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بچههاي مدرسه

(دوره جديد)
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از گوشه و كنار
معاون تربیتبدنی آموزشوپرورش:

فضاهای بدون استفاده مدارس را به سالنهای
ورزشی تبدیل میکنیم

جلس�ه تودیع و معارفه مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای
استان تهران
مع�اون تربیتبدن�ی و سلامت وزارت آموزشوپ�رورش تجهیز
س�النهای ورزش�ی مدارس ش�بانهروزی را جزو اولویت سال  98این
معاونت اعالم کرد.
مهرزاد حمیدی در گفتوگو با پانا درباره تجهیز سالنهای ورزشی
گفت« :مدارس ش�بانهروزی در تجهیز وسایل و سالنهای ورزشی جز
اولوی�ت ما خواهد بود اما تحقق برنامهریزیهای ما به میزان اعتبارات
برمیگردد».
او ادام�ه داد« :یک�ی از محوره�ای کاری م�ا در س�ال  98تبدیل
حیاط پویا به مدرس�ه پویاس�ت .به دنبال این هس�تیم ک�ه فضاهای
بدون اس�تفاده مدارس را تغییر کاربری دهیم و به س�النهای ورزشی
تبدی�ل کنی�م تا بچهه�ا بتوانن�د در داخل م�دارس بهوی�ژه مدارس
دخترانه در پایههای اول تا س�وم ابتدایی فعالیتهای ورزش�ی داشته
باشند».
معاون تربیتبدنی و سالمت وزارت آموزشوپرورش افزود« :سعی
داری�م از فض�ای راهروهای مدارس اس�تفاده کنیم .ما س�ال 33 ،97
میلیارد تومان اعتبارات برای تجهیزات مدارس در اختیار داش�تیم و
 12میلیارد تومان را نیز بنیاد برکت تأمین کرد».
حمیدی افزود« :سالنهای ساخت جدید به دلیل استانداردسازی
و تأمین تجهیزات از سوی سازمان نوسازی در سال  98وسایل ورزشی
مناسب خواهند داشت».

اعالم شرایط جذب «سرباز معلم» برای سال
تحصیلی ۹۸-۹۹

بر اس�اس بخش�نامه صادره آموزش و پ�رورش زم�ان ثبتنام از
متقاضی�ان طرح س�رباز معلم ،از  ۲۷فرودین تا پنجم اردیبهش�تماه
س�ال  ۱۳۹۸اس�ت .جذب س�رباز معلم صرف ًا از بین دارندگان مدرک
تحصیلی لیس�انس و فوقلیس�انس انجام میشود و بهکارگیری سرباز
معل�م در قس�متهای اداری ،مدارس مناطق ش�هری و مرکز اس�تان
هیچگونه مجوز قانونی ندارد.
به گزارش ایس�نا ،بر این اس�اس ای�ن بخش�نامه داوطلبان واجد
شرایط که تاریخ اعزام آنها تیر و شهریور باشد ثبتنام و امتیازبندی
میشوند.
براس�اس ای�ن بخش�نامه؛ داوطلب�ان واج�د ش�رایط دارای برگه
آمادهبهخدم�ت بدون مهر غیبت که تاریخ اعزام آنها تیر و ش�هریور
 ۹۸باشد ،در موعد مقرر ،ثبتنام و امتیازبندی میشوند؛ زمان ثبتنام
از متقاضیان طرح س�رباز معلم ،از تاریخ  ۲۷فرودین ماه لغایت پنجم
اردیبهش�تماه سال  ۱۳۹۸اس�ت ،جذب و بهکارگیری افراد بر مبنای
ارتباط رشته تحصیلی با رشته تدریس (برابر طرح طبقهبندی مشاغل
معلمان کشور) انجام گیرد و ادارات کل آموزشوپرورش استان مکلف
هستند بر اساس اعالم نیاز مناطق و اولویتهای تخصیص نیرو مراحل
جذب و بهکارگیری سرباز معلمان را انجام دهند.

همچنین در بخشهای دیگر این بخشنامه آمده است:

ج�ذب و بهکارگیری معلم�ان وظیفه صرف� ًا در کالسهای درسواحدهای آموزش�ی مناطق کمتر توس�عهیافته امکانپذیر اس�ت ،لذا
بهکارگیری افراد مذکور در قس�متهای اداری ،مدارس مناطق شهری
و مرکز استان هیچگونه مجوز قانونی ندارد.
 ج�ذب س�رباز معلم صرف� ًا از بی�ن دارندگان م�درک تحصیلیلیسانس و فوقلیسانس انجام میشود و داوطلبان باید هنگام ثبتنام
فرم تعهدنامه رعایت ش�ئون ش�غل معلمی و رعای�ت ضوابط عمومی
گزین�ش در طول مدت خدم�ت ،همچنین فرم پرس�شنامه اطالعات
ف�ردی گزینش را تکمی�ل و پس از الصاق یک قطع�ه عکس به همراه
تصویر تمام صفحات شناسنامه و تصویر کارت ملی به مسئول ثبتنام
تحویل دهند.
 داوطلبان باید از سالمت کامل جسمی ،روحی و روانی متناسببا ش�غل معلمی برخوردار باشند و احراز این مهم بنا بر تأیید اداره کل
آموزشوپرورش استان صورت میپذیرد.
مدت خدمت در برنامه معلمان وظیفه  ۲سال تمام است بنابراینمش�مولینی انتخاب میش�وند که کس�ر خدمت ندارند و باید در این
رابطه از متقاضیان تعهد اخذ شود.
ش�ایانذکر اس�ت ،ادامه کار معلمان وظیفه پ�س از اتمام خدمت
موظ�ف ممنوع اس�ت و انجام خدم�ت ض�رورت در آموزشوپرورش
هیچگونه حق اس�تخدامی یا اشتغال برای افراد ایجاد نمیکند و اعزام
اف�راد به مراکز آموزش�ی نظام�ی در تاریخ اول تی�ر  ۹۸انجام خواهد
شد.
از سوی وزیر آموزش و پرورش صورت گرفت؛

ک انجمن
انتصاب مسئول جمعآوری کم 
اولیاومربیان برای مناطق سیلزده

وزیر آم�وزش و پ�رورش با صدور حکم�ی ،نورعلی عباس�پور را
ب�ه عن�وان نماینده وزیر و مس�ول نظ�ارت و س�ازماندهی ،هدایت و
جم�عآوری کمکهای انجمن اولیا و مربیان سراس�ر کش�ور منصوب
کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،در حکمی از سوی سیدمحمد بطحائی،
وزیر آموزش و پرورش ،نورعلی عباس�پور ،مدیرکل دفتر انجمن اولیا
و مربی�ان وزارت آموزش و پرورش به عنوان نماینده وزیر و مس�ئول
نظارت و س�ازماندهی ،هدایت و جمعآوری کمکه�ای انجمن اولیا و
مربیان سراسر کشور منصوب شد.
در مت�ن ابالغی وزیر آم�وزش و پرورش بر ض�رورت برنامهریزی،
ایج�اد هماهنگی و انجام خدمات مالی و تش�کیل کالسهای خانواده
برای اولیا و مربیان آسیبدیده در مناطق  /شهرستانها و استانهای
سیلزده تأکید شده است.

afarinesh_ostan@yahoo.com

 ۳نوبته شدن امتحانات نهایی دانشآموزان
مناطق سیلزده

رئی�س مرک�ز س�نجش و پایش
کیفی�ت آموزش�ی وزارت آموزش و
پرورش از سه نوبته شدن امتحانات
نهایی دانشآموزان مناطق سیل زده
خبر داد.
خس�رو س�اکی در گفتوگ�و با
ایس�نا ،درب�اره وضعی�ت برگ�زاری
امتحان�ات نهای�ی دان�ش آم�وزان
مناط�ق س�یلزده اظه�ار ک�رد :به
اس�تناد رأی ص�ادره در نوزدهمین
جلس�ه کمیس�یون معین ش�ورای
عال�ی آم�وزش و پ�رورش در تاریخ
۲۱فروردین م�اه ،تصمیماتی درباره
امتحانات پایانی نوبت دوم (خرداد)
در مناط�ق س�یل زده اتخاذ ش�ده
است.

وی اف�زود :برای دان�ش آموزان
پایههای دوازدهم و س�وم متوسطه
نظ�ری ،فن�ی و حرف�های و پی�ش
دانش�گاهی نظ�ام قدی�م علاوه
برامتحان�ات خرداد و ش�هریور یک
نوبت دیگ�ردر تیر یا م�رداد برگزار
خواهد ش�د تا دانش آموزان مناطق
س�یل زده که به تشخیص مدیر کل
اس�تان روند آموزش�ی آنه�ا مختل
شده اس�ت با تمایل و آمادگی خود
در ه�ر یک از نوبتهای (خرداد ،تیر
یا مرداد و شهریور ) شرکت کنند.
رئی�س مرک�ز س�نجش و پایش
کیفی�ت آموزش�ی وزارت آم�وزش
و پ�رورش اضاف�ه ک�رد ک�ه نمرات
نوبتهای تی�ر یا مرداد و ش�هریور

در س�تون خ�رداد درج و قبول�ی
خرداد محسوب میشود .ادارات کل
آموزش و پرورش اس�تان در صورت
تمای�ل دان�ش آم�وزان به ش�رکت
در امتحان�ات خرداد با بس�یج کلیه
امکان�ات خود باید زمین�ه برگزاری
امتحانات نهایی در شهرستان محل
سکونت یا نزدیکترین محل به آنها
را فراهم آورند.س�اکی با بیان اینکه
به منظور ایجاد فرصت آماده ش�دن
ب�رای ش�رکت در امتحان�ات نوبت
دوم ( خرداد ) س�ایر پایههای دوره
تحصیلی به ادارات کل استان اختیار
داده می ش�ود متناس�ب با ش�رایط
منطق�ه امتحانات پایان�ی نوبت دوم
را از اول خرداد تا  ۳۱تیر ماه برگزار

کنند تا در صورت ل�زوم برای عقب
ماندگی ناش�ی از تعطیل�ی مدارس،
فرصت تشکیل کالسهای جبرانی و
ایجاد آمادگی بهتر برای ش�رکت در
امتحانات برای دانش آموزان فراهم
ش�ود.وی ادامه داد :ضمن ًا در مناطق
گرمس�یری به استناد تبصره  ۲ماده
 ۳آیی�ن نام�ه ارزش�یابی تحصیلی
تربیت�ی دوره اول متوس�طه مصوبه
شانزدهمین جلسه کمیسیون معین
ش�ورای عالی آموزش و پ�رورش با
تش�خیص کمیس�یون ه�ای خاص
ادارات شهرس�تانها و مناطق س�یل
زده میتوانن�د دو هفت�ه زودت�ر از
تاریخ اول خ�رداد اقدام به برگزاری
ارزش�یابی پایانی نوب�ت دوم کنند.
رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت
آموزشی وزارت آموزش و پرورش با
تاکید بر اینکه در صورتی که به دلیل
مش�کالت به وجود آمده در مناطق
سیل زده امکان تشکیل کالسهای
ع�ادی و جبرانی فراهم نمی ش�ود،
به تش�خیص مدیر کل استان مبنای
طراحی س�ئواالت امتحان�ات پایانی
غیرنهای�ی نوب�ت دوم قس�متهای
تدریس ش�ده اس�ت.وی ادامه داد:
برای جبران عقب ماندگی این دانش
آموزان در آغاز سال تحصیلی جدید
قسمت های تدریس نشده به عنوان
پی�ش نیاز درس های جدید تدریس
خواهند شد.

كاغذ اخبار
بطحایی:

تا مسائل اقتصادی آموزش و پرورش حل نشود
نمیشود به کیفیت دست پیدا کرد
سید محمد بطحایی آموزشو پرورش را متأثر از مسائل اقتصادی

دانست و تاکید کرد که و تا این مسائل حل نشود نمیتوان به کیفیت
دست پیدا کرد.

ب�ه گزارش مرکز ارتباطات وزارت آموزش و پرورش ،س�ید محمد

ش و پرورش با
بطحایی در نشست اعضای شورای معاونان وزارت آموز 
عنوان «رونق تولید با تدبیر و امید در گام دوم انقالب» ،که ظهر امروز

در س�اختمان اصلی وزارت آموزش و پرورش برگزار ش�د ،گفت« :در
سال گذش�ته که س�ال حمایت از تولید کاالی ایرانی نامگذاری شده

ش و پرورش ازجمله دس�تگاههایی بود که توانس�ت گامهای
بود آموز 
مؤثری بردارد».

ش و پرورش درباره حمایت از
او با اش�اره به اقدامات مثبت آم�وز 

کاالی ایرانی ،افزود« :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اقدامات

بسیار خوبی را در زمینه تولید اسباببازی و تجهیزات کمکآموزشی

داخل�ی انجام داده اس�ت ،همچنین معاونت پرورش�ی و فرهنگی نیز
نمایش�گاههای مستمری در سراسر کش�ور برای فروش لوازمالتحریر
تولید داخلی برگزار کرد».

بطحایی با اش�اره به اینکه امسال در استقرار این برنامهها و رونق

تولید گامهای جدیدتری برداش�ته خواهد ش�د ،گفت« :در تابس�تان
ب�ا توجه به ظرفیتی که در هنرس�تانها داری�م تولیداتی که منجر به

فروش و بازاریابی ش�ود را پیگیری خواهیم کرد و ازاینجهت کارهای
خوبی را در راستای حمایت از تولید ملی میتوان انجام داد».

ش و پرورش با اش�اره به اینکه کمیس�یون اقتصادی
وزی�ر آم�وز 

مجلس همواره مش�وق چنین برنامهها و اقداماتی بوده اس�ت ،گفت:

«اگر به کمک و مس�اعدت هرچه بیش�تر مجلس شورای اسالمی نیاز
داریم تا این مس�یر را هموارتر کند باید س�ریع ًا اقدام شود و همکاری
و هماهنگ�ی های الزم با مجلس صورت بگیرد تا بس�تر حقوقی الزم

فراهم شود».

او ادام�ه داد« :این عادت ناپس�ند وجود دارد که اکثرا نداش�تهها

را بیش�تر از داش�تهها مطرح میکنیم ،در موض�وع رونق تولید ملی،

داش�تهها را ببینیم و از امکانات و تجهیزات موجود بهخوبی استفاده

ت سفارش کتابهای درسی دانشآموزان
آغاز ثب 

ثبت سفارش کتابهای پایههای دوم تا ششم
ابتدایی ،پایههای یازدهم و دوازدهم دوره متوسطه
و پایههای هشتم و نهم کتابهای درسی تکمیلی
دوره اول متوسطه ویژه دانشآموزان استعدادهای
درخشان آغازشده و تا  ۲۰خرداد ادامه دارد.
به گ�زارش ایس�نا ،ثبت س�فارش کتابهای
درس�ی س�ال تحصیلی  ۹۸-۹۹از طریق س�امانه
 www.irtexbook.irی�ا www.irtexbook.
 comانجام میشود.
ثبت سفارش گروهی و انفرادی کتابهای پایه
اول ابتدایی  ۲۳تیر آغاز میش�ود و تا  ۵شهریور
ادام�ه دارد؛ همچنین ثبتنام کتابهای پایه دهم
دوره دوم متوس�طه و پای�ه هفت�م اس�تعدادهای
درخش�ان  ۲۳تی�ر آغاز میش�ود و تا ش�انزدهم
شهریور ادامه دارد.
امکان تغییرات برای اصالح سفارش کتابهای
درس�ی نی�ز از اول مرداد تا  ۱۶ش�هریور به وجود
میآید .در بخش�نامه ثبتنام کتب درس�ی آمده
است« :با توجه به اینکه ثبت سفارش کتاب درسی
دانشآموزان بر اساس اطالعات موجود در سامانه
سناد انجام میشود ،مدارس باید آخرین وضعیت
اطالعات شناسنامهای و تحصیلی دانشآموزان را
در سامانه سناد بهروزرسانی کنند».
مدارس باید از طریق س�امانه مربوطه نس�بت
به ثبت س�فارش گروه�ی دانشآم�وزان اقدام و

از ارج�اع م�وردی دانشآموزان و اولی�ای آنان به
کافینت برای سفارش انفرادی پرهیز کنند؛ بهای
کتابهای درسی برای ثبت سفارش گروهی ،صرف ًا
بر اساس قیمتهای پش�ت جلد کتاب (ثبتشده
در س�امانه) اس�ت و دریافت هرگونه وجه اضافی
ممنوع است.
در صورت تمایل ،دانشآموزان و اولیای آنها
میتوانن�د از طریق همین س�امانهها ب�رای ثبت
س�فارش انفرادی ثبتنام کنند .ن�ام کاربری برای
ورود به س�امانه ،کد ملی دانشآم�وز و رمز عبور
آنها ۶رقم سمت راست شماره سریال شناسنامه
دانشآموز است.
س�فارش فردی و گروهی ثبتشده در سامانه
از س�وی کاربر مدرس�ه قابلرؤیت است ،بنابراین
برای رعایت صرفهجویی ،درخواست نسخه چاپی
ثبت سفارش فردی از سوی مدارس ممنوع است.
کتابه�ای درس�ی دانشآم�وزان دورهه�ای
تحصیلی که در جدول زمانبندی آمده اس�ت ،از
طریق مدرس�ه محل تحصیل آنها که در سفارش
دانشآموز قیدش�ده اس�ت ،توزیع میش�ود .در
صورت تغییر مدرس�ه محل تحصیل دانشآموز تا
قب�ل از صدور حواله از منطقه به مدرس�ه ،امکان
اصالح س�فارش از طریق س�امانه ،وج�ود دارد و
باید به این شکل عمل شود :در صورت جابهجایی
دانشآموز در س�طح مدارس همان استان و ثبت

اطالعات در مدرس�ههای مبدأ و مقصد ،اطالعات
محل تحوی�ل کت�اب دانشآموز بهط�ور خودکار
در س�امانه اصالح و کتابهای درس�ی دانشآموز
در مدرس�ه جدی�د تحوی�ل میش�ود .در صورت
جابهجای�ی دانشآم�وز ب�ه مدارس اس�تان دیگر
و ثب�ت اطالعات در مدرس�ههای مب�دأ و مقصد،
مدرس�ه مقص�د و ی�ا دانشآموز ملزم ب�ه اصالح
سفارش هستند؛ کتابهای درسی دانشآموز ،در
صورت اصالح س�فارش ،در مدرسه جدید تحویل
میش�ود .در صورت جابهجای�ی دانشآموز بعد از
صدور حواله از منطقه به مدرسه ،کتابهای درسی
دانشآموز ،از طریق مدرس�ه محل تحصیل قبلی
(محل ثبت سفارش اولیه) قابل تحویل است.
به گ�زارش مرکز ام�ور هماهنگ�ی ،ارتباطات
و ح�وزه وزارت�ی آموزشوپ�رورش ،همچنین در
صورت تغییر پایه یا رش�ته تحصیلی دانشآموز تا
قب�ل از صدور حواله از منطقه به مدرس�ه ،امکان
اصالح سفارش از طریق سامانه وجود دارد.
دانشآموزان�ی که فقط تع�دادی از کتابهای
درس�ی را نیاز دارند و همچنین معلمان و دبیران
میتوانن�د از تاری�خ بیس�تم ش�هریور س�فارش
کتابهای درس�ی را از منوی «سفارش تکجلدی
کتابهای درس�ی و بس�ته آموزش�ی» در سامانه
ثب�ت کنند تا از طریق ش�رکت پس�ت ب�ه آنها
تحویل داده شود.

کنی�م و اگر نیاز به تس�هیالت وجود دارد ،پیگیر باش�یم تا به اهداف
موردنظرمان دست پیدا کنیم».

وزیر آموزش و پرورش گفت« :آموزشو پرورش بهشدت متأثر از

مسائل اقتصادی اس�ت و تا این مسائل حل نشود نمیتوان به کیفیت
دس�ت پیدا کرد .باید باور کنیم که به نتایج و خروجی مطلوب دس�ت
پی�دا نمیکنیم مگر اینکه رویکردها در این باره تصحیح و مش�کالت
اقتصادی مرتفع شود».

وزی�ر آم�وزش و پرورش به س�یل اخیر اش�اره ک�رد و گفت« :از

هموطنان خودم که در تس�کین آالم ساکنان مناطق سیلزده بسیار

تالش کرده اند ،قدردانی میکنم».

او با اش�اره به تالش های انجام شده برای رفع خسارت های سیل

در آموزش و پرورش گفت« :مدارس دو اس�تان گلس�تان و لرس�تان

بازگشاییشده اس�ت و دانش آموزان به مدرس�هرفتهاند و در استان
خوزس�تان هنوز در ۹منطقه مدارس بازگشایی نشده است که بخشی
از این عدم بازگشایی به دلیل اسکان هموطنان در مدارس است».
 27فروردین برگزار میشود؛

نشست سرپرستان مدارس ایران در خارج از کشور

زنگ تفريح
»»زنگ تفريح

»»عكس :مهسا خدامراد

قائ�م مقام وزیر آموزش و پرورش در امور بین الملل و رئیس مرکز

امور بین الملل و مدارس خارج از کش�ور خبرداد نشست سرپرستان

مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کش�ور روزهای  27و 28
فروردین در تهران برگزار میشود.

ب�ه گزارش روابط عمومی مرکز ام�ور بینالملل و مدارس خارج از

کشور ،غالمرضا کریمی گفت« :در این نشست که با حضور سرپرستان

مدارس جمهوری اسلامی ایران در اقصی نقاط جهان به مدت دو روز
در مرک�ز امور بینالمل�ل و مدارس خارج از کش�ور برگزار میش�ود

مش�کالت و مس�ائل مدارس خ�ارج از کش�ور ،چالشه�ای به وجود

آمده برای مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور بررسی
میشود».

او اف�زود« :در این گردهمایی وضعیت تک تک  112مدرس�ه فعال

در خارج از کش�ور از لحاظ نح�وه اداره مدارس ،بحث اعزام معلمان و

هزینههای مدارس بررس�ی خواهد شد و برای سال تحصیلی پیش رو

نیز تصمیمگیری میشود».

قائ�م مق�ام وزیر آم�وزش و پ�رورش در ام�ور بینالمل�ل درباره

برنامهه�ای این گردهمای�ی گفت« :در این گردهمایی مدیران ارش�د
وزارت آم�وزش و پ�رورش و نمایندگانی از دفتر ریاس�ت جمهوری و

وزارت ام�ور خارجه حض�ور خواهند یافت و دیدگاهه�ا و نظر خود را

درباره نحوه اداره مدارس خارج از کشور ارائه میکنند».

