس	بــه	عنــوان	»ســتاد	

	واقــع	 ســتاد	کل،	وضــع	خــط	مشــی	و	سیاســت	عمومــی	ســازمان	و	در
نقــش	هماهنگ	کننــده	مــدارس	صــدرا	را	بــه	عهــده	دارد.

	آمــوزش	و	پــرورش	خالصــه	می	شــود	 ســتاد	تخصصــی	بــا	مدرســه	داری	در
	تخصصــی	آمــوزش	و	پــرورش	از	 	امــور 	اجرایــی	در و	مــدارس	و	روســای	دوایــر

ایــن	مجموعــه	تبعیــت	می	کننــد.

ســتاد	حمایتــی	بــه	جهــت	دسترســی	بــه	منابــع	و	اعتبــارات،	همچنیــن	
تبلیغــات	 ادارت	 بــه	صــف،	 ســتاد	 نزدیکتریــن	 فعالیــت	 محــل	 	 در 	 تمرکــز
کامــل	 	تأســیس	مدرســه	و	پشــتیبانی	 منطقــه	اســت.	نماینــده	مؤســس	در

	مــدارس	جــزو	وظایــف	ایــن	ســتاد	می	باشــد. ســاختمانی	و	مالــی	از

کل	)ســازمان	مــدارس(	در	 ســتاد	حمایتــی	)ادارت	تبلیغــات(	و	ســتاد	
رأس	هــرم	)ســازمان	تبلیغــات	اســالمی(	بــه	هــم	متصــل	می	شــوند	و	ریاســت	
	دو	اشــراف	دارد.	ایــن	هم	پوشــانی	اهــداف	بــه	شــدت	 	هــر عالیــه	ســازمان	بــر

	مثبــت	دارد.	 	هم	گرایــی	وهم	دلــی	دو	ســتاد	تأثیــر در
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ایــن	آمیختگــی	بیــن	نهــادی	شــاید	مقــداری	وظایــف	و	مســئولیت	ها	را	
ــران	 کادرســازی	مدی کمیتــی	مــدارس	و	 ــرای	اداره	حا ــی	ب ــد؛	ول کن ســنگین	
کنــون	 	ســازمان	تبلیغــات	اســالمی،	هــم	ا 	تــراز میانــی	انقــالب	اســالمی	در

ــه	اســت. بهتریــن	الگــو	و	نمون

	ســازمان	مــی	توانــد	 	فــرد	در 	اطــراف	ایــن	تشــکیالت	هــر بــا	دقــت	در
	ســازمان	تعامــل	 ــا	افــراد	دیگــر کنــد	و	ب وظایــف	و	اختیــارات	خــود	را	کشــف	

	و	مؤثرتــری	داشــته	باشــد. بهتــر

ایــن	تشــکیالت،	مدرســه	می	دانــد	در	 	 بــا	تعاریــف	مشــخص	شــده	در
کــدام	درخواســت	 کنــد.	 کــدام	بخــش	مراجعــه	 	مشــکل	بــه	 	هــر صــورت	بــروز
	قبــال	آن	پاســخگو	باشــد.	همچنیــن	 	ســتاد	بــه	حــق	اســت	و	بایــد	در از
بــا	حفــظ	 نباشــد	 ســتاد	 آن	 اختیــارات	 گســتره	 	 در کــه	 درخواســت	هایی	

	دهــد. 	اولویت	هــای	بعــدی	قــرار احتــرام	متقابــل	آن	را	در

مراتــب	 سلســله	 ایــن	 براســاس	 می	داننــد،	 	 نیــز مختلــف	 ســتادهای	
گســتره	 	 کــدام	بخش	هــا	در و	 کننــد	 ایفــای	نقــش	 بایــد	 کــدام	بخــش	 	 در

نیســت. آنــان	 اختیــارات	
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	مدیر بخش	دوم؛	فرآیند	تأسیس	و	تغییر

تأسیس مدرسه

	تاریــخ	91/9/26	در	خصــوص	 براســاس	نامــه	شــماره	1/17/1015س	در
بــه	 تبلیغــات	 ســازمان	 اســالمی،	 معــارف	 مــدارس	 ســازمان	 درخواســت	
 794 جلســه	 مصــوب	 دولتــی	 دســتگاه		های	 بــه	 وابســته	 	 کــز مرا عنــوان	
دوره	هــای	 	 در اداری،	 مراحــل	 طــی	 	 از پــس	 می		توانــد	 عالــی،	 شــورای	
ــا	رشــته	های	 پیــش	دبســتانی،	ابتدایــی،	متوســطه	اول	و	متوســطه	دوم	ب

مختلــف،	اقــدام	بــه	تأســیس	مــدارس	نمایــد.

	دهند: 	قرار 	را	مدنظر 	موارد	زیر 	اخذ	مجوز پیشنهاد	می	شود	قبل	از

ایــن	 	 در می	شــود،	 ابــالغ	 ســاالنه	 تأســیس،	 فرآینــد	 زمان	بنــدی	 	.1
	اتمــام	زمان	بنــدی	 از کــه	فرآینــد	تأســیس	پیــش	 خصــوص	تــالش	شــود	

اســفند(. 	 از قبــل	 	معمــول	 طــور )بــه	 انجــام	شــود	

دولتــی	 »مــدارس	 صــورت	 بــه	 اســاس		نامه	 مبنــای	 	 بــر مــدارس	 	.2
می	شــوند. تأســیس	 وابســته«	

	دیگــر	 	مــدارس	صــدرا	همــان	قوانیــن	نظــارت	بــر کــم	بــر 3.	قوانیــن	حا
می	باشــد. مــدارس	

	تأییــد	و	معرفــی	بــه	ســازمان	صــدرا،	اقــدام	 4.	متقاضیــان	تأســیس،	پــس	از
	اداره	کل	آمــوزش	و	پــرورش	اســتان	می	نماینــد. بــه	اخــذ	موافقــت	اصولــی	از

	طــرف	ســازمان	 ــا	تأمیــن	فضــا	از 	بررســی	های	الزم	و	تأییــد	و	ی 5.	پــس	از
تبلیغــات،	پیــرو	موافقــت	اصولــی	اخــذ	شــده،	درخواســت	تأســیس	یــک	

شــعبه	مدرســه	صــدرا	مطــرح	می	گــردد.
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6.	نامــه	تأســیس	بــه	مســئول	مقطــع	آمــوزش	و	پــرورش	ارجــاع	می	شــود	
	ارجــاع	داده	شــود. تــا	جهــت	بررســی	بــه	معاونــت	مذکــور

7.	رونوشــت	نامــه	اداره	آمــوزش	و	پــرورش	بایــد	بــه	ســازمان	مــدارس	
صــدرا	ارســال	شــود.

تبلیغــات	 ســازمان	 عهــده	 بــه	 صــدرا	 مــدارس	 ســاختمان	 تأمیــن	 	.8
	صــورت	همــکاری	آمــوزش	و	پــرورش،	می		توانــد	تأمیــن	 می	باشــد،	امــا	در

مــکان	توســط	ایــن	نهــاد	انجــام	شــود.

	تامیــن	ســاختمانی	 تبصــره	1(	پیشــنهاد	می	شــود	ســازمان	تبلیغــات	در
	همــکاری	آمــوزش	و	پــرورش	 کنــد	تــا	از ک	و	امــوال	ســازمان	اســتفاده	 	امــال از

	نمایــد. 	زمینه	هــا	اســتفاده	بهتــر 	ســایر در

حاضــر	 مــوارد	 	 از بســیاری	 	 در مــدارس	 نوســازی	 ســازمان	 	)2 تبصــره	
تبلیغــات	 بــرای	ســازمان	 مــدارس	 	ســاخت	 در و	مشــارکت	 بــه	همــکاری	
گســترش	مــدارس	صــدرا	بهــره	 	ایــن	ظرفیــت	می	تــوان	بــرای	 می	باشــد؛	از

گرفــت.

کارگــروه	کمیتــه	عمــران	و	توســعه	ســازمان	تبلیغــات	 بــه	اســتناد	مصــوب	
ســازمان	 وقــت	 محتــرم	 ریاســت	 تأییــد	 بــه	 	1382/05/1 تاریــخ	 	 در کــه	
تبلیغــات	رســید،	همچنیــن	الحاقیــه	شــماره	4/3140	مــورخ	1383/05/7 
مــدارس	علــوم	و	معــارف	اســالمی،	چنــد	نکتــه	بــرای	تأســیس	و	بهره		گیــری	

	فضاهــای	فرهنگــی	)آموزشــی(	وجــود	دارد: از

مــدارس	علــوم	و	معــارف	اســالمی،	فضایــی	اســت	بــا	تعــداد	کالس		هــای	
	و	فضاهــای	جنبــی	متناســب	بــا	اســتاندارهای	ســازمان	نوســازی	 مــورد	نیــاز
	مــدارس؛	ضمــن	این	کــه	شایســته	اســت	مالحظــات	مــورد	نیــاز	 و	تجهیــز

	ایــن	مــکان	مهیــا	باشــد.	 مــدارس	معــارف	اســالمی	بــرای	آمــوزش،	در
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کــه	ســازمان	تبلیغــات	دارای	مــکان	فرهنگــی	متناســب	 	شــهرهایی	 در
	فضاهــای	 بــا	حداقــل	اســتاندارد	آموزشــی	اســت،	اولویــت	بــا	اســتفاده	از

	بــه	جــای	احــداث	می		باشــد. مذکــور

تغییر و معرفی مدیر جدید

کلیدی	تریــن	نقــش	در	 	مدرســه	صاحــب	 گفتــه	شــد	مدیــر کــه	 	 همانطــور
	نهایــی	صــف	 ســازمان	مــدارس	صــدرا	و	مســئول	مســتقیم	و	تصمیم	گیــر
	ســتادهای	ســه	 ــه	در ک 	برنامــه	و	طرحــی	 ــه	همیــن	دلیــل	هــر مــی	باشــد.	ب
	مدرســه	 گانــه	)حمایتــی،	تخصصــی	و	کل(	تولیــد	شــود،	بایــد	توســط	مدیــر
	ســتاد	 کــه	در بــه	نتیجــه	و	بهره	بــرداری	برســد.	ممکــن	اســت	طــرح	خوبــی	
بــرای	آن	زحمــت	زیــادی	کشــیده	شــده	اســت	بــه	راحتــی	در	صــف	خــراب	
	چنــان	بــه	 شــده	و	نتیجــه	عکــس	بدهــد؛	ولــی	طــرح	ناقصــی	توســط	مدیــر
کــه	اثربخشــی	آن	بــر	 خوبــی	اجــرا	شــود	و	نقــاط	ضعفــش	پوشــش	داده	شــود	

همــگان	نمایــان	شــود.

	یــک	 گانــه	در پــس،	طبیعــی	اســت	زمانی	کــه	تمــام	تــالش	ســتادهای	ســه	
	شــود.	 ــز فــرد	خالصــه	می	شــود،	ابزارهــای	نظارتــی	و	ارزیابــی	روی	او	متمرک
	مواقــع	ضــرورت	 	بــه	موقــع	او	در 	و	تغییــر بنابرایــن،	انتخــاب	دقیــق	مدیــر

	آینــده	صــدرا	خواهــد	بــود.	 کننــده	در 	مســائل	مهــم	و	تعییــن	 یکــی	از

	معرفــی	و	تغییــر	 	ایــن	میــان	نقــش	ســتاد	حمایتــی	)اداره	تبلیغــات(	در در
	منطقــه	عملیــات	و	بررســی	 	در 	اســت؛	زیــرا	او	بــا	حضــور 	انکارپذیــر مدیــر
	خــوب	و	دقیقــی	بــه	ســتاد	کل	 	نزدیــک	می	توانــد	مشــورت	بســیار دقیــق	و	از
	تعییــن	مدیــر	 	ادارات	تبلیغــات	در کــه	نظــر بدهــد	و	بــه	همیــن	جهــت	اســت	

کننــده	اســت. تعییــن	
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	و	انجــام	 	مدیــر پاشــنه	آشــیل	ایــن	بحــث	تصمیــم	بــه	موقــع	بــرای	تغییــر
	نقــاط	آســیب	همیشــگی	 کــه	از 	زمــان	مناســب	اســت.	نکتــه	ای	 مراحــل	در

	مدیــران	اســت. جابجایــی	و	تغییــر

)آمــوزش	 تخصصــی	 ســتاد	 نظــرات	 بی	نقــص	 و	 کامــل	 اعمــال	 بــرای	
	زمــان	 	بایــد	مدیــر	جدیــد	در 	و	معرفــی	مدیــر 	مــورد	تغییــر و	پــرورش(	در
مناســب	معرفــی	شــود	تــا	بتوانــد	مراحــل	اداری	ســتاد	تخصصــی	را	طــی	
	موقــع	مناســب	بــه	دســت	بگیــرد. 	را	در کــرده	و	بــا	موفقیــت	کامــل	زمــام	امــور

	می	شــود	و	شــرط	 آزمــون	مدیریــت	اســفند	مــاه	برگــزار کــه	 	آنجایــی	 از
	ایــن	آزمــون	اســت،	الزم	اســت	پیش	بینــی	معرفــی	 	قبولــی	در پذیــرش	مدیــر
	ایــن	زمــان	انجــام	شــود	تــا	فرصــت	شــرکت	در	 	پیشــنهادی	قبــل	از مدیــر

ــرود. 	بیــن	ن ــرای	او	از آزمــون	ب

	اردیبهشــت	مــاه	بــرای	 ،	پیــش	از معرفــی	نهایــی	و	تعییــن	تکلیــف	مدیــر
	الزم	اســت. تکمیــل	مــوارد	و	تأییــد	ســتادهای	همــکار
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	رشته	و	ترک	تحصیل بخش	سوم؛	تغییر

	بــا	آن	 کــه	مدرســه	و	دانش	آمــوزان	معارفــی	بیشــتر 	مشــکالتی	 یکــی	از
از	 برخــی	 اســت.	 میــان	دوره	ای	 تــرک	تحصیــل	 و	 رشــته	 	 تغییــر درگیرنــد،	
ــادآور	 ــه	ی ــه	البت ک ــردد	 	می	گ ــر 	اینجــا	ذک ضوابــط	و	اصــول	ایــن	دو	مســأله	در
بــه	 	ســالیانه	 به	طــور رابطــه	 ایــن	 	 در و	مصوبــات	 می	شــویم	بخشــنامه	ها	
	لحــاظ	زمانــی	و	شــکلی	 روزرســانی	می	شــود	و	آزمون	هــا	و	فرم	هــای	آن	از

	اســت. متغییــر

تغییر رشته

	رشــته	 بــه	اســتناد	بندهــای	1	و	2	مــاده	112	آیین	نامــه	آموزشــی	تغییــر
و	 فنی	وحرفــه	ای	 رشــته	های	 و	 شــاخه	ها	 	 از هریــک	 	 در دانش	آمــوزان	
	دروس	 	رشــته	برخــی	از 	امتحــان	تغییــر نظــری،	مســتلزم	شــرکت	آنــان	در

می	باشــد. دوم	 متوســطه	

	رشــته	 	از 	رشــته	ها	بــه	رشــته	معــارف	و	همین	طــور 	ســایر 	رشــته	از تغییــر
	اســت	و	مطابــق	 	پایــه	دهــم	و	یازدهــم	مقــدور 	رشــته	ها	در معــارف	بــه	ســایر

بــا	آییــن	نامــه	انجــام	می	شــود.

	رشــته	درون	شــاخه	ای	دوره	دوم	متوســطه	مشــتمل	بــر	 مراحــل	تغییــر
ســه	بخــش	اصلــی	اســت:

	رشته	و	موافقت	مسئولین	مربوطه الف(	تکمیل	فرم	های	تغییر

	رشته 	آزمون	های	تغییر ب(	معرفی	و	شرکت	در

ج(	تطبیق	دروس	رشته	قبلی	با	رشته	جدید



131

ترک تحصیل

بــه	اســتناد	مصوبــه	جلســه	932	شــورای	عالــی	آمــوزش	و	پــرورش	مــورخ	
	امتحانــات	نوبــت	دوم	 	پایــه	دهــم	قبــل	از 	دانش	آمــوز گــر 1395/03/17،	ا
	پرونــده	وی	تــرک	تحصیــل	ثبــت	می	شــود	و	ایــن	 کنــد،	در تــرک	تحصیــل	
	همــان	پایــه	بــه	شــرط	داشــتن	شــرایط	آن	پایــه	 فــرد	ســال	بعــد	میتوانــد	در

کنــد.	)تبصره1مــاده	77(  ثبــت	نــام	

نوبــت	 امتحانــات	 	 از بعــد	 یــا	دوازدهــم	 یازدهــم	 پایــه	 	 	دانش	آمــوز گــر ا
کلیــه	 کنــد،	برایــش	تــرک	تحصیــل	نمی	تــوان	زد	و	بــرای	 اول	تــرک	تحصیــل	
کتبــی	نوبــت	دوم	غیبــت	زده	خواهــد	شــد.	دانش	آمــوزان	 	و	 نمــرات	مســتمر
	ســال	تحصیلــی	بعــد	بــا	رعایــت	شــرایط	پیــش	نیــاز	 پایه	هــای	یازدهــم	در
	پایــه	دوزادهــم	تحصیــل	خواهنــد	نمــود	)تبصــره	2	مــاده77(	و	 دروس،	در
	همــان	 ــا	دی	مــاه	در 	ی ــات	شــهریور 	امتحان ــه	دوزادهــم	در دانشــآموزان	پای
	ادامــه	 	راه	دور 	مــدارس	بزرگســال	یــا	از 	یکــی	از مدرســه،	یــا	ســال	بعــد	در

تحصیــل	خواهنــد	داد.	)تبصــره	3	مــاده	77(
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بخش	چهارم؛	مشکالت	جاری	مدارس

	ســه	بخــش	دســته	بندی	 	ایــن	بخــش	مشــکالت	جــاری	مدرســه	را	در در
	دســته	نشــان	می	دهــد	متولــی	رســیدگی	بــه	مشــکالت	 کردیــم.	عنــوان	هــر

	ســتادهای	ســه	گانه	اســت. کــدام	یــک	از آن	بخــش	

الف( حمایتی

،	ســتاد	حمایتــی	یــا	ادارات	تبلیغــات	منطقــه	 	ایــن	بخــش	متولــی	امــور در
است.

1. امور مربوط به مکان مدرسه

تأمیــن	فضــای	آموزشــی	مدرســه	طبــق	اساســنامه	مــدارس	وابســته،	
وظیفــه	مؤســس	اســت.	همچنیــن	مدیــرکل	تبلیغــات	اســتان،	نماینــده	
	جــاری	و	امکانــات	 	تأســیس	مــدارس	اســتان	و	متولــی	امــور مؤســس	در
	بخــش	سلســله	مراتــب	توضیــح	 	طرفــی	در مــدارس	اســتان	می	باشــد.	از
ادارت	 توســط	 اســتان	 	 در زیرســاختی	 و	 اســتانی	 منابــع	 کــه	 شــد	 داده	
تبلبغــات	بــه	عنــوان	ســتاد	حمایتــی،	تأمیــن	می	شــود.	ســازمان	مــدارس	
	تمــام	 ــود	و	از 	ایــن	امــور	خواهــد	ب ــر	مشــکالت	مــدارس	در 	پیگی ــز صــدرا	نی
همچنیــن	 کــرد.	 خواهــد	 اســتفاده	 	 مســیر ایــن	 	 در خــود	 ظرفیت	هــای	
	امــام	 ظرفیــت	آمــوزش	و	پــرورش	و	ســایر	ظرفیت	هــای	اســتانی	ماننــد	دفتــر
کمــک	حــال	 جمعــه،	اســتانداری	و..	تحــت	شــرایط	مشــخصی	می	تواننــد	

مــدارس	باشــند.
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2. تأمین مالی امور جاری مدرسه

گفتــه	شــد	مدیــرکل	تبلیغــات	اســالمی	اســتان،	نماینــده	 کــه	 	 همان	طــور
	جــاری	و	امکانــات	 	تأســیس	مــدارس	اســتان	و	متولــی	امــور مؤســس	در
کــه	منابــع	 	اســت	 	قابــل	ذکــر نیــز 	این	جــا	 مــدارس	اســتان	می	باشــد.	در
	ســاختی	توســط	ســتاد	حمایتــی	تأمیــن	خواهــد	شــد	و	بــاز	 اســتانی	و	زیــر
	ســازمان	های	 آمــوزش	و	پــرورش	و	دیگــر هــم	ســازمان	مــدارس	صــدرا	و	

کمــک	حــال	مــدارس	باشــند. حمایتــی	می	تواننــد	

3. کمبود امکانات اداری

ــر	 	عهــده	مدی ــر ،	ب ــاز 	مثــل	مــورد	دوم	وظیفــه	تأمیــن	نی ــز 	ایــن	جــا	نی در
کــه	همچنــان	بــا	حمایــت	ســازمان	 کل	تبلیغــات	اســالمی	اســتان	می	باشــد	
	مدرســه	رفــع	نیــاز	خواهــد	 	ســازمان	های	حمایــت	کننــده	از مــدارس	و	دیگــر

شــد.

4. جذب روحانی مدرسه

کــه	مدیــران	ادارات	 	ایــن	شــد	 ــر ــا	ب گرفتــه	بن ــا	هماهنگی	هــای	صــورت	 ب
	خــود	بــرای	تأمیــن	روحانــی	مــدارس	 	ظرفیــت	روحانــی	مســتقر تبلیغــات	از
	ایــن	راســتا	بــا	 	در کننــد	و	منابــع	اســتانی	و	شهرســتانی	نیــز صــدرا	اســتفاده	
	ســازمان	های	حمایتــی	 	ای	جــا	نیــز آن	هــا	هماهنــگ	باشــند.	همچنــان	در

	مدرســه	خواهنــد	بــود. یاریگــر
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ب( تخصصی

و	 مربــوط	می	شــود	 پــرورش	 و	 آمــوزش	 بــه	 آن	 حــل	 و	 ایــن	مشــکالت	
متولــی	اصلــی	رفــع	آن	ادارات	منطقــه	ای	آمــوزش	و	پــرورش	اســت	و	شــامل	

	می	شــوند: مــوارد	زیــر

5. جذب معلم دروس عمومی

طبــق	اساســنامه	مــدارس	وابســته،	مــدارس	صــدرا	جــزء	مــدارس	دولتــی	
	آن	توســط	آمــوزش	و	پــرورش	تأمیــن	 کادر محســوب	می	شــود	و	معلمــان	و	
	خــارج	 کادر 	شــرایط	خــاص	امــکان	تأمیــن	معلــم	یــا	 می	گردنــد.	البتــه	در
کــه	 آمــوزش	و	پــرورش	ممکــن	اســت	)ماننــد	روحانــی	مدرســه(	 	نهــاد	 از
	طبــق	 کار 	ایــن	 بایــد	توســط	اداره	تبلیغــات	ایــن	مســأله	مرتفــع	شــود.	در
بایــد	برخــی	مراحــل	قانونــی	طــی	شــود؛	ماننــد:	مصاحبــه	و	 اساســنامه	
ــی	 گزینــش	آمــوزش	و	پــرورش	و	...این	جــا	هــم	ســازمان	صــدرا	حامــی	خوب

بــرای	مــدارس	می	باشــد.

6. جذب معلم دروس تخصصی

	دارد	 	اولویــت	قــرار 	آمــوزش	و	پــرورش	تأمیــن	دروس	تخصصــی	در 	در
	معلمــی	توانایــی	تدریــس	دروس	تخصصــی	را	دارد،	جــذب	او	در	 ــر گ ــذا	ا ول
	تدریــس	عمومــی	اولویــت	دارد.	امــا	ایــن	بــه	معنــای	 رشــته	تخصصــی	بــر
	ســوی	آمــوزش	و	پــرورش	یــا	 گزینــش	و	نظــارت	از کــه	مراحــل	 آن	نیســت	
ســازمان	تبلیغــات	صــورت	نگیــرد؛	بلکــه	ضمــن	انجــام	تمامــی	ایــن	مراحــل	
	بــا	تمــام	ظرفیــت	خــود	حامــی	 	ســازمان	مــدارس	صــدرا	نیــز 	صــورت	نیــاز در

ــود. مدرســه	خواهــد	ب



135

کادر نیروی انسانی )غیر از معلم( 7. کسری 

بــه	 صــدرا	 مــدارس	 	 کادر تأمیــن	 وابســته،	 مــدارس	 اساســنامه	 طبــق	
کــه	طبــق	قانــون	 عنــوان	مــدارس	دولتــی	برعهــده	آمــوزش	و	پــرورش	اســت	
	ماننــد	مــدارس	دولتــی	 کادر 	 ،	معاونیــن	و	ســایر و	جــدول	تعــداد	دانش	آمــوز
	و	تحــت	شــرایط	 	صــورت	نیــاز بــه	مــدارس	صــدرا	اختصــاص	می	یابــد.	در
آمــوزش	و	پــرورش	 	نهــاد	 ،	خــارج	از کادر خــاص	امــکان	تأمیــن	معلــم	یــا	
	از	 	عبــور کــه	توســط	اداره	تبلیغــات	بررســی	می	شــود	و	بعــد	از ممکــن	اســت	
	ایــن	 	می	گیــرد.	در 	مدرســه	قــرار 	اختیــار گزینــش	آمــوزش	و	پــرورش	در کانــال	

جــا	نیــز	حمایــت	ســازمان	های	حامــی	پشــتوانه	مــدارس	می	باشــد.

ج( هماهنگی

ــی	رفــع	آن	ســتاد	مرکــزی	 کــه	متول 	این	جــا	چنــد	اشــکال	وجــود	دارد	 در
کننــده	می	باشــد: ســازمان	صــدرا	به	عنــوان	ســتاد	کل	یــا	هماهنــگ	

8. اشکال در توجیه برنامه ها )آموزشی، فرهنگی و...(

انتظــارات	مطــرح	 براســاس	 فرهنگــی	 و	 آموزشــی	 برنامه	هــای	 توجیــه	
کتــاب	و	برنامه	هــای	ابالغــی	ســالیانه	وظیفــه	ســازمان	 	همیــن	 شــده	در
کننــده(	اســت.	ایــن	نهــاد	 مــدارس	صــدرا	بــه	عنــوان	ســتاد	کل	)هماهنــگ	
کــردن	مشــکالت	آنهــا	را	بــه	عهــده	دارد. وظیفــه	راهبــری	مــدارس	و	برطــرف	



  :مررادلر:قرد تمایدان

136

9. بروز ناهماهنگی امور آموزشی و فرهنگی

می	باشــد،	 کل	 ســتاد	 عهــده	 	 بــر برنامه	هــا	 توجیــه	 کــه	 	 همان	طــور
گرفــت	یــا	برنامه	هــای	 	برنامه	هــای	ابالغــی	هــم،	صــورت	 	اشــکالی	در گــر ا
	نهادهــا	تعارضــی	داشــت،	 ســازمان	مــدارس	صــدرا	بــا	برنامه	هــای	ســایر
	بــه	دســت	ســازمان	مــدارس	صــدرا	بــه	عنــوان	ســتاد	 حــل	ایــن	تعــارض	نیــز

می	باشــد. کننــده(	 )هماهنــگ	 کل	

گواهینامه 10. هرگونه نقص در مجوز یا صدور 

	انجــام	فعالیت	هــای	فــوق	برنامــه	یــا	براســاس	 کــه	مدرســه	در در	صورتــی	
کانــون	 ابالغیه	هــای	ســازمان	مــدارس	صــدرا	)ماننــد	تشــکیل	هیــأت	یــا	
گواهینامه	هــا	 	 	صــدور اعتبــار بــرای	 یــا	 	داشــت	 بــه	مجــوز 	 نیــاز نخبــگان(	
مشــکلی	بوجــود	آمــد،	ســازمان	مــدارس	صــدرا	بــا	وجــود	مجوزهــای	مختلف	
	ایــن	مجوزهــای	اســتانی	و	شهرســتانی	 کشــوری	و	بیــن	نهــادی	بــرای	صــدور

ــرد. ک گواهینامه	هــا	را	تأمیــن	خواهــد	 	 ــار ــد	و	اعتب ــدام	می	کن اق

11. هرگونه مشکل با دو ستاد تخصصی و حمایتی

کننــده	 یــا	هماهنــگ	 کل	 ســتاد	 عنــوان	 بــه	 مــدارس	صــدرا	 ســازمان	
کمیته	هــا	و	وزارت	 	ســازمان	تبلیغــات	و	 و	همچنیــن	جایــگاه	ســتادی	در
	رفــع	مشــکالت	آنــان	خواهــد	 آمــوزش	و	پــرورش	حامــی	مــدارس	و	پیگیــر
	مشــکالت	بیــن	نهــادی	یــا	تعارضــات	ســتادی	ایــن	 	صــورت	بــروز بــود.	در
	راه	مدرســه	بــردارد.	 	ســر کــرده	و	مشــکالت	را	از ســازمان	می	توانــد	پیگیــری	
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ح های پیشرو در موضوعات مختلف )مشاوره( 12. کمبود طر

معــارف	 و	 علــوم	 خانــواده،	 حــوزه	 	 در متخصــص	 کارشناســان	 وجــود	
	ســازمان	مــدارس	صــدرا	 ــوان	و...	در اســالمی،	آمــوزش	و	پــرورش،	اردو،	بان
	تولیــد	طرح	هــای	پیشــرو	در	 باعــث	می	شــود	ایــن	ســتاد	توانایــی	ویــژه	ای	در
	جــاری	تربیتــی	و	مدرســه	داشــته	باشــد.	همچنیــن	به	واســطه	نقــش	 امــور
	مــدارس	مختلــف	 ســتادی	ســازمان،	توانایــی	اتصــال	طرح	هــای	پیشــرو	در
	آنهــا	بــه	بهتریــن	وجــه	را	داشــته	باشــد.	بنابرایــن،	مــدارس	صــدرا	 و	انتشــار
	تربیتــی	و	مدرســه	داری	 	امــور 	بــه	هرگونــه	طــرح	یــا	مشــکل	در 	صــورت	نیــاز در

کننــد. حتمــًا	روی	ســازمان	مــدارس	صــدرا	حســاب	
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بخش	پنجم؛	راهکارهای	ارتباطی

	صــدرا	هم	افزایــی	توانمندی	هــا	در	 	روش	هــای	حــل	مســأله	در یکــی	از
بخش	هــای	مختلــف	اســت.	گاهــی	یــک	مدرســه	بــا	مشــکلی	دســت	و	پنجــه	
	آن	غالــب	 کــرده	اســت،	بــاال	و	پاییــن	روزگار	چشــیده	تــا	توانســته،	بــر نــرم	
کــه	بتوانیــم	ایــن	تجربه	هــا	 	ســتادی	همیــن	اســت	 کار 	فوایــد	 شــود.	یکــی	از
ــرو	 ــا	آن	مشــکل	روب ــا	مدرســه	دیگــری	ب 	دهیــم	ت ــرار 	ق 	یکدیگــر ــار 	اختی را	در
	آن	غلبــه	 	همــان	مشــکل	شــد	بــه	ســرعت	بتوانــد	بــر 	دچــار گــر نشــود؛	یــا	ا
	بــروز	 کــه	می	توانــد	در 	ســتاد	وجــود	دارد	 گاهــی	توانمندی	هایــی	در کنــد.	

	ســرعت	آن	هــا	بیافزایــد. ــا	بــر مشــکالت،	مدرســه	را	یــاری	دهــد	و	ی

	ادامــه	 کــه	در راه	هــای	زیــادی	بــرای	ایــن	هم	افزایــی	تــدارک	شــده	اســت	
بــه	برخــی	اشــاره	می	شــود.

اجالس سالیانه مدیران

	تحکیــم	رابطــه	بیــن	مدیــران	مــدارس	صــدرای	 	ســال	بــه	منظــور هــر
ایــن	 	 در شــود.	 مــی	 	 برگــزار مدیــران	 اجــالس	 ســازمان،	 و	 	 کشــور 	 سراســر
ــده	می			شــود،	 ــدارک	دی ــی	ســازمان	مــدارس	صــدرا	ت ــه	میزبان ــه	ب ک اجــالس	
اســالمی،	 تبلیغــات	 ریاســت	محتــرم	ســازمان	 ویــژه			ای	چــون	 میهمانــان	
	دارنــد.	مدیــران	 	و	...	حضــور کشــور ریاســت	محتــرم	حــوزه	هــای	علمیــه	
	بــا	ریاســت	ســازمان	مــدارس	صــدرا	و	معاونیــن	بخش			هــا	در	 مــدارس	نیــز
کاری	خــود	را	 سلســله	جلســاتی	نشســت			های	صمیمانــه	داشــته	و	مســائل	
بیــان	می	کننــد.	همچنیــن	برقــراری	رابطــه	مدیــران	مــدارس،	ســبب	ایجــاد	
	تجــارب	آموزشــی	و	تربیتــی	مدیــران	موفــق	مــدارس	 انــس	و	الفــت	شــده	و	از

می	شــود.	 اســتفاده	
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کرونــا	و	محدودیت			هــای	تــردد،	امــکان	 کــه	بــا	شــیوع	 	 	دو	ســال	اخیــر در
برگــزاری	حضــوری	مدیــران	وجــود	نداشــت	بــه	جهــت	اهمیــت	مســأله	ایــن	

	شــد. اجــالس	بــه	صــورت	مجــازی	برگــزار

بازدیدهای استانی

	و	اســتقرار	ســتاد	ســازمان	مدارس	 کندگــی	مــدارس	صــدرا	در	کل	کشــور پرا
کــه	در	طــول	 	تهــران،	مانــع	از	دسترســی	آســان	بــه	صــف	می	باشــد	 صــدرا	در

ســالها،	بازدیدهــای	اســتانی	بــرای	تســهیل	ایــن	مهــم	برقــرار	گشــته	اســت.	

شــناخت	 و	 موانــع	 رفــع	 هم	دلــی،	 ایجــاد	 	 منظــور بــه	 بازدیدهــا	 ایــن	
مســایل	داخلــی	مــدارس	و	همچنیــن	بررســی	و	ارزیابــی	عملکــرد	مــدارس	

ریــزی	می	شــوند. نزدیــک،	طــرح	 	 از

	بــه	درخواســت	مدیــران	کل	ســازمان	تبلیغــات	 ســفرهای	اســتانی	نیــز
بــرای	 یــا	 می	شــوند.	 	 برگــزار اســتان	 مــدارس	 مدیــران	 مربوطــه،	 اســتان	
تســهیل	برخــی	موانــع	ایجــاد	شــده،	توســط	ســتاد	ســازمان	صــدرا	پیشــنهاد	
می			شــوند.	برنامه	ریــزی	ایــن	ســفرها	بــه	عهــده	»کمیتــه	ســفرهای	اســتانی«	
،	بــه	صــورت	موقــت	شــکل	می	گیــرد.	اعضــای	حاضــر	 	ســفر 	هــر کــه	در اســت	
پایــش	و	 	 بــه	همــراه	مدیــر کمیتــه	همــان	اعضــای	شــورای	معاونیــن	 	 در

می	باشــند. ارزیابــی	

: وظیفه	این	کمیته	عبارت	است	از

	استانی 1.	دریافت	پیشنهاد	سفر

2.	تعیین	اولویت	بین	استان	های	متقاضی	و	طراحی	تقویم	سفر

3.	هدف	گذاری	و	طراحی	نقشه	سفر

	استانی 	هر	سفر کننده	در 4.	انتخاب	تیم	مشارکت	
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دستورالعمل سفرهای استانی:

ــر	 ــه	ســتاد	صــدرا	مبنــی	ب 	کل	تبلیغــات	اســالمی	اســتان	ب ــر 1.	نامــه	مدی
	اســتانی	یــا	پیشــنهاد	اداره	کل	پایــش	و	ارزیابــی	بــرای	 دعــوت	بــرای	ســفر

	بــه	یــک	اســتان ســفر

	و	بررسی	پیشنهاد	سفر 2.	تشکیل	کمیته	سفر

ــا	مدیــرکل	ســازمان	تبلیغــات	اســتان	،	 3.	انجــام	هماهنگی	هــای	الزم	ب
رابــط	اســتانی،	مدیــران	مــدارس	و	تنظیــم	تاریــخ	ســفر

4.	آماده	سازی	اطالعات	و	داده	های	الزم	پیش	از	سفر

کننــده	در	 گزارشــات	افــراد	شــرکت	 	 	انجــام	ســفرهای	اســتانی	نیــز پــس	از
گــزارش	نهایــی	جمــع	آوری	می	شــود		و	در	صورتیکــه	 بــرای	تدویــن	 	 ســفر
	کمیتــه	ســفرهای	 	بــه	پیگیــری	یــا	ایجــاد	مصوباتــی	باشــد،	توســط	دبیــر نیــاز

گیــرد. اســتانی	پیگیــری	هــای	الزم	صــورت	مــی	

ــر	 	اســتانی	داده	هــای	زی 	ســفر 	آغــاز ــل	از 	قب 	اســت،	ســه	روز ــر ــه	ذک الزم	ب
ــرد: 	بگی ــرار 	ق 	تمامــی	اعضــای	ســفر ــار 	اختی ــد	در بای

	مدرسه 1.	آخرین	وضعیت	تحصیلی	دانش	آموزان	به	تفکیک	هر

بــه	 اســتان	 صــدرای	 مــدارس	 دانش	آمــوزان	 تحصیلــی	 وضعیــت	 	.2
کلــی صــورت	

	کل	کشور 3.	رتبه	و	جایگاه	مدارس	استان	در

بــه	تفکیــک	هــر	 4.	وضعیــت	فعالیت	هــای	فرهنگــی	مــدارس	اســتان	
مدرســه

	وضعیت	ساختمانی	مدارس	استان. گزارشی	از 	.5
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	سامانه	مدیران	مدارس گزارش	موجود	در 	.6

	مدرسه 	خانواده	در	خصوص	اطالعات	هر 	امور گزارش	دفتر 	.7

	و	... کادر ،	کمبود	 8.	اطالعات	روحانی	مستقر

برنامه های اجرایی در طول سفر استانی:

	کل		سازمان	تبلیغات	استان 1.	جلسات	با	مدیر

2.	اجرای	جلسات	با	مدیران	مدارس	صدرا	و	دانش	آموزان

	دانش	آموزان	سرآمد	مدارس	صدرا 	از 	و	تشکر 3.	تقدیر

4.	اهدای	هدایای	نقدی	از	طرف	سازمان	صدرا	به	مدارس

ــه	مدیــرکل	اســتان،	مدیــران	مــدارس	 	ب ــر ــوح	تقدی ــا	و	ل 5.	اهــدای	هدای
صــدرا،	مدیــران	ادارات	دارای	مدرســه	صــدرا	و	همچنیــن	رابطیــن	مــدارس	

صــدرای	اســتان	
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سامانه های ستادی

ســازمان	مــدارس	صــدرا	از	چنــد	ســامانه	مهــم،	بــرای	هماهنگــی	و	نظــم	
اســتفاده	 برنامه	هــای	ســتادی،	 و	 و	دانش	آمــوزان	 مــدارس	 بیــن	 	 بیشــتر
	ایــن	 کامــل	از می	کنــد.	مدیــران	مــدارس	بــا	توجــه	بــه	اســتفاده	درســت	و	
ســامانه	ها	بــه	تســریع	فراینــد	همــکاری	بــا	ســازمان	مــدارس	صــدرا	و	در	

کمــک	می	کننــد. نتیجــه	افزایــش	بهــره	وری	مــدارس	خــود	

سامانه مدیریت مدرسه

	وغیــاب	 ســامانه	ای	جهــت	ثبــت	اطالعــات،	نمــرات	و	وضعیــت	حضــور
بدیهــی	 می	گیــرد.	 	 قــرار صــدرا	 مــدارس	 تمــام	 	 اختیــار 	 در دانش	آمــوزان	
	مدرســه	بایــد	 کادر 	ایــن	ســامانه،	معلمیــن	و	 کامــل	از اســت	بــرای	بهــره	وری	

ــد. کنن ــق	ثبــت	 	دقی ــه	طــور کامــل	نمــرات	و..	را	ب اطالعــات	

	مدرســه	می	تواننــد	بــه	صــورت	 کاربــری	از کــد	 دانش	آمــوزان	بــا	دریافــت	
نیــز	 والدیــن	 همچنیــن	 نماینــد.	 مشــاهده	 را	 خــود	 وضعیــت	 آنالیــن	
	وضعیــت	فرزنــد	خــود	بــه	 کاربــری	ویــژه	والدیــن	از کــد	 می	تواننــد	بــا	دریافــت	

گاه	شــوند. صــورت	آنالیــن	آ

	طریــق	اطالعــات	ثبــت	شــده	در	 	آموزشــی	از 	امــور ارزیابــی	مدرســه	در
ایــن	ســامانه	صــورت	می	گیــرد.

سامانه تجمیع اطالعات

از	 کل	و	ادارات	تبلیغــات	اســالمی	 ســامانه	ای	جهــت	اطــالع	مدیــران	
وضعیــت	مــدارس	منطقــه	و	رصــد	وضعیــت	آموزشــی	مــدارس	اســتان	یــا	

شهرســتان	توســط	ســازمان	مــدارس	صــدرا	تهیــه	می	شــود.
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	مدرســه	جمــع	آوری	 	هــر 	ســامانه	هــای	دیگــر اطالعــات	ایــن	ســامانه	از
کادر	 و	 مدیــران	 توســط	 اطالعــات	 کــردن	 تکمیــل	 بنابرایــن	 می	شــود.	

	ایــن	ســامانه	اثرگــذار	خواهــد	بــود. مدرســه	در

کــد	 بــا	دریافــت	 کل	و	ادارات	تبلیغــات	اســالمی	مــی	تواننــد	 مدیــران	
	ایــن	ســامانه	اســتفاده	نماینــد. 	مــدارس	ســازمان	از 	معاونــت	امــور کاربــری	از

اتوماسیون اداری

رابــط	 بــا	 مــدارس	 نامه	نــگاری	 و	 اداری	 ارتباطــات	 ســامانه	ای	جهــت	
	مــدارس	 	ســتاد	حمایتــی(،	ســازمان	مــدارس	صــدرا	و	دیگــر اســتانی	)دبیــر
	تمــام	مــدارس	قــرار	خواهــد	 	اختیــار کــه	در ،	تهیــه	می	شــود	 صــدرای	کشــور

گرفــت.

	واقــع	یــک	اتوماســیون	اداری	اســت	کــه	توســط	ســازمان	 ایــن	ســامانه	در
می	شــود.	 تهیــه	 اســتانی	 رابطیــن	 و	 مــدارس	 تعــداد	 بــه	 صــدرا	 مــدارس	
و	 درون	ســازمانی	 ارتباطــات	 و	 نامه	نگاری	هــا	 تمامــی	 ســامانه	 ایــن	 	 در

می	شــود. ســاماندهی	 ســتاد،	 و	 مــدارس	 بین	ســازمانی	

	پیــش	 	اتوماســیون	از دسترســی	نامــه	نــگاری	براســاس	طبقه	بنــدی	در
گــر	 	مدرســه	ا 	عملیــات،	مدیــر 	در تعییــن	شــده	اســت،	امــا	بــرای	دقــت	بیشــتر
	مــورد	برنامه	هــای	جــاری	آموزشــی	و	فرهنگــی	مدرســه	 قصــد	نامه	نــگاری	در
	مــدارس	ســازمان	نامه	نــگاری	 را	دارد،	می	توانــد	مســتقیمًا	بــا	معاونــت	امــور
	کالن	مدیریتــی	و	اتفاقــات	خــاص	بــا	 	امــور کنــد.	امــا	مــدارس	می	تواننــد	در
	ســتاد	حمایتــی(	بــا	حــوزه	ریاســت	ســازمان	 هماهنگــی	رابــط	اســتان	)دبیــر
	ایــن	 ،	نامه	نــگاری	کننــد.	همچنیــن	ســازمان	مــدارس	صــدرا	در مــدارس	نیــز

	طریــق	رابــط	اســتانی	اقــدام	بــه	ارتبــاط	بــا	مــدارس	می	نمایــد. 	از امــور
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بســتری	 ایجــاد	 اداری،	 اتوماســیون	 مهــم	 فوایــد	 	 از 	 دیگــر یکــی	 امــا	
	اســت.	ایــن	ارتبــاط	در	 بــرای	تعامــل	ســازنده	مــدارس	صــدرا	بــا	یکدیگــر
بــا	 ارتبــاط	بیــن	اســتانی	 بــرای	 مــدارس	درون	اســتانی	بــدون	واســطه	و	
واســطه	رابط	هــای	اســتانی	انجــام	می	شــود.	ایــن	ارتبــاط	می	توانــد	بســتر	

باشــد. مــدارس	 بیــن	 گســترده	 ارتبــاط	 و	 هم	افزایــی	

سامانه اخبار و اطالع رسانی

	ســایت	)IMSO.IR(	ســامانه	ای	طراحــی	 	ســازمان	در بــرای	انتقــال	اخبــار
	، 	آن،	خبــر شــده	اســت	کــه	مدیــران	محتــرم	می	تواننــد	بــه	راحتــی	بــا	ورود	در
	تأییــد	روابــط	عمومــی	 کننــد	و	پــس	از 	را	وارد	 عکــس	و	تیترهــای	مــورد	نظــر

	داده		شــود. 	رســته	اســتان	بازنشــر 	پرتــال	خبــری،	بــه	نــام	مدرســه	و	در در

	آســان	 	مــدارس	را	بســیار 	تولیــد	و	ســاماندهی	اخبــار کار ایــن	ســامانه	
گوشــی	 کلیــدواژه	و	عکــس	حتــی	بوســیله	 کــرده	اســت	و	بــا	تعریــف	چنــد	
	عمومــی	آن	را	بــرای	مــدارس	 	و	بازنشــر تلفــن	همــراه	امــکان	تولیــد	اخبــار

فراهــم	شــده	اســت.

فضای مجازی

	فضــای	مجــازی	و	تمایــل	مــدارس	صــدرا	 باتوجــه	بــه	افزایــش	اســتفاده	از
گروه	هــای	مجــازی،	پیــام	رســان	ایتــا	بــه	عنــوان	 کانال	هــا	و	 	 بــه	اســتفاده	از

	ارتباطــی	بیــن	ســتاد	و	صــف	انتخــاب	شــد. بســتر

	مدیــران	 گروه	هــا	بصــورت	تخصصــی	بــرای	تســهیل	امــور کانال	هــا	و	 ایــن	
و	 تهیــه	 آمــوزان،	 دانــش	 خانــواده	 و	 آمــوزان	 دانــش	 معلمــان،	 مــدارس،	

تــدارک	دیــده	شــده	اند.

https://IMSO.IR
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کانال	هایــی	 گروه	هــای	تخصصــی	مدیــران	و	 کانال	هــا	و	 کامــل	 لیســت	
	طریــق	مجــاری	 	ایجــاد	می	گردنــد،	از کــه	بــه	تدریــج	جهــت	تعامــل	بهتــر
قانونــی	و	همچنیــن	ســایت	رســمی	)IMSO.IR(	اطالع	رســانی	می	گــردد.	

سایت سازمان
IMSO.IR

گرام اینستا
@imso.ir 

کانال ایتا
@sadra_news 

پست الکترونیک
info@imso.ir 

تلفن سازمان
02191099099 

آپارات سازمان
aparat.com/imso.ir  

شناسه روابط عمومی
@sadra_news  

https://IMSO.IR
https://IMSO.IR
https://www.instagram.com/imso.ir/
https://www.instagram.com/imso.ir/
https://eitaa.com/sadra_news
https://eitaa.com/sadra_news
mailto:info%40imso.ir?subject=
tel://02191099099
https://aparat.com/imso.ir
https://eitaa.com/sadra_news
https://eitaa.com/sadra_news




لی صىݪݪݪݪݪݬݬݔ
ف

�
ݑ

�
ݠهرݤݤݤݣݣݣس�ݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣ

ف
�





9 مقدمه	

15 صدرا	شناسی	

18 بخش	اول؛	مدارس	صدرا	

20 بخش	دوم؛	سازمان	مدارس	صدرا	

21 مأموریت سازمان مدارس صدرا 

22 ساختار اداری سازمان مدارس صدرا 

23 ح وظایف سازمان مدارس صدرا  شر

26 بخش	سوم؛	سلسله	مراتب	سازمانی	

28 تعریف نظام اداری و جایگاه سازمان مدارس 

30 جایگاه سازمان مدارس در سازمان تبلیغات )ستاد و ادارات( 

31 جایگاه سازمان مدارس در »کمیته معارف آموزش و پرورش« 

32 بخش	چهارم؛	آیین	نامه	ها	و	اساسنامه	ها	

32 اساسنامه مدارس وابسته 

38 اساسنامه سازمان صدرا 

41 مدرسه	تراز	صدرایی	

45 کلیات	 بخش	اول؛	

45 الف: شاخص های مدارس اسالمی 

51 ب: مدارس تأسیسی 

53 ج: الگوی انتظارات اجرایی 

53 1-	انتظارات	آموزشی	

57 2-	انتظارات	فرهنگی	



61 3-	انتظارات	محیطی	

62 ثبت نام متمرکز 

64 دستورالعمل	ثبت		نام	

66 کادر	 بخش	دوم؛	

66 مدیر مدرسه 

67 	مدرسه	 گی	های	مطلوب	مدیر ویژ

69 	مدرسه	 شرایط	مدیر

70 	مدرسه	صدرا	 شیوه	انتصاب	مدیر

71 -	مراحل	انتصاب	مدیران	ابتدایی	و	متوسطه	اول	صدرا	

71 -	مراحل	انتصاب	مدیران	متوسطه	دوم	صدرا	

72 	مدرسه	صدرا	 	مدیر انتظارات	اجرایی	از

72 روحانی مدرسه 

75 گی	های	مطلوب	روحانی	مدرسه	 ویژ

77 شرایط	روحانی	مدرسه	

77 انتظارات	اجرایی	روحانی	مدرسه	صدرا	

79 معلم مدرسه 

79 گی		های	مطلوب	معلم	 ویژ

82 	مدارس	صدرا	 کادر شیوه		های	جذب	

83 بخش	سوم؛	دانش	آموز	

83 ورودی 

84 گی های دوره ابتدایی  ویژ

88 گی های دوره متوسطه  ویژ



97 دانش آموخته 

98 ادامه	تحصیل	

98 1.	حوزه	های	علمیه	

98 2.	دانشگاه	فرهنگیان	

99 کز	خاص	آموزش	عالی	 3.	مرا

99 4.	رشته		های	علوم	انسانی	دانشگاه		های	سراسری	و	آزاد	

100 آینده	شغلی	

100 -	رشته	فقه	و	اصول	

100 -	رشته	حقوق	و	قضای	اسالمی	

100 -	رشته	تاریخ	اسالم	

101 -	رشته	مدیریت		

101 -	رشته	فقه	و	مبانی	حقوق	اسالمی	

102 -	رشته	علوم	قرآن	و	حدیث	

103 -	رشته	علوم	سیاسی	

103 -	رشته	علوم	تربیتی	

104 -	رشته	زبان	خارجی	

104 -	رشته	زبان	و	ادبیات	عرب	

104 -	رشته	روانشناسی	

105 -	رشته	حقوق	

106 -	رشته	حقوق	بین	الملل	

107 کانون های دانش آموختگان و نخبگان 



108 بخش	چهارم؛	خانواده	

108 گی های مطلوب خانواده  ویژ

110 برنامه های پیشنهادی 

111 ارزیابی	صدرا	

115 بخش	اول؛	چگونگی	ارزیابی	

115 ارزیابی مدرسه 

115 ارزیابی اداره تبلیغات و آموزش و پرورش 

116 ارزیابی سازمان مدارس 

116 	سامانه	های	معاونت	 1.	اطالعات	موجود	در

116 2.	اطالعات	حاصل	از	سفر	ها	و	ماموریت	ها	

117 	تماس	ها	و	ارتباطات	 3.	اطالعات	به	دست	آمده	از

117 	نامه	ها	و	مکاتبات	 4.	اطالعات	مندرج	در

118 بخش	دوم؛	شیوه	های	اثربخشی	ارزیابی	

118 الف( جمع آوری داده 

118 ب( راستی آزمایی 

118 ج( تحلیل 

119 د( پیشنهاد پیش برنده 

119 گزارش  ه ( تولید 

119 و( اطالع رسانی 

121 	صدرا	 حل	مشکالت	در

124 بخش	اول؛	سلسله	مراتب	



126 	مدیر	 بخش	دوم؛	فرآیند	تأسیس	و	تغییر

126 تأسیس مدرسه 

128 تغییر و معرفی مدیر جدید 

130 	رشته	و	ترک	تحصیل	 بخش	سوم؛	تغییر

130 تغییر رشته 

131 ترک تحصیل 

132 بخش	چهارم؛	مشکالت	جاری	مدارس	

132 الف( حمایتی 

134 ب( تخصصی 

135 ج( هماهنگی 

138 بخش	پنجم؛	راهکارهای	ارتباطی	

138 اجالس سالیانه مدیران 

139 بازدیدهای استانی 

140 دستورالعمل	سفرهای	استانی	

141 	استانی	 برنامه	های	اجرایی	در	طول	سفر

142 سامانه های ستادی 

142 سامانه	مدیریت	مدرسه	

142 سامانه	تجمیع	اطالعات	

143 اتوماسیون	اداری	

144 	و	اطالع	رسانی	 سامانه	اخبار

144 فضای	مجازی	





نظرات سازنده و پیشنهادات ارزنده خود را جهت تکمیل و ارائه 
نسخه نهایی، در اولین  فرصت به آیدی Sadra_News در پیام رسان 

ایتا ارسال فرمائید. 

یا با شماره 91099099-021 داخلی 500 تماس حاصل فرمائید. 

https://eitaa.com/sadra_news
tel://02191099099
tel://02191099099



	مقدمه
	صدرا شناسی
	بخش اول؛ مدارس صدرا
	بخش دوم؛ سازمان مدارس صدرا
	مأموریت سازمان مدارس صدرا
	ساختار اداری سازمان مدارس صدرا
	شرح وظایف سازمان مدارس صدرا

	بخش سوم؛ سلسله مراتب سازمانی
	تعریف نظام اداری و جایگاه سازمان مدارس
	جایگاه سازمان مدارس در سازمان تبلیغات (ستاد و ادارات)
	جایگاه سازمان مدارس در «کمیته معارف آموزش و پرورش»

	بخش چهارم؛ آیین نامهها و اساسنامهها
	اساسنامه مدارس وابسته
	اساسنامه سازمان صدرا


	مدرسه تراز صدرایی
	بخش اول؛ کلیات
	الف: شاخصهای مدارس اسلامی
	ب: مدارس تأسیسی
	ج: الگوی انتظارات اجرایی
	1- انتظارات آموزشی
	2- انتظارات فرهنگی
	3- انتظارات محیطی

	ثبت نام متمرکز
	دستورالعمل ثبتنام


	بخش دوم؛ کادر
	مدیر مدرسه
	ویژگیهای مطلوب مدیر مدرسه
	شرایط مدیر مدرسه
	شیوه انتصاب مدیر مدرسه صدرا
	- مراحل انتصاب مدیران ابتدایی و متوسطه اول صدرا
	- مراحل انتصاب مدیران متوسطه دوم صدرا

	انتظارات اجرایی از مدیر مدرسه صدرا

	روحانی مدرسه
	ویژگیهای مطلوب روحانی مدرسه
	شرایط روحانی مدرسه
	انتظارات اجرایی روحانی مدرسه صدرا

	معلم مدرسه
	ویژگیهای مطلوب معلم
	شیوههای جذب کادر مدارس صدرا


	بخش سوم؛ دانش آموز
	ورودی
	ویژگیهای دوره ابتدایی
	ویژگیهای دوره متوسطه
	دانشآموخته
	ادامه تحصیل
	1. حوزههای علمیه
	2. دانشگاه فرهنگیان
	3. مراکز خاص آموزش عالی
	4. رشتههای علوم انسانی دانشگاههای سراسری و آزاد

	آینده شغلی
	- رشته فقه و اصول
	- رشته حقوق و قضای اسلامی
	- رشته تاریخ اسلام
	- رشته مدیریت 
	- رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی
	- رشته علوم قرآن و حدیث
	- رشته علوم سیاسی
	- رشته علوم تربیتی
	- رشته زبان خارجی
	- رشته زبان و ادبیات عرب
	- رشته روانشناسی
	- رشته حقوق
	- رشته حقوق بین الملل


	کانونهای دانشآموختگان و نخبگان

	بخش چهارم؛ خانواده
	ویژگیهای مطلوب خانواده
	برنامههای پیشنهادی


	ارزیابی صدرا
	بخش اول؛ چگونگی ارزیابی
	ارزیابی مدرسه
	ارزیابی اداره تبلیغات و آموزش و پرورش
	ارزیابی سازمان مدارس
	1. اطلاعات موجود در سامانههای معاونت
	2. اطلاعات حاصل از سفرها و ماموریتها
	3. اطلاعات به دست آمده از تماسها و ارتباطات
	4. اطلاعات مندرج در نامهها و مکاتبات



	بخش دوم؛ شیوههای اثربخشی ارزیابی
	الف) جمعآوری داده
	ب) راستیآزمایی
	ج) تحلیل
	د) پیشنهاد پیشبرنده
	ه) تولید گزارش
	و) اطلاعرسانی


	حل مشکلات در صدرا
	بخش اول؛ سلسله مراتب
	بخش دوم؛ فرآیند تأسیس و تغییر مدیر
	تأسیس مدرسه
	تغییر و معرفی مدیر جدید

	بخش سوم؛ تغییر رشته و ترک تحصیل
	تغییر رشته
	ترک تحصیل

	بخش چهارم؛ مشکلات جاری مدارس
	الف) حمایتی
	ب) تخصصی
	ج) هماهنگی

	بخش پنجم؛ راهکارهای ارتباطی
	اجلاس سالیانه مدیران
	بازدیدهای استانی
	دستورالعمل سفرهای استانی:
	برنامههای اجرایی در طول سفر استانی:

	سامانههای ستادی
	سامانه مدیریت مدرسه
	سامانه تجمیع اطلاعات
	اتوماسیون اداری
	سامانه اخبار و اطلاع رسانی
	فضای مجازی




