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٢ موسسه فرهنگي هنري تدبير"   تدبير...." مجموعه اخبار آموزشي،اجتماعي و
  اخبار آموزشي -١

 سر خط اخبار
 استاد تاريخ اسالم درگذشت" علي دواني" .١

  معلم فداکار تقدير کرد٢وزير آموزش و پرورش از  .٢

 مشكالت آموزشي مناطق محروم هنوز حل نشده است: عضو آميسيون آموزش مجلس .٣

 بازنشستگی زودهنگام معلمان زن بدون موافقت مدارس امکانپذير نيست .٤

 ناگوار در صورت عدم آمك به آموزش و پرورش تكرار خواهد شدحوادث  .٥

  هاي متوسطه با فراهم شدن الزامات قانوني التدريس دردوره هزارحق٢جذب .٦

  شد٨٦آميسيون آموزش مجلس خواستار افزايش اعتبار تحقيقات سال  .٧

 آردلرستان را تقبل » المني«ديده روستاي  هاي درمان معلم حادثه آموزش و پرورش هزينه .٨

 منتشر شد" مدرسه شوم"آتاب / هاي نشر تازه .٩

 ميليون ريال براي ساخت مدرسه در ايالم اهدا آرد۵٠٠  يك موسسه خيريه  .١٠

 شود  مي دي اعالم٢١  شدگان آارشناسي ناپيوسته دانشگاه آزاد  اسامي پذيرفته .١١

 هزار معلم مازاد در مدارس حضور دارند٢٠  : مديرآل دوره ابتدايي .١٢

 سازي يا نوسازي شوند سال آينده مقاوم٣ آالس درس بايد تا هزار٢٥٠بيش از .١٣

 يادگيری مطالب جديد در دوره ميانسالی  .١٤

 وضعيت نامعلوم چندين هزار تازه معلم .١٥

 نوآوري؛ محصول آموزش و پرورش پويا .١٦

 تبريك و اهدا هداياي عيد آريسمس به مديريت منطقه توسط دانش آموزان اقليت .١٧

 ن نيازمند توزيع پوشاك بين دانش آموزا .١٨

 برگزاري دوره مديريت رفتار سازماني    .١٩

  آرمانجزئيات آزمون جامع جهت ادامه تحصيل فرهنگيان استان .٢٠

  آرماناجرای طرح مدرسه زندگی در آموزش و پرورش استان .٢١

 استان کرمان رتبه اول در بسياری از حوادث طبيعی را دارد .٢٢



٣ موسسه فرهنگي هنري تدبير"   تدبير...." مجموعه اخبار آموزشي،اجتماعي و
  آرماناعالم شهريه آموزشگاههای علمی استان .٢٣

  کشور٣رمان ميزبان مسابقات ورزشی دانشجويان پسر تربيت معلم منطقه استان ک .٢٤

  آرمانواگذاری سهام عدالت به بازنشستگان آموزش و پرورش .٢٥

 سامانه حمل و نقل مدارس مورد غفلت قرار گرفته است .٢٦

 گشايش بزرگترين نمايشگاه آتاب آسيا .٢٧

ات دولت        : جمهوري اسالمي   .٢٨ دان فرهنگي   ،در صورت تصويب در هي ان بازنشسته آموزش و   فرزن

 پرورش استخدام ميشوند

 طوفان مدرسه روستايي صالح آباد را برد .٢٩

  انگشت حاصل فوريت هاي آموزش و پرورش١٠قطع : آيهان .٣٠

 تغيير ساعت آار مدارس مسكوت مى ماند طرح يك فوريتى:رودآى .٣١

 هفته ديگربه حذف آنكوررأى مى دهد٢مجلس تا .٣٢

ازنگرى جدى در خط مشى      الزمه گسترش و تعميق نوآورى   : رسالت .٣٣ هاى فرهنگى    هاى آموزشى ب

 است

 ضرورت بازنگرى در سامانه پژوهشى وزارت آموزش و پرورش .٣٤

 دهيم سوزى نمى قول جلوگيرى ازآتش :وزير آموزش و پرورش: حيات نو .٣٥

 آموزان است بكارگيري مفاهيم غدير خم، بستر مناسبي براي تعالي دانش .٣٦

 ش آموز را نجات داد دان٣٧معلم فداآار مازندراني جان  .٣٧

 ش آموزان دخترموفقيت در اجراي طرح آهن ياري دان .٣٨

 اي منتشر شد  هاي رايانه آتاب آسيب شناسي بازي .٣٩

 درصد فرهنگيان لرستاني فاقد مسكن هستند۴٠   .٤٠

 هاي پيشگيري ازحوادث براي معلمان خبرداد يك مسوول گلستان ازبرگزاري دوره .٤١

 افت جايزه همايش دو قهرمان شهدا شددانش آموز سوم راهنمايي موفق به دري .٤٢

  گيرد  آانكس جاي مدارس آپري روستاها را مي٧٠ .٤٣

  اولين مدرسه خصوصي شطرنج بانوان استان مرآزي افتتاح شد .٤٤

   همپاي خيرين گام بردارد دولت نتوانسته .٤٥

 جاری شتاب گرفت  پروژه در سال٦٨٠ سازی  مقاوم .٤٦

  مرتفع مي شودآمبود نيروي متخصص توان بخشي آموزش و پرورش .٤٧

 پيش دبستانيها بهترين مخاطبان طرحهاي آموزشي هستند .٤٨

 طراحی نرم افزار گنجينه سواالت آزمون سراسری .٤٩



٤ موسسه فرهنگي هنري تدبير"   تدبير...." مجموعه اخبار آموزشي،اجتماعي و
 آنم  به سرعت صحت و سقم برخي اعمال فشارها نسبت به دانشجويان دانشگاه آزاد را روشن مي .٥٠

 م شداي اعال هاي فني وحرفه شدگان نهايي تكميل ظرفيت آموزشكده سامي پذيرفتها .٥١

 در خصوص بودجه، آماده همفكري با دولت هستيم .٥٢

 انش آموزان پسر مقطع راهنمايي زير پوشش طرح شير قرار گرفتندد .٥٣

 ندارند" سرانه محروميت"دانش آموزان مناطق دور افتاده کشور  .٥٤

  درصد دانش آموزان٤٠سخت گيری والدين عامل اصلی افت تحصيلی  .٥٥

  در بين دانش آموزانبازشناسی تاثيرات بازی های رايانه ای .٥٦

 

  اخبار آموزشي خارجي -٢
 به جمع کثيری از معلمان" معلم شايسته فدراسيون روسيه"پوتين و اعطاء عنوان  .٥٧

 کنند  دانشجو در کارگاه آموزشی گرافيست لهستانی شرکت می٢٢ .٥٨

 افتتاح نمايشگاه شناور آتاب در ليبى: ابرار .٥٩

  اخبار آموزشي -١
 اسالم درگذشتاستاد تاريخ " علي دواني"

اريخ  " علي دواني"االسالم والمسلمين     حجت تهران، ايرنا    زل      اسـتاد ـت اسـالم دوشـنبه شـب در مـن

  .خود درگذشت

 در تماس های تلفنی ؛

  معلم فداکار تقدير کرد٢وزير آموزش و پرورش از 

ا             ه ـب ی جداگاـن اس تلفـن رورش در تـم وزش و ـپ در     ٢وزير آـم ه در لرسـتان و مازـن داکاری ـک م ـف ه خطـر     معـل ا ـب ان ـب

رد            ر ،     .انداختن جان خود ، جان دانش آموزان را نجات داده بودند ، تقدير و تشکر ـک زاری مـه زارش خبرـگ ه ـگ ـب

رد            د ـک ان تاکـي ن معلـم الش اـي دردانی از ـت اس ضـمن دلجـويی و ـق ن تـم ای   : مهندس محمود فرشيدی در اـي ه ـه هزيـن

الش  همچن.درمان اين معلمان از سوی آموزش و پرورش تقبل شده است      ين وزير آموزش و پرورش ، به پاس ـت

رد         ان اعطـا ـک ه آـن شويقی ـب روه ـت وع حـوادثی      .متعهدانه و دلسوزانه اين دو معلم فداکار يک ـگ ه وـق ا اشـاره ـب وی ـب

رای          : چون آتش سوزی در مدارس گـفت      رورش ـب وزش و ـپ ل اسـت و آـم واره متحـم شامدهايی هـم ين پـي روز چـن ـب

 . ملی و کمک از سوی دستگاه های ذيربط استتجهيز مدارس خود نيازمند عزم و مشارکت

 مشكالت آموزشي مناطق محروم هنوز حل نشده است: عضو آميسيون آموزش مجلس

عضوآميــسيون آمــوزش مجلــس شــوراي اســالمي اعــالم آــرد بــرغم         تهــران، خبرگــزاري جمهــوري اســالمي   

 .ق حل نشده استاختصاص چهار ميليارد دالر براي آموزش مناطق محروم، هنوز مشكالت اين مناط



٥ موسسه فرهنگي هنري تدبير"   تدبير...." مجموعه اخبار آموزشي،اجتماعي و
دواري   " اسـداهللا عباسـي  "اردوهاي هجرت بسيج سـازندگي،      شنبه ستاداطالع رساني    گزارش روزسه   به ار امـي اظـه

 .سال آينده با افزايش اعتبارات اختصاص يافته به اين مناطق، مشكالت مناطق محروم حل شود: آرد

ي      آموزان- دانشنماينده مردم رودسر در مجلس همچنين اوقات فراغت را فرصتي براي    ور فرهنـگ ان اـم ومتولـي

ست و گفــت  ي از موضــوعات تعيــين : داـن اي آــه  آننــده اســت، بــه گونــه بحــث اوقــات فراغــت جوانــان در آــشور يـك

ار         مديريت صحيح اين فرصت و ظرفيت، مي       ه ـآ رايش ـب تواند موجب تعالي اخالقي و روحي جوانان و ايجـاد ـگ

ا شـود      زود  .و بروز خالقـيت در آنـه ه   : عباسـي اـف ا زميـن اعي و        آشـنايي ـب د اجتـم اي مفـي اي مختـلف شـغلي، فعاليتـه ـه

ـــه اهـــدافي اســـت آـــه در صـــورت برنامـــه ريـــزي بـــراي نهادينـــه آـــردن انديـــشه برنامـــه ريـــزي  هـــاي مفيـــد از جمل

 .موثروهدفمند براي اوقات فراغت جوانان، قابل دستيابي است

 :مديرکل امور ادارای وزارت آموزش و پرورش 

 گام معلمان زن بدون موافقت مدارس امکانپذير نيستبازنشستگی زودهن

شده                 بازنشستگی زود هنگام معلمان زن تنها به شرط موافقت مدارس انجام می شود و هيچ شـرايط سـنی لحـاظ ـن

زود           . است ر اـف ار مـه ا خبرنـگ و ـب رورش  در گفتـگ وزش و ـپ : عليرضا براتيان ، مديرکل امور ادارای وزارت آـم

يش از       برای بازنشستگی معلمان     راد دارای ـب شده و اـف سبت      ٢٠زن شرايط سـنی لحـاظ ـن ه ـن  سـال سـابقه خـدمت ـب

 .نوع تخصص و نيازهای آموزش و پرورش می توانند تقاضای بازنشستگی زودتر از موعد داشته باشند

تنها در صورتی با اين بازنشستگی زود هنگام موافقت می شود که مدرسه   : اين مقام مسئول خاطر نشان ساخت     

رو نباشـد                محل   رو روـب ور   . تدريس معلم درخواست کننده در رشته تخصصی تدريس فرد با کمبود نـي ديرکل اـم ـم

ومی بازنشـستگی            : ادارای وزارت آموزش وپرورش ياد آور شد       ی شـرايط عـم بر اساس دستورالعمل صادره قبـل

 سـال سـن   ٥٠ز  سال خدمت کامل و در برخی موارد و به درخواست اشخاص برای کارمندان بيش ا     ٣٠معلمان  

ام را         . سال خدمت لحاظ شده است     ٢٥، بالغ بر     براتيان ، تعداد معلمان زن درخواست کننده بازنشستگی زودهنـگ

 .پايان سال تحصيلی برای انجام اقدامات اين امر بهترين زمان ممکن است: انگشت شمار دانست و گفت

 : وزير آموزش و پرورش هشدار داد

 مك به آموزش و پرورش تكرار خواهد شدحوادث ناگوار در صورت عدم آ

ي اسـت، گـفت                : خبرگزاري فارس  سئله مـل رورش ـم وزش و ـپ ه آـم ان اينـك ا بـي دوسـت  : وزير آموزش و پرورش ـب

د شـد                 رار خواـه اگوار تـك شود، حـوادت ـن زارش   . نداريم اين آالم را بگوييم اما اگر به اين وزارتخانه آمك ـن ه ـگ ـب

در حاشــيه مراســم تجليــل از بازنشــستگان حــوزه ســتادي وزارت    خبرنگــار اجتمــاعي فــارس، محمــود فرشــيدي    

ده                    م وـع ه رـغ ه چـرا ـب ن سـوال ـآ ه اـي اران در پاسـخ ـب ع خبرنـگ دم روي دادن        آموزش و پرورش در جـم ر ـع ان ـب ـت

وديم، گـفت         سوزي براي دانش    حادثه آتش  دادم    : آموزان، باز شاهد اين حـوادث ـب ولي ـن ين ـق ن چـن سي   . اوال ـم چـه ـآ

ا    ما تالش مي. رسد اصال چنين آالمي معقول به نظر نمي. د آه هيچ اتفاقي نيفتد    تواند قول ده    مي الش ـب آنيم اما ـت

 .افتد فرق دارد اينكه تضمين آنيم اتفاقي نمي



٦ موسسه فرهنگي هنري تدبير"   تدبير...." مجموعه اخبار آموزشي،اجتماعي و
اط    ١٥٠دوم اينكه آموزش و پرورش داراي قريب به    : وي اضافه آرد   ام نـق ه در تـم  هزار واحد آموزشي است ـآ

در بـعضي  . امكانات آموزش و پرورش نيز محدود است. ط نيز مدارس هستندترين نقا آشور حتي در دور افتاده    

 .توان حل آرد  تنها نمي اين مشكالت را يكباره و دست. شوند آموزان با عالءالدين گرم مي از مدارس دانش

ه  آموزان توسط ت مدير عامل بانكي تماس تلفني گرفته بود و براي آگاهي دادن به دانش           : فرشيدي اظهار داشت   هـي

وزش    زلزله بروجرد نشان داد آه دانش  : وي ادامه داد  .اي پيشنهاد همكاري داده بود      جزوه وزان توسـط آـم ايي   آـم ـه

 .هايشان شده بودند آه ديده بودند باعث نجات جان خود و حتي خانواده

ا    وزير آموزش و پرورش در پاسخ به اين سوال آه چرا در مورد حادثه آتش         ري سـوزي مدرسـه درودزن پنهانـك

آمــوزان را تحــت  از آن روز آــه اتفــاق افتــاد بالفاصــله گروهــي را بــراي پيگيــري فرســتاديم و دانــش  : شــد، گفــت

ستيم     . معالجه قرار داديم   ر ـه ان پيگـي ول                   . همچـن اري ـق راي همـك ز ـب وزش پزشـكي نـي ان و آـم ر بهداشـت، درـم وزـي

شه شما به عنوان خ   : وي خبرنگاران را مخاطب قرار داد و گفت       .مساعد داده است   ابي   برنگار بايد مسائل را رـي ـي

ا و محـدوديت          . آنيد ل آمبودـه ه دلـي ات ـب ا روي داده اسـت   اين اتفاـق ك       . ـه ي اسـت و ـي سئله مـل رورش ـم وزش و ـپ آـم

 .چهارم جمعيت آشور در آموزش و پرورش است

  هزار تومان است٨٥ بخاري ليزري  *

بك : اي چه خواهد آرد، گفت نفتي چكهفرشيدي در پاسخ به اين سوال آه آموزش و پرورش براي حذف بخاري 

زار  ٦٧٠ها بي خطر است اما براي  اين بخاري .  هزار تومان قيمت دارد    ٨٥بخاري ليزري وارداتي از ژاپن        ـه

ه       : وي افزود .طلبد  آالس درس اعتبار زيادي را مي      شكالت را طـي ناـم ن خـصوص ـم ن در اـي ه وزارت    ـم ايي ـب ـه

دم و خواهش آردم آه آنها در اين زمينه افرادشان را بفرستند و      آشور، وزارت نفت و وزارت نيرو منعكس آر       

 .به مدارس سرآشي آنند و به آموزش و پرورش آمك آنند

دارس فرسـوده گـفت   ٤وزير آموزش و پرورش در خصوص قانون اختصاص         :  ميليارد دالر براي حل مشكل ـم

ه   ٦٠٠ اول نيز اعتبار سال. يايد  سال به آموزش و پرورش تخصيص مي  ٤اين اعتبار طي      ميليون دالر اسـت ـآ

شما گفته بوديد « وي در پاسخ به اين سوال .سازي تعدادي از مدارس آغاز شده است تخصيص داده شده و مقاوم   

آنيد با استعفاي من مسائل  فكر مي: گفت» آنيد؟ دهم حاال چه مي اي مانند سفيالن روي دهد، استعفا مي      اگر حادثه 

ار داشـت          فرشيدي در مور  .شود  حل مي  سائل بررسـي       : د آمبود معلم ورزش در مدارس نيز اظـه ن ـم د روي اـي باـي

 .شود و آمك ملي واقعا نيازمند است

  بررسي آارشناسي روي تغيير ساعت مدارس انجام شود *

آمــوزش و پــرورش مــسئله بــسيار   : وزيــر آمــوزش و پــرورش درخــصوص بحــث تغييــر ســاعت مــدارس گفــت     

شور حـضور                  ها محـل ر     بانك. اي است   پيچيده ت ـآ ارم جمعـي ك چـه رورش ـي وزش و ـپ ا در آـم ردم اسـت اـم جـوع ـم

 .هرگونه بحث در مورد اين موضوع بايد آارشناسي دقيق شود. دارند



٧ موسسه فرهنگي هنري تدبير"   تدبير...." مجموعه اخبار آموزشي،اجتماعي و
ا     ٩مدارس اگر سـاعت     . اآثر مدارس ما دو شيفت است     : وي ادامه داد   د    ٢ شـروع شـود ـت ه خواـه دازظهر اداـم  بـع

ه داـنش     ٧ تا ساعت ٢ت آموز بايد از ساع اما نوبت عصر چي؟ دانش    . داشت وز    در مدرسـه باشـد؟ آخـر چگوـن آـم

 .العمل نشان داد بايد در برابر آنها عكس. اين حرف تو خياباني است. دختر آن وقت شب به منزل برود

ار داشـت     ي            : فرشيدي اظـه ا جـرأت نـم ستم اـم رورش ـه وزش و ـپ ر در آـم ك عـم ن خـودم ـي دون آارشناسـي     ـم نم ـب ـآ

ري شـده اسـت؟      آموزي آه در نوبت عصر درس مي يشنهادات براي دانش  واقعا با اين پ   . حرفي را بزنم   د فـك خواـن

 خواهيم مدرسه واقعي داشته باشيم يا اسم مدرسه را داشته باشيم؟ از سويي ما مي

د وـقت داشـته باشـد            : وي اضافه آرد   م باـي ي داشـته باشـيم معـل م حـداقل   . اگر قرار است مدرسـه واقـع ه  ٥٠معـل  دقيـق

ه    آموز درس دادند باعث مي  دقيقه به دانش٧٥دو زنگ را ادغام آرده و    . درس بدهد وقت داشته باشد آه      شـود ـآ

ي       . معلم وقت آافي براي تدريس نداشته باشد       يش ـم د  در آن صورت افت تحصيلي ـپ ه ٣٧اصـال ـآالس   . آـي اي   دقيـق

 تواند در آموزش و پرورش موثر باشد؟ مي

 :م آردگوبا ايسنااعال و وپرورش درگفت آموزش معاون وزير

 جزئيات طرح ساماندهي،جذب ونگهداري معلمان

  هاي متوسطه با فراهم شدن الزامات قانوني التدريس دردوره هزارحق٢جذب

  تهران-خبرگزاري دانشجويان ايران 

داري                        معاون برنامه  ايي شـدن طـرح سـاماندهي، جـذب و نگـه رورش از نـه وزش و ـپ ديريت آـم ريزي و توسـعه ـم

ار      محدث خراسـاني در گـفت     .رش خبر داد  معلمان در آموزش و پرو     ا خبرنـگ و ـب رورش  « وـگ وزش و ـپ سنا  » آـم اـي

ه مباحـث      ... استخدام، تربيت نيروي انساني، تربيت معلم، نگهداشت، آموزش، بازنشستگي معلمان و             را از جمـل

ك               : طرح ساماندهي بيان و اظهار آرد      ر ـي ا ـه رتبط ـب از مقرر شده است با تعامل بين دولت و مجـلس بخـشهاي ـم

ه مــرتبط بــا بازنشــستگي       ون بخــشي از طــرح ـآ وزش و پــرورش ارائــه شـود آــه هــم اآـن ن دو نهــاد از ســوي آـم اـي

ه از سـال     .زودهنگام است به دولت ارايه شده است      ن ـآ ان اـي د بجـز سـال     ٧٤وي با بـي ه بـع زايش   ٨٠ ـب زان اـف ، مـي

ايين        ورم ـپ رخ ـت ه داد     حقوق ساالنه معلمان از ـن وده اسـت، اداـم ر ـب س  : ـت ا اـم رخ     تنـه ان از ـن وق معلـم انگين حـق ال مـي

 . درصد افزايش حقوق بوديم٥/١٧ درصدي تورم بيشتر بوده و شاهد ٥/١١

رد و گـفت  ٣٢٠محدث، ميانگين حقوق معلمان در سال جاري را    ر      :  هزار تومان اعالم ـآ ا ـه رر شـده اسـت ـت مـق

وزش    بيني شده در خصوص افزايش قدرت خري   سال اين ميزان افزايش يابد، اما افق پيش        ه آـم د معلمان با آنچـه ـب

رخ           و پرورش اختصاص مي    يابد، متفاوت است، لذا معتقديم ميزان افزايش حقوق معلمان به هر اندازه، بايد از ـن

 .تر از آن باشد تورم باالتر و نه مساوي يا پايين

ه داد              د و اداـم م خواـن ق تربـيت معـل د را از طرـي ه   د: وي همچنين مسير استخدام معلمان در سـال جدـي واردي ـآ ر ـم

ي      نياز آموزش و پرورش بيش از ظرفيت است، نيروهاي حق          ز        التدريس اسـتخدام ـم سال نـي ه اـم زار  ٧شـوند ـآ  ـه

 بودنــد، مــورد  هــاي يكــساله آمــوزش و پــرورش شــرآت آــرده  التــدريس و ســاير واجــدين شــرايط آــه در دوره حــق



٨ موسسه فرهنگي هنري تدبير"   تدبير...." مجموعه اخبار آموزشي،اجتماعي و
ديريت     معاون برنامه .آزمون قرار گرفته و پذيرش شدند      زود   ريزي و توسـعه ـم رورش اـف وزش و ـپ الوه   :  آـم ه ـع ـب

هــاي   هــزار نفــر ديگــر را نيــز در دوره ٢درصــدديم تــا پايــان ســال، در صــورت فــراهم شــدن الزامــات قــانوني،     

آيــا اســتخدام  «وي در پاســخ بــه ايــن آــه    .جــذب آنــيم .... اي و  متوســطه بــا گرايــشهاي پرورشــي، فنــي و حرفــه    

سنا گـفت   » سد؟ر  ها در آموزش و پرورش به صفر مي         التدريسي  حق اه از      : به اـي يچ ـگ رورش ـه وزش و ـپ ن آـم داـم

 .شود، مگر اين آه نيرو به اندازه آافي در اختيارش قرار گيرد التدريسيها خالي نمي حق

التدريس جديد را ندارد، اظهار  محدث با بيان اين آه بر اساس مصوبه مجلس، آموزش و پرورش حق جذب حق       

رد  التــدريس، تعــدادي در اســتخدامهاي جديــد جــذب شــدند و در آزمونهــاي   هــزار ســهميه اســتخدامي حــق٤٠از : ـآ

التدريــسها امتيــاز و اولويــت جــذب خواهنــد داشــت آــه البتــه در ايــن زمينــه بايــد بــه لحــاظ علمــي و    بعــدي نيــز حــق

د    ون آمــوزش و پــرورش نزديــك آنـن ي، خــود را بــه اســتانداردهاي آزـم وي همچنــين در خــصوص احتــساب .تجرـب

دواريم       ها در سوابق بيمه    التدريس  خدمت حق  ه امـي ه شـده ـآ اي آنها با بيان اين آه پيشنهادي در اين خـصوص اراـي

اعي حـق        : زودتر تصويب شود، خاطر نشان آرد      ن           در خصوص بيمه خـدمات اجتـم ه اـي ز از آنجـا ـآ سها نـي التدرـي

ي   بيمه در برابر قرارداد است و چون اين دسته از معلمان قراردادي امضاء نمي         د، نـم وق     آنـن د از خـدمات ـف توانـن

 .برخوردار باشند؛ مگر اين آه قانون وزارت آار تغيير آند

اري،               به گفته معاون برنامه    سيرهاي اعتـب راهم شـدن ـم ريزي و توسعه مديريت آموزش و پرورش در صـورت ـف

شــود آــه  التدريــسها، ايــن مــشكل نيــز برطــرف مــي  تــصويب پيــشنهاد آمــوزش و پــرورش در خــصوص بيمــه حــق 

 ٠٨٨٤٤-٨٥١٠: کد خبر. ايم  تاآنون پاسخ مثبتي در اين زمينه دريافت نكردهمتاسفانه

 وگو با فارس خبر داد رئيس دانشگاه تربيت مدرس در گفت

  شد٨٦آميسيون آموزش مجلس خواستار افزايش اعتبار تحقيقات سال 

ا در سـال    گاهرئيس دانشگاه تربيت مدرس با اشاره به اين آه اعتبار تحقيقات دانش : خبرگزاري فارس  ط  ٨٦ـه  فـق

ه   :  درصـدي دارد، گـفت  ١٠رشـد   وزش مجـلس طــي ناـم يس     آميــسيون آـم ري و رـئ ام معظــم رهـب ه مـق جمهــور  اي ـب

با : وگو با خبرنگار اجتماعي فارس افزود       فرهاد دانشجو در گفت   .  شد ٨٦خواستار افزايش اعتبار تحقيقات سال      

ر اســـاس آمـــار و اطالعـــات ســـازمان مـــديريت و  ســـاله و برنامـــه چهـــارم توســـعه و بـــ٢٠انـــداز  توجــه بـــه چـــشم 

 . درصد شود٤٣/١ريزي سهم تحقيقات از توليد ناخالص ملي در سال آينده بايد  برنامه

د                  وي با بيان اين    ده باـي ي در سـال آيـن زار و  ٢آه سهم تحقيقات از توليد ناخالص مـل ان باشـد،    ٩٠٠ ـه ارد توـم  ميلـي

ن اسـت ده درصـد     هاي ارايه شده در آميس     بر اساس گزارش  : گفت ط ممـك يون آموزش مجلس، اعتبار تحقيقات فـق

زار      رئيس دانشگاه تربيت مدرس با اشاره به اين       .نسبت به امسال رشد آند     ات در سـال جـاري ـه آه اعتبار تحقيـق

ي            :  ميليارد تومان بود، اظهار آرد     ٢٥٠و   د ناخـالص مـل ات از تولـي ا      ٦٥امسال سهم تحقيـق ود و ـب  صـدم درصـد ـب

 . برابر شود٢امه چهارم توسعه بايد اين ميزان توجه به برن

  لرستان را تقبل آرد» المني«ديده روستاي  هاي درمان معلم حادثه آموزش و پرورش هزينه



٩ موسسه فرهنگي هنري تدبير"   تدبير...." مجموعه اخبار آموزشي،اجتماعي و
  تهران-خبرگزاري دانشجويان ايران 

ده مدرسـه روسـتاي       وزير آموزش و پرورش در تماسي تلفني از معلم آسـيب           ي «دـي ان اسـتان    » المـن شهرسـتان دلـف

ايــسنا، محمــود فرشــيدي در تمــاس تلفنــي بــا » آمــوزش و پــرورش«بــه گــزارش خبرنگــار .ن قــدرداني آــردلرســتا

درداني           مرتضي داوري  ه     ، اين معلم فداآار، ضـمن دلجـويي و ـق ه هزيـن ان داد ـآ ان وي از سـوي     ، اطميـن اي درـم ـه

وگيري از    .شود آموزش و پرورش پرداخت    ل وي در جـل درداني از سـرعت عـم   سـوزي   آـتش وي همچنين براي ـق

 ٠٩٤٩٧-٨٥١٠: کد خبر.يك گروه تشويقي به داوري اهدا آرد

 منتشر شد" مدرسه شوم"آتاب / هاي نشر تازه

 تهران، خبرگزاري جمهوري اسالمي

و بــا " آنتــوني هــوروويتس"نوشــته " ماجراهــاي آلكــس رايــدر"دومــين آتــاب از مجموعــه " مدرســه شــوم"آتــاب 

شر شـد       توسط انتشارات   " گيتا گرآاني "ترجمه   اروان منـت شارات ـآ ه انـت زارش روز سـه    .ايران بان وابسته ـب ه ـگ ـب

اب                  ان آـت ا در مـي ه جاسوسـي دنـي شهورترين مجموـع در ـم ه آلـكس راـي ا، مجموـع اي   شنبه خبرنگار فرهنگي ايرـن ـه

ساله جاسوس نوجوان و ١۴  آلكس رايدر .داده اند" جيمزباند جوان"نوجوانان است تا آنجا آه بسياري به او لقب 

ي           شه ناراضي آه براي سازمان جاسوسي انگلستان آار مي        همي ردد و سـعي ـم ي ـگ ه مدرسـه برـم ا     آند ـب ه ـب د ـآ آـن

ه  .اش آنار بيايد زندگي مخفي آارانه و دوگانه   ا در حادـث رده    دو نفر از قدرتمندترين مردان دنـي صادفي ـم اي ـت د   ـه اـن

د و سـردربياورد آنجـا      اند بايد به عنوان دانش آم       وآلكس آه تنها يك هويت جعلي به او داده         وذ آـن وز در آآادمي نـف

هزار ريال روانه بازار نشر شده ٢۴ آتاب مدرسه شوم در شمارگان دو هزار نسخه و قيمت .واقعا چه خبر است  

 .است

*** 

وييس سـكر   "نوشـته   " ته آالس، رديف آخـر، صـندلي آخـر        "آتاب   ه     " ـل ا ترجـم ور    "ـب ي ـپ روين عـل ژه   " ـپ ان وـي رـم

ترين شاگرد آالس تا دلت  برادلي چارلز بزرگ  . موسسه نشر افق به چاپ رسيده است       نوجوانان به تازگي توسط   

ي           بافد آن هم دروغ     بخواهد دروغ مي   دازد و از   هاي شاخ دار، او با هم شاگردي هايش توي مدرسه دعوا راه ـم اـن

دارد،      .درس و مشق متنفر است     الرا از  در مدرسه هيچ آس جز آالرا مشاور جديد مدرسه برادلي را دوسـت ـن ـآ

آتاب ته آالس، ردـيف  .آند او واقعا باهوش است آيد و فكر مي هاي عجيب و غريب او خوشش مي      شنيدن داستان 

 .هزار ريال منتشر شده است٢۵  نسخه و قيمت ٢٠٠  آخر، صندلي آخر در شمارگان دو هزار و 

*** 

هــاي  از ديگــر آتــاب" ي زادهپيمــان رحيمــ"و بــا تــصويرگري " جمــشيد خانيــان"نوشــته " الك پــشت فيلــي"آتــاب 

شر شـد            ازار ـن ه ـب ق رواـن زار و     .منتشره توسط موسسه نشر اـف اب در شـمارگان دو ـه ن آـت سخه و قيـمت   ٢٠٠ اـي   ـن

ه         آتاب.هزار ريال به چاپ رسيده است     ٩ رده از جمـل ددي را از آن خـود ـآ هاي جمشيد خانيان تاآنون جـوايز متـع



١٠ موسسه فرهنگي هنري تدبير"   تدبير...." مجموعه اخبار آموزشي،اجتماعي و
ابور   "آتاب   اب         از طـرف  ٢٠٠۵  در سـال    " قلب زيباي ـب ونيخ در فهرسـت آـت ه ـم ودك و          آتابخاـن دآي ـآ اي خواـن ـه

 .نوجوان قرار گرفت

*** 

ساندريان "و ترجمه به انگليسي " آامبيز درم بخش"نوشته " دفتر خاطرات فرشته ها   "آتاب   توسـط  " ماناواز الـك

ومي  اثر از آخرين آاريكاتورهاي آامبيز درم بخش اسـت،  ۵۴ اين آتاب مجموعه   .موسسه نشر افق منتشر شد     آلـب

هــاي آودآانــه هنرمنــدي معاصــر را بــه   پرخــاطره آــه هنرمنــد در آن حــسرت هــا، دغدغــه هــا، آرزوهــا و شــادي  

 .نسخه منتشر شده است٢٠٠  ها در شمارگان دو هزار و  آتاب دفتر خاطرات فرشته.تصوير آشيده است

*** 

" ماناواز الكساندريان"انگليسي و با ترجمه " آامبيز درم بخش"نوشته " ميازار موري آه دانه آش است     "آتاب  

اتور و نوشـته از   ۵٣  اي از  اين آتاب مجموعه.ديگر آتاب اين موسسه است آه به تازگي منتشر شده است   آاريـك

اي                   ا زواـي سان معاصـر را ـب ه اـن اتي ـآ ستند حيواـن ات ـه آخرين آثار درم بخش است، قهرمانان اين مجموعه حيواـن

آتاب ميازار موري آه دانه آش اسـت در شـمارگان    .آنند  تي روبه رو مي   پنهان تر و در عين حال انساني تر هس        

 .نسخه به چاپ رسيده است٢٠٠  دو هزار و 

*** 

الفر    "نوتشه  " آرتميس فاول و انتقام اپال    "جلد چهارم آتاب     ن ـآ ه     " ا اـي ا ترجـم ر  "و ـب توسـط موسـسه   " شـيدا رنجـب

ا    .نشر افق روانه بازار آتاب شد   ين پيوسـتگي ـب اب در ـع ه شـمار        اين آـت ستقل ـب ري ـم د اول،دوم و سـوم اـث  سـه جـل

د،     ها تمام خاطرات دنياي زيرزميني شان را از ذهن تنها آدميزادي آه از او مي       جن.رود  مي رده اـن اك ـآ ترسند، ـپ

ه    .اين تنها آدميزاد آسي نيست جز آرتميس فاول، نابغه نوجوان و ماجراجو  ران قيـمت دزد اجـن آرتميس تابلوي ـگ

ي             را از صندوق امان    ل ـم اقش در هـت ايش     ات بانك مونيخ مي دزدد و به اـت ا آزـم رد ـت اي الزم را روي آن انجـام    ـب ـه

 .فرستد طبق برنامه موشكي مسلح به بيوبمب به سوي او مي" اپال"دهد ، درست در اين موقع دشمن او 

سخه و قيـمت   ٢٠٠ آتاب آرتميس فاول و انتقام اپال در شمارگان دو هزار و         ال روا  ٣۶ ـن زار رـي شر    ـه ازار ـن ه ـب ـن

 .شده است

 ميليون ريال براي ساخت مدرسه در ايالم اهدا آرد۵٠٠  يك موسسه خيريه 

الم گـفت     ايالم ، خبرگزاري جمهوري اسالمي      دارس اسـتان اـي ك موسـسه   : مديرآل نوسازي، توسعه و تجهيز ـم ـي

 .ميليون ريال اعتبار براي ساخت مدرسه در اين استان اهدا آرده است۵٠٠  خيريه 

زود            روز سـه  " علي شـهري  " ا اـف ار ايرـن ا خبرنـگ و ـب ن       : شـنبه در گـفت و ـگ ران اـي ع در تـه ه واـق ن موسـسه خيرـي اـي

ل                  ن اسـتان تقـب اطق محـروم اـي ي از مـن ضاي آموزشـي دو آالسـه در يـك اب ـف ار ـب ميزان آمك را براي احـداث چـه

 .شود ان احداث ميدرصدي اين سازم۵٠  اين تعداد فضاي آموزشي با مشارآت : وي ادامه داد.آرده است



١١ موسسه فرهنگي هنري تدبير"   تدبير...." مجموعه اخبار آموزشي،اجتماعي و
يش                 ين زده شـده و ـپ ه زـم ي   به گفته وي، آلنگ احداث اين تعداد فضاي آموزشي همزمان با دهه مبارك فجر ـب بيـن

رد   .برداري برسد شود اين مدارس در مدت سه ماه به بهره     مي شان ـآ ود      : شـهري خاطرـن ا آمـب ون ـب ن اسـتان اآـن اـي

ضاي آموزشـي      هزار دانش١۵١  .بيش از يك هزار آالس درس مواجه است زار ـف ك ـه آموز در استان ايالم در ـي

 .در مقاطع مختلف به تحصيل اشتغال دارند

 شود  مي دي اعالم٢١  شدگان آارشناسي ناپيوسته دانشگاه آزاد  اسامي پذيرفته

شگاه آزاد اسـالمي روز پنجـشنبه              اسامي پذيرفته  تهران، ايرنا    اه  ٢١  شدگان آزمون آارشناسـي ناپيوسـته داـن دي ـم

  شــدگان ايــن آزمــون   بــه گــزارش روزســه شــنبه خبرنگــار فرهنگــي ايرنــا، تعــداد پذيرفتــه   .شــود اري اعــالم مــيجــ

 .شود رشته است آه اسامي آنها روز پنجشنبه در ويژه نامه فرهيختگان منتشر مي۴۵  نفر در ٩٨  هزار و ٨١

 .نفر زن است٨۴٧  هزار و ٢٩  نفر مرد و ٢۵١  هزار و ۵١  شدگان به تفكيك جنيست شامل  تعداد پذيرفته

 هزار معلم مازاد در مدارس حضور دارند٢٠  : مديرآل دوره ابتدايي

ون حـدود   : مديرآل دوره پيش دبستاني و ابتدايي وزارت آموزش و پرورش گفت           تهران، ايرنا    زار  ٢٠  هم اآـن ـه

زود  روز سه شنبه به خبرنگا" ابوالقاسم جامه بزرگ."معلم مازاد در مدارس حضور دارند  ا، اـف : ر فرهنگي ايرـن

ي   ٣٠  مجلس شوراي اسالمي شمار معلمان مازاد آموزش و پرورش را        شان ـم ن ـن د   هزار نفر اعالم آرد و اـي دـه

وال    معلمان مازاد به معلماني گفته مي."آه آموزش و پرورش هم اآنون با آمبود معلم روبرو نيست      ه معـم شود ـآ

 مراآز برخوردار را به عنوان محل آارخود انتخاب مي آنند آه به دليل سابقه طوالني و بومي بودن، شهرها و  

 ."شود اين موضوع باعث انباشتگي نيروها در اين مراآز و آمبود نيرو در در مناطق ديگر مي

ساله از     : هاي آينده، گفت معلمان دوره ابتدايي در سال وي درباره بحران بازنشستگي  ن ـم ات اـي قرار اسـت اطالـع

 مــديريت ايــن وزارتخانــه بــه مــا ارســال شــود آــه تــاآنون ايــن آمــار بــه دســت مــا نرســيده    طريــق معاونــت توســعه

ا از             : جامه بزرگ افزود  .است دارس اسـت و ـم روي ـم معاونت توسعه مديريت مسئول استخدام، جذب و تامين نـي

اه شـويم ضـمن اين             ا   اين معاونت خواستيم آه وضعيت معلمان را براي ما ارسال آنند تا از وضعيت خود آـگ ه ـم ـك

م و         : وي اظهارداشت .هاي خود ادامه خواهيم داد      همچنان به پيگيري   ازاد دارـي اآنون در مراآز استان ها، معلم ـم

ين حـال گـفت          .آمبود معلم دراين مراآز وجود ندارد      دايي در ـع ت سـابقه    : مديرآل دوره پيش دبستاني و ابـت ه عـل ـب

ن        ستانزيادي آه برخي معلمان دارند حضور اين معلمان در مراآز ا           ازاد دراـي ه صـورت ـم ه و ـب زايش يافـت ها اـف

ه داشـتن شـرايط و رعاـيت ضـوابط در خواسـت حـضور              : وي گفت .مراآز حضور دارند   برخي معلمان باتوجه ـب

ا            در مراآز استان   ال آنـه ان انتـق ز، امـك ن مراـآ ازاد در اـي ان ـم شكل معلـم دليل ـم ا ـب ها و مناطق برخوردار دارند اـم

ا        :جامه بزرگ گـفت   .وجود ندارد  اني ـب ون معلـم ا   ١٠   اآـن ه         ١۵  ـت م ـآ اطق محـروم دارـي سـال سـابقه حـضور در مـن

 ها انتقال دهيم توانيم به مراآز استان نمي

 :معاون سازمان نوسازي مدارس

 سازي يا نوسازي شوند سال آينده مقاوم٣هزار آالس درس بايد تا ٢٥٠بيش از



١٢ موسسه فرهنگي هنري تدبير"   تدبير...." مجموعه اخبار آموزشي،اجتماعي و
  تومان رسيدميليارد ٢٦٦سازي به اعتباراختصاص يافته خيرين به مدرسه

  تهران-خبرگزاري دانشجويان ايران 

شور گـفت         ريزي و امور مشارآت  معاون برنامه  دارس ـآ ز ـم اي سـازمان نوسـازي، توسـعه و تجهـي ك   : ـه ا آـم  ٤ـب

هزار آالس درس تخريبي و غيرمقاوم تا سه سـال     ٢٥٧هزار ميليارد توماني مجلس به آموزش و پرورش، بايد          

سايي در   » آموزش و پرورش «به گزارش خبرنگار .وندسازي ش  آينده نوسازي يا مقاوم    دس شـم ايسنا در يزد مهـن

ون  : ساز استان يزد، همچنين افزود    سومين همايش بانوان خير مدرسه     زار و  ٨هم اآـن  ـآالس اسـتيجاري   ٤٠٠ ـه

 .آنند آموزي نيز در مدراس دو نوبته تحصيل مي  جمعيت دانش٢/٣٤در آشور وجود دارد و 

سازي و احترام به خيرين و پاسداشت  ها اشاعه فرهنگ مدرسه هدف از برگزاري اين همايش ه وي با بيان اين آ

 ميليارد تومان رسيده ٢٦٦هاي خيرين براي ساخت مدارس هم اآنون به   آمك :نيكوآاري آنهاست، اظهار داشت

ز اشـ                .است رد و گـفت  شمسايي به رشد اعتبار اختصاص يافته به سازمان آموزش و پرورش استان يزد نـي : اره ـآ

ان  ٢١ ميليارد تومان در سال گذشته، به ٨ يا ٧اعتبارات استان يزد در بخش آموزش و پرورش از     ميليارد توـم

 -٨٥١٠: کد خبر. در سال جاري افزايش يافته است

 يادگيری مطالب جديد در دوره ميانسالی 

ندی را موجــب افــزايش فعاليــت مغــز و امــل انجمــن آلزايمــر ، يــادگيری مطالــب جديــد در دوره ميانــسالی و ســالم 

 . باعث کاهش درصد ابتال به بيماری آلزايمر يا فراموشی دانست

ن ، شـعر      : معصومه صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود        يادگيری به ويژه يادگيری زبان جديد ، شماره تلـف

وگيری از ابــتالی افــراد بــه و حتــی خوانــدن کتــاب در دوره ميانــسالی و ســالمندی مــی توانــد کمــک زيــادی در جلــ

ی         : وی اظهار داشت  .بيماری آلزايمر شود   ی سـوادی يـک تحقيقات انجام شده توسط محققان در دنيا نشان داده که ـب

ی                 اهش ـم از عوامل ابتال به آلزايمر است ، به گونه ای که با افزايش ميزان سواد ، درصد ابتال به اين بيماری ـک

ن              : مديرعامل انجمن آلزايمر گفت   .يابد ر در اـي ه آلزايـم تال ـب اران شناسـايی شـده مـب ده از بيـم ه دسـت آـم ای ـب آمارـه

ی سـواد ،   ٢٥٤انجمن نشان می دهد که حدود        دايی و    ٢٨٥ نفر از مبتاليان به اين بيماری ـب ر دارای سـواد ابـت  نـف

بــتال بــه تعــداد بيمــاران م: وی افــزود. نفــر فــوق ديــپلم هــستند١٣ نفــر ديــپلم و ٦٥ نفــر دارای مــدرک ســيکل ، ٧٦

ا     ١٩ و کارشناسی ارشد   ٢٩آلزايمر با ميزان تحصيلی کارشناسی       زان ـت ن مـي ودن اـي  است که البته غير معمول ـب

وده اسـت                 ان ـب اهی آـن رد     .حد زيادی به مراجعه اين افراد به علت افزايش آـگ صريح ـک ا    : صـالحی ـت ه ـب انطور ـک هـم

ز                       ای مـغ ی شـوند ، سـلول ـه وی ـم ا ـق ضله ـه انع         انجام فعاليت های ورزشی ـع د ـم ی توانـن شتر ـم ا فعالـيت بـي ز ـب نـي

وزون        : وی ادامه داد  .ابتالی فرد به بيماری آلزايمر و يا فراموشی شوند         ات ـم انجام فعاليت های ورزشی و حرـک

به مدت نيم ساعت در صبح و بعدازظهر عالوه بر پيشگيری از ابتالی افراد به بيماری های مختلف ، می تواند 

 .يمر شودمانع ابتال به بيماری آلزا

 وضعيت نامعلوم چندين هزار تازه معلم



١٣ موسسه فرهنگي هنري تدبير"   تدبير...." مجموعه اخبار آموزشي،اجتماعي و
ــر  ــد خـب ــدين خـــدمت در       ۵٧٣۶٠: ـآ ــه متعـه ــه وضـــعيت نظـــام وظيـف ــي در زميـن ــارپور جهرـم ــاي غـف ــام آـق در پـي

رورش      ١٣٥٥اينجانب متولد سال    : وپرورش آمده است    آموزش وزش و ـپ ، يكي از متعهدين خدمت به وزارت آـم

 بايستي پس از فراغت از تحصيل به ميزان دوبرابر مدت تحصيل بر اساس اين قانون، متعهدين خدمت. باشم مي

در وزارت آمــوزش و پــرورش خــدمت نماينــد و پــس از آن از خــدمت وظيفــه عمــومي معــاف خــواهيم شــد و بــا      

 .گذارندن دوره آموزش نظامي، آارت پايان خدمت وظيفه به ما ارائه خواهد شد

ري از متعهدين خدمت به آموزش و پرورش، بيش از يکسال است آه اينجانب و تعداد بسيا   متاسفانه با وجود اين   

سلح در           که دوران تعهد خود را به اتمام رسانيده      اي ـم ل نيروـه روش و سـتاد ـک وزش و ـپ ون وزارت آـم ا آـن م، ـت اـي

ق نرسـيده                 ه تواـف ان خـدمت ـب ارت پاـي ه ـآ شکل آن      مورد برگزاري دوره آموزش نظامي و اراـئ رين ـم ه مهمـت د ـک اـن

 .زاري دوره آموزش نظامي استبحث بودجه برگ

ست              يش از بـي شکل ـب ه ـم سئله ـک ن ـم م زحـمت     تقاضا دارم، ترتيبي اتخاذ فرماييد تا اـي ر معـل زار نـف ه     ـه ـکش اسـت، ـب

د سـال               . نوعي منعکس گردد   سانس متوـل دين لـي راي متعـه وزش نظـامي ـب ق    ٥٤تا آنون انجـام دوره آـم ل طـب ه قـب  ـب

دين سـال   قانون عفو مقام معظم رهبري، حـذف شـده اسـت امـ            ا         ٥٥ا متوـل ا تكلـيف آنـه د ـت د منتظـر بمانـن د باـي ه بـع  ـب

 ؟!مشخص شود

م و حـاال نوـبت دسـتگاه        اينجانب و ديگر متعهدين بر اساس قانون، تعهد خدمت خـود را انجـام داده               ربط    اـي اي زـي ـه

ه دسـتگاه     . است تا به تعهد و وظيفه خود عمل آنند         وده     تا کنون ـب ه نـم ربط مراجـع اي زـي ا متاسـ    ـه م اـم  جـواب   فانهاـي

 !!.اند در دست بررسي است داده

 نوآوري؛ محصول آموزش و پرورش پويا

داف چـشم       ي از اـه ران در سـال       رسيدن به مقام اول علمي در سطح منطقه، يـك وري اسـالمي اـي داز جمـه  ١٤٠٠اـن

رســد آمــوزش و  ولــي بــه نظــر مــي. آمــوزش و پــرورش در نيــل بــه ايــن هــدف، نقــش و تــأثير فراوانــي دارد .اســت

ر و تحـولي اسـت و وضـعيت                           پر د توسـعه و تغيـي ي، نيازمـن ام اول علـم ه مـق ورش آنوني ما در آمك به دسـتيابي ـب

 .آنوني پاسخگو نيست

نــوآوري، محــصول آمــوزش و : گويــد هــاي آموزشــي بــا اعــالم ايــن مــوارد مــي  دبيــر علمــي همــايش ملــي نــوآوري

وزش     . پذير است   پرورش پويا، ارگانيك و انعطاف     د، اسـتراتژي         لذا بايد نظـام آـم رورش و سـاختار، فرآيـن ا،    و ـپ ـه

ه      ... ها، منابع انساني و     فناوري وآوري سـازماندهي و برناـم زي شـود   آن در جهت ايجاد و توسعه خالقـيت و ـن . رـي

 .اين همايش، فرآيندي است آه اين مسئله را از جوانب مختلف مورد بررسي قرار خواهد داد

ي  ايندآتر حيدر توراني، اهداف اين همايش را       د  گونه فهرست ـم وآوري    : آـن اد نظـري ـن ين ابـع اي آموزشـي،    تبـي ـه

هاي انجام شده در اين زمينه، شناسايي ساز  هاي پژوهش هاي آموزشي و آخرين يافته شناسايي و معرفي نوآوري

وزش    هاي اشاعه و گسترش نوآوري   و آارهاي مناسب براي حمايت از نوآوران آموزشي، تبيين روش          ا در آـم ـه



١٤ موسسه فرهنگي هنري تدبير"   تدبير...." مجموعه اخبار آموزشي،اجتماعي و
ا و فعالـيت    با تأآيد بر معلمان نوآور، تبيين فرآيند آاربرد نوآوري مرتبط با مأموريت            و پرورش  اي سـازمان    ـه ـه

 . ساله آشور و تبادل تجارب نوآوران آموزشي٢٠انداز ريزي آموزشي در افق چشم پژوهش و برنامه

و  وي همچنين با معرفي شش محور ارائه مقاله شامل مباني نظري نوآوري  اي آموزشـي    آوريهاي آموزشي، ـن ـه

دام         حاصل از پژوهش   ي، اـق ات تطبيـق اربردي، مطالـع ده   هاي ـآ ي و آيـن ه درسـي،      پژوـه وآوري در برناـم ي، ـن پژوـه

برنــده و بازدارنــده   هــاي آموزشــي و عوامــل پــيش   هــاي آموزشــي، توســعه و گــسترش نــوآوري    آــاربرد نــوآوري 

ي   هاي آموزشي، از بخش ويژه همايش با عنوان ارائه فعاليت           نوآوري اد ـم وآوري در    هاي نوآورانه نيز ـي د و ـن آـن

آموزشــي، نــوآوري در مــواد آموزشــي، نــوآوري در    هــاي تــدريس، نــوآوري در تجهيــزات و وســايل آمــك    روش

ان و    استفاده از فناروي، نوآوري در مديريت زمان براي آالس درس، نوآوري در شيوه  ين معلـم هاي ارتباطي ـب

 .آند را از محورهاي اين بخش عنوان مي... آموزان و بين اوليا و مربيان و دانش

شگاه              سياري از اسـتادان داـن اري ـب ه همـك ه        دآتر توراني، با اشـاره ـب ا آميـت رورش ـب وزش و ـپ ا و آارشناسـان آـم ـه

در دو روز همايش، : علمي در زمينه داوري مقاالت و آارهاي نوآورانه واصل شده به دبيرخانه همايش، افزود

ان و شـرآت   هم مقاالت برگزيده ارائه   ه معلـم وزش و       خواهند شد و هم آارهاي نوآوراـن وآور در حـوزه آـم اي ـن ـه

از اين طريق، هم آارهاي نو . پرورش، در قالب نمايشگاهي در جوار سالن همايش به نمايش گذاشته خواهد شد      

وزشـي و  هاي توليدآننده مواد و وسايل آموزشي از جمله شرآت صـنايع آم  معرفي خواهند شد و هم اينكه شرآت  

رده و در جـهت توسـعه و     تجهيز مدارس و يا ديگر شرآت    ها فرصت خواهند داشت با نوآوران ارتباط برقرار ـآ

رورش و                 وزش و ـپ ه آـم ده آن ـب م فاـي ع طـرفين اسـت و ـه ه نـف م ـب ن ـه ه اـي گسترش آار آنان، اقداماتي انجام دهند ـآ

ضور خواهند داشت و نوآوران را نسبت در ضمن از ثبت اختراعات هم نمايندگاني ح      . مدارس باز خواهد گشت   

ه      دبير همايش ملي نوآوري   .آنند  ها راهنمايي مي    به ثبت نوآوري   ورد برناـم ايش ـپس     هاي آموزشي، در ـم اي هـم ـه

ايش      : گويد  از دو روز اصلي در ادامه مي       ا هـم ب ـب سائل، اغـل ي    ـم د ـم ا آلـي ه       ـه ي بالفاصـله ـپس از آن ـب د، وـل خورـن

ويژه  ي آه موضوع نوآوري و توسعه و گسترش آن در آموزش و پرورش، به در حال . شوند  فراموشي سپرده مي  

ي         از ـم ايش آـغ ن هـم د ياـفت     مدارس با اجراي اـي ه خواـه ه     . شـود و اداـم شكده برناـم م وجـود پژوـه ل آن ـه زي   دلـي رـي

اي خـوبي را    هاي آموزشي و گروهي به نام نوآوري     درسي و نوآوري   هاي آموزشي است آه اآنون ساز و آارـه

رده اسـت      براي تو  وآوري                .سعه نوآوري فراهم ـآ ت از ـن ونگي حماـي ه چـگ ان در پاسـخ ـب وراني در پاـي ر ـت ا و   دآـت ـه

ي   وآوران، ـم وآوري     در حـال تــدوين نظـام  : گويــد ـن ن علمــي ـن وآوران هــستيم و انجـم ت حقــوقي از ـن هــاي  نامــه حماـي

هــاي  نــوآوريهمچنــين دبيرخانــه همــايش  . آموزشــي آــه يــك انجمــن غيردولتــي اســت، در آســتانه تــصويب اســت   

ده،                ايش دوم در سـال آيـن آموزشي به آار خود ادامه خواهد داد و ضمن پيگيري اهداف همايش، براي اجراي هـم

ضــمنًا مشخــصات همــه نــوآوران آموزشــي آــه الحمــداهللا از سراســر آــشور اســتقبال . ريــزي خواهــد داشــت برنامــه

د  اند، در بانك اطالعات موسسه نگهداري شده و تعامل فكري و   آرده آاري با آنان به طور مستمر برقرار خواـه

 .بود



١٥ موسسه فرهنگي هنري تدبير"   تدبير...." مجموعه اخبار آموزشي،اجتماعي و
 تبريك و اهدا هداياي عيد آريسمس به مديريت منطقه توسط دانش آموزان اقليت

ا خـود     ) ويژه اقليت ها      ( در حرآتي نماد ين تعدادي از دانش آموزان دبستان بهنام          ه   همراه با چند تن از اولـي   ـب

داي         وده و ـه سؤلين برخـي از             دفتر مديريت منطقه مراجعه نـم اي فاضـل وـم اب آـق ه جـن ام خـود را ـب ن اـي ژه اـي اي وـي

سيح                     والعزم حـضرت ـم امبر اـل يالد پـي ه ـم ان خـاص ارامـن ه زـب د  ) ع(دواير اهدا نموده و ـب ك گفتـن ط  .  را تبرـي رواـب

 ٥عمومي آموزش و پرورش منطقه 

 توزيع پوشاك بين دانش آموزان نيازمند 

ري        پروژه ي توزيع پوشاك اهدايي از سوي دف        ام معظـم رهـب الي     ( تر مـق ه الـع د      ) مدظـل وزان نيازمـن ين داـنش آـم ـب

ان         . هـ   ٣/١٠/١٣٨٥شهرستان لردگان از تاريخ      ش در محل هاي سالن تربيت بدني آموزشگاه ها در شهر لردـگ

ه فعالـيت پرداخـت    ) ع(و سالن حوزه ي مقاومت بسيج امام علي       در مراسـم  . در بخش منج به صورت يك هفته ـب

ن                      افتتاحيه ا  اي اـي سوولين ادارات و نهادـه زار شـد ـم رورش برـگ وزش و ـپ دني آـم ين پروژه آه در سـالن تربـيت ـب

حــضور داشــتند مــدير آمــوزش و   ... شهرســتان از جملــه امــام جمعــه ي شهرســتان ، ســپاه پاســداران بهزيــستي و    

روژ                    سوولين ـپ ات ـم ه حاضـرين از زحـم ويي ـب د ـگ ه  پرورش شهرستان لردگان در اين مراسم ضمن خـوش آـم ه ـب

خصوص مقام عظماي واليت تقدير و تشكر نموده ، امام جمعه ي شهرستان نيز طي سخناني آمك به نيازمندان             

اد شـده صـد درصـد         . را سيره ائمه معصومين عليهم السالم دانستند         زاري طـرح ـي الزم به ذآر است در طي برـگ

مرآزي اين شهرستان از هداياي مقام  دانش آموزان بخش منج و عشاير دانش آموزان ابتدايي و راهنمايي بخش             

 .معظم رهبري بهره مند گرديدند 

 برگزاري دوره مديريت رفتار سازماني   

رورش اسـتان                    وزش و ـپ ي رؤسـاي ادارات آـم اء سـطح علـم اري   به منظور ارتـق ديريت  چهارمحـال وبختـي دوره ـم

ور           رورش اسـتان روز چهارشـنبه ـم وزش و ـپ ـ  ١٣/١٠/١٣٨٥خ رفتار سازماني ويژه رؤسـاي ادارات آـم ش . ـه

د         اونين و آارشناسـان مختـلف                  .در محل باشگاه فرهنگيان تشكيل گردـي ا حـضور رياسـت ، مـع ه ـب ن دوره ـآ در اـي

سازمان  آموزش و پرورش برگزار شد شرآت آنندگان با شيوه هاي مختلف برنامه ريزي هاي جديد در حـوزه          

 .ي عملكرد خويش آشنايي يافتند 

  آرمانادامه تحصيل فرهنگيان استانجزئيات آزمون جامع جهت 

اردانی و               ادل ـک دارک مـع دگان ـم ام از دارـن رورش اسـتان ثـبت ـن وزش و ـپ بنا به اعالم روابط عمومی سازمان آـم

 پايــــان مــــی پــــذيرد کليــــه فرهنگيــــان    ٢٥/١٠/٨٥ و در روز دوشــــنبه ١٦/١٠/٨٥کارشناســــی از روز شــــنبه  

ستی  واجدالشرايط می توانند جهت ثبت نام منحصرًا از    طريق اينترنت و دريافت دفترچه ثبت نام از باجه های ـپ

ی شـود                  . نسبت به ثبت نام اينترنتی اقدام نمايند       زار ـم ار برـگ رای آخـرين ـب ه ـب ون ـک ن آزـم ر اسـت در اـي شايان ذـک

ه        ن و  ٢٠زمان آزمون متقاضيان با مدارک کاردانی و کارشناسی به ترتيب در روزهای جمـع  اسـفندماه  ١٢ بهـم

 .ر می گردد برگزا١٣٨٥



١٦ موسسه فرهنگي هنري تدبير"   تدبير...." مجموعه اخبار آموزشي،اجتماعي و
  آرماناجرای طرح مدرسه زندگی در آموزش و پرورش استان

در دوره آموزشــی کارشناســان آمــوزش نيــروی انــسانی شهرســتانها و منــاطق اســتان کــه در تربيــت معلــم شــهيد     

ه طـرح مدرسـه                        ن ـک ان اـي ا بـي رورش اسـتان ـب وزش و ـپ يس سـازمان آـم رجايی کرمان برگزار شد، احمدفتحی رـئ

 می گردد گفت زندگی جهت کيفی بخشی به مسائل پرورشی و آموزشی و تقويت آن در آموزش و پرورش اجرا

وزش              :  ا در آـم د موفقيتـه در همه ابعاد به محتوی و عمق بخشيدن به مسائل آموزش و پرورش به عنوان شاه کلـي

رورش دوسـويه اسـت گـفت         .و پرورش توجه می شود     وزش و ـپ ه جـاده آـم ر اينـک هـمت را  : احمد فتحی با تاکيد ـب

هدايت و همت بلند می تواند مراتب تقرب به خـدا را  بلند بگيريد که هدايت دلها و تغيير در آن با خداست که اين          

ر              . دروجود انسان نزديکتر نمايد    سانی سـازمان ـب ابع اـن زی و مـن ه رـي ژوهش و برناـم ابراهيم شيخ بهائی معاون ـپ

رين    : بهره وری از توانمنديها و امکانات موجود در آموزش و پرورش تاکيد و تصريح کرد               ا کمـت د ـب امروز باـي

شترين   ات بـي رورش محقــق       امکاـن وزش و ـپ روی انــسانی آـم سازی نـي وزش و بـه ره وری در تحــول اداری ، آـم  بـه

ا و     : وی افزود   .گردد کيفی نمودن آموزش های ضمن خدمت، رعايت عدالت آموزش و سـامان بخـشيدن دوره ـه

 .کاربردی نمودن آنها از اهم برنامه های در دست اقدام و انجام شده اين معاونت می باشد 

ر    ن دوره   شـايان ذـک سانی شهرســتانها و     ٣٢ روزه آموزشـی  ٣اسـت در اـي روی اـن وزش نـي  نفــر از کارشناسـان آـم

 ١٦-١٠ح../ ساعت دوره ضمن خدمت طراحی آموزشی را گذراندند٢٤مناطق استان 

 معاون عمرانی استاندار:  مهندس کمالی 

 استان کرمان رتبه اول در بسياری از حوادث طبيعی را دارد

ديريت   اه ـم اون عمرانــی اسـتاندار و حـسين خاکــساری         در کارـگ الی مـع دس کـم ا حــضور مهـن ه ـب ای طبيعــی ـک  بالـي

 در مرکــز پژوهــشهای اســالمی  UNDPمعــاون پرورشــی و تربيــت بــدنی ســازمان و مهنــدس ســليمانی نماينــده    

ای               ديريت بالـي  سازمان برگزار شد، مهندس کمالی معاون عمرانی استانداری با تاکيد بر اجرای پروژه تقوـيت ـم

ه               : طبيعی گفت    ی رتـب سياری از حـوادث طبيـع ه در ـب استان کرمان يکی از استان های حادثه خير کشور است ـک

ار داشـت      . اول را دارا می باشد     ر از         : معاون عمرانی استاندار اظـه ی ـه ای طبيـع ران از حـوادث و بالـي شور اـي ـک

ن حـوادث                   رار اـي ه تـک ی شـود ـک ا     چند گاهی متحمل خسارات مالی و جانی زيادی ـم ی باشـد ـت ستی درس عبرـت باـي

د                        شتری حرـکت نمايـن زی و باشـتاب بـي ه رـي ی برناـم ای طبيـع ا بالـي ه  . مسئولين در جهت سازگاری خـود ـب در اداـم

باليا و سختيها در نظام خلقت بد نيستند چرا که      : حسين خاکساری معاون پرورشی و تربيت بدنی سازمان گفت          

ای مختـلف را        می توانند عامل رشد و توسعه در برخی موارد      ستی ظرفيتـه راد باـي ن خـصوص اـف ه در اـي شوند ـک

شايان ذکر است اين دوره آموزشی به همت .پيدا نمايند تا سازگاری الزم را در مقابل باليای طبيعی کسب نمايند    

کارشناســی پيــشگيری از آســيب هــا و مواجــه بــا باليــای طبيعــی ســازمان آمــوزش و پــرورش اســتان برگــزار            

 ١٦-١٠ح./شد

  آرمانهريه آموزشگاههای علمی استاناعالم ش



١٧ موسسه فرهنگي هنري تدبير"   تدبير...." مجموعه اخبار آموزشي،اجتماعي و
 شهريه آموزشگاههای  آرمانبه گفته حسينی صادق مدير مشارکتهای مردمی سازمان آموزش و پرورش استان

 . ريال تعيين شده است١٠٠٠٠ و ٧٠٠٠ ساعت مبلغ ٥/١علمی دوره ابتدايی و راهنمايی به ازای هر جلسه 

سه        در دوره متوسطه هر درس بصورت ت      : وی افزود  ر جـل ه ازای ـه ور ـب ست کنـک دی، ـت ويتی، تجدـي ک درس تـق

 ســاعت ويــژه ٥/١ جلــسه، هــر جلــسه ٢٠ ريــال و دوره زبــان هــای خارجــه بــصورت ١٨٠٠٠ ســاعته مبلــغ ٥/١

  ريال تعيين شده است٢٢٥٫٠٠٠ و ٢٣٠٫٠٠٠خردساالن و بزرگساالن به ترتيب 

رد         د ـک ه تاکـي ه           : حسينی صادق در اداـم ا چـاپ اطالعـي ه ـب رادی ـک شار آن در سـطح شـهر         اـف ا انـت ا ـي ه ـه در روزناـم

ضمينی و           ه صـورت ـت دريس خـصوص ـب رای ـت د        ... آمادگی خود را ـب ن سـازمان فاـق د از نظـر اـي ی نمايـن الم ـم اـع

ا   .مجوز قانونی می باشند    عدم فعاليت آموزشگاهها به صورت مختلط و نصب مجوز رسمی آموزشگاها همراه ـب

 ١٦-١٠ح./موزشگاههای علمی استان می باشدعکس از ديگر موارد ثبت نام و فعاليت آ

  صورت می گيرد١٠/٢/٨٦ لغايت ٥/٢/٨٦از 

  کشور٣استان کرمان ميزبان مسابقات ورزشی دانشجويان پسر تربيت معلم منطقه 

رورش اسـتان                     وزش و ـپ سانی سـازمان آـم ابع اـن زی و مـن ه رـي ژوهش ، برناـم به گفته ابراهيم شيخ بهايی معاون ـپ

ه       مسابقات ورزشی دا   ا حـضور    ٣نشجويان پسر مراکز تربيت معلم منطـق شور ـب انی اسـتان     ١٠ ـک ه ميزـب  اسـتان ـب

 ٥٤٠شــايان ذکــر اســت در ايــن دوره از مــسابقات    .کرمــان در تربيــت معلــم خواجــه نــصير برگــزار مــی گــردد     

 ١٤-١ل./ روز به رقابت با يکديگر می پرداختند٥ رشته ورزشی به مدت ٥ورزشکار مرد در 

  آرمانعدالت به بازنشستگان آموزش و پرورش واگذاری سهام 

وزش و                  ران آـم ه بگـي بنا به اعالم روابط عمومی سازمان آموزش و پرورش استان از کليه بازنشـستگان و وظيـف

صوير                          ا در دسـت داشـتن ـت ستم بازنشـستگان، ـب اتی سـي ل باـنک اطالـع پرورش استان تقاضا می شود جـهت تکمـي

شايان ذکر است تکميل بانک . ای محل دريافت حقوق خود مراجعه نمايندشناسنامه و کارت ملی به کارگزينی ه 

 ١٤-١ل./اطالعاتی سيستم بازنشستگان در رابطه با واگذاری سهام عدالت می باشد

 :رييس کميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران

 سامانه حمل و نقل مدارس مورد غفلت قرار گرفته است

  خبرگزاري آار ايران-تهران

بحــث ســامانه حمــل و نقــل مــدارس در موضــوع  : يس آميــسيون برنامــه و بودجــه شــوراي شــهر تهــران، گفــت ريــ

يس       .ساماندهي اتوبوسراني مغفول و فراموش شده است       ادر شـريعتمداري، رـي ر ـن ا، دآـت ار ايلـن به گزارش خبرنـگ

ي شـوراي شـهر             سه علـن ران، ـپس از   آميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران، در دويست و نودمين جـل تـه

اوني و خـصوصي در شـهر         بوس  هاي اتوبوسراني و ميني     پايان بررسي اليحه تاسيس و فعاليت شرآت       راناني تـع

خواهيم با همين   مي: هاي الزم از مجموعه مديريت شهري و شرآت واحد، گفت  تهران، با تاآيد بر انجام حمايت     

ه     .ارايه خدمات به مردم باال ببريمها، آارايي شرآت واحد اتوبوسراني را در     سقف آمك  ن ـآ ه اـي وي، با اشـاره ـب



١٨ موسسه فرهنگي هنري تدبير"   تدبير...." مجموعه اخبار آموزشي،اجتماعي و
ل   : رو نيز نظر داشت، گفت    اندازهاي پيش   در بحث ساماندهي اتوبوسراني بايد به چشم       متاسفانه بحث سـامانه حـم

در تمام دنيا سيستم حمل : شريعتمداري، گفت.و نقل مدارس و موضوع ساماندهي اتوبوسراني مغفول مانده است

ن منظـور داراي شـكل و             مدارس آامال مستقل است و اتوبوس     و نقل    راي اـي ها و خودروهاي به آار گرفته شده ـب

ه و بودجـه شـوراي      .شمايل خاص و ضوابط راهنمايي و رانندگي مشخص و خاص اسـت          سيون برناـم يس آمـي رـي

ايــد بــر روي ايــن ب: گفــت  آمــوزان در سيــستم حمــل و نقــل مــدارس،   شــهر تهــران، بــا اشــاره بــه بحــث ايمنــي دانــش 

ا     . موضوع و طرح آار شود     ين شـود ـت بايد با هماهنگي وزارت آموزش و پرورش طرحي براي اين منظور تعـي

 ٣٨٤٢٣٢کدخبر .سامانه حمل و نقل مدارس مورد توجه قرار گيرد

 گشايش بزرگترين نمايشگاه آتاب آسيا

رين نم            زرگ ـت وان ـب ه عـن ه از آن ـب ه ـآ اب تايـپ ى آـت ى شـود،        نمايشگاه بين الملـل اد ـم اره آسـيا ـي اب ـق شگاه آـت  ٣٠اـي

دت                .ژانويه گشايش مى يابد    ه ـم ن ـب م بهـم به گزارش ايسنا، پانزدهمين نمايشگاه بين المللى آتاب تايپه از روز دـه

ر                    شتر ـب سال بـي شگاه اـم ن نماـي ز اصـلى اـي ده، تمرـآ ات برگزارآنـن پنج روز برگزار مى شود، آه طبق اعالم مقاـم

ه    ١٨پنج نويسنده به همراه     . هد بود انعكاس ادبيات روسيه خوا     ناشر از روسيه در نمايشگاه بين المللى آتاب تايـپ

 . غرفه نيز براى نمايش آتاب هايى از اين آشور اختصاص مى يابد۵٢حضور خواهند يافت و 

وري اسالمي ت: جمه ات دول صويب در هي رورش   ،در صورت ت وزش و پ ان بازنشسته آم دان فرهنگي فرزن

 داستخدام ميشون

االيي      : معاون برنامه ريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش اعالم آرد          ه درصـد ـب ه اينـك با توجـه ـب

از درخواســت هــاي فرهنگيــان بازنشــسته و يــا در آســتانه بازنشــستگي در ســفرهاي اســتاني رئــيس جمهــور بــه        

ذا براسـاس طرحـي آـ                   ردد ـل ي ـگ رورش برـم وزش و ـپ ت در   استخدام فرزندان آنان در وزارت آـم ه در هيـئت دوـل

 .حال بررسي است رديفي از استخدام هاي آموزش و پرورش به فرزندان فرهنگيان اختصاص مي يابد

دان                     راي جـذب فرزـن انوني ـب ون ـق م اآـن ه ـه ه اينـك محمد رضا محدث در مصاحبه با واحد مرآزي خبر با اشـاره ـب

س اين طرح در آنار رديف هاي استخدام بر اسا: فرهنگيان بازنشسته در آموزش و پرورش وجود ندارد افزود 

ســاالنه آمــوزش و پــرورش آــه معــادل نــصف بازنشــستگان هــر ســال ايــن وزارتخانــه اســت رديفــي بــه فرزنــدان    

د         ي آـن دا ـم رورش           .فرهنگيان بازنشسته اختصاص پـي وزش و ـپ سر بودجـه سـاالنه وزارت آـم وي در خـصوص ـآ

تخانــه نــسبت بــه امــسال تخــصيص اعتبــار بــه ايــن     درصــدي بودجــه ســال آينــده ايــن وزار  ١٠بــا افــزايش : گفــت 

ه     زار و     ٦وزارتخانه ـب سري              ٧١٠ ـه ا ـآ ز ـب ن صـورت نـي ه در اـي د ـآ ي ياـب زايش ـم ان اـف ارد توـم  درصـدي  ٧ ميلـي

 .مواجه خواهيم بود 

 طوفان مدرسه روستايي صالح آباد را برد



١٩ موسسه فرهنگي هنري تدبير"   تدبير...." مجموعه اخبار آموزشي،اجتماعي و
م   آانكس آموزشي دانش آموزان روستاي توت صالح آباد :  خبرنگار قدس-صالح آباد  ان در ـه تربت جام را طوـف

يم       ٣٠به گزارش خبرنگار ما،   .آوبيد و باعث تعطيلي اين مدرسه روستايي شد        ن واحـد آموزشـي ـن وز اـي  دانش آـم

 .ساعت قبل از وقوع آامل طوفان توسط مسؤول شوراي ده و معلم آن تخليه شد

و پنجره هاي آن را شكست، بيش  تني را از جا آنده و در نقطه ديگر واژگون و در ٣اين طوفان آه اين آانكس 

ين سـقف شـيرواني مدرسـه روسـتاي آمرچـه       . آيلومتر در ساعت سرعت داشت   ١٠٠از   بر اثر اين طوفان همچـن

سؤول  .در اين منطقه آنده شد و چندين دستگاه خودرو نيز به علت اين طوفان شديد دچار حادثه شد          به گفته يك ـم

ز     در آموزش و پرورش صالح آباد ، بيشتر مدارس        اين منطقه فرسوده و تخريبي اسـت و در برخـي روسـتاها نـي

 .به علت آمبود واحد آموزشي از آانكس استفاده مي شود آه به علت بادخيز بودن مناسب نيست

  انگشت حاصل فوريت هاي آموزش و پرورش١٠قطع : آيهان

د              د، و     گفتيم آه در يكي از مدرسه هاي شيراز چند تا دختربچه رفتند دور چراغ عالءاـل رم شـوند، سـوخته اـن ين ـگ

ه باشـد                  شنويد   . اخبار هم جيكش درنيامد آه نكند به مسئوالن بي احترامي آرده و مواضـع ضـددولتي گرفـت حـاال ـب

نفرشان آامًال سوخته و ٧ نفر مجروح، پوست صورت ٨آه رئيس بيمارستان سوانح و سوختگي شيراز گفته از 

يم   انگشت يكي از دختران را ١٠مجبور شده ايم   رورش ضـمن        ! قطـع آـن وزش وـپ ه آـم شنويد ـآ م ـب از اينطـرف ـه

گفته يك ميليون و نيم به هر خانواده خسارت مي ! ارسال نامه تشكرآميز به صدا و سيما به خاطر سانسور به جا

 .البته آميته پيشگيري از هرگونه سوختگي در مدارس هم تشكيل شده! هزينه هام باما. دهيم

 ر ساعت آار مدارس مسكوت مى ماندتغيي طرح يك فوريتى:رودآى

در : نايب رئيس آميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس درباره تغيير ساعت شروع به آار مدارس گـفت                 

نامــه اى خواســتار ارائــه نظــر آارشناســى دولــت بــراى تغييــر ســاعت شــروع بــه آــار مــدارس شــده ايــم و منتظــر   

ه مجـلس طـرح    پيشنهادهاى وزارت آموزش و پرورش در اين زمينه       هستيم، به همين دليل تا اعالم نظر دولت ـب

 .يك فوريتى تغيير ساعت آار مدارس مسكوت مى ماند

ار      محمدنبى رودآى در گفت وگو با مهر، در خصوص مطرح نشدن طرح يك فوريتى تغيير ساعت شروع به ـآ

تحقيقــات، اظهــار مــدارس در جلــسه علنــى گذشــته مجلــس، بــا وجــود بررســى ايــن طــرح در آميــسيون آمــوزش و  

ن طـرح،                        : داشت ات و از طراحـان اـي وزش و تحقيـق سيون آـم يس آمـي در يك جلسه هماهنگى با دآتر عباسپور رـئ

مقــرر شــد در نامــه اى از دولــت خواســته شــود، پيــشنهادهاى خــود مبنــى بــر تغييــر ســاعت آــار مــدارس را بــراى  

س،           ت، مجـل د و ـپس از اعــالم نظـر دوـل الم آـن ه مجلــس اـع رى ـب صميم گـي راى تغييــر    ـت آــار آارشناسـى خـود را ـب

ين حـال                  .ساعت آار مدارس آغاز خواهد آرد      ى و سياسـت خـارجى مجـلس در ـع نايب رئيس آميسيون امنـيت مـل

صريح آــرد  ه مجلــس اعــالم      : ـت ار مــدارس ـب ر ســاعت ـآ وزش و پــرورش در خــصوص تغيـي ر نظــر وزارت آـم اـگ

ش      ا آارشناسـى بـي دگان را ـب د        نشود، در اين صورت مجلس نظر نمايـن ر چـن د، ـه ى دـه رار ـم ورد بررسـى ـق ترى ـم

 .... غييررودآى آه يكى از نمايندگان طراح طرح ت.ممكن است موضوع به بعد از تصويب بودجه موآول شود


