
 
 

    



 

 ءالسالم علیک یا فاطمه الزهرا

 مقدمه
 انسان مؤمن قلبش حرم خداست . ؛ اهلل است خلیفهانسان 

 هاستآنهر آنچه در و آسمان و زمین 

 .  شدهیدهآفراست  اشرف مخلوقات او که برای 

 . عالمی اکبر در او نهفته است ، ستصغیر نی جسمیو  رمجِ او  

  ه استفقیر الی اللّ او  چرا که  هاکهکشانجغرافیایی دارد به وسعت انسان  

 از اوست . و هر آنچه دارد و مخلوق پروردگار عالمیان

 .  شودمیحاصل  همتایبعبود و اتصال به م ، قرب  بندگی قام و منزلت فقط بام این آری قطره دریاست  اگر با دریاست.

  .دگی اوست ـپس غایت القصوای بشر بن

 .نیاز دارد  تزکیه خود و دیگران و  تأدیبتربیت ، مهربان انسان به  پروردگاردر مسیر بندگی  

  اْلِحَجاَرةُ  أَْنفَُسُكْم َو أَْهِليُكْم نَاراً َوقُودَُها النَّاُس َو  قُوايَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا 
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ترین  وش بهبر د که خداوند کاری استسازی برترین  انسان .عظمت انسان سازی یافت نمی شود به کاری  مانآسدر زیر شک  بدون

 ولیاست .او  ء شغل انبیا راستیبهو   خلق خود قرار داده

دایت مسیر  ه  تواننمیو جز با یاری  و استمداد از قرآن و عترت  ت است باید نگاهی  بلند داشتبرای  تربیت انسانی که  مسافر  ابدیّ

 . باشدیم ندانصحیح فرزو تربیت  تعلیم و مربیان و همه دلسوزان مادران ،پدران هایدغدغه  ترینمهمیکی از  را  طی نمود.

آن اتفاق نظر بر  مادران  و مسئولین پدران و  مین ،معلّ همه آنچه.  رو برو هستیم تهدیدهای بسیاری و   هافرصتبا مسیر  در این 

دلیل این مطلب و  1 است مهم و اساسی  هایضعف ،  دارایکه دارد  ىقوتنقاط دارند  این است که آموزش و پرورش کنونی  با همه 

2. باشدیم 1390 تدوین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سال
از  اساسی لیسال از تدوین آن  شاهد تحوّ 8 باوجودکه سندی  

داتی فعلی و وار کهنه و فرسوده یساختارهابا البته جای تعجب نیست زیرا  و کمتر از ده درصد آن اجرایی شده  میانبوده جانب آن

  3.داشت یترشیب نباید انتظار

                                                           
.  12/2/85 میداربه تحول  اجیما در آموزش و پرورش احت 3/5/86.مینبود که ما امروز دنبال آن فلسفه هست یافلسفه بر آنکار  یبنا ست،یما و فلسفه ما ن یهابرنامه، ساخته و پرداخته فکر ما و کشور ما یآموزش و پرورش کنون 1

 (یمقام معظم رهبر اناتیب)
 17/2/96همان  .ی این است که ما نیاز داریم به تحوّل. تحوّل هم صِرف عوض کردن ظواهرِ کار نیست، یعنی یک کار عمقی باید انجام بگیرددهندهوپرورش ما نیازمند تحوّل است. این سند تحوّل نشانآموزش 2

کنارش را یک گوشه یبار کیهرگاه  !ای مقدّس که دست به آن نخورَدجور نگهش داشتیم، مثل یک چیز موزهها گرفتیم، همینای است. نظام آموزشی کهنه است؛ این را ما از اروپایینظام فرسوده و قدیمی و کهنهنظام آموزشی ما  3

دستگاه آموزش و پرورش احتیاج به نوسازی دارد؛ شماها هم شعار دادید، گفتید که باید اصالح شود. بله، حتماً   13/2/95 انیمعلمان و فرهنگ داریدر د تانایب .ای است؛ باید نوسازی بشودکمی کم و زیاد کردیم؛ نظام، نظام کهنه

دیده نشده بود، عیوب گذشته و آسیبجور فرسوده و کهنه و زمانمان روزی هم که تازه بود و اینوجود آمد دارای عیوبی بود. در آموزش و پرورشِ ما ه احتیاج دارد به نوسازی؛ چون، هم فرسوده است، هم آن روزی هم که تازه به

 19/2/97.؛ این سند تحوّل آماده است«سند تحوّل»ی اوّل عبارت است از ی این تحوّل، در درجهای وجود داشت که همان عیوب هم تا امروز باقی مانده. وسیلهاساسی
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 چرا در نظام آموزشی فعلی   مایپرسیدهتا کنون از خود آیا امّا 

   ؟ ماندیمبرای ما   ایمآموختهچه شدن مقدار کمی  از آن لیالتحصفارغبعد از 

؟بردمیو اطالعات ما را به کجا  حجم زیاد مطالب مورد نیاز است؟ چه مقدار در زندگی یا شغل آینده میاآموختهآنچه 
1
  

 ه ایمتاکنون از خود پرسید؟  شوندمیرشته تحصیلی خود مشغول به کار  یردر غما   هایکردهحصیل ت چرا اکثر     

 ؟!اشکال کار کجاست 

 و  اندیشدمیموز ما زمان انتخاب مسیر زندگی عالقه و استعداد و توانش را فراموش و فقط به یک موقعیت شغلی خوب نش آچرا  دا

 پایانی برای آن هست یا نه؟ م نیست خطکه معلو شودمی مسابقه ایارد و

 ؟ شودمیثمربخش  مهارت افزایی  توجه ، در مدارس ما چقدر به موضوع تربیت ، دین داری 

  آیا مجال و فراغتی برای این مفاهیم کلیدی وجود دارد یا نه ؟  ترقیدقو  به عبارت 

  کجاست؟ تحقیق و پژوهش  عقل ، تجزیه و تحلیل ، یریکارگبه واقعی تفکر ، جایگاه   

غالب فرزندان  هاسالچرا بعد از  ؟کندمیخود پیدا  و استعدادهایبرای پرداختن به  موضوعات مورد عالقه   ما فرصتیآیا دانش آموز 

وانمندی و مهارت الزم  تچند نفر را  سراغ داریم که در  زمان نیاز به درآمد حالل  ؟!!  دانندنمیو مهم زندگی را   ساده هایمهارت ما

                                                           
 یکی ،«گردد دیآموزش و پرورش اصالح با» دییگویشما م نکهیبشود. ا بیتعق دیکشور، علمِ سودمند، دانشِ سودمند با تیو ترب میعلم نافع است. در تعل یمسئله گر،ید ینکته کی( : 97) بیانات رهبری در دیدار با معلمین اردیبهشت  1

[ یاست. علم نافع، آن ]علم نیخود استفاده کند؛ علم نافع ا انِیرامونیاش و پخود و جامعه یبهبود زندگ یدانش، برا نیبتواند از ا انجو نیدانش سودمند باشد؛ ا ،شودیمداده  میتعل نجایکه در ا یاست که دانش نیهم ،یاصالح مهم مواداز 

 است. نیببرد؛ علم نافع ا شیکند، حرکت ما را آسان کند، ما را پ کیاست که ما را به اهدافمان نزد
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سنگاپور ، ایتالیا ،  فنالند ، همانند  ژاپن ،چند کشور در زمینه نظام آموزشی ام آموزشی به مطالعه نظ آیا تاکنون  باشند؟ کردهکسب  را

؟ دیاپرداختهو... کنگهنگ، کانادا ، بریتانیا ،  کره جنوبی 
1
 کنیممیتقلید  هاآنکه ما با چشم بسته از  ییهاآنتأسف است  بسیی جا 

 !!آموزشی خود را تغییر داده اند  های که روش سالهاست
2
به این مسئله  نگاه   انصاف باو باید زمانی برای تعصبات کور نداریم دیگر  

  3.باید به خدا پناه برد رساندنمیا از علمی که نفع . امّ سازدمی و معرفت دنیای درون و بیرون ما  را علم شکبی کنیم .

 .  سازدمیما را   آخرت دنیا و در کنار عمل صحیحعلم نافع   

.باشدمیو استوار ن یمبتن یاسالم تیو ترب میو بر فلسفه تعل است یما نظام واردات ینظام آموزش : فرمایندمی انقالب معظمرهبر 
4
 

  .نیست   دیناامیقرآن و عترت جای  کرانبیدریای  وجود باو   الهیلطف و فضل  وجود باا مّاهمه این مطالب را ذکر نمودیم 

 . هادی  بشریتند  السالمعلیهم البیتاهلقرآن کتاب  هدایت و   

                                                           
1  https://itresan.com 
این نظام  گویند که مابه مناسبت مسایل فرهنگی تشکیل شده، افراد دلسوز می نجاینوسازی نظام آموزش و تصحیح مدل قدیمیِ رایج در کشور است. بارها در جلساتی که در ا یی دیگر، مسئلهکته( ن13/10/84) بیانات رهبری  2

وجود آمده است. باالخره ما به -ی دانشگاه ی دبیرستان، چه در دورهچه در دوره -های جدیدی برای آموزش کودکان، نوجوانان، جوانان اآلن در دنیا نظام .روزِ دنیای بههای پیشرفتهرا تبدیل کنیم به نظام« پروریحافظه»قدیمیِ 

 .طور کلی تغییر بدهیم یا به صورت تدریجی تغییر بدهیمی قدیمیِ شصت سال پیش را که همچنان حاکم بر کشور است، تبدیل و تصحیح کنیم؛ یا باید آن را بهشیوه بایستی از یک مقطعی شروع کنیم و این

 18، ص: 83األنوار، ج اءِ الْأَرْبَعِ. بحارلَا یَنْفَعُ وَ قَلْبٍ لَا یَخْشَعُ وَ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَ دُعَاءٍ لَا یُسْمَعُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ هَؤُلَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَدْعُو فِی أَثَرِ الصَّلَوَاتِ فَیَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ عِلْمٍ 3

دانش  یجسم و حیو سالمت رو تی، تربتدانش، مهار نش،یب هایحوزهدر  یفیک  و ارتقا یفطر یاستعدادهاکوفایی ( و رشد و ش یمطلوب اسالمی و اجتماع یفرد یزندگ )  بهیط تاحیبه  دنیدر جهت رس یاسالم تیو ترب میبر فلسفه تعل یحول در نظام آموزش و پرورش مبتنت» 4

ودباور الزامی خجمع گرا ،   تیز  ،الق ، وطن دوست ، ظلم سخورز ،   ردخواه ،  خگرا ، عدالت   ر ، قانونیپذ تیلئوجو ، آزادمنش ، مس قتیقحبانشاط ،    دوار،ید همت،امبلن ،یالق اسالمخلق به ا خمت ،من، پرهیزکارؤهای مانسان  تیسوادی و تربشه کن کردن بییبر ر دیآموزان با تأک

 بیانات رهبر معظم انقالب(« ) ـباشدمی

 

https://itresan.com/
https://itresan.com/
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 اد دموجود را تغییر  وضعیتبا برنامه ریزی و جدیّت می توان با توکل و امید به خداوند متعال و با همکاری و همدلی و 

 بندگی مدرسهمسجد  معرفی
،همانند مشهد مقدس  ییشهرهاسال است که در  10مدارس مسجد محور بیش از پ

1
،قم  

2
،اصفهان 

3
     هادهبا و  ...4 سبزوار ،تهران  

مربیان دلسوز و  یریکارگبهنقطه مشترک این مدارس استفاده از محیط انسان ساز مسجد و  .  باشندمیمشغول به فعالیت  شعبه

 . کنندیممدرسه مشارکت   و متربیان در اداره و تجربه و اکتشاف همراه است حیتفر آموزش با  در غالب این مدارس باشدیممؤمن  

 تعلیم و تربیتنظام  بنیادین در و اقدام عملی در جهت تحول ناکارامد یو ساختارها هاقالببرخی تالش این مدارس خروج از 

     جام می شود نرورش امستمر با بدنه آموزش و پهمه این اقدامات بر اساس قانون و با تعامل  البته5.باشدیمکشورمان 

 . هاستتفاوتدارند.که نقاط قوت این مدارس در همین  هاییتفاوت نسبت به مدارس عادیارس این مد

                                                           
 مدرسه  15مدارس روح اهلل مشهد بیش از  1
  شعبه در کشور ، 20مدارس تمدن سازان امام خمینی )ره( با بیش از   2

 مدرسه مسجد خاتم االنبیاء صل اهلل علیه و آله  
 مدرسه بندگی ، تمدن سازان ، حکمت سرا  3
 مکتب اسالمی سبزوار  4

وجود آمد  هم که تازه به یچون، هم فرسوده است، هم آن روز ؛یدارد به نوساز اجیاصالح شود. بله، حتماً احت دیکه با دیگفت د،یداد؛ شماها هم شعار  دارد یبه نوساز اجیدستگاه آموزش و پرورش احت (19/2/97) بیانات رهبری  5

تحوّل، در  نیا یلهیمانده. وس یهم تا امروز باق وبیوجود داشت که همان ع یایاساس وبینشده بود، ع دهیدبیگذشته و آسو کهنه و زمان دهفرسو جورنیهم که تازه بود و ا یبود. در آموزش و پرورشِ ما همان روز یوبیع یدارا

 سند تحوّل آماده است. نیا«سند تحوّل»ل عبارت است از اوّ یدرجه
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 .شودمیبرگزار  ی واقعی زندگیهاهمچنین فضا و  سجددر فضا و محیط انسان ساز م ترجیحاً تربیت و آموزش این مدرسه در

پای در این  ف خداوندنوجوانان و جوانان به لطتجربه تربیت و تعلیم  ها سالبعد از  که  باشدیممدرسه بندگی  یکی از این مدارس

   .عرصه گذاشته است 

و  خود خوان صورتبه برخی دروس شودمیکالس برگزار  صورت به رسمی و الزم آموزش و پرورشدروس مهم در این مدرسه 

افرادی که در این  . دنشومیدروس امتحان داده  هماهنگ همه صورتبه و در زمان امتحانات 1 گرددیمارائه  و رفع اشکال مطالعاتی

 ایویژه تربیتی هایبرنامه پرورش و دریافت مدرک آن و دروس آموزش کامل عالوه برتحصیل شوندمیمدرسه مشغول به تحصیل 

  .دارند

 اولویت دوم آموزش دروس مورد نیاز و مفید است و باشدیمو بندگی  ادب ،تربیت اخالقی  اولویت اولدر این مدرسه 

 :باشدیمکلی شامل عناوین زیر  صورتبهمدرسه  تربیتی طرح

   نماز اقامه هب آموزاندانش  نمودن مندعالقه: اول

  (السالمهمیعل) تیالباهل و روایاتکریم  قران باانس : دوم

  السالمعلیهم البیتاهلانس و محبت به سوم: 

 خوب یهاکتاببا  چهارم: مطالعه و انس

                                                           
 ه محتوای این دروس در بین برنامه ها وجود دارد .البت . دورس تفکر و سبک زندگی ، کار و فناوری و فرهنگ و هنر کالس و امتحان ندارد و به صورت خود خوان و مطالعاتی گذرانده می شود  1
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 مربیان اصلی عنوانبهوالدین  پدر و توانمند سازی مخصوصاًوالدین  کاربردی آموزش اساسی به توجه: پنجم

 تربیتینگاه  تفریح باو  و رشد جسمی و ورزش یسالمتبه هویژ توجه:  ششم  

 (و یک هنر و مهارت خاصواقعی مورد نیاز زندگی  هایمهارتیادگیری هنر و مهارت آموزی ) :هفتم

 و یافتن و حل مسأله ها : سیر در طبیعت تم هش

 هاآنکه در ادامه به برخی از شودمیاجرا  ایویژه هاییروشبا با توجه به ظرفیت های موجود  آموزشی و تربیتی باال هایبرنامهالبته 

 .شودمیاشاره 

 و انیایر موفق موسسات و تربیتی اندیشمندان هاییشهاند مطالعه سال چندین حاصل ،مسجد مدرسه این تربیت و تعلیم ظامن

رهبر  و( ره)خمینی امام اندیشه و مبانی بر  تکیه با که باشدیم تربیت و تعلیم عرصه در میدانی تجربه نیز  و جهان دیگر کشورهای

 است شده اجرا و طراحی ( یالعالمدظلهمعظم انقالب ) 

 هاویژگی
  و جسم(همه بعدی و توجه به همه ابعاد وجود انسان )قلب، عقل، خیال  جامع تربیت

 : ربیت و آموزش در متن زندگی و طبیعتت نسانابعاد  وجود ا تکتکو برنامه ریزی برای پرورش و رشد 

 ، کارگاه و...(دگی )خانه، مسجد، بازار، کوه، جنگل، کارخانهاستفاده حد اکثری از فضاهای واقعی زن
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  ،ی دانش آموزان هاظرفیتو  هاتفاوتبا توجه به  :و استعداد محوری  نبودن برنامه متربیانیکسان 

 دانش آموز برای انتخاب هدف  مناسب به مربی وآزادی عمل .شودیممشخص  هابرنامه تکیفیّ

 مسائل واقعی و حلکشف آموزش بر اساس  روش محتوا

  و... مربی محوری خانواده محوری

   هابرنامه
 ترتیبی یا موضوعی بر اساس عالقه و توان دانش آموز  به صورتن حفظ قرآ

 برنامه بعد از یک دوره مقدماتی برای سنجش ) در این  انس مداوم با کالم الهی باهدف

   .( شوندیمساله و حفظ موضوعی تقسیم  3ساله  حفظ  2حفظ  یهاگروهبه   هاآناستعداد و عالقه قرآن آموزان در تابستان 

 ( خت خویشتنبر پایه معرفت النفس و شنا عمیق سیر معرفتییک  )در خویشتن سیر 

 ب برنامه هیئت هفتگی دانش آموزی و برنامه ماهانه اجتماع منتظران لدر قا السالمعلیهم البیتاهلبا  ، شناخت و انس آشنایی

 هدفمند و روشمند سیر مطالعاتی یکبه سمت  یدهجهتخوب و  یهاکتابترغیب و انگیزه سازی و معرفی :  یخوانکتاببرنامه 

 و اداره مدرسه با کمک دانش آموزاندانش آموزی در قالب شورای  حل مسئله گیرییمتصمتدبر آمورش تفکر تعقل 

           و کاربردی تعاملی ،کارگاهی صورتبهپدران و مادران  آموزش
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آثار تربیتی و با این کار عالوه بر  گذاردیم مهارتی یا ...: هر دانش آموز مقداری از وقت خود را در یک کار تولیدی یا  آموزی کاردانش

 آموزی والدین نقش مؤثر دارند.  کاردانشدر ترغیب و انتخاب و حمایت از  دینمایمو آموزشی آن مقداری از شهریه خود را پرداخت 

 ر جمعی و تشکیالتی کارگروهی : ایجاد مهارت کا

  : از اندعبارت خاص ساالنه هایبرنامه 

 راهیان نوراردوی  و طبیعت اردوهایاردوی قم و جمکران   به خلق ، اردوی خدمت، اعتکاف ماه رجب  در زمستان مشهد مقدسسفر 

 تفریح، نماز جمعه، رحمصله ، به خانوادهخدمت  ، ها عبادتجمعه

 (             ارزیابی و مراقبت از خوددفترچه محاسبه نفس )خود 

    ویژه تربیتی و یهاصبحگاه

       و اسالمی   کارگاه تغذیه و طب سنتی

 عمومی   جلسه اخالق  ، خانوادگیهیئت و اجتماع هفتگی             

 با فضای مجازی و رسانه  و قوانین خاص برای ارتباط یارسانهبرنامه سواد 

 تربیتــــــیهای اصول و سیاست 
 انسان با توجه به فطرت الهی و اختیار تربیت 
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 السالمعلیهمالبیت و اهلو تربیت بر اساس اطاعت خدا، انس با قرآن و محبت پیامبر اکرم  تأدیب  

 ...غیاب و مدرک و همانند حضور و  های بیرونیحقیقی و کمرنگ کردن انگیزه یآموزعلمایجاد رغبت و انگیزه درونی برای 

 استعداد و عالقه  زمینه درتوجه به عالقه و استعداد متربی و پرورش  فکری و استقاللحریت ایجاد 

 آموزش مستقیم و غیرمستقیم تفکر و قدرت حل مسئله

 و هوش خدادادی حد توان است و نه  نمره نظم و برنامه ریزی در مالک سنجش و پذیرش پرکاری ،

 تکریم واقعی متربیان در حد مطلوب                    ن قاطعیتنفر  در عیو عدم ایجاد ت یریگآسان 

               ینده (آ _ تکلیف _ های کاذب  ) آزمون حذف نگرانی

 های زندگی                    یافتن استعدادها و تجربه موقعیت ، ایجاد فرصت فکر ، انتخاب

 گیرد .انجام میانگیزه سازی  آموزانموارد زیر برای دانش  شود و بادر این مدرسه حضور و غیاب انجام نمی

ایجاد فضای   -فضاسازی مناسب  -ترغیب مداوم لسانی  تذکر و - یالگوساز -ایجاد رغبت درونی  -هدفمند کردن تحصیل علم    

به عیادت او  و در صورت  بیماری گرفتندمیتفقد ) در سیره پیامبر اکرم سراغ غایبین را  _  هابچهایجاد پیوند رفاقت بین  _ شاداب 

 شود.می مناسب برخورد اصالحی  البته  حدود قرمزی در مدرسه وجود دارد که  بعد از طی مراحل(   رفتند و ....می

 شود  . معنا ندارد ؛  فقط قالب بندگی عوض می برای مؤمن تعطیلی در بندگی      

 کند .ها تغییر میاست   البته در طول تابستان حجم و محتوای برنامه در همه طول سال برنامه مدرسه برقرار 
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 اصول اجرایی :
 اولویت ویژه تربیت و تقدم آن  بر آموزش .

 السالم و قرآن و تجربیات تربیتی در صورت عدم تناقض با  قرآن و روایات  البیت علیهماهل  تالش برای گرفتن روش و محتوا  از

ی معّلمین و شاداب است و در درجه بعد بااخالقمچنین تدریس دروس اولویت با انتخاب طالب جوان باتجربه و در انتخاب مربی و ه

 ات را دارند .متدین که این خصوصیّ

 ) عجل اهلل تعالی فرجه الشریف (ن اسالمی  و زمینه سازی برای ظهور حضرت ولیعصر تشکیل تمدّ حرکت در مسیر انقالب اسالمی ،

  ی محدود اقتصادیهاتیفعالو  نیریخشهریه متربیان و هدیه  لهیوس بهود گردان است و از نظر مالی با لطف خداوند و این مدرسه خ

 شود.اداره میتوسط دانش آموزان تربیتی 

یاری نام و فعالیت دارد و با  ثبتبرای پسران  در پایه های پنجم ششم  هفتم و هشتم و نهم 99-98این مدرسه در سال تحصیلی 

 دهد.گسترش میو برای دختران  دبستان و متوسطه دوممرور  فعالیت خود را به  خداوند  به

 قوانین  مدرسه

بهار -و زمستان پاییز ، بستاندارد تا ترم 3  ی در مدرسه بندگی هر سال تحصیل
1

 

                                                           
 مطلوبتا به نقطه  شودیمو در زمان مناسب جایگزین  مروربهوجود نداشته باشد و یا موانعی موجود باشد این موارد  آن رییتغاشکال وارد است اما ممکن است ظرفیت  هاآننیاز به تغییر دارد و به  محتواهاو  هاقالب هاروشبرخی از  1

 برسیم . 
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و این شخص  شودمی توسط هیئت امناء انتخاب  مدیر و سرپرست عنوانبه مدرسه به این صورت است که یک نفر  مراتبسلسله

معاون تربیتی و معاون  مربیان وآموزش  عاونمدیر اجرایی  م : از اندعبارتشورای مدرسه  کندیمو مدریت  لیرا تشکشورای مدرسه 

  . پشتیبانی و نماینده انجمن اولیا و نماینده شورای دانش آوزی 

 .شودمیتدریس  و معلمین دروس توسط او  یک مربی دارد که   هر گروه تربیتی

 برای اداره مدرسه ) مدرسه خادم ندارد ( آموزاناستفاده از دانش 

 در نوبت صبح  30:13  حدود صبح پایان 7شروع  مدرسه  

 ر است البته با برنامه ای سبک تر از روز های دیگر .الزم به ذکر است  پنجشبه ها مدرسه برقرا

در  آموزانو تکلیفی برای دانش  یابددر مدرسه پایان حتی االمکان که برنامه آموزشی   می باشدجهت گیری مدرسه به این سمت 

 . خواهدیماجرای تدریجی طرح کیف در مدرسه چند سال زمان  البته با توجه به شرایط و محتوای موجود شودمنزل در نظر گرفته ن

 فقط  اداره می شود و با نظارت و مدریت کادر مدرسه به همین خاطر  هاخانوادهمدرسه بندگی توسط دانش آموزان و 

کامل  با مدرسه همکاری  صورت به در اداره مدرسه همانند کادر مدرسه تالش کنند وکه پدر و مادر  شوندمیثبت نام  یآموزاندانش 

خط  نیترمهممشاوره و  گذاشتن وقت مناسب در خانه باشند این  شرکت در جلسات نمایند و متعهد به  یادگیری  موضوعات تربیتی  

  . کندمیکمک  هاآنمربی اصلی  پدر و مادر هستند و مدرسه در این مسیر به  اریز باشدیممدرسه بندگی قرمز 
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 ماه یک جلسه در جلسه اجرایی و تربیتی مدرسه شرکت می نمایند .پدران محترم هر 

 ه صورتزمانی اساتید خوب این دو نوبت ب و با توجه به محدودیت فعالیت می نماید بعدازظهرت صبح و مدرسه بندگی در دو نوب

 بعدازظهردر نوبت را  بعدگردشی نمی باشد بلکه دوره متوسطه اول  سه روز ابتدایی هفته را در نوبت صبح دو روز 

     می باشند و مقطع ابتدایی بصورت بلعکس البته برای گروه حفظ دو ساله قرآن پنجشنبه ها هم برنامه حفظ ادامه دارد.

 شیوه اخذ مدرک 
 1371که در سال  باشدمیحضرت مهدی عجل اهلل تعالی فرجه الشریف  منتظرانمجموعه  ،مدرسه بندگی از نظر ساختاری زیر مجموعه 

  می باشد . مشغول به فعالیتآموزش و پرورش کودکان ، نوجوانان و جوانان  نهیدرزم به توفیق الهی تأسیس شد و با لطف خداوند  

 100816شماره  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با   304010136سازمان تبلیغات اسالمی با شماره :  این مجموعه دارای مجوز رسمی از 

 -ران انقالب اسالمیسپاه پاسدا-وزارت آموزش و پرورش-: شهرداری اصفهان باشدمیموعه ها زیر در حال تعامل با مجباشد و می

 ... و اداره اوقاف و امور خیریه -امور مساجد

 از : اندعبارت هاآنمتنوع مختلفی وجود دارد که برخی از  هایراهدر قوانین رسمی آموزش و پرورش برای گرفتن مدرک و کارنامه   

 پایان سال  امتحاناتثبت نام در مدرسه و شرکت در اول : 
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 قوانین اجرایی  1 43و داوطلب آزاد  بر طبق ماده  استفاده از قانون امتحانات متفرقهدوم : 

  2هستندیید آموزش و پرورش مشغول حفظ قرآن تأقانون امتحان غیر حضوری برای افرادی که زیر یک مرکز مورد سوم : 

 ....  وتحصیل مجازی   ششم :       شبانه و مدارس مؤسساتپنجم :        تحصیل از آموزش راه دور چهارم :

 کامالً و این امر  کنندمیغیر روش اول برای گرفتن مدرک استفاده  هاییروشدر کشور ما ساالنه هزاران نفر به دالیل مختلف از  

       . باشدمی پرورشوزارت آموزش و کشور و قانونی و مطابق قوانین 

کارنامه  اندندهخواو دروس آموزش و پرورش را  اندخواندهدر مدارس مسجد محور درس  هاسالکه در این  یآموزاندانشهمه 

 . حتی یک نفر هم نداریم که نتوانسته باشد کارنامه بگیرد و اخذ مدرک کندو  اندرفته باالترمقطع به و  گرفته

 . اندنمودهش دوم یعنی شرکت در امتحانات متفرقه استفاده اکثر این افراد از رو

 امه نداشته باشد .تمایل به داشتن مدرک و کارن اصالًشخصی در این رابطه اقدام نکرده باشد و  هایباانگیزهالبته ممکن است فردی 

قران را حفظ  آموزانر تحصیل دانش مشغول به کار هستند که در کناقرآن حفظ اخیر در استان اصفهان چندین مدرسه  یهاسالدر 

 که علیهم السالم االئمهثامنموسسه قرآنی وابسته  آموزشی و فرهنگی نسیم رحمت رضویوسسه یکی از این موسسات م کنندیم

                                                           
 . است آمده پرورش و آموزش اجرایی قوانین 43 ماده در 1

 شرایط احراز صورت در و نموده شرکت نظر مورد یپایه ورودی تحانام در محل پرورش و آموزش یاداره معرفی با تواندمی خود توانایی و متعارف سن حداقل به توجه با تحصیل یادامه متقاضی متوسطه و راهنمایی هایدوره در...  

 سوم تا اول هایپایه برای و تمام سال 13 و 12 و 11 راهنمایی سوم تا اول هایپایه برای و تمام سال 10 و 9 و 8 و 7 و 6 ترتیب به پنجم تا اول هایپایه برای ابتدایی یدوره در متعارف سن) دهد تحصیل ادامه باالتر یپایه در قبولی

 (.باشدمی تمام سال 16 و 15 و 14 متوسطه
 آیین نامه ساماندهی وظایف و اختیارات کمیسیون خاص 6بر طبق بند  2
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تا  هاعالم آمادگی کرد این موسسه یید حافظان قرآن کریم می باشد در تأآموزش و پرورش استان اصفهان   ییدتأیکی از مراکز مورد 

  و از سال آینده مدرسه بندگی یکی از شعب این موسسه می باشد  مدرسه بندگی را حمایت کند 99-98در سال تحصیلی 

از جانب مدرسه و اولیای محترم  هاییپیگیریبرای گرفتن کارنامه نگرانی وجود ندارد اما در این مسیر ممکن است  یبندجمعدر یک 

بلند  هایقله. و بدانیم که برای رسیدن با  نماییممیو مشابه این مسیر را  طی  باسابقهمدرسه  هادهالزم باشد که با کمک هم همانند 

 را باید به جان خرید . هادامنهسختی باال رفتن از 

سعی ما این  . گرددیماداره  شودمیکه از والدین دریافت  یاهیهدو  یرینخکمک  به واسطهاین مدرسه با لطف و فضل خداوند و 

 شودمین نداشتن هزینه ثبت نام ممانعت به خاطر فردی  از ورودارائه شود برای همین   هابرنامه ترینیشباست که با کمترین هزینه 

  شودمیدریافت  فرهنگی هدیه عنوانبهو  اقساط توافقی نقد یا صورتبه با توجه به تمکن مالی والدینحصیل در این مدرسه هزینه ت

 می شود  ینتأمکار خود دانش آموز  یلهبه وستحصیل  هایینههزقسمتی یا تمام  ندر ضم

و در  و مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسالمیمهربان وردگار تالش ما ارائه طرحی آموزشی  و تربیتی بر اساس طاعت و بندگی  پر

ع کار اجرای طرح بصورت گام به گام و های موجود و موانبا توجه به ظرفیت  باشدیم در نظام تزکیه و تعلیم کشورراستای تحول 

 . در طی چند سال به وضعیت مطلوب خود برسد  هابرنامهتدریجی می باشد و ممکن است برخی از 

 . رسانیدیاریما را در مسیر تحول در نظام آموزشی و تربیتی جامعه  با نظرات سازنده خود  لطفاً
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 «  1400اردیبهشت 2 - 4214رمضان الکریم  –ویرایش دوم » 
 

 

 

گیمدرهس بند
 

 نوین  رد تعلیم و رتبیت  اهییدها -حرکت را از ردون  آغاز کنیم    خواهیممی -رد خاهن  رد مسجد  رد  طبیعت   یامدرهس   -رد متن زندگی    ایرهسمد 

 کشف و حل مسئله   -ربای زندگی  واقعی  آمادگی  – انس با کتاب  -  محوریت خانواده    -کشف  و تجرهب    -    حفظ قرآن متناسب با عالقه و توان 

  ویژه پسران نهم تا چهارمپایه های تحصیلی بت نام محدود در ث

 « ره » یمظلوم بهشت دی: اصفهان بعد از بلوار کشاورز محله گلزار مسجد شه نشانی

  . دیتماس باشما در  با   37817535شماره   و با شتریثبت نام  ارائه نظرات و کسب اطالعات ب یبرا

  دییمراجعه فرما هارسانپیامکانال ما در  نشانیبه  ای  

 madresedarmasjed                        @madresebandegy@    آی گپ          @madresedarmasjedایتا        ÷


