گزارش
دوشنبه  11آبان 1394

ســمینار دو روزه کارشناســان مدارس غیردولتی و
آموزشــگاه های علمی آزاد باحضور مدیرکل آموزش و
پرورش ،معاونت سیاسی فرمانداری شیراز ،رسول قانونی
مدیر مشــارکت های مردمی و توسعه مدارس غیردولتی
در سالن مالصدرا باشگاه فرهنگیان باتالوت آیاتی چند
از کالم اهلل مجید برگزار گردید.
رســول قانونی درابتدا ضمن خیرمقدم به حاضرین از
تالش و کوشش کارشناســان شهرستان های مناطق و
نواحی تقدیر و تشــکر نمودند و ادامه دادند که من ناظر
زحمات بی دریغ شــما عزیزان هســتم و می دانم که با
وجود مشکالت فراوان که با آن دست به گریبان هستید
از تالش بی وفقه دســت برنداشــته ایــد و من قدردان
تالش شما خواهم بود.
این جلســات فرصت مناســبی اســت تا طرح ها و
برنامه هــای آینده مورد بحث و بررســی قرار گیرد و از
دیدگاه های یکدیگر مطلع شــویم و بــه همین منظور
طرح های در دســتور کار این مدیریت به ســمع و نظر
حاضرین خواهد رسید و در جلسه میزگرد از رهنمودهای
شما همکاران محترم استفاده خواهیم کرد.
 طرح توانمندســازی نیروی انســانی در دستور کاراســت به طوری که در تابستان گذشته  25هزار ساعت
کالس ضمن خدمت جهت معلمین دوره ابتدایی برگزار
شده و گواهی ضمن خدمت جهت شرکت کنندگان صادر
گردیده است و ادامه اجرای این کالس ها از آذرماه سال
جاری خواهد بود.
الزم به ذکر است که به منظور ساماندهی و متمرکز
کردن کالس های آموزشی مرکز آموزش نیروی انسانی
مدارس غیردولتی مرکزی مستقل پیش بینی گردید که
بزودی به بهره برداری خواهد رسید.
 نمرات امتحانات نهائی ســال ســوم دبیرســتانمدارس غیردولتی در دو ســال متوالی  93و  94تهیه و
تحویل کارشناســان قرار گرفته که ضمن اخذ قرارداد با
کارشناسی های محترم و مدیران مدارس باید برنامه ریزی
شود که در سال آینده شاهد رشد  10%باشیم.
 نظارت بــر امور اداری و آموزش مدارس توســطناظران متبحر و بــا تجربه و با حضور دبیران مجرب در
گروههای آموزشی انجام می پذیرد که بخش عظیمی از
مشکالت مدارس مرتفع گردیده و در سال آینده شاهد به
حداقل رسیدن مشکالت مدارس خواهیم بود.
 نگاه بــه بخش خصوصی نگاهی مثبت اســت وکارشناســان باید همواره کننده مســیر توسعه مدارس
غیردولتی باشند.
 شیوه نامه تشــویق کارکنان نیروهای آزاد مدارسغیردولتی تدوین گردیده و مدارس از این تاریخ می توانند
نسبت به تشــویق کارکنان خود با توجه به سهمیه داده
شده اقدام نمایند.
 برای نخســتین بار کارکنان تمــام وقت مدارسغیردولتی مشمول کارت شناسایی خواهند شد و مقدمات
الزم جهت استفاده از خدمات کار در دستور کار است.
 شورای هماهنگی مدارس غیردولتی فعال گردیدهو با جلسات مستمر و مصوبات ارزشمند ،این شورا جایگاه
اصلی خود را بدست آورده و شاهد خدمات آن هستیم.
 در دوره اول متوسط آزمون  8مرحله ای با کمترینقیمت و بیشــترین کیفیت در ســال تحصیلی جاری در
سطح اســتان برگزار خواهد شــد که مدارس متقاضی
می توانند از این فرصت استفاده نمایند.
 جهت تســهیل در امر ثبت نام و توســعه مدارسغیردولتی و آموزشــگاه های علمی آزاد ســایت طراحی
شده تا از فرصت های زمانی حداکثر بهره مندی را داشته
باشیم.
 تشــکیل گروه هــای آموزشــی و بازدید علمی ازمــدارس با اســتفاده از معلمان با تجربــه و متخصص
در حال اجراســت که در بهبود کیفیت تحصیلی تأثیرات
به سزایی داشته است.
 جشنواره علمی  -کاربردی معلمان و دانش آموزاندر دوره ابتدایــی پیش بینی و شــیوه نامه به همراه cd
آموزشی تهیه و تقدیم مدارس گردیده است.
 به منظور معرفی و شــناخت عموم مردم از فعالیتمــدارس غیردولتــی و برخورداری از کیفیت آموزشــی
مطلوب همچنین ایجاد اشــتغال و استفاده از توان مالی
در اداره مــدارس و مشــارکت در امــر تحصیل برنامه
یک ســاعته تلویزیونی تهیه که ازطریق شبکه  5سیما
پخش گردید.
 با توجه به روند توســعه مطلوب مدارس غیردولتیجهت هماهنگی و برخورداری از امکانات موجود شهری
تاکنون جلســات مختلفــی با شــهرداری و فرمانداری
شــیراز برگزار گردیــد .کمیته ای مرکــب از نمایندگان
شورای شهر ،شهرداری و اداره کل تشکیل و تصمیمات
ارزنده ای اتخاذ گردیده اســت که الزم اســت از تالش
فرماندار محترم و معاونین ارزشــمند ایشان و شهرداران
محترم و اعضای محترم شورای شهر قدردانی گردد.
 ســازمان نوســازی مدارس از توان علمی و فنیاســتاندارد و قابل اطمینانی برخوردار اســت و مقدمات
تفاهم نامه ای بین شــهرداری و اداره کل فراهم گردیده
تا امور فنی ساختمان به جز پایان کار وکف و سایر موارد
به سازمان نوسازی مدارس ارجاع گردد.
 نظارت برانجام امور اداری و آموزشــی مدارس دربرنامه های ایــن مدیریت قرار گرفته به طوری که یک
گروه از ناظرین با تجربه و کاراندیش جهت بررسی امور
اداری مدارس فعالیت می کنند.
 کیفیت آموزشــی و بررسی شیوه تدریس در دستورکار اســت و یک گروه از دبیران و آمــوزگاران خبره به
مســائل آموزشــی و متخصص در دروس مختلف روند
آمــوزش در مدارس را دنبال کرده و تالش بی وقفه ای
در حال انجام است.
آقــای حمیدرضا آذری مدیــر کل آموزش و پرورش
اســتان فارس :آموزش و پرورش با مشارکت همه جانبه
مردم می تواند به اهداف خود برسد.
 مشــارکت تنها پول و بودجه نیست باید مشارکتهمه جانبه باشــد و ســهم مردم در اداره امور کشــور
به خصوص در آموزش و پرورش ارتقاء یابد.
 نیازها باید منطقه ای باشد و آموزش بر مبنای نیازبومی صورت پذیــرد .زمانی که ما تصمیم های متمرکز
برای مناطقی که از نظــر اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی
متفاوت هستند می گیریم قطع ًا به اهداف خود نخواهیم
رســید .بنابراین باید طرح و برنامه مطابــق با نیازهای
منطقه مــورد توجه قرار گیــرد و راهکارهای اجرایی و
عملی را ارائــه داد نه اینکه برای  14میلیون دانش آموز
و یک میلیون معلم یک نســخه واحد داشــته باشیم که
کارساز نخواهد بود.
 نکته قابل توجه در بهبود کیفیت این است که بایدنگرش مدیران را تغییر داد و باید مســئولین اقناع شوند
که مدارس غیردولتی عنصر مهمی از مشارکت هستند.و
در همین اثنا باید نظارت کامل و جامع همراه با توســعه
دربر داشته باشد.

 19محرم 1437

Nov 2، 2015

سال بیستم

شماره 5609

گزارش سمینار دو روزه کارشناسان مدارس غیردولتی و
آموزشگاه های علمی آزاد شهرستان و نواحی استان فارس

 در امور رقابت باید مــدارس دولتی را قوی کرد تامدارس غیردولتی رقابت کنند .زمانی که کالس مدارس
دولتی با حداکثر ظرفیت دانش آموزی تشــکیل می شود
رقابتی صورت نخواهد گرفت.
 من با آموزش و پرورش ســرمایه داری مخالفم وباید آموزش و درمان رایگان ارائه گردد اما چون در توان
دولت نیست باید توسعه مورد توجه قرار گیرد.
 با یک نگاه به بیمارستان های خصوصی در شیرازمتوجه می شــویم که اگر این مراکز تعطیل شــوند کار
درمان به کجا خواهد رسید و در مورد مدارس غیردولتی
نیز همین امر محقق است.
 مؤسسین مدارس به کار و مدرسه عشق می ورزند.به تعلیم و تربیت عشق می ورزند و باید حمایت شوند و
می بایست افراد باانگیزه را تشویق به توسعه مدارس کرد
و اجازه ندهیم در راهروهای اداری جهت بدســت آوردن
مجوز سرگردان باشند.
 یک نکته نیز قابل توجه اســت که فرد مؤســسزندگی ،تجربه و سرمایه خود را گذاشته است و باید سود
معقول و منطقی داشته باشد و خدمات آموزشی و تربیتی
را در حد اعلی ارائه دهد.
آقای مهندس نیک مرام معاونت سیاســی
فرمانداری شــیراز :فرمانداری شهرستان شیراز در
امور فرهنگی ،اجتماعی رسالت عظیمی به دوش دارد و
حداکثر توان در برنامه ریزی ،اجرا و طرح های فرهنگی
را به کار می گیرد .که در این حوزه موارد زیر را می توان
مورد توجه قرار داد.
 شهرستان شیراز در سال گذشته میزبان دو میلیونو چهــار صد هزار نفر گردشــگر و مهمان نوروزی بوده
که مقدمات حضور و اســتقرار و بازدید از اماکن مذهبی،
تاریخــی ،تفریحی فراهم گردیده و به نحو مطلوبی ارائه
خدمات گردیده است.
 مســابقات قرآن دانش آموزان کشور برای اولین باردر شــیراز برگزار گردید و مدعوین محتــرم با بهترین
خاطرات از این شهرســتان به محل زندگی خود مراجعه
نمودند.
 پس از اعالم کنکور سراسری وحضور بیش از پیشدانش آموزان در رتبه های تک رقمی کشوری داشته ایم
کــه تحلیل از این عزیزان به عمل آمده اســت و تالش
می شود این رویه استمرار یابد.
 مسابقات ورزشــی دانش آموزان کشوری درشیرازاجــرا گردیده و تمامــی تجهیزات و امکانات ورزشــی
اســتاندارد را در اختیــار قرار داده ایم و شهرســتان نیز
رتبه های اول را به خود اختصاص داده است.
 مســابقات رالی بین المللی در شیراز برگزار گردیدو برنامه ریزی مناســب جهت اجرای مســابقه ،اسکان،
گردشگری به عمل آمد.
 پرداختن بــه راهکارهای مشــارکت همگانی درآمــوزش و پرورش و شــناخت موانع تحقــق آن در هر
منطقــه و شهرســتان منجر بــه ارتقای هرچه بیشــتر
مجموعه مدارس خواهد شد.
 قطع ًا مدارس غیردولتی کمک مؤثری در اداره امورآموزشگاه ها به دولت و آموزش و پرورش می نماید.
 یکــی از اولویت های مهمی که باید در دســتورکار باشــد درعین حفظ وضعیت موجود این نوع مدارس
ارتقــای قابل توجــه کیفیت آموزش آنهــا و همچنین
شناســایی ظرفیت ها و قابلیت هــای موجود در بخش
غیردولتی باید باشد.
 وی همچنین توجه به شوراهای آموزش و پرورشرا یک مبحث جدی برشــمرد و عنوان کــرد که ما در
شهرستان شــیراز بطورخاص وارد قضیه شوراها شده ایم
و اذعــان داریم که مرتفع شــدن برخی از مشــکالت
مشارکت ها از طریق قوانین شوراها امکان پذیر است.
ایشان از تالش های مســئولین اداره مشارکت های
مردمــی اســتان در جهت توســعه مــدارس و مراکز و
همچنین ایجاد اشتغال تشکر و قدردانی نمودند.
یکی از مشــکالتی که در زمینه آموزشی داشته ایم
ســاماندهی خوابگاه های دانشگاه ها بوده است که بالغ
بر 100خوابگاه ســاماندهی شده وکیفیت این خوابگاه ها
بهبود یافته است.
مشــکالتی با مدارس داریم که باید در آینده مرتفع
شود.
 تبلیغ خارج از واقعیت شعار است که اجرا نمی شود. استجاری بودن فضای آموزشی غیردولتی عدم استاندارد بودن بعضی فضاهای آموزشی نظــارت بر امور اداری مدارس جهت رســیدن بهوضعیت مطلوب
تشکیل شورای سیاست گذاری مدارس و دستور کار
که بزودی اجرایی خواهد شد.
آقای عباسی رئیس اداره گزینش اداره کل
آموزش و پرورش :باتوجه به چشم انداز برنامه کاری،
مهمترین عنصر کارگزینش آموزش اســت .و یادگیری و
فرصت جبــران به افرادی که متقاضــی حضور در امور
اجتماعی و اداری هستند.
لــذا به مراجعین محترم پیشــنهاد می گردد عملکرد
رفتــار و اطالعات خود را با معیــار و ضوابط عمومی و
انتخاب اصلح به شرح زیر پایه گذاری نمایند:
الف) ضوابط عمومی گزینش داوطلبان:
• اعتقاد به دین مبین اسالم و یا یکی از ادیان رسمی
مصرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و التزام
عملی به احکام اسالم.
• اعتقــاد و التــزام به والیت فقیــه ،نظام جمهوری
اسالمی و قانون اساسی
• عدم اشتهار به فساد اخالقی و تجاهر به فسق
• عدم سابقه وابستگی تشکیالتی ،هواداری از احزاب
و ســازمان ها و گروه هایی که غیر قانونی بودن آنها از
طرف مقامات صالحه اعالم شده و یا می شود مگر آن که
توبه ایشان احراز شود.
• عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر
• عدم اعتیاد به موادمخدر
ب)ضوابط انتخاب اصلح (مالک های تقدم)
در گزینش داوطلبان:
• در موارد کثــرت تقاضا(اشــتغال ،تحصیل و )...و
محدودیت ظرفیت و یا در مشاغل حساس و موارد خاص
عالوه بر اعمال شــرایط عمومی ،مالک های زیر نیز در
مورد داوطلبان اعمال می گردد.
• موضع گیری نســبت بــه والیت فقیــه ،فعالیت
داوطلبانــه در نهادهــای انقالبی ،فعالیتهــای مذهبی،
شــرکت در نمازجمعه و جماعات ،شرکت در راهپیمایی

و انتخابات ،پوشش چادر برای خواهران ،تقید به رعایت
پوشش اسالمی ،تقید به انتخاب دوستان مناسب ،کسب
رتبه های علمی ،مذهبی ،فرهنگی و ...مناطق محروم
آقای ملک پور معاون نهضت ســوادآموزی
اداره کل آموزش و پرورش :ســوادآموزی واژه ای
اســت که معمو ًال با جنبه های انســانی عجین شــده
اســت و به معنای فرصت دوم یادگیــری برای جوانان
و بزرگســاالنی که فرصت حضور در مدرسه را از دست
داده اند به کار گرفته می شود.
آشنایی با دوره های سواد آموزی:
 - 1دوره سواد آموزی :اولین دوره سوادآموزی
اســت که به منظور دستیابی بی سوادان به حداقل سواد
اجرا می شود.
ارزش تحصیلی این دوره معادل با پایه ســوم ابتدایی
است .مخاطبان دوره ســوادآموزی  400ساعت آموزش
می بیننــد و در صورت نیاز تا  150ســاعت دیگر به این
دوره اضافه خواهد شد.
عالوه بر بی ســوادان ،کســانی کــه دارای مدرک
تحصیلــی اول یا دوم ابتدایی و هم چنین دوره مقدماتی
نهضت باشند می توانند در این دوره شرکت کنند.
داوطلبان این دوره می توانند در طول سال (از ابتدای
سال تا پایان آذرماه) در این دوره ثبت نام کنند و آموزش
ببینند.
 - 2دوره انتقال :دوره ای اســت که فرصت ادامه
تحصیل برای کسانی که دوره سواد آموزی را گذرانده اند
یا کسانی که فاقد شرایط ادامه تحصیل در نظام آموزش
و پرورش رسمی هستند را فراهم می سازد.
ارزش تحصیلی ایــن دوره معادل پایان دوره ابتدایی
(ششــم ابتدایی) است و مدت ســاعت دوره انتقال 800
ساعت است
( 600ساعت حضوری و 200ساعت غیرحضوری)
کسانی که دوره انتقال را با موفقیت به پایان برسانند،
می تواننــد در دوره اول متوســطه (راهنمایــی) ادامه
تحصیل دهند.
 - 3دوره تحکیــم :هدف از اجــرای این دوره،
تثبیت ،پایداری و ارتقاء کیفیت سواد است .دوره تحکیم
دوره ای اســت که فرصت استمرار و پایداری آموخته ها
و کاربــرد آن را برای کســانی که دوره ســوادآموزی را
گذرانده ،اما امــکان یا تمایل به ادامه تحصیل را ندارند،
فراهم می آورد.
به عبارتی دیگر افرادی که دوره ســواد آموزی را به
پایان می برند به دو گروه تقســیم می شوند ،گروهی که
با هدف ادامه تحصیل به دوره انتقال وارد می شــوند و
گروه دیگر برای تحکیم و پایداری سواد خود در این دوره
شرکت می کنند.
آقای دانشــگر رئیس اداره حراست اداره
کل آموزش و پرورش :اعتقاد بر مشارکت و استفاده
از امکانات مردمی اســت و بایــد از غیردولتی ها کمک
گرفت اما باید نظارت مســتمر و اصولی داشــته باشیم.
این نظارت شــامل فضا ،حریم ،تغییر کاربری و واگذاری
به غیر می باشــد .در رابطه با صدور مجوزها باید افرادی
که تمکن الزم دارند انتخاب شوند و از صدور مجوزهایی
که تنها وقت گیر اســت و به مرحله راه اندازی نمی رسد
خودداری کرد.
بعضی از آموزشــگاه ها و مدارس تبلیغات غیرواقعی
دارنــد و هزینه تبلیغــات را می گیرند .الزم اســت در
امر ثبــت نام و پرداخت شــهریه در فرآیند فوق برنامه،
محتوای رســمی دروس ،برنامه های فرهنگی تربیتی و
کنکور کنترل الزم صورت پذیرد.
عدم حضور مدیر در مدرســه و عــدم نظارت بر امر
آموزش مشــکل آفرین خواهد شد و نیاز است دوره های
آموزشی جهت کارکنان برگزار شود و به مبانی اعتقادی
و ارزشی و اشاعه باورهای دینی توجه شود.
نظارت بر امتحانات و ارزشــیابی در دســتور کار قرار
گیرد و با اجرای طرح جامع نظارت قدرت و قوت مدارس
بــاال خواهد رفت و از هدر رفتن ســرمایه های مادی و
معنوی جلوگیری خواهد شد .با بهبود کیفیت این مدارس
رشد علمی ،اجتماعی سرعت خواهد گرفت.
آقای محمدرضا بحرانی کارشناس مسئول
مدارس غیر دولتی و آموزشگاههای علمی آزاد:
بــه منظور توســعه متــوازن مدارس غیــر دولتی و
ساماندهی ،صدور و مجوز تأسیس و راهاندازی مدارس و
مراکز غیر دولتی از سال تحصیلی  94-93سامانه ثبتنام
متقاضیان راهاندازی و تمام مراحل صدور مجوز به صورت
سیســتمی صورت میگیرد .وی گفت کارشناسان استان
باید با توجه به مدارس و مراکز غیر دولتی موجود نسبت
به نیازســنجی اقدام نمایند .هدف از نیازســنجی توسعه
متوازن مدارس و مراکز غیر دولتی اســت .وی توجه به
مســائل ترافیکی و عدم ایجاد مزاحمت برای شهروندان

را برای نیازســنجی ضروری دانست و گفت کارشناسان
غیر دولتی در معبر باریک و کوچههای بنبست اقدام به
اعالم نیاز ننمایند.
بحرانی در ادامه با اشاره به سامانه اداره مشارکتهای
مردمی گفت بخشــی در این ســامانه پیشبینی شده تا
مؤسسان مدارس و مراکز و آحاد مردم بتوانند آییننامهها
و قوانین حوزه غیــر دولتی را مطالعه نمایند .وی با بیان
ایــن نکته که برخــی تخلفات ،ناشــی از عدم اطالع و
آگاهی افراد اســت ،از کارشناسان ادارات استان خواست
جهت آشــنایی هر چه بیشتر مؤسسین با قوانین مربوطه
برنامهریزی نمایند.
وی نظــارت بر مدارس و مراکز غیــر دولتی را یک
ضرورت دانســت و گفت این امر با حضور بازرســین و
ارزیابان و همچنین ســرگروههای آموزشی در این مراکز
به صورت مستمر انجام میشود.
ایشــان با اشــاره به توجه خاص به مســائل کیفی
مــدارس غیــر دولتــی از مقایســه میانگیــن نمرات
دانشآموزان پایه سوم دوره دوم متوسطه در خرداد  93با
خــرداد  94خبر داد .وی گفت در این خصوص قراردادی
با ادارات آموزش و پرورش استان منعقد گردد تا میانگین
نمرات دانشآموزان در این پایه را تا خرداد  95به میزان
 10درصد افزایش دهند.
وی همچنین از آغاز فعالیت سامانه ثبتنام متقاضیان
تأسیس مدارس و مراکز غیر دولتی در نیمه دوم آبان ماه
خبــر داد و گفت این دســته از متقاضیــان میتوانند با
مراجعه به سامانه  Samt.farsedu.orgنسبت به
ثبت درخواست خود اقدام نمایند.
 آقای شمســی کارشــناس دبســتان وپیش دبستانی و آموزشگاه های علمی آزاد:
 اعتبار مجوز مدارس براساس اعالم نوسازی برایفضاهای استیجاری  2سال و خریداری و مالکیت  5سال
می باشد.
 در صورت تغییر مکان ضمن پر کردن فرم رعایتمحدوده جهت مکان جدید درخواست مجوز گردد.
 مدیر مدارس باید دارای شرایط مدیریت باشند و ازمعرفی افراد بدون شرایط خودداری گردد.
 واگذاری مجوزها و انتقال به غیر ممنوع می باشدبه منظور تمدید مجوز آموزشــگاه های علمی آزاد و
تکمیل فرم های (219راه اندازی) ( 220تمدید فعالیت)
کلیه اطالعات خواسته شده پس از بازدیدهای مورد نیاز
و بررسی مدارک الزم در فرم های مذکور درج و نسبت
به ارســال آن بــه اداره کل اقدام گردد(.اســناد در اداره
مربوطه بایگانی شود)
 در تکمیل فرم های  217و  218شــرایط و ضوابطانتخاب مدیر مورد توجه قرار گیرد.
 برگــزاری کالس ها با جنســیت مختلف ممنوعمی باشد.
 جهت تمدید مجوز فعالیت قبل از پایان اعتبار اقدامگردد .
 فعالیــت آموزشــگاه های علمی فقــط در مکانتأییدشــده که در مجوز فعالیت قید گردیده اســت مجاز
است.
 فعالیت کلیه نمایندگی های مؤسســات آموزشگاهعلمی آزاد در رده سنی تا20سال که به صورت استانی و
یا کشوری فعالیت می کنند بدون مجوز اداره کل آموزش
و پرورش در شهرستانها و نواحی ممنوع می باشد.
آقای موســی انصاری کارشناس مدارس
دوره اول و دوم دبیرســتان ها و هنرستانهای
غیردولتی :در مورد حقــوق کارکنان باید طبق قانون
اداره کار درســال تحصیلــی  95-94صــورت گیرد که
براساس سنوات خدمت نیز افزایش می یابد.
در مورد مؤسسانی که مدارس و مراکز غیردولتی خود
را رها می کنند
الــف) براســاس مجموعــه قوانیــن و مقــررات و
آئین نامه های صفحه  78دعوت از مؤسس توسط ناحیه،
شهرستان ،منطقه و دادن فرصت  15روزه جهت روشن
نمودن وضعیت مدارس و مراکز غیردولتی
ب) دعوت مجدد درصورت عدم مراجعه
ج) مکاتبه با استان به انضمام نامه های فوق و دیگر
مستندات و طرح در جلسه شورای نظارت استان و اعالم
توقف موقت (غیابی یا مشروط) یا ابطال مجوز راه اندازی
مدرســه یا مرکــز غیردولتی و نام آن از لیســت ناحیه،
شهرستان ،منطقه و اداره کل حذف گردد.
شــهریه مدارسی که توقف یک ساله گرفته اند برای
ســال آینده بر اســاس ماده  16قانون تأســیس و اداره
مدارس و مراکز آموزشــی و پرورشی غیردولتی مصوب
 1387/5/6توسط شــورایی مرکب از افراد زیر در اداره
آموزش و پرورش ناحیه ،شهرســتان ،منطقه که شامل:
مدیــر آموزش و پرورش ،دو نفر به انتخاب مدیر آموزش

و پرورش ،مســئول انجمن اولیا و مربیــان ،یک نفر از
مؤسســان مدارس و مراکز غیردولتی به انتخاب ایشان
تعیین می گردد .ســاعات تدریس کارکنان غیررســمی
مدارس براســاس مــاده  26آیین نامــه اجرایی قانون
تأســیس و اداره مدارس ،مرکز آموزشــی و پرورشــی
غیردولتــی ،ســاعات کار تدریــس کارکنان آموزشــی
تمام وقت غیررســمی مدارس 24ســاعت و ساعات کار
مدیــران ،معاونــان و کادر اداری و دفتــری و خدماتی
مدارس 36 ،ســاعت در هفته تعیین می شود .شاغالنی
که کمتر از ساعات تعیین شده در این ماده انجام وظیفه
می نمایند ،پاره وقت تلقی می شوند .آموزگاران پایه های
دوره تحصیلی آمــوزش ابتدایی ،تمام وقت محســوب
می شوند.
حریم مــدارس و مراکز غیردولتی براســاس صفحه
 367مجموعــه قوانین ،مقررات ،آییــن نامه ها :حداقل
فاصله با مــدارس غیردولتــی هم دوره یا آموزشــگاه
علمی آزاد هم دوره با جنســیت موافق از مبادی ورودی
 250متر می باشد.
تبصره  - 1در صورت اجازه مؤســس قبلی نسبت به
دایر نمودن مدرســه همجوار با کمتراز  250متر با تأیید
شورای نظارت استان عدم رعایت فاصله بالمانع است.
تبصــره  - 2رعایــت فاصلــه در اســتقرار مدارس
غیردولتــی با جنســیت موافق در دوره هــای مختلف
تحصیلی الزامی ندارد.
تبصــره  - 3راه اندازی مدارس غیردولتی هم دوره و
هم جنس با مدارسی که با آزمون دانش آموز می پذیرند
در کنار هم بالمانع اســت و شامل رعایت فاصله حداقل
 250متر نمی باشند.
حداقل فاصله با مدارس متوسطه اول و دوم دولتی و
غیردولتی و آموزشگاه های علمی آزاد با جنسیت مخالف
 250متر می باشد(دبســتان هــای غیردولتی از این بند
مستثنی هستند)
در مورد تأیید استقرار فضای آموزشی آموزشگاه های
علمــی آزاد ،عدم وجود حریم بــرای مراکز همجنس و
حداقل شعاع دسترسی  150متر با دیگر آموزشگاه های
علمــی آزاد غیر همجنس و  250متر با مدارس دولتی و
غیردولتی غیرهمجنس (متوسطه اول و باالتر) از مبادی
ورودی آنها باید رعایت گردد.
آقای سعید محســنی کارشناس مدارس
آموزش از راه دور :هدف اصلــی این گونه مدارس
ســازماندهی فرآینــد یاددهی  -یادگیری توســط یک
مدرســه به منظور فراهم ســاختن تسهیالت الزم برای
یادگیری مستقل ،خودارزیابی تحصیلی و برقراری ارتباط
دوجانبه میان یاددهنــده و یادگیرنده که به لحاظ زمانی
و مکانی از یکدیگر جدا هستند با استفاده از راهبردهای
مناسب برای به کارگیری فناوری آموزش است.
همچنین تأکید داشتند که اجرای شیوه نامه ثبت نام
و استفاده از کاربرگهای جدید ،ثبت نام ،شهریه و مشاوره
الزامی اســت و مدارس ملزم به اجرای دقیق شیوه نامه
مزبور می باشند.
در آخرین مصوبه شــورای عالی تصویب گردیده که
مدارس آمــوزش از راه دور دارای مدیر موظف از دیماه
امتحانات توسط خودشان برگزار خواهد شد.
و در سال تحصیلی پیش رو کیفیت بخشی آموزشی و
برگزاری کالسهای آموزش ضمن خدمت برای همکاران
در اولویت برنامه های این کارشناسی است.
افرادی که بازمانده از تحصیالت رســمی شــده اند
و شــرایط تحصیل در مدارس عادی روزانه را از دســت
داده اند از دوره اول متوســطه به بعــد می توانند در این
مدارس ثبت نام و ادامه تحصیل دهند و در صورت داشتن
شرایط می توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند.
خانم صدیقه پاکدامن ناظر آموزش مدارس
غیردولتی :توســعه مدارس و مراکز غیر دولتی زمانی
اتفاق می افتد که در کنار توسعه کمی به کیفیت آموزشی
و علمی نیز توجه شود .با توجه به این موضوع گروه های
آموزشــی مدارس غیر دولتی با هــدف ارتقای علمی و
مهارتی معلمان و دانش آموزان از سال تحصیلی 94-93
در موارد زیر آغاز به فعالیت نموده است:
بازدید از کالس های درس و مشاهده شیوه تدریس
جهت بررسی نقاط قوت و ضعف و ارائه الگوهای مناسب
تدریس
بررســی برنامه هفتگی مدارس ابتدایی و متوســطه
دوره اول نواحــی چهار گانه شــیراز و بازخوردهای آن
به مدارس
آموزش  270نفر از معلمان پایه های اول تا ششــم
ابتدایی که متقاضی آمــوزش در دروس تخصصی پایه
مربوط ،ارزشــیابی توصیفی ،ارتباط مؤثر و آزمون های
عملکردی بودند.
تشکیل نشست علمی با دبیران دروس مختلف دوره
متوسطه اول
در سال تحصیلی  95-94برنامه های زیر جهت اجرا
در ســطح استان برنامه ریزی شده است که در حال اجرا
و یا تمهید مقدمات می باشد.
بازدید از کالس های درس مدارس نواحی غیردولتی
و ارایه بازخورد در طول سال تحصیلی به مدارس
ارســال اصول تدوین برنامه هفتگی دوره ابتدایی و
متوسطه دوره اول به مدارس
تقاضای ارســال برنامه هفتگی مــدارس به ادارات
نواحی ،شهرســتان هــا و مناطق جهت بررســی و رفع
مشــکالت موجود و ارایه گزارش به گروه های آموزشی
مدارس غیردولتی اســتان و ارســال برنامه های نواحی
چهارگانه به استان
برگزاری جشــنواره علمــی  -کاربــردی معلمان و
دانش آموزان مدارس غیر دولتی استان
تهیــه لوح فشــرده مربوط بــه جشــنواره علمی -
عملکردی و فیلم مراحل اجرای آزمون عملکردی
برگــزاری جشــنواره تدریــس برتــر گــروه های
دانش آموزی متوسطه دوره اول
دعوت از مؤلفین کتابهای علوم تجربی دوره ابتدایی
و متوسطه دوره اول
تدویــن برنامه ارزیابــی عملکرد آموزشــی مدارس
غیردولتی به صورت مجازی جهت اجرا در سطح استان
در تمامی دوره های تحصیلی که جناب آقای حسنی زاده
توضیحات ارایه نمودند.
آقای فتح اله انصاری :نظارت برمدارس و مراکز
غیردولتــی امری مهم می باشــد کــه ناظرین با روش
ارشــادی ،اصالحی و راهنمایی در جهت رفع مشکل با
مسئولین مدارس و مراکز تبادل نظر می کنند و بحمدا...
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بســیاری از مشکالت با تبادل نظر و تفاهم حل و فصل
می گردد .در ســال تحصیلــی  94-93به طور میانگین
حداقل  4مرحله درســال از هر واحد آموزشی بازدید به
عمل آمده و ناظرین اداره مشــارکتها و توسعه مدارس و
مراکز توانســته اند از قریب  800فضای آموزشی 3800
بازدید داشته باشــند .عالوه بر این برای تمامی مدارس
فــرم جامع نظارتــی تکمیل گردیده که براســاس فرم
جامع جایگاه و رتبه مدارس مشــخص می باشــد .آنچه
ضرورت دارد مؤسســین و مدیران محترم به آن اهتمام
ورزند رعایت قوانین و مقررات از جمله تأییدیه نوســازی
و اســتفاده برابر ظرفیت نوسازی ،تراکم کالس ،رعایت
حقــوق مربیان و دانش آموزان و اولیای آنها و در نهایت
کیفیت بخشی امور آموزشی و پرورشی می باشد.
آقای حسن کشــتکار :اهمیت ارزیابی در روند
یک طرح بسیار مهم اســت و چنانچه در هر طرحی به
امر ارزیابــی و بازخورد توجه نگــردد آن فعالیت ناقص
مــی ماند .بنابرایــن بخش مهم یک فعالیت بســته به
چگونگی ارزیابی از آن می باشــد که این امر در آموزش
و پــرورش (مدارس غیردولتی صدق می کند) پایه ریزی
مدارس غیردولتی برگرفته از طرح کوچک کردن فعالیت
دولت در اواخر دولت دهــه  70آن هم به دنبال اهدافی
چون کاهش هزینه دولت ،از بین بردن مشــکل فضای
آموزشــی ایجاد رقابت در فعالیت های آموزشی و ایجاد
تنوع درفعالیت های آموزشــی صــورت پذیرفت که این
اهــداف به صورت نســبی تحقق یافته اســت و ایجاد
مــدارس غیردولتی تحول مهمــی در آموزش و پرورش
ایران بوده اســت .عمدت ًا ارزیابی و نظارت از مدارس به
گذشــته بسیار دور برنمی گردد .ابتدا به صورت مقدماتی
صورت پذیرفت تا این که در ســال  1380این موضوع
بــه صورت کلی با عنوان درجه بندی مدارس غیردولتی
در وزارت آمــوزش و پرورش مطــرح گردید ،با توجه به
لــزوم و اهمیت امر ارزیابی طی ســالهای اخیر با حضور
کارشناسان باتجربه اداره کل و ادارات آموزش و پرورش
انجام پذیرفته و درســال گذشــته مجدداً وزارت متبوع
اجرای رسمی این امر را دنبال نمود که طرحی آزمایشی
و پیشــنهادی به عنوان طرح نظارت جامع به ادارات کل
ارائه نمود .با توجه به گســتردگی و عدم اجبار ،طرح اجرا
گردید و در سال جاری با اصالحاتی حول محورهای ذیل
توسط عوامل اجرایی در ســطح مدارس و آموزشگاه ها
اجرا می گردد.
بررسی امر کیفیت بخشی در مدارس
بررسی نحوه قرارداد بین عوامل اجرایی مدارس
بررسی تراکم کالس ها و فضای آموزشی با توجه به
اعالم ظرفیت نوسازی
رعایت مقررات مالی و دریافت شهریه
بررسی انجام تعهدات اعالم شده در تبلیغات مدارس
و آموزشگاه و چگونگی اجرای آن
آقای قاســم حســنی زاده :موضوع فرهنگ
مدیریت تغییــر برای بهبود کیفیت در آموزش و پرورش
هــم اکنون به یک موضوع علمی مه متبدیل شــده که
مورد عالقه دســت اندرکاران قرار گرفته اســت .در هر
حال ،این موضوع نیاز به بررسی و تحقیق دارد و نیازمند
برداشــت جدیــدی از هدایت و رهبری اســت تا بتواند
خواســته های مدیران ،معلمان ،دانش آموزان و والدین
آنها و مراکز آموزشی را در هزاره جدید برآورده کند.
مدارس ما بــرای تأمین نیازهای مشــروع و قانونی
مشــتریان خود چه می کنند؟ مدارس مــا برای تحقق
اهــداف نظام تعلیم و تربیت کشــور از چــه راهبردها و
روشــهایی بهره می گیرند؟ اثربخشــی روشــها به چه
میزان اســت؟ مدارس ما تا چه اندازه هدفهای آموزش
و پرورش را می شناســند و با مشتریان خود تا چه اندازه
بر ســر هدف ها توافق جدی و اصولی دارند؟ در آموزش
مدیران ،اجرای کدام روشها را مورد توجه قرار داده ایم؟
کــدام مهارتها بــرای ما مهم و در اولویت هســتند؟ آیا
علیرغم تغییرات عمده و چشمگیر که در عصر اطالعات،
بویژه درحوزه مدیریت و به طور اخص در زمینه مدیریت
آموزشــی به وجود آمده ،زمان بازنگــری در برنامه های
آموزشی تربیت مدیران ،نرسیده است؟ آیا باید باز هم بر
به کارگیری روشهایی که تاریخ مصرف آنها گذشته است
اصرار ورزیم؟ آینده از آن جوامعی اســت که نظام تعلیم
و تربیت پویا و خالق بــرای خود تدارک کنند تا بتوانند
جوانان را برای زندگی کــردن ،خوب زندگی کردن ،یاد
گرفتن و آماده شــدن برای ایفای نقش در آینده ای که
متعلق به خود و فرزندان آنهاست ،آماده کنند.
تحول در نظام اداری و آموزشــی از شاخصهای مهم
پیشــرفت و توســعه همه جانبه در یک جامعه محسوب
می گردد .بنابرایــن به دلیل لزوم تحــول در واحدهای
آموزشــی ،ارزیابی عملکرد آموزش کــه در واقع ایجاد
نوعی نظم و ترتیب و ســاماندهی امور مدرسه است در
زمره شــرح وظایف مدیر و کارکنان آموزشگاه می باشد
و یکی از شاخصهای مهم برای ارزیابی عملکرد مدیران
آموزشگاهها خواهد بود.
آقای فرشــاد حیاتی کارشــناس مسئول
شوراهای آموزش و پرورش :مدارس هیأت امنایی
شــورای عالی آموزش و پرورش در راســتای کمک به
اجرای ماده  13قانون مدیریت خدمات کشــوری و ماده
 144قانون برنامه چهارم توســعه اقتصادی  -اجتماعی
فرهنگی کشــور و بــرای ارتقای کیفیــت برنامه های
آموزشــی و پرورشی مدارس ،سیاســت مدرسه محوری
و جلب و توســعه مشــارکت های مردمی آیین نامه اداره
مدارس به شــیوه هیأت امنایــی را در  88/2/1تصویب
کرده است .با توجه به اینکه مشارکت امروز یک اضطرار
تلقی می شــود و مراد از مشــارکت نه تنها مشــارکت
اقتصادی بلکه مشارکت معنوی  -اجتماعی نیز می باشد،
لذا برای تحقق این موضوع به یک بسترسازی فرهنگی
مناســب نیازمند می باشــیم و تا زمانی کــه خانواده ها
ســهمی از ســبد خانواده را به آموزش اختصاص ندهند
امکان توسعه پیشرفت میسر نمی گردد .استان فارس با
دارا بودن  63مدرســه هیأت امنایی و  21مدرسه وابسته
سعی درمشارکت مردم و نهادهای دیگر در موضوع مهم
و حساس تعلیم و تربیت نموده است .ایشان اشاره کردند
آباده با دارا بودن  11مدرسه هیأت امنایی سهم خوبی از
مشارکت مردم را جلب نموده است.
مدارس هیأت امنایی با ترکیبی از مدیر مدرسه ،معاون
آموزشی ،نماینده انجمن اولیا و مربیان ،خیرین ،یک نفر
صاحب نظر در امور آموزشــی فرهنگی وظایفی از جمله
بررســی و تصویب برنامه ســاالنه مدرسه ،فعالیت های
فوق برنامه بررســی وتصویب بودجه و اعتبارات ساالنه
و تأمیــن منابع و اعتبار مورد نیــاز می تواند باعث ایجاد
پویایی و تحول مدرســه و ایجــاد رضایت در مخاطبان
شود.
مدارس هیأت امنایی می تواند زمینه تعامل نهادهای
فرهنگــی و اجتماعی پیرامون مدرســه و موارد مؤثر در
فرآیند تربیتی دانش آموزان را به شــکل شایســته ای
فراهم نماید.

