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شنبه:

مدیررونیآقايجنابمحترماستادبویژهصلحاتلگرامیگروهمعززومعظماعضايواساتیدهمهخدمتدارماحتراموسالمعرض
.باشمشماخدمتدرتادادندحقیربندهبهرافرصتاینکهگروهاینکفایتبا

عیتوضازستادلیدردبیشترگرددمیارائهرضوانعالیازمجتمعگزارشیعنوانبههفتهایندرکهآنچه: استذکربهالزمالبته
بتوانمکهنیستحديدر...وتجربويهايمهارتیاوعلمینظرازاالوسازممیشریکشماباکهمجتمعاینوکشوراینموجود
شهرهفت:شاعرقولبهزیرا. کرمانبهبردنزیرهیاواستگرامیاساتیدمحضردردادنپسدرسیابلکهباشمداشتهادعایی

.ایمکوچهیکخماندروزهنما/ گشتعطارراعشق

وتانافغانسعزیزکشوردوکهزیادمشتركوجوهعلیرغماینکهآنوشومیادآوررااينکتهچنددهیداجازههرچیزازقبلاما
فهمودركجهتلهذا. دارندهمافتراقاتی..وسیاسیاجتماعی،علمی،تعبیراتواصطالحاتازبسیاريدرولیدارندهمباایران
:ازعبارتندآنهامهمترینکهپردازممیآنکاربرديهايواژهازتاچندمعادلبیانبهگزارشاینبیشتر

پرورشوآموزشوازرت= معارفوزارت-1

یاشهرناحیهپرورشوآموزش= معارفریاست-2

مدرسه= مکتب-3

دبستانپیش= آمادگی-4

دبستان= ابتدائیه-5

راهنمایی= متوسطه= 6

دایرهمراتوسطهموابتدائیآمادگی،کودکستان،هايدورهتواندمیباشدداشتهرالیسهمجوزکسیاگرکه( دبیرستان= لیسه-7
).کند

آموزاندانش= شاگردان-8

دانشجو= محصل= 9

دانشگاه= پهنتون-10

مجوز= جواز-11

تعطیلی= رخصتی= 13

جزوه= چپتر= 14

گاهیعصریاصبحگاهیصف= یعصرگاهیاصبگاهیلَینْ= 15



)ذهابوایابوسیله(سرویس= ترانسپورت= 16

کادر= کدر= 17

دولتیغیر= خصوصی-18

علوموزارت= عالیتحصیالتوزارت-19

....و-20

وگرددمیهارائشدهبنديموضوعصورتبهشنبهچهارالیشنبهازهستیدمستحضرطوریکههمانگزارشایناینکهدومنکته
:ستاذیلقراربهگرددمیتقدیمشماخدمتهفتهاینطیکهموضوعاتلهذااستگزارشاینازبازخوردروزپنچشنبهروز

.شودمیپرداختهافغانستاندرتربیتوتعلیمنظامورضوانمکتبمعرفیبه): امروز(شنبه

فعلیهايواقعیتوافغانستانمعارفوزارتدیدگاهازتربیتوتعلیماهداف: یکشنبه

رضوانمکتباستراتژیکیاراهبردييبرنامه: دوشنبه

مکتبراهبرديهايبرنامهبهرسیدنهايراه: شنبهسه

)افزارينرم-بافزاريسخت-الف(هاکمبودونواقص: شنبهچهار

اعضاءسواالتبهپاسخوبازخوردها: پنجشنبه

.بیایمبیرونسربلندمسئولیتاینعهدهازبتوانمکهامیدوارم

:معرفی) الف

کیفیتوتوسعهجهتسرزمینایننوجوانانوجوانانوجامعهپرورشوآموزشضروریاتدركبارضوانآموزشیمجتمع
اینجانبتوسط،بیگانگانفرهنگیتهاجماتبامبارزهراستايدرواسالممتعالیفرهنگاساسبرتربیتی،وآموزشینظامبخشی

سالرد) العالمیهالمصطفیجامعۀآموختگاندانشازومقدسمشهدعلمیهحوزهطالبازیکی) (مرتضوي(ساداتسیدابراهیم
معارفوزارتازرااشرسمیمجوزوتاسیس) افغانستانشهرهايکالنازیکی(شریفمزارشهرغربشمالمنطقهدر1391

.استنمودهفعالیتبهشروعرسماونمودهاخذ)آیسا(گذاريسرمایهجوازادارهوافغانستان





تربیتوتعلیمتحتراآموزدانشصدچهارازبیشمتوسطهمقطعسومپایهتاآمادگیدورهازحاضرحالدرآموزشیمجتمعاین
.کندمیفعالیتشیعیواسالمیرویکردباواستدادهقرارخودش



موسسهاینیستاسوتشکیلازهدف

واسالمنظرازیتتربوتعلیمبررسیبهگذراسیریکدهیداجازهکنمبیانشمامحضررامجتمعاینتشکیلازهدفاینکهازقبل
.باشمداشتهافغانستاندرتربیتوتعلیمنظامنیز

ترقیبهدانشوعلمبابشريجامعهکهتنیسپوشیدهاي¬اندیشهوخردصاحبهیچبر: اسالمتظرازتربیتوتعلیماهمیت)الف
اسالمدینتجههمینبه. یابد¬میپرورشتربیتوتعلیمسایهدرانسانعقلورسند¬میماديومعنويهاي¬پیشرفتوتعالیو

بارااووجودآفرید،را) ع(آدمحضرتوقتیمتعالخداوندکهطوري.استدادهپرورشوآموزشبهاي¬العاده¬فوقاهمیت
.نمودصادررادمآبرسجدهدستورمالئکهبهکهجايتاداد،فضیلتوبرتريمالئکهبررااواسماء،تعلیمباوبیاراستعلمزیور

چنینربشافرادتمامبروفرمودهبازگورادانشوعلمارزششد،نازل) ص(محمدحضرتاسالمپیامبربرکهاى¬سورهاولیندر
کهنجاآاست،ساختهممتازشانومشخصوبخشیدهویژگى،علمباراآنانوجودهستى،هاى¬پدیدهتماممیانردکهنهادهمنت

/ علق»(لمیعمالماالنسانعلمبالقلم،علمالذياالکرم،ربکواقرأعلق،مناالنسانخلقخلق،الذيربکباسماقرأ: « فرماید¬مى
زرگت،بپروردگارنامبهبخوانکرد،ایجاداى¬بستهخونازراانسانوآفرید،رامخلوقاتکهپروردگارتنامبهبخوان) 5-1آیه
.آموختاوبهدانست¬نمىراآنچهوداد،تعلیم) قلم(وسیلهبهراانسانکهاوهم

یتلوامنهمالرسوالمینافىبعثالذىهو:«استشدهشمردهبرتربیتوتعلیمرا) ص(اسالمپیامبربعثتهدفدیگرآیهدریاو
جمعیتمیاندرکهاستکسىاو). 2/جمعه(»مبینضلللفىقبلمنکانواإنوالحکمۀوالکتبیعلمهمویزکیهموآیاتهعلیهم
چندهرموزد،بیاحکمتوکتابوکند،پاکیزهراآنهاوبخواند،آنهابرراآیاتشتاانگیختبرخودشانازرسولىنخواندهدرس
.بودندآشکارىگمراهىدرآنازپیش

دارد،بشريجامعهدرمهمینقشواست) ص(پیامبراسالمخصوصبهانبیاءعمدهاهدافازیکیانسانهاتربیتوتعلیمبنابراین،
ترقیوفتشرپیوجامعهاداره. رسد¬میمعنويبلنديهاي¬مقامبهتربیتوتعلیمباواستپذیرتربیتموجودانسان،اینکهچه

حالعیتوضازوگرفتهدرسپیشینیانسرگذشتازتواند¬میدانشوعلمباانسان. استمیسرپرورشوآموزشسایهدرآن،
.نمایداتخاذدرستیتدبیرخودآیندهبرايوخبردارخود

.افغانستاندرتربیتوتعلیموضعیت)ب

است،خارجقالماینازحوصلههریکبررسیکهاستگذاشتهسرپشتارتاریخیمختلفیمراحلافغانستاندروتربیتتعلیم
.باشمداشتهکوتاهیاشارهافغانستاندرتربیتوتعلیمموجودهاي¬سیستمبهتوانممیخالصهوعمدهطوربهولی

:داردوجودتربیتوتعلیمسیستمنوعدوکلیطوربهافغانستاناسالمیکشوردر

نیزاکنونواشدب¬میسرزمیناینبهاسالمورودبدوازاسالمعلمايسیستماینگذارپایهدارد،طوالنیقدمتکهسنتیسیستم. 1
حوزاتنتیجهدروهاخانهتکیهها،¬وحسینیهمساجدیعنیها،¬مکانترینمقدسدردینیعلمايتوسطآموزشیسیستماین

.شومنمیآنمتعرضوداردراخودشخاصیاشکاالتوزاتامتیاالبتهصدکه.شود¬میبردهوپیشادارهعلمیه



وشدرایجکشورایندر) م1923سالدرافغانستانپادشاهانازیکی(خاناهللاماندورانازکهمدرنیاعصريآموزشسیستم. 2
به. اشندب¬میتربیتوتعلیمنوعاینامورمتصديعالی¬تحصیالتومعارفهاي¬وزارتامروزهوگرفتخودبهرسمیجنبه
( ویهثانسالششابتدایی،سالشش. شودمیارائهسطحسهدرافغانستاندرمعارفوزارتقالبدرمدرنآموزشکهمعنیاین
برگزارمعارفوزارتنظرزیرهمدورهاینکهتربیهوتعلیمکاردانیدورهسال2و)گرددمیدبیرستانومتوسطهدورهشاملکه
.گرددمی

:هادورهاینمتقاضیانشمولیتونامثبتشرایطبهراجعبیشترتوضیحات

شاگرداندورهدراین. شوندمیشاملسالگی9الی7سنازسومتااولصنفازدورهاین:  ابتداییتعلیماتاولدوره) الف
. کنندمیپیدااییآشن) اخالقیودینیتعلیماتاصولبهونویسیعددخواندن،گفتن،سخنشنیدن،(اساسیتعلیماتاصلیاجزايبا

آشنانظممشیوهبههافعالیتمختلفاشکالبهشدنمواجهومکتبدرزندگیباشاگردانمعرفتخاطربهخاصتوجههمچنان
»ابتداییاتتدریس«بهدورهاین. باشدمیساعت24هفتهدروايدقیقه45ساعت4روزانهدورهایندرسیساعات. شوند¬می

.استمعروف

)شودمیشاملسالگی12الی10سنازششمتاسومصنفاز:(ابتداییتعلیماتدومدوره) ب

سیدرساعات. گردندمیمواجهپسندیدهسلوكوهامهارتمناسب،دانشرشدبارابطهدرجدیدمسائلباشاگرداندورهایندر
واردانندتومیشاگردانابتدایی،دورهکردنسپريبا. باشندمیساعت¬سیدرهفتهوايدقیقه45درسیساعت5روزانهدورهاین

.گردندمتوسطهدوره

.گردندمینامثبتسالگی15تا13سناز) نهمتاهفتمصنفاز: (متوسطهدوره) ج

انکشافودرش،علمیهايموفقیتبارابطهدرربیشتمسائلوموضوعاتباهاآنوگرددمیتروسیعشاگرداندیدافقدورهایندر
تعلیمآیندهجریاناتبهرابطهدرشاگردانراهنماییومشورهبهخاصتوجه. گردندمیمواجهاجتماعیوعاطفی،اخالقی،معنوي،

درسیساعت36هفتهدروايدقیقه45ساعت6روزانهدرسیساعات. گرددمیمبذولشانآیندهشغلومسلکتعیینوتربیهو
.باشدمی

.گردندمیدورهاینجذبوجلبسالگی18تا16سنازو) 12الی10صنفازکه: ( ثانويدوره) د

دامهابرايآنانساختنآمادهوشاگردان،اسالمیهاي¬ارزشوعقایدتحکیموفهمتقویتورشدثانوي،تدریساتازهدف
ها¬دانشگاههبورودبرايکردهتحصیلهاينیرويتربیتها¬لیسهاینوظیفه. استکاروکسبوالیعتحصیالتوتعلیمات

اسالمییماتتعلومعلمتربیتمسلکی،تعلیماتاجتماعی،علومطبیعی،علومعمدههايرشتهبادورهایندرشاگردان. باشد¬می
ها،معلمیندارال(عالیتحصیالتموسساتوارد¬شان¬منديعالقهواستعدادبقمطاثانويدورهفراغتازبعدایشان. گردندمیآشنا

.گردندمیکاربهمشغولوشدهکاربازارواردیاوشوند¬می) دانشگاههاومسلکیهايانستیتوت



.گردندمینامثبت20تا19سنازو)  14تا13ازصنفکه: ( ثانويدورهازبعدتعلیمات). ه

عنوانبههنمودسپريمراکزایندرراعالیتعلیماتدوسالمدتباشند،دارالمعلمینبهعالقمندکهشاگردانیدیپلم،خذاازبعد
معلم،تربیه،میاسالتعلیمات(اختصاصیهايرشتهدررابکلوریافوقهايدیپلمثانويدورهفارغان. شوند¬میالتحصیلفارغمعلم

درعالییالتتحصادامهبهیاوکاردنیايبهمستقیماًتوانندمیدورهاینفارغان. آورندمیدستبه) وتخنیکیمسلکیتعلیمات
درملکتمجوانانتربیتازاستعبارت¬مسلکیتدریساتازمنظور. بپردازنددانشگاههاوهاانستیتوتدرمربوطههايرشته
کافیوادسوعصريمدنیمعلوماتباعصريالیقنیروهاينتأمیمسلکیتدریساتهدف. مسلکیحیاتیمختلف¬هاي¬رشته

.استمملکتداخلدر

اهللانشاءفردا. کنممیبسندهمقدارهمینبهامروز. باشیدنشدهخستهنوشتاراینخواندنازامیدوارم

. پرداختخواهیمافغانستانمعارفوزارتنظرازتربیتوتعلیماهدافبیانبه

یکشنبه:

علیکمسالمارجمنداندوست

سیستممعرفی(قبلیبحثادامهدرامروزدهیداجازهاگر. باشیدنشدهخستهدیروزبحثازهمچنینو. باشیدسالمتبهامیدوارم
.دازمبپرکشوراینمعارفوزارتنظرازتربیتوتعلیماهدافبهشدتقدیمتانحضورکه) افغانستاندرعصريآموزش

..)ولیسهومتوسطهابتدایی،( الذکرفوقهايدورهدرافغانستانمعارفوزارتنظرازتربیتوتعلیماهداف

وتعلیموزارت،اینهدف) بزرگساالنونوجوانانوکودکان(آموزشیسطوحاینتمامدر. معارفوزارتقانوندوممادهطبق
:باشدمیزیرشرحبهفاهدااینمهمترینوباشد،میکشورنیازموردهاينیرويتربیت

ومتوازنی،همگانمعارفنظامتوسعۀورشدطریقازافغانستاناسالمیجمهورياتباعبرايتربیتوتعلیممساويحقتأمین-1
.عادالنه

.جامعهسالمومفیداعضايومتدینافرادحیثبهوجواناننوجواناناطـفال،تربیۀ-2

.شاگرداناجتماعیوروحیهجسمیپرورشذهنی،عاطفی،قی،اخالاستعدادهايوانکشافرشد-3

.معارفکارکنانوسایرمدرساناستادان،معلمان،پذیريقانونواجتماعیفردي،مسئولیتروحیهتقویت-4

انیشامعنويوماديهاي¬همکاريجلبومدیریتنظامدرجامعهافرادسایروشاگرداناولیايمشارکتزمینۀآوردنفراهم-5
.معارفترقیورشدبراي

.ملیواسالمیهايارزشوکشورهاي¬نیازمنديمطابقمعاصرتجاربازاستفادهبامعارفکیفیتبهبودوارتقأ-6

.معارفوزارتکارکنانوسایرمدیرانمدرسان،استادان،معلمان،مسلکیوعلمیسطحارتقايورشد-7



.معاصرمعیارهايوزماناقتضايبهبقمطاتعلیمی،واحدنصابانکشاف-8

مجريواظرنعنوانبهمعارفوزارتآیاوگذردمیچهافغانستانمکاتبدرامروزکهببینیمبایدشدذکرآنچهبهتوجهباحال
اقداماتیربیتیتوتعلیمیامورتوسعهورشدبرايکندمیوزارتاینبوجهصرفرادالرهامیلیونسالدرکهتربیتوتعلیمطرح

است؟بودهشعارحددراینکهیاواست؟گرفتهدستدرراهاییپروژهوطرحکدامآیاواست؟دادهانجامرا

مجاهدینحکومتآمدنکاررويواسالمیانقالبپیروزيازبعدکشورایندروتربیتتعلیمکهبینیممیکنیمنگاهدقتبهاگر
شاگردملیون7ازبیشدولتیمکاتبدرقبل،سالچندرسمیآمارهايطبقاست،داشتهتوجهقابلمیکرشدمردمینحويبهیاو

بارهدرافغانستانپارلماندر1388/ 30/9تاریخدرکشور،معارفوزارتپیشینوزیروردك،فاروقغالم. بودندتحصیلمشغول
شاگردمیلیون7به1388درسالتحصیلبهمشغولشاگردانتعدادويگزارشقرارنمود،ارائهمفصلیگزارشکشورمعارف

واناثطبقهراآن30%کهمعلمهزار157درحدود. دهد¬میتشکیلذکورقشرراآن63٪واناثقشرراآنان37%کهرسد¬می
.هستندوتعلیمتدریسمشغولمکتبباب12800درکهدهد¬میتشکیلذکورطبقهآن٪70

تشکیلذکورراآن90٪ودخترانراآن10%کهاندبودهتحصیلمشغولدینیعلومطالب140000اسالمیتعلیماتبخشدر
تعداد. اندبودهاسالمیتعلیماتفراگیريمصروفمدرسنفر5000توسطدارالحفاظودارالعلوممکتبباب565کهدادند-می

مکانافعلیشرایطدرفراوانهايامنیناوکشورسامانبهنااوضاعطرخابه. (استرسیدهباب42به1388درسالها¬دارالمعلمین
).کنیممیخواهیعذرنیستروزبهاگرجهتاینازنداردوجودروزبهودقیقآمارگیري

:افغانستاندرمدرنآموزشسیستمبررسیونقد

شدرتربیتوتعلیممردمی،دولتتشکیلونافغانستادراسالمیانقالبپیروزيازبعدگرچهشدعرضکهطوريهمان
رایگانحصیلتزمینهوشدهتأسیسدولتیمکاتبافغانستانمناطقتمامدرکهاي¬گونهبهاندداشتهکمیلحاظازچشمگیري

مالحظهیآموزشکیفیتدرنواقصیوها¬کاستیسلسلهیکولیاست،شدهفراهممحدودیتیوتبعیضکدامبدونهمهبراي
:مثلگیردقراربررسیموردبایستکهشود¬می

:افغانستانآموزشیسیستمدرموجودنواقصوهاکاستی

:تربیتوتعلیمنظامدردینیتربیتبودنکمرنگ. 1

تربیتنوانعگرچه. استآموزشینظامدردینیتربیتجایگاهبودنکمرنگکشور،آموزشینظاماصلیهاي¬کاستیازیکی
یاندانشجووشاگردانضمیردرراتربیتتعلیم،باهمزمانبتواندکهکارهايوسازومفاهیمامااست،آمدهآموزشینظامدر

ینبدردینیتربیتضعفشود،¬نمیمشاهدهآموزشیمفاهیمدرباشد،آنانسواالتوشبهاتوپاسخگوينماید،نهادینه
یلیخکارکردشباشدنهادياگرندارد،وجودباشد،تربیتامورتصديمکهنهادهاي. شود¬میاحساسخوبیبهدانشجویان

. یستنکافیولیدارد،وجودآنازباالترچهوابتدايمقطعدرچهدرسیمتوندردینیمضامینازبرخیچهگر. استضعیف
.نیمکمیداريخودآنذکرازفعالکهداردفروانیاشکاالتعالیومتوسطهوابتداییدوراندرتربیتیوآموزشیساختار



پایینخیلیکشوردرشآموزسطحوکیفیت. استآموزشیکیفیتبردیگريایراد.وتربیتتعلیمکیفیتبودنپایین.2
: استعاملچندازناشیآموزشیکیفیتسطحبودنپایین. است

بهوردیدهگتالیفقبالکههستندهاییهمانسیدرکتباکثرعالی،چهومقدماتیسطحدرچه. درسیمتونبودنقدیمی. الف
) مطالبومحتوانظرازچهوظاهروچاپنظرازچه(فراونیهايکاستیوکمحالیکهدراندرسیدهتصویببهدرسیمتونعنوان

ها¬نوتوهاکتابنهمابهمتکیبیشتراساتیدهمطرفیازو. استنشدهآناصالحبهموفقهنوزدولتوشودمیدیدهآندر
.بیفزایندآنغنايبرکهندارندخودازچیزيوهستندقدیمیهاي¬نوشتهو

تشکیلویاسالمانقالبپیروزيازبعدخصوصبهکشورمکاتبازبسیاريدرمتأسفانه. اساتیدسوادسطحبودنپایین.ب
باسوادکمافرادبلکهندارند،وجوددیدهتعلیممعلمینور،کشایندرهاامنیناوآرامیهاناآمدنوجودبهومردمیحکومت

تعصباتراساسبهستند،تدریسمشغولالزمدانشوتخصصفاقدافرادنیزها¬دانشگاهدر. هستندتدریسمشغولکمتحصیالت
امرمینهشوند،¬میريداخوددولتیدانشگاههايومکاتبدرهستند،تخصصودانشدارايکهباسواداساتیدپذیرشازبیجا

سطحبودنپاییندلیلبهمتخصصاساتیدازبرخیهمطرفیاز. استشدهخصوصیدانشگاههايومکاتببهمردمرغبتباعث
اتبمکبنابراین،. اندشدهخصوصیمؤسساتوخارجیمؤسساتجذب،دولتیهايدانشگاهومکاتبدر) ماهیانهحقوق(معاش

.هستندمواجهمتخصصاستادانوآموزگارانکمبودباکشورسراسردرتحصیلیعالیمؤسساتو

:آموزشیالزمامکاناتنبود. 3

میانبهذکرشطوریکههمانموجودهايکتابندارند،وجودتحصیلوآموزشنیازموردموادکافیوکتبمکاتبازبسیاريدر
هتجکنونتامتاسفانهکهباشدندمیچاپیومحتواییاغالطدارايوقدیمیوکهنهمحتوالحاظازهموظاهرلحاظازهمآمد
وبازهايضافدرتدریسودرسوهستندتعمیروساختمانفاقددولتیمکاتبازخیلی. استنگرفتهصورتالزماقدامآنرفع

.گیرندمیصورتايرفتهروورنگهايخیمهزیریا



.مکاتبدرآموزشینظامبرحاکمنقوانیاجرايبرنظارتعدم-4

مصوبهقوانینواداريامورنگرفتنجديخوردمیچشمبهمکاتبازبسیاريدرمتاسفانهکههايکاستیونواقصازدیگریکی
اشتنند،اداريوتعلیمینصابنگرفتننظردر: مثالعنوانبه. استاداريکارمندانومسئولینسويازپرورشوآموزشنظامدر

آموزشیاتمقرروقوانیننکردنرعایتودسپلینونظمنبودمکاتب،مسئوالنومعلمین،شاگردانغیابوحضوربهالزمتوجه
ماجامعهکهدانناسوريدردهايجملهازکارمندانسایرومعلممدیر،استخدامزمینهدرساالريشایستهنگرفتننظردرتربیتی،و

اینهمههریشدانیدمیخودالبتهکه.سازندمیوسوزندمیآنتابوتبدرکهسالهاستواندبودهمواجهآنبافعلیشرایطدر



هايرقابتمشغولبیشترکشوراینسیاستمدارانامروز. استکشوراستقاللیتوالزمامنیتومقتدرحکومتیکنبودامور
.استماندهدورنظرازآموزشینظاماصالحبهپرداختنوهستند...وايمنطقهوسیاسی

استرایطیشچنیندر. بیایندبررفتیبرونراهدنبالبهوشوندمایوسدولتیمکاتبازمردمکهاندشدهباعثهاخالءاینوجود
بهراروسهپینواگرفتهشکلظهورنوپدیدهاینبهنسبتمردمنیازاحساسوگردیدهفراهمخصوصیمکاتبپذیرشزمینهکه

ورویکردودیدیکباقطعامکاتباینهمهکهاستایناستمسلمکهآنچه. بپذیرندکشورآموزشینظامدرتحولیکعنوان
روهیگتجاري،اهدافباهمبرخیسیاسی،اهدافتحققوطلبیشهرترویکردباايعده. اندننهادهمیدانبهقدممشتركدرد
.اندشدهنشیبوفرازپرعرصهاینوارددینیوانسانیهايرسالتانجامباهم

دارندقرارريتمطلوبوبهترموقعیتدراقتصاديوحمایتیسیاسی،مسایللحاظازکهآناناستدادهنشانتجربهدیگرطرفاز
زیرا. داننمودهجلبخودشبهارجامعهافراداکثریتتوجهواندکردهخودآنازشاناهدافراستايدرراهاموفقیتبیشترین

.هستندتجمالتوتبلیغاتوکرناوبوقدارايکهحرکتنددرکسانیبدنبالمعموالمردمنوع

خانوادهههادپافشارواصراربابلکهخودخواستهبانهآنهم. گذاشتوجودعرصهبهپارضوانمکتبشرایطی،وعرصهچنیندر
چندینطیهکشناختیباواندبودهمواجهتربیتیوتعلیمیفرهنگی،،فکريهايخالءباهاسالکهمداريدینودیندارمذهبی،

بارامکتبیاتخواستندمنازبودندکردهپیدااینجانببهنسبتمدار،دینوهمسومکاتبازیکیدرمدیریتپستتصديسال
کرایهومسافتمشکلونمایمایجادهستندمکتباینشاگردانانشفرزنداناینککهآنانسکونتمنطقهدرموجودرویکرد

رزندانفترانسپورتوماهانهشهریهپرداختتوانکهبضاعتیبیهايخانوادهسایروایشاندوشازراآمدورفتسنگینهاي
.نمایمفراهمراهستنداسالمیمرکزچنینیکگشایشمنتظرصبرانهبیولیندارندراشان

ودههاداريمکتبومکتبایجادکهبودمدریافتهروشنیبهشدهیادمکتبدراممدیریتیطوالنیهايسالطیاینکهعلیرغم
آنجاییازولی! خریداراينالهنهوداردبساطدرآهینهکهکسیدارددنبالبهمنچونطلبهبرايراتوانفرسامشکالتهاصد
لمذتدانشگاهوحوزهبعددودرروزشبانهصورتبهوبودمکشیدهدوشبرراآوارگیوهجرترباکولهمتماديسالیانکه



فلوال: توبه122هشریفآیهفرمانبهتوجهباالهیاتوتربیتیعلومرشتهدرلیسانسفوقمدركباکهاستسالیچندوبودمنموده
کناردروامهبرگشتسرزمینمبه.  یحذرونلعلهمإلیهمرجعواإذاقومهمواولینذرالدینفیلیتفقهواطائفۀمنهمفرقۀکلمننفر

ناراهادیدهکهاستانصافازدورکنممینرمپنجهومشتآسایشیورفاهیامکاناتنبودها،امنیناووحشتهمهبامردمم،
ومنسبیحتَلَاحیثُمنْویرْزقْهمخْرَجالَّهیجعلاللَّهیتَّقِومن: شریفهآیهبهامیدبالهذاو. بگیرمناشنیدهراهاشنیدهودیده

.نمودممرکزاینتاسییسبهاقدام) طالق/ 3آیه.(حسبهفَهواللَّهعلَىیتَوکَّلْ

ینسنگکرایه.فعالیتاینايبرمناسبمکانوجانبود. برمنمییادازوقتهیچرامجتمعاینگشایشنخستهايروز
دوري.دولتیمکاتبازناهمسووشکنهنجارشاگردانورود.محلساکنینومردماکثریتباآشناییعدم.مکتبساختمان

.زمان؛گذشتاما..ومکتبجاريهايهزینه.سکونتمحلازکارمحل

وزيرشبانهتالش.اوبهتوکلوخداوندهايوعدهبرداعتما. آنهارفعجهتاندیشیچارهوموجودمشکالتبرابردرصبوري
.آموزشیوتربیتیاموردرنظرانصاحببامشاوره.تربیتوتعلیمعرصهدرامسالهچندینتجربیاتگیريبکارو

ومشکالترفعجهتتاداشتآنبرراماوکردهزندهپیشازبیشدلماندرراامیديبارقهونمودهجزمرامانعزم...و
:بگیریمدستدرراذیلاقداماتالعبورصعبونفسگیرگردنهاینازعبورونواقص

:تاسیسسالاولیندررضوانخصوصیمجتمعهايفعالیتاهم

ستخوادروایشانبرايشفافصورتبهمجتمعتربیتیودینیآموزشی،هايبرنامهبیانوشاگرداناولیايازدعوت-1
وپیشنهاداتارسالیاوحضوريصورتبهشدهیادهايزمینهدرآنانسويازافزارينرمومعنويمکاريهوکمک

.مکتبشکایاتصندوقوایمیلبواسطهنامهارسالطریقازمکتبهايبرنامهبهبودجهتشانسازندهراهکارهاي

هايزمینهدرایشانازهمیاريوهمکاريرخواستدومنطقهمتنفذینودینی،اجتماعی،علمیهايشخصیتازدعوت-2
).معاندینومخالفینسوءتبلیغاتازجلوگیريجهت(دانندمیالزمکهمختلف

وفیمابینتعاملجهتدرهمیاريوهمکاريخواستدرودولتیغیرودولتیهمجوارمکاتبمسئوالنومدیران،ازدعوت-3
.یافزایهمومتقابلتجربیاتانتقال

،ادارياموردرهمکاريجهتشهر) پرورشوآموزش(معارفریاستمسئوالنبادوستانههاينشستوارتباطاتقراريبر-4
.اعتقاديومذهبیدینی،تعصباتکاهشوارشاديوعلمی



کوچکومحدودبسیارفضايدراولیاءجلسه

تبمکآموزشیریزیهايبرنامهجهتمعارفمسئوالنباجلسه



دارياکادرواولیاءشاگردان،باایشانعملیرفتارهايوصنفداريتدریس،عرصهدرمعلمینواساتیدکارهايازارزیابی-5
.ایشانبهالزمتذکراتورودررووخصوصیصورتبهآننقدومکتب

.مجتمعمعلمینبراي»صنفدارياصولوصنفمدیریت«موضوعبامدتکوتاهسمینارهايتدویر-6

.داردایشانازمجتمعکهانتظاراتومشخصوشفافصورتبهشاگردانبرايمکتبداخلیمقرراتوقوانینبیان-7

کاسانعیاواصالحومکتبدرموجودمعضالتحلجهتآزادانتخاباتگزاريبرصورتبهآموزيدانششورايتشکیل-8
.شاگردانبهایشانطریقازمکتبهايسیاستبیاننیزوادارهبهشاگردانهايخواستهومشکالت

آموزيدانششورايانتخابات

برهتجآموزيدانششورايمشارکتوکمکبا) رضوانیاوران«عنوانبهشاگردانمیانازمکتبانتظاماتگروهتشکیل-9
.مکتبدربیشتروبهترنظمقراري



حصیلیتسالاولیندرپیوستهوآهستهصورتبهمکتباندازيراهوتاسیسازبعدکهبودماعملیهايگاماولینموارداین
خانواده،شاگرداناذهاندرمکتبازخوبیذهنیتوشویممسلطمکتباحوالواوضاعبرتوانستیمحدوديتاکهگرفتانجام
.کنیمایجادمانرقبايوتماشاگرانکنندگان،مراجعهآنان،هاي



اینسالآخرتاوخوردرقمابتدایی) سومتااول(پایهتاسهدرآموزدانشتا30باتقریبامانمکتبآغازکهاستذکربهمالز
.انجامیدنیزچهارمصنفتشکیلوآموزدانش70بهرقم

ویردگمیصورتلیتحصیسالآغازازقبلهاگزینشمعموالکهباشدشدهمطرححضراتازبعضیذهندرسوالاینشاید
!دادید؟تشکیلراجدیديصنفییاوجذبراشاگردانیتحصیلیسالطولدروکردیدعملاینطوريچراشما

کتبمازتبلیغوجوشوجنبایجادوها،هزینهتامینومالیمشکالتبدلیلنخستروزهايدرکهکنمعرضبایدجوابدر
معطوفخودبهراهاخانوادهومردمتوجهجدیدشاگردانجذبوجلبباوبقبوالنیمخودبرراکارهايسختیبودیمناچار
.داشتبردررااينتیجههمحدوديتاخوشبختانهکهداریم

درتوانندمیندباشداشتهمطلبییاوسوالکدامامروزعرایضبهنسبتعزیزاناگر.باشدکافیمقدارهمینبهامروزکنممیفکر
.باشمشانخدمتدرتابفرمایندمنعکسبندهیخصوص

:پرداختخواهیمذیلموضوعاتبهالهیقوهوحولبهفردااز

چیست؟استراتژیکیاراهبردييبرنامه-1

رضوانمکتب) تشکیالتیکالناهداف(مدتبلنداهداف) الف

رضوانمکتب) تفصیلیاهداف(مدتکوتاهاهداف) ب

دوشنبه:

.گرامیاساتیدومحترماعضايهمهخدمتدارمبخیروقتوسالمعرض

.پردازیممیرضوانمدرسهاستراتژيیاوراهبرديبرنامهبیانبهامروزبودیمکردهوعدهکهطوريهمان

ودیمبمواجهانیفرومشکالتبامامرکزاینکاربهشروعوتاسیسازبعدکهکردیمعرضقبالاستراتژیکیاراهبردييبرنامه
آنزمانینکاالعبورصعبوگیرنفسهايگذرگاهازعبوروخموپیچپرفعالیتازیکسالگذشتبا. گردیدذکرآناهمکه

سازمانراخودايهفعالیتآن،اساسبراینازبعدوکنیمترسیمبیشتررامکتبتربیتوتعلیمراهبرديبرنامهکهبودرسیده
.کنیمدهی

چیست؟استراتژیکیابرديراهيبرنامه

کهنحويهبموفقیتدستدورظاهربهافقهايبهاندیشانهدورنگاهازعبارتستراهبرديبرنامههستیدمستحضرطوريهمان
ممااتکهمعینزمانیطیدرتانمایدمیدهیسازمانشدهمحاسبهوآگاهانهنحوبهراايدورهوروزانههايفعالیتوهابرنامه
وحدودیتمعدمعادي،هايبرنامهبهنسبتاستراتژیکبرنامهمزیتترینمهم.  یابددستشدهتعیینافقهايبهداردنامدوره
ستدراهبرديهايبرنامهآنکهحالگرددمیتدوینامورجاريتمشیتهدفباغالباساالنهعاديهايبرنامه. استتوقفعدم
آنها،بهیابیدستکارهايوسازومقصدشفافبیانبرعالوهراهبردييبرنامه. کندمیپذیرانامکرابزرگاهدافبهیابی

.دهدنجاتدرونیانسجامعدمومرگیروزخطرازراآنتابودخواهدنیزساالنههايریزيبرنامهبرايمطمئنبستري



:آیدمیحساببهموفقمکتبهردغدغهمهمترینکهدهدپاسخاساسیسوالتاسهبهبایدکلیطوربهبرنامهاین

کجاست؟مامقصد-1

بپیماییم؟رامسیربایدچگونه-2

داریم؟قرارکارکجايدراکنون-3

کجاست؟مامقصد) الف

ر،مدیزامتشکلتربیتیشورايیکتشکیلباراخودمدتکوتاهومدتبلنداهدافضروریات،ایندركبارضوانمکتب
:کردترسیماینگونهاي،تحربهبادبیرانازتاچندواجراییمعاوندینی،پرورشی،معلمان

):تشکیالتیکالناهداف(مدتبلنداهداف) الف

اخالقی،دینی،عقلی،تربیتآموزشی،هايساحتدرتمامیشاگردانهویتارتقايورشدبرايشرایطکردنفراهم-1
بدنیهاياناییتووبهداشتیاجتماعی،

جهتدراخالقیودینیارزشهايبهآنانآراستگیوکارکنانهویتوايحرفهکاملرشدبرايشرایطنمودنفراهم-2
.فردعلمیسطحارتقاي

هايفعالیتتمامیدرآنانفعالمشارکتوکارکنانتمامیمیاندردینیدستوراتبهالتزامومحمديناباسالمترویج-3
.انسجامواتحادوهمکاريروحیهازبهرمنديبامکتباجتماعی

زیرویتربیتراهبرديبرنامهیاهانامهآیینتمامیهماهنگیطریقازاجراییوايبرنامههاينیازمنديتامینوبینیپیش-4
.آننیازموردمالیوکالبديساختهاي

شیعیافکارویجتروتربیتاهمیتبهنسبتآنانبینشارتقايطریقازمکتبيهافعالیتباشاگردانوالدیننمودندرگیر-5
.مکتبافکارباآنانهمکاريوحمایتجلبوزندگیاصلیهايپایهعنوانبهبیتواهلمحبتو

ارزشهايوتیتربینگاهترویجوآنهادستاوردهايوتجاربازاستفادهمنظوربههمسوتربیتیمراکزباموثروهدفمندتعامل-6
.آنانمیاندرمکتب

تحققهتجدرآنانتوانمندیهايازبهرمنديوارزشهاتثبیتوتقویتمنظوربهمکتبالتحصیالنفارغباارتباطحفظ-7
.مکتباهداف

):تفصیلیاهداف(مدتکوتاهاهداف) ب

:ازدعبارتنکهاستشدهگرفتهنظردرذیلمواردبهناظراهدافاین

:مکتبمتعلمینوشاگردانبهناظراهداف-1



.جامعهومکتبهايفعالیتتمامیدرشاگردانفعالمشارکت-

.ندهآیدرمادريوهمسرينقشپذیرشجهتآمادگیایجادوخانوادهبهنسبتشاگردانپذیريمسئولیتروحیهپرورش-

.شاگرداندرعزموارادهتقویتوپرورش-

.شاگردانبیندراخالق،واحکاموکریمقرآنباانسوحجابنماز،فرهنگترویجویتتقو-

والسالمعلیهممعصومچهاردهالگویینقشبشر،مطلوبزندگیسبکچارچوبعنوانبه) ص(محمديناباسالمعرضه-
...وهاشهادتها،دتوالمراسمبرگزاريقالبدرشاگردانبهزندگیبرنامهوکتابعنوانبهقرآن

شاگردانبیندرهمدلیویگانگیروحیهتقویتوپرورش-

شاگردانبیندرانتقاديونوآورانهخالق،تفکرپرورش-

نسبتراذاشتهگاحتراممکتبمقرراتوقوانینبهکهايگونهبهشاگرداندرشناسیوظیفهوپذیريمسئولیتحسپرورش-
.نمایندترغیبآنانبه

نظم،ريپذیمسئولیتنفس،بهاعتمادصداقت،تقوا،ویژهبهشاگرداندراسالمیاخالقیشخصیتیهايویژگیپرورش-
.ادبواتحادمتقابل،احترام

:مکتبمعلمانواساتیدبرناظراهداف-2

.برانگیزانندهوخالقانهعملوتفکربهایشانتشویق-

.اجتماعیوفرديابعاددرآنانانسانیوايحرفهارتقاي-

.بشرزندگیمطلوبچهارچوبعنوانبهمحمديناباسالممعرفیوارائه-

.  شاگردانمذهبیتجاربوعلمیدستاوردهايبینارتباطبرقراري-

.آموزشیوتربیتیهايفعالیتبینهماهنگیوسازگاريایجاد-

:مجتمعارکنانککلیهبرناظراهداف-3

.مذهبیروحیهومذهبیظواهربهکارکنانعملیالتزامسازيدرونیوتوجهسطحارتقاي-

اجتماعیهايفعالیتتمامیدرمسئوالنهمشارکتوآگاهانهتالشهايبهنسبتکارکنانتمامیتشویق-

.دوستیوطنروحیهتقویتوحفظ-

بینیخوشويهمکاروهمدلیووحدتروحیهایجاد-

.مکتببهمراجعینوکارکنانهمهبهنسبتمتقابلاحترام-



:مکتبنهادبرناظراهداف-4

.کارمنداناستخدامروشهاياصالحوارتقا-

.شاگردانپذیرشجذبروشهايبهبودوارتقا-

.تربیتیمدیریتبرايپایهنیازمندیهايتامین-

.اعتقاديواخالقیارزشهايرشديبرامحیطوفضاسازيآماده-

:شاگرداناولیايوهاخانوادهبهناظراهداف-5

ویتربیتاهداف،فرزندانقبالدرخانوادهمسئولیتآن،معنايوتربیتخانواده،اهمیتوجایگاهباوالدینکردنآشنا-
.تربیتیهايبرنامهبهنسبتآنانحمایتجلبومکتبارزشهاي

.زندگیهايموقعیتوهافعالیتتمامیدراساسیعاملعنوانبهالسالمعلیهمبیتواهلبهمحبتودینویجتر-

.آنهاتواناییمیزانبهعنایتباایشانبامرتبطتربیتیهايبافعالیتوالدینکردندرگیر-

هابرنامهاینبهسیدنرراهعبارتیبهیعنیکنیم؟پیداسیدستراهدافاینبهچگونهکهببینیمبایدشدذکرآنچهبهتوجهباحال
کرد؟شروعبایدچگونهوکجاازواستکدام

موفقماناهدافتحققدرقدرچهوداریمقرارکارکجايدرسالچهاربهنزدیکگذشتازبعدوکردیمکارچهما:ثانیاو
شدیم؟

سه شنبه:

الرحیمالرحمناهللابسم

اجعرگذشتهجلسهدرهستیدمستحضرکهطوريهمانگروهمحترماعضايوگرامیاساتیدهمهخدمتارادتومسالعرضبا
پاسخاسیاسسوالتاسهبهبایدبرنامهاینشدعرضوپرداختیمرضوانخصوصیلیسهاستراتژیکیاراهبرديهايبرنامهبه

:دهد

کجاست؟مامقصد-1

برسیم؟آنبهچگونه-2

دارد؟قرارکجادرمافعلیموقعیت-3

.دادیمپاسخاولسوالبهگذشتهروز

پیشازاهدافوهابرنامهاینبهرسیدنبرايرضوانخصوصیلیسهکهمعنیاینبه. دهیمپاسخدومسوالبهخواهیممیامروز
است؟بودهفقموآنبهرسیدنبرايقدرچهخودواستنمودهارئهراراهکارهاییچهشدهتعیین



:برشمردراذیلمواردتوانمیکلیطوربهرااهدافاینبهرسیدنهايراهمهمترین

).خاصونیازموردموضوعاتدر(درسیکتبتدوینوتهیه-

.مناسبدرسیکمکهايکتابگزینش-

.درسیکتببرايمکملآموزشیموادوجزواتتدوینوتهیه-

.شاگردانگزینشهايبرنامهبهبود-

.خالقیتپرورشوتقویتوشاگردانبینسالمرقابتفضايایجاد-

.هابرنامهایندرشرکتبهشاگردانتشویقوجذابومتنوعبرنامهفوقهايفعالیتایجادوطراحی-

.کارمندانودبیرانشاگردانوظایفوحقوقومکتبانتظاراتومقرراتوقوانینتبیین-

.مکتباخلیدقوانینبهاحترامومقرراتبیشترچههررعایتبهنسبتشاگردانالگوههايعنوانبهدبیرانترغیبوتوجیه-

.مربوطهقراردادهايومقرراتبهنسبتشانفرزندانوخودالتزامضرورتبهنسبتوالدینمناسبتوجیه-

.شاگردانروزانههايفعالیتتمامیبرايمنظمومناسبریزيبرنامه-

.مکتبمحیطدرشاگردانجمعیوفرديبهداشتحفظبرايالزمشرایطآوردنفراهم-

.آنانتصامیموهادیدگاهبهاحتراموشاگردانشخصیتبرايشدنقایلارزش-

.ساالنههايمناسبتومذهبیمراسمفعاالنهاجرايوریزيبرنامه-

.شاگردانرشدزمینهدرکنترلیخوداهمیتبهنسبتخانوادهبصیرتوآگاهیتقویت-

آموزشیوتربیتیهايبرنامههماهنگیبرايریزيبرنامه-

.آنانتربیتیوظایفومسئولیتتبیینهمراهبهکارمندانتمامیوظایفشرحدقیقتبیین-

.ویژههايتواناییباخاصافرادهدفمندجذبودبیرانوکارمنداناستخداموپذیرشفرآیندارتقاياصالح-

.مکتبموجودوضعیتکردنترکیفیواصالح-

.آنهايبرنامهمعرفیوآموزشجهتمکتبسایتوبکردنفعال-

بهالسمجبرگزاريقالبدرشهروندانسایروهمسوفرهنگیوتربیتیآموزشی،موسساتمیاندرمکتبمناسبمعرفی-
..ونشریهوبروشورهاتهیهنیزوآنانازدعوتوورزشیملی،ذهبی،مهايمناسبت

.آنهابامشتركهايبرنامهاجرايوتربیتیموسساتدیگرومساجدباهمکاري-

)رضوانخصوصیلیسهموجودوضعیت(داریم؟قرارکارکجايدرفعال) ج



کسبوورکشازخارجوداخلدرتربیتیوتعلیمیمعتبراکزمرازدیدبازودیدومجتمعاینتاسیسازسالپنجگذشتبا
:داردقرارذیلشرایطدرمکتباینالذکرفوقراهبرديهايبرنامهبهتوجهبانسبیتجربیات

:خدماتیواداريهايکادرومعلمیناستخدامنحوه-1

هايرشتهاساسربشانتدریسیمضامینمجتمعاساتیدقاتفابهقریباکثریتاینکهبهتوجهبا: مجتمعمعلمیناستخدام) الف
:دهیممیانجامراذیلمراحلافراداینگونهجذبوجلببرايلهذاشوند،میسپردهایشانبهدارندکهتحصیلی

.همکاريبرايآنانازدعوتوخصوصیودولتیتربیتیوتعلیمیمراکزازافرادشناسایی-

ایشانبامصاحبه-

.امتحانیمضمونهردرباالبه70٪اقلحدنمرهکسبونظرموردمضامیندرکتبیامتحان-

ضمونمدرمتخصصو) شدهتعیینقبلازاساتیدازتعدادبرايانتخابیمضمونازدرسیکاقلحدتدریس(سمینارارائه-
.پیشنهادي





:سایرکارکناناستخدام) ب

.نظرموردوظیفهدرالزمايهتوانائیوتخصصداشتن-

....یاوخصوصیودولتیاداراتومراکزازایشانشناسایی-

.الذکرفوقسواالتفرمدرتغییراتیاندكباایشانبامصاحبه-

.اطمینانموردفردعنوانبه..واداره/ محلشناسسرافرادازیکیتوسطایشانتایید-

.شاگرداننامثبتنحوه-2

وشودمیتهگرفنظردرتساهلیوتسامححدوديتامتقاضیانپذیرشدرکهکنیماقراربایداینجاشرایطبهتوجهباتهالب
نمودهشرکتامتحاناتدرمجموعیصورتبهوبدهیمفراخوانالمللیبیناستاندارداساسبرتاایمنشدهموفقکنونتامتاسفانه

سالآغازردیاوقبلشاگردان،نامثبتنوعاولیشوداقدامموسسههايخواستهوهاتسیاسطبقوبگیردصورتگزینشیو
.گیردمیقرارمالحظهموردذیلمراحلوگیردمیصورتتحصیلی

آموزمتقاضیدانشبامصاحبه-

.مجزاوتنهاییصورتبهایشانوالدینبامصاحبه-

ودولتیمکاتبدرشاگردانعلمیسطحبودنپایینداشتنظردربا. (باالبه60٪اقلحدمعدلکسبوآزموندرشرکت-
).هاخصوصیاحیانا



ایشانوالدینازیکیاقلحدوآموزدانشخودتوسطنامهتعهدونامثبتفرمکردنپر

کنیم.میتقدیمرانامهتعهدبرگههمچنینوآموزاندانشووالدینبامصاحبهمتننمونهعنوانبهکه



















:مکتب) جاريهايبرنامهمهمترین( کارهاوساز-3

:معلمینبهمربوطهايبرنامه) الف

درایدبکه. بودمجتمعایناساتیدومعلمینبهمربوطامورشدذکرکههمانطوريرضوانمکتبراهبرديهايبرنامهازیکی
همویافزایخودزمینهدرمرکزایناستادان. بگیرندصورتجدياقداماتیشاناتدریسیوعلمیسوادسطحبردنباالزمینه

وجهتمسایلاینبهنسبتودارندشانخودبینجمعیوانفراديهاییبرنامهخاصیساعاتدروهفتهطولدرمعموالافزایی
سالسهدوطیخصوصبهوآغازهمانازمکتباداره،سويازایشانآموزشمسالهبهنسبتاما. دارندمیمعطوفراالزم
کیفیتدرونداگرفتهقرارآنانخوبیاستقبالموردطوریکهبهاستکردهدایرایشانبرايرامختلفیومتعددسمینارهاياخیر

کالسهابهنپنجشباریکهفتههردوالذکرفوقسمینارهايبرگزاريبرعالوه.اندشدهواقعموثرخوبیبهشانتدریسیبخشی
داشتههمراهبهمهمطلوبینتایجواستگرفتهقرارایشاناستقبالوتوجهموردحمداهللابهکهگرددمیبرگزارنیزاخالقوعقاید

اند.

.

رضوانآموزشیمجتمعمعلمینواساتیدبرايآموزشیسمینارهايازاينمونه



علمیهحوزهموفقمدیرانازیکیتوسطعقایدکالسازاينمونه

واداريمعاونینومدیرمعلمین،همهحضورباکهاستهاییبرنامهازدیگریکینیزمکتباصلیشورايواداريجلسات
مصوبهوبانتخااموريوگیردمیصورتنظرتبادلمکتبهايبرنامهبهنسبتوشودمیبرگزارباریکهفتهدوهرآموزشی

.گرددمی



:آموزشیاموربهمربوطيهابرنامه) ب

کشورمعارفوزارتدرسیمتونخصوصبهتربیتیوآموزشیهايبرنامهاحوالواوضاعبهراجعقبالکهعرایضیبهتوجهبا
شوندمیستدریمکاتبدرفعالکههايکتاب. استروزبهدرسیکتبنداشتناینجامکاتبعمدهمشکالتازیکیداشتیم

هنددانجامبایدکهمهمیکارهايازیکیدولتیغیرمکاتبکههستندفراوانیمشکالتدچارمحتواواهرظلحاظازاکثرا
مقولهایندرکهاستمعضلاینحلشان،راهبرديهايبرنامهازدیگریکیهمرضوانآموزشیمجتمع. استنقیصهاینجبران

آنهانمهمتریکهاندگرفتهصورتقبولیقابلنسبتاهايکاردموجوهايمحرومیتوهامحدودیتبهتوجهباخوشبختانه
:ازعبارتند

.9-4صنفاز.. وورزشکمپیوتر،پرورشی،نظیرمضامینايبرنامهفوقمضامینبرايدرسیجزواتوکتبتدوین-1

.درسیمضامینازبعضیبرايدرسیکمککتبتدوینوتهیه-2

.آنبهمضامینازبعضینیازمنديبهتوجهباممعلراهنمايکتابتدوینوتهیه-3

..وديسیوديويديصورتبهتصویريوصوتیآموزشیکمکموادتهیه-4

.آموزشیکمکوسایلسایرتهیهوالبراتوارایجاد-5

:فرهنگیوتربیتیاموربهمربوطهايبرنامه) ج

یکسالتگذشازبعدرضوانمکتب. آنستفرهنگیبخشتربیتیوتعلیمیمرکزیکمهمهاياستوانهازیکیشکبدون
ایندیدهربهتجوزبدهنیروهايازکهبودقوينسبتافرهنگینهادیکتشکیلاقداماتشمهمترینازیکیسختیومحرومیت



تاکوشدمیتالشوتوانامتمباروزشبانهطوربهنهاداین. استگردیدهتشکیلانگیزهباوخالقفعال،شاگرداننیزومجتمع
:بدهندگسترشروزبهروزراآنونمودهپیادهراذیلهايبرنامه

منطقه،نمتنفذیوعلماءایشان،اولیايشاگردان،حضورباملیودینیمناسبتهايازتجلیلوعباديودینیمراسمبرگزاري-1
جمعییاوانفراديصورتبهفرهنگیواجتماعیلمی،عهايشخصیت،)منطقهپرورشوآموزش(معارفریاستمسئولین

).داردعهدهربراآنصنفیکنوبتطبقمناسبتهردروگذاشتیمشاگردانخودعهدهبهراکارحجمبیشترینامسالازالبته(





.شاگرداننقاشیوقلمیعلمی،آثارازهاينمایشگاهبرگزاري-2



شانفرزندانعلمیوهنريآثارازآموزاندانشاولیاءدیدباز

...وخمغدیرشعبان15ِچونمذهبیمهممناسبتهايدرکتابخوانیمسابقاتبرگزاري-3

دانشاگربهامانیکتبدادنوعضوگیريزمینهایجادومعلمینوشاگردانبرايکتابخانهاندازيراهوتاسیس-4

بهزینهگاینکشوردرهاامنیناوجودبدلیلالبته( شاگردانبرايعلمیسیاحتوسیروتفریحیهايبرنامهکردنفراهم-5
.پذیردمیصورتمعدوديومحدودصورت



آموزاندانشاولیاءانجمنوهمسومکاتبمدیرانحضورباجاممسابقاتپایانروز



ظهرنمازاقامهوشهرهايپاركازیکیردتفریحیوعلمیاردوي



ابتداییمقطعخصوصبهشاگردانتشویقبرايجوایزبانکایجاد-6

.اولصنفشاگردانبرايالفباءجشنبرگزاري-7

دخترانهبخشدرسومصنفدخترانبرايتکلیفجشنبرگزاري-8

www.RezvanhighSchool.com.مکتبيبرا. آموزشیورسانیاطالعگاهوبایجاد-9





چهارشنبه:

صلحاپژوهیآموزشتلگرامیگروهمحترماعضايوگرامیاساتیدهمهخدمتسالمعرضباوخدانامویادبا

.کنممیتقدیمشماخدمترارضوانآموزشیمجتمعهفتهاینگزارشازجلسهآخرین

امروزموضوعاتریزبیانوحافظیخدابدونگذشتهروزاینکهازعزیزانهمهازکنمخواهیعذردانممیالزمآنازقبلاما
تادوکییدیروزبحثادامهدر.نیامدبدستهمدیروزبحثتکمیلفرصتوگردیدقطعمااینترنتزیرا. کنمتركراگروه

راشدهتعیینقبلازموضوعسپسوپردازممیآنبهامروزدهیداجازهاگرکهکنمتقدیمشماخدمتبودقرارهمدیگرموضوع
.گیرممیپی

.خصوصیمکاتباتحادیهتاسیسطرحارائه-1

. ودبخواهدآناناهدافتحققدربهتريرونقوپیشرفتباعثمشاغلازصنفیهردرهماهنگیواتحادهستیدمستحضرهمه
تالفابهمنجرنوعااستصنفیکاعضايهمهبینمشتركنوعاکههايخواستهتحققجهتفرديصورتبهحرکتزیرا

خصوصیتبمکاومدارسکهشدخواهدهاخواستهیاوخواستهوطرحآنشکستبساچهحتاوبیشترسرگردانیوبیشتروقت
.استحاکمبیشترضوابطبرروابطکهفضايوجامعهدرخصوصبودبهنخواهدمستثناامراینازنیز

بودنازکهاستقانونمداريومقتدرحکومتیکنبودوفاسداداراتوجوداستماجامعهدامنگیرامروزکهمعضالتازیکی
ورعبرارستمخوانهفتورفتآنواینپیشمدیديهايمدتبایداداريکاریکانجامبراي.بریممیرنجشدتبهشان
ازاياتحادیهدادمپیشنهاداینجامعارفریاستبهبارچندینمعضلاینحلجهتلحاظایناز. دادانجامراآنتا...وکرد

.شوددنبالجمعیصورتبهوقانونینهادیکطریقازهاکاروشودتشکیلخصوصیمکاتب

. میندازیبراهبهراتشکلاینوکنیمهمراهخودبارااکثریترايشدیمموفقسرانجامطرحاینازسالدویکیگذشتازبعد
خودشحددرهمبازعیندرولیگیردمیصورتهماالناینکهکماگرفتصورتهمشکنیهايکاروسطایندرچنداگر

نمودهفاعدشانقانونیحقوقوحقازبتوانندمجموعهاینوبرسدسرانجامبهحرکتاینکهامیدوارمکهبودجلوبهگامییک
.کنداپیددستشانقانونیهايخواستهبهو

.آورينفواختراعاتابتکاراتعرصهدرمجتمعاینشاگردانبیندرجديومثبترقابتیکایجاد-2

پاشپیوسادهبسیاروسایلبامجتمعاینآموزاندانشازبسیارياینجادرموجودهايمحرومیتوالزمامکاناتنبودعلیرغم
اهللاوحرسیدآقايمثالعنوانبه. استستایشقابلخودشحددرکهاندختهسادستیکارعنوانبهراهاییدستگاهافتاده

کورهايدوتزییناتبرايکهاندساختهآنمشابهوآکاسیفبرشجهتحرارتیدستگاهیکنهمصنفآموزدانشحسینی
صورتاییهپاشریختهوکاريکثیفقطعاتاینبرشدراینکهبدونشودمیاستفادهآنازجاتنوشتهیاومحافلومجالس

کیهشتمصنفآموزدانشحسینشهابسیداقايیاو.کنممیتقدیمخدمتراانفایلدستگاهاینمشاهدهجهت. بگیرد
قابلکه. ستاساخته..وسرمشلنگوسرنگچوب،مثلسادهبسیاروسایلبارا) خاکبرداريوحفاريوسیله(اسکواتردستگاه

.باشدمیتوجه



فعالنتوانستیماراهللاروحسیداقايباکاملمصاحبهفایلپوزشعرضبا.بینمنمیراآنهابیانبرايمجالیکهدیگروسایلنیزو
واهیمخگروهدرصورتآندرکه. بگیریممصاحبهایشانازدوبارهشدمساعدزمینهاگرظهرازبعدتاامیدواریمکنیمفراهم

ولیبوددادهنجاماترسادهخیلیصورتبهبامیاندرایشانبستگانازیکیرااختراعایناصلکهشومآورادیبایدالبته.گذاشت
:امروزبحثموضوعاماو.دادندانکشافتدریجیصورتبهدیگرهايبچهوایشان

:کمبودهاونواقص

وخموسایلمازبسیاريدرهمهنوزپیشرفتهاسريیکوهاتالشعلیرغممجتمعاینتاسیسازسالپنجبهنزدیکگذشتبا
:شاعرقولوبههستیمراهاولدرتربیتوتعلیمعرصههايپیچ

ایمکوچهیکخماندرهنوزما/ گشتعطارراعشقشهرهفت

یاوکنیممرتفعرااآنهنتوانستیمهنوزتاومواجهیمآنهاباکهمهمیکمبودهاییونواقصازهايگوشهبهعرایضمبخشایندر
.پردازممیاست،شدهماننصیبکمتريهايموفقیت

روزيبانهشصورتبههنوزتاکهمهمیهايدغدغهازیکی: مکتببرايثابتمکانیاوساختمانیکنداشتن) الف
جوابگوبمکتزمندیهاينیابهبتواندکهاستاستاندارديوثابتمکانیکنداشتناستکردهمشغولخودشبهرامانفکر
حصورمومحدودشدتبهمانکاريفضايحالعیندرولیکنیممیپرداختباالیینسبتااجارهماه،دراینکهعلیرغم.باشد
برايکههمايهساختمانلهذاهستندبضاعتبیوفقیرافرادمحلاینساکنیناکثریتاینکهبهتوجهبامثالعنوانبه. است
فاقدآنهاریتاکثبناءشوندمیآمادهوساختهشخصیسکونتبراينوعایاوهستندگرانخیلییاشود،میگرفتهظرندراجاره
هاسعکازبعضیدراینکهکمامحتاجیمبدانشدیدابهماکهچیزياستکالنوجلساتاجتماعاتبرايبزرگهايسالن

.گرددمیگزاربرگرموسردهوايدربیرونیضايفدرماعمومیجلساتنوعاکهفرمودیدمالحظه

اتجلسبرگزاريبرايکافیفضايما. استانداردندغیرومحدود،کوچکمساحت،وتعدادلحاظازشاناتاقاینکهازجداي
همگردیطرفزاو. داریمقرارتنگناهومضیقهدرسختلحاظاینازونداریم... ولبکمپیوترالبراتوار،کتابخانه،عمومی،

شایستهنحوبهمعضلاینبزرگوارانشمادعايباامیدواریم. نداریمکاراینبرايراساختمانییکسازوساختیاوخریدتوان
.کنیمپیدانجاتسرگردانیاینازنیزماوشودحلاي

:مادرانخصوصبههاوالدیناکثریتسواديبی) ب

وسوادیبدارد،قرارموقعیتآندرمکتبکهشریفمزارشهرپنجناحیهخصوصبهرزمینساینعمدهمشکالتازدیگریکی
تالمبدرداینبههمایشاناکثریتاینکهضمنهمپدرانومحرومندسوادنعمتازنوعامادران. هاستخانوادهبودنسوادکمیا

.نیستندشانفرزنداندرسهايهبکمکونظارتبهقادرشغلیوکاريهايمشغلیتدلیلبههستند،

مادرانخصوصبههاخانوادهبرايرایگانآموزيسوادصنفهايتدویربهنسبتراخودآمادگینوبتچندیندرمااگرچه
:نشدیمکاراینانجامبهموفقزیردالیلبهمتاسفانهولیکردیماعالم



آنهممومیعجلساتبهحضوراجازهشانسرپرستوشوهرانناحیهازخانمهانوعاسرزمیناینبرحاکمبستهفضايبهباتوجه-1
.شوندنمیداده) ظهرازبعدششیاپنجساعتازبعدیاصبح7ساعتازقبل(دارندفرصتاکثریتکهخاصهايوقتدر

جلساتیچنانچهاگرلهذا. استممکنغیرشبساعاتدراقایاناکثریتحتاوخانمهابرايمروروعبورامنیتیمسالهدلیلبه-2
رگزارباداريوقتازخارجیاونداریموافیوکافیفضايماصورتایندرکهبگیرندصورتروزوسطدربایدیاشوددایر

.دارندهمراهبهرافوقمشکالتکهشوند

:جلساتدروالدینمستمرحضورعدم) ج

مکتبايامهبرنفوقیاوتربیتیوپرورشیهايبرنامهازهاخانوادهاستقبالعدمنموداشارهآنبهتوانمیکهمشکالتدیگراز
ازتهدساین. کنندمیخالصهمکتبرسمیساعاتدرشانفرزندانآمدنبهراشانرضایتوتوقعاتوالدینازبسیار. است

میرگزاربمکتبناحیهازکهویژهجلساتدریاومربیانواولیاجلساتدرراشانحضورنیستندهمکممتاسفانهکههاخانواده
ریقطازباشدالزمکههربرنامهوضروریستغیرونمایشیجلساتاینکهکنندمیخیالایشان. بینندنمیالزمرا،شوند

ودارندهم.. وطیانضباتربیتی،درسی،مشکلشانشاگردانمتاسفانهکههستندکسانیاینهانوعاوشوندمیمطلعشانشاگردان
.ندارندتوجهیقابلخاصیمشکلهیچشانفرزندانخوشبختانهیا

استقبالمسالهاینازهابارونمودهدركجلساتنوعایندرراشانحضورضرورتکههستندهمافراديمیانایندرالبته
ودباشنداشتهوجودزمینهایندراگررفتیبرونراهحال. کنندپیداهمافزایشجلساتنوعاینکهمتوقعندواندنموده

.شدخواهیمممنونفرمایندمستفیضرامابزرگواران

نهمیکهامیدواریم. کنیممیداريخودآنهاذکرازکالماطالهخاطربهکهباشندداشتهوجوداستممکنهمدیگريموارد
بودهتربیتیوتعلیمیمجتمعاینفعالیتوکارکردورضوانتبمکمعرفخروارنمونهمشتعنوانبهوباشدکردهکفایتمقدار
.باشند

:دانممیالزمرانکتهچندذکرپایاندر

پنجشنبه:

یکیبهبالمناسگزارشات،ادامهدرمیخواستمظهرازقبلهاينوشتهدراینکهازکنمشرمندگیاظهاربازدهیداجازهآنازقبلاما
عکسهاولیشددهفرستاهامتنماناینترنتشدنوصلوقطعبدلیلمتاسفانهبازولیبگذارمنمایشبههکوتافیلموعکستادو
ونواقصلفابحثمناسبتبهعکستاچندابتداءدهیداجازهاگرلهذا. نگردیدندآپلوداصالیاوشدآپلودجابهجایاهافیلمو

بهراهابچهاختراعاتازهاییفیلمازتادوشدمموفقاگرسپسوکنمتقدیم)مکتببرايشخصیساختماننداشتن(هاکمبود
.بگذارمنمایش



خیمهزیرزمستانیهوايدراولیاءجلساتبرگزاري

گرمافصلدرآموزيدانششورايانتخاباتبرگزاري



افتابزیردرممتازمعلمینوغدیرعیدازتجلیلجلسهبرگزاري



اکاسیفهايتختهبرشدستگاهمتخرعنهمصنفشاگردبامصاحبه

هشتمصنفشاگردحسینشهابسیدبامصاحبه

:کنمتقدیمشماخدمتعرایضمپایاندربودقرارکهنکتهچنداماو

گرانهنروشوعلمیکامالکهفرمودندارائهایرانمختلفمکاتبازمابزرگواراساتیدکهگزارشاتبرخالفگزارشاین-1
ارزدهمصیبتوزدهجنگدیاراینبرحاکموموجودواقعیتخواستمکهبودغمناکیواندوهناكبسیگزارشبودند،

ینصرنی؟ناصرمنهل: اینکهو! ماروزگاروروزاستاین: بگویمو. کنممنعکس

وتشکرصمیمانهاندگذاشتهوقتآنواندنخبرايوکردندتحملراماگزارشاینآغازازکهارجمنديسرورانتماماز-2
.هستمایشانهايبزرگواريونظراتونقدارائهمنتظروکنممیسپاسگذاري

وایمانیروينباوگذاشتندبندهاختیاردررافرصتاینکهدارمراامتناننهایتعزیزنیرواستادجنابمانبزرگواراستاداز-3
.بدهمپسدرسقدروقوياساتیدحضوردروکنمراستقامتتابخشیدندنیرووگیزهانحقیراینبهشاناخالص

. باشدنیاوردهارمغانبهتانبرايماللیوباشیدنشدهخستهماشکستهپاوسرگزارشاینازکهامیدوارم

.باشیدپیروزوسربلند

.باشدتاننگهدارخداوند

تهبرکاواهللارحمۀوعلیکموالسالم

مرتضويابراهیمسید

رضوانخصوصیآموزشیمجتمعمدیر

افغانستانشریفمزار

0093775787035:  تماستلفن

Emortazawi@gmail.com:ایمیل

Rezvanhighschool.com:وبسایت


