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برنامـه ی سفــر4

اختصاص دادن زمان 
کافی و  مناسب برای 

بررسی مسائل و مشکالت 
(ساعت کاری48)

مسافت طی شده در سفر 
کیلومتر3850

دیدار با مدیر و کادر استان و 
معاونان آموزشی مدارس

جلسه با طالب، اساتید و 
کادر تمامی مدارس

ان دیدار با نماینده ولی فقیه در است
و امام جمعه زاهدان

افتتاح و بازدید از دوازدهمین 
نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی

به مناسبت هفته پژوهش 
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اهـداف سفــر5

ـــوددر ـــعیتمو  ـــاییوض شناس
مدیریتاسـتانومـداراازنظـر
آموزشیورصدآسیبهایمو ـود

هاازحیثاساتیدوبرگزاریکالا

تبیینبرنامــههایدردست
اقـــداممعــاونتآمــوزش

امیــدآفری و نیتقویتانگیزهها
ـددرمیانکادر،طالبواساتیـ

ودشناســاییظرفیتهایمو ـ
ــعه ــورتوس ــهمنظ ــتانب دراس

ـــیسطــوحتحصیالتتکمیل

شناسایی ظرفیت ها تبیین برنامه هاشناسایی وضعیت

ن،استفادهازمشورتبـامسـئوا
ایاساتیدوطالباستاندرراست
برنامهریزیهایمعاونتآموزش

تقویت انگیزه هامشورت

راهبریمدیریتاستانومدارا
درراستایتعالیوضعیت

آموزشی

راهبری مدارس
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تیـم سفــر6

معاون آموزش مرکز حجت االسالم والمسلمین تهرانی

سرپرست اداره کل اساتید  حجت االسالم والمسلمین قاسمیان

مدیر کل آموزش عمومی سرکار خانم افشار

مدیر اداره برنامه ریزی و ارزیابی سرکار خانم رنجبر
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نمـایه استـان7

53=2طالب اریسطح
130=فارغالتحصیالن

12=اساتید

کلطالب اری1333
کلفارغالتحصیالن1735
کلاساتید173

202=2طالب اریسطح
535=فارغالتحصیالن

28=اساتید

(ا)مدرسه نرجس

2طالب اریسطح1194
2فارغالتحصیلسطح1659
2اساتیدسطح163

3طالب اریسطح139
3فارغالتحصیلسطح76
3اساتیدسطح10

39=2طالب اریسطح
4=فارغالتحصیالن

14=اساتید
(ا)مدرسه فاطمة الزهرا

125=2طالب اریسطح
0=فارغالتحصیالن

27=اساتید

(ا)مدرسه فاطمه معصومه

(ا)مدرسه نرجس

85=2 اریسطحطالب
179=فارغالتحصیالن

13=اساتید

(ا)مدرسه فاطمیه

(ا)مدرسه فاطمیه

47=2طالب اریسطح
14=فارغالتحصیالن

15=اساتید
(ا)مدرسه ام المؤمنین خدیجه کبری 

(ا)مدرسه زینبیه
87=2طالب اریسطح
67=فارغالتحصیالن

15=اساتید 152=2طالب اریسطح
403=فارغالتحصیالن

22=اساتید

(ا)مدرسه فاطمیه

(ا)مدرسه الزهرا 94=2طالب اریسطح
0=فارغالتحصیالن

20=اساتید

(ا)مدرسه زینبیه
16=2طالب اریسطح
56=فارغالتحصیالن

11=اساتید

53=2طالب اریسطح
17=فارغالتحصیالن

8=اساتید
(ا)مدرسه الزهرا

119=3 اریسطحطالب
76=فارغالتحصیالن

16=2 اریسطحطالب6=اساتید
63=فارغالتحصیالن

10=اساتید
(ا)مدرسه زینبیه

20=3 اریسطحطالب
0=فارغالتحصیالن

5=اساتید

85=2 اریسطحطالب
179=فارغالتحصیالن

13=اساتید

(ا)مدرسه زینبیه

(ا)مدرسه حضرت رقیه

(ا)مدرسه صدیقه اطهر 76=2طالب اریسطح
59=فارغالتحصیالن

8=اساتید
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فضـای آموزشــی8

خوابگاهکتابخانهمحل مباحثهمهد کودکنام مدرسه

(س)فاطمیـــه

شهـــر

نهبندان

ساختمان مناسب



(س)فاطمه الزهراء زاهدان

(س)فاطمه معصومه زاهدان

مؤسسه آموزش عالی 
(س)نرجس

زاهدان

(س)نرجس زاهدان
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فضـای آموزشــی9

خوابگاهکتابخانهمحل مباحثهمهد کودکنام مدرسه

(س)فاطمیـــه

شهـــر

زابل

ساختمان مناسب



(س)زینبیــه زهک



(س)خدیجه کبـری هیرمند





(س)الزهــرا زابل





(س)زینبیــه ایرانشهر

 

دلگــان (س)حضرت رقیـه
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فضـای آموزشــی10

خوابگاهکتابخانهمحل مباحثهمهد کودکنام مدرسه

(س)فاطمیـــه

ساختمان مناسبشهـــر

(س)زینبیــه

(س)صدیقه اطهــرچـابهـار

سـراوان





بزمــان



 

(س)الزهــرا خــاش

 

مرکز تخصصی 
(س)زینبیـه 

ایرانشهــر
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1400آذر 17روز اول سفــر دیدارها و بازدیدها 11

منطقه سیستان
هکز(س)هیرمند، زینبیه(س)زابل، ام المؤمنین خدیجه کبری(س)و فاطمیه(س)مدارس؛ الزهرا

  10تا 8دیدار با طالب

 13تا 10گفتگو با اساتید

 17تا 14:30گفتگو با مدیران و معاونان آموزشی
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1400آذر 18روز دوم سفــر دیدارها و بازدیدها 12

منطقه بلوچستان
گاندل(س)بزمان، حضرت رقیه(س)خاش، فاطمیه(س)ایرانشهر، الزهرا(  س)مدارس؛ زینبیه
چابهار(س)و صدیقه اطهر

 11:30تا9:30دیدار با طالب

 14تا 12گفتگو با اساتید

 16تا 14گفتگو با مدیران و معاونان آموزشی
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1400آذر 19روز سوم سفــر دیدارها و بازدیدها 13

دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زاهدان

ب هسلندد و بایلد در اساتید مهم ترین عوامل تأثیر گذار در تربیت و رشد علیم، تربیتی و اعتقادی طلال •

د .این موضوع رسمایه گذاری ویژه ای صورت گیر

وهلللای ملللدارس اسلللتان سیسلللتان و بلوسلللتان بللله  ر لللم تدلللاا م رومیلللت و م لللدودیت ها و بلللا و لللود نیر •

، ظرفیت رسمایه گذاری بیشیی  .ی را داردمستعد، عالقددد و د د ه مدد نسبت به مسایل دیتی

ی  لی  ر • وع کلردیم کله اارهلا بللا شلتاب بیشلیی ود، ویل مقللدورات ملا در اسلتان در  لد تلوان اارهللاشر را رسی

ران یم تواندلد البتله  لوزه علدیله هلواهران و بلراد. استان م لدود بلوده و نیازمدلد  دایلت مرکلی هسلنیم

.با هم افیاشر و تعامل در برخی دروس مشکل ادبود استاد را  ل کددد

ی اساتید ثابت انتظار  دایت از مرکلی را داریلم تلا هلواهران در اسلتان رشلد و ارتقل• اء  یلدا کددلد و در تأمیر

.مشکیل در آیدده نداشته باشیم و این یک مسئله م وری به شدار یم رود

.اشد وزه علدیه باید به گونه ای طلبه تربیت کدد تا هروخی تأثیر گذاری داشته ب•

جنابآقایمحایم ن :حجتاالسالموالمسلمی 
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1400آذر 19روز سوم سفــر دیدارها و بازدیدها 14

دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زاهدان

ا و اول رصللللد وضللللعیت مو للللود و بللللررش نق لللله ضللللع  ه: دو اللللار اسللللاش در اسللللتان  زا اسللللت•

و رشللللد ارائلللله راهکارهللللای مداسلللل  و سللللی  بللللررش ظرفیت هللللای مو للللود در اسللللتان بللللرای ارتقللللاء

مدارس علدیه

ی اساتید و اادر مدارس علدیه نیازمدد تأسلی  ملدارس سل ه سله و هل• ار هسلنیم  ما برای تأمیر

دلد و ارلر در اسلتان را که طلبه به س ه دو بسدده نیم کدد و هلود  را نیازمدلد بله ارتقلاء یم ب 

.ر یم شونداین ظرفیت برایشان فراهم نباشد مجبور به سفر به شهرها و استان های دیگ

ایل  را دارنلد و از هدله• مهلم تلر سل ه باید ظرفیت سدجی و برنامه رییی کدیم که کداا مدارس رسی

ا  بیرنللان اسللتان و مد قلله باشللد تللا بلله ل للا  کللی ی  بلله آنهللا تو لله سلله و سلل ه هللار ت للت ارسی

.شود

 تهرانن ن :حجتاالسالموالمسلمی 
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1400آذر 20روز چهارم سفــر دیدارها و بازدیدها 15

منطقه زاهدان
زاهدان،(س)، موسسه آموزش عالی نرجس(س)، فاطمه الزهرا(س)، فاطمه معصومه(س)مدارس نرجس

سراوان(س)نهبندان و زینبیه(س)فاطمیه

 10تا 8دیدار با طالب

 11:30تا 10گفتگو با اساتید

 14تا 12گفتگو با مدیران و معاونان آموزشی
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1400آذر 20روز چهارم سفــر دیدارها و بازدیدها 16

ژوهشی بازدید از موسسه آموزش عالی نرجس زاهدان و افتتاح دوازدهمین نمایشگاه دستاوردهای پ
"خواهراثرگستری علمی در پرتو نقش آفرینی عالمانه طالب"به مناسبت هفته پژوهش با شعار 

:رونداشر از

3پایان نامه از طالب س ه80اثر  ژوهشی و 110•

مقاله برگزیده شده 3مقاله مدنشی شده برتر در  شدواره رشد و 25•

اب و انجدن  ژوه» لد کتابدامه 5• «شی مجدوعه مقا ت گردآوری شده طالب در طرح ارسی

، بروشور کیده نویش و مقدمه نویش بروشور ق3ت قیق و 4• واعلدی در بلاب مقاله برتر پایاشی

درست نویش

داش، رو  رصاط، االا اسالیم،  کوملت اسلالیم، مبلنلان، شیعه شل)شداره فصلدامه ماندد 12•

ی الدلیل ا ، نهج البال ه، کدگره بیر
دیلان و ملذاه  بلا کتاب، فضائل رضوی، آیت، معرفت  قوقی

لللیات ل لللیه( موضللللوع تکفللللیر از دیللللدناه علدللللای اسللللالا و  للللیوه معللللرقی نشی ل موضللللو  و  للللدج  لللللد نشی

ونییک طوشی و
...الکیی
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مطالب مشترک مطرح شده در دیگر سفرهای استانی 17

طـالب

مشکلسامانهمدرا

مرخصیباامتحانافزایشیابد

سنواتتحصیلیطوانیاست

دیررسیدنکتبدرسی

اردوهایمعنویبرایطالب

2گرایشیشدنسطح

ضرورتدرامکالمهعربی

پیشنیازهایدرواکمیاحذفشود

باابودنقیمتکتبدرسیبهخصوصدردروااقتضایی

اردوهایعلمیپژوهشیوآموزشیبرایطالب

حجمزیادکتبوتغییرکتببهصورتهرساله

سنگینبودندروااقتضاییبرایطالبمثلمهارتهایبیانتفسیر

داسازیمباحثتفسیرازتجویددرپایهاولودوم 

سنگینبودنمحتوایبرخیکتابهابرایطالبورودیمثلخانوادهدراسالم

زیادبودنحجمکتابعلومبالغیدریکترم

.ی استبرنامه های اقداا نسبت به موارد فوق در گیار  های سفرهای قبیل مشخص و در  ال  یگیر 
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مطالب مشترک مطرح شده در دیگر سفرهای استانی 18

ازبینرفتنمجوزاساتیدتفسیروتجویدباآمدنآموزش امعقرآنودرخواستحفظمجوزتفسیرآناساتید

واحدتدریسدارند10مشکلبیمهاساتیدیکهکمتراز

پایینبودنحقالتدریساساتید

عیدیاساتید

امکانافزایشتدریسکادرمدارا

سنگینبودنکتابدانشحدیثبرایپایهاول

سنگینبودنکتاباخالقتوحیدیبرایطالبپایهاول

(درادارد45یک لدآن)باابودنحجممطالبدراهایآموزش امعقرآن

اســـاتیــــد

.ی استبرنامه های اقداا نسبت به موارد فوق در گیار  های سفرهای قبیل مشخص و در  ال  یگیر 
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مطالب مشترک مطرح شده در دیگر سفرهای استانی 19

مدیران و معاونان آموزشی

2قراردادنواحددرسیتحتعنوانمهدویتدرسطح

عدمتغییرکددروابهمنظور لوگیریازمشکلانتخابواحدطالب

ضرورتبرگزاریالمپیادهایعلمیبرایطالب

.ی استبرنامه های اقداا نسبت به موارد فوق در گیار  های سفرهای قبیل مشخص و در  ال  یگیر 
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ضرورت ها، آسیب ها و پیشنهادات در عرصه آموزش از منظر طالب20

طلـــاب

حذفبخش
خداشناسیدر

2فلسفه

هباابودنهزین
مربیانمهد

ادکمبودنتعد
2واحدمنطق

باابودنحجم
کتابصرف

باابودنحجم
4و3نحوعالی

نسنگینبود
هکتابفلسف

آقایشیروانی

اعطای مدرک 
بعد از 1سطح 

3پایه 

عدمحذف
آزمون
بازپذیری

حمایتاز
طالبمحروم

ارائهنحوعالی
ترم4در

ایجادفضای
مباحثهدر
سامانهمدرا

افزایشواحد
1درسیاصول

درنظرگرفتن
یترمتابستان

برایطالب

پذیرشترم
اتابستانیب

نفر8کمتراز

پیشنهادبرگشت
کتابفقه
غیراستدالی

ندرنظرگرفت
یکارتشناسای
برایطالب
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طلـــاب

باابودنحجم
کتابتر مهو

7مفاهیم

سنگینبودنمحتوای
برخیدروابرایطالب
مثلاصولشهیدصدر

عدمو ودمنابع
ازمبرایمقاات

2پایانیسطح

2رمشکلبودنعربیمعاص
کارگاههایتر مهکاربرد)

(زیادیندارند

باابودنحجم
مطالبکتابآموزش

3 امعقرآن

افزایشتعداد
واحدهایتدریس

هاساتیدباتجرب

ارائهنشدنهمزمان
یومهارتبیانتفسیر
علومبالغی

مشکلنبودمهدکودک
درمدرسهکهباعث

آوردنبچههاسرکالا
میشود

سنگینبودندرا
طورمنطقوفلسفهب
3همزماندرپایه

سنگین بودن 
درس عقاید 
توصیفی برای
طالب سیکل

حفظشدنظرفیت
آموزشهایمجازیدر
شرایطغیرکرونایی

ملحاظکردننمرهمیانتر
درامتحاناتمجدد
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طلـــاب

سنگین بودن متن آموزش
ضرورت وجود )5قرآن 

(لغت نامه در پایان کتاب

و ودسؤااتسنگیندردرا
آموزههایزندگیکهمعموازمانازم
برایحلتمارینکتابو ودندارد

عدمتأمینغذایطالبخوابگاهیکه
باعثمیشودطالبازروستاهاغذا

میآورند

ضرورت صدور مدرک تحصیلی
موقت به دلیل زمان بر بودن 

صدور مدرک اصلی

قراردادن کتاب بدایه الحکمه به 
عنوان متن درسی به جای کلیات 

(بخش فلسفه)علوم اسالمی 

درنظرگرفتناخذواحددرسیبدون
الشرکتدرکالابرایافرادیکهقب
دراراگذراندهولیامتحانندادند
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اســـاتیـــد

زیادبودنموارد
حذفیازدروا

فقه

دیررسیدن
کتبآموزشی

بهاساتید

نسنگینبودنآیی
دانشوریوآیین
رمتحصیلیبرایت

اول

شیوهارزشیابی امع
درستنیستو5

نیازاستروخوانیو
تجوید داشود

نزیادوسنگینبود
و5کتاب امعقرآن

اشکالویرایشیآن

حجمباایدروابرای
طالبمقطعسیکلکه
مو بانصرافآنهااز

تحصیلمیشود

مشکلبیمه
اساتیدیکهیک
ترممرخصی
گرفتهاند

درخواست
4حتاسیسسط

احیاءمجددواحد
ادبیاتفارسی

بقبیمهاساتیدبرط
ساعاتتدریس

نباشد

واریزحقالتدریس
اساتیدبهصورت

ماهانه

افزایشتعداد
واحدهایدرسی
احکاموعقاید

ضرورتآموزش
مهارتهای

دپژوهشیویژهاساتی

ارتقایکیفیت
انجمنهایعلمی

اساتید
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اســـاتیـــد

اعطایمجوزتدریس
نبرایفارغالتحصیال

2سطح

یدورتبهبندیاسات
امکانمشاهدهآن

توسطاساتید

استفادهازاساتید
مجربدرسطوحعالی

ضرورتتقدیرازاساتید
موفقوبرتر

ارائهفایلراهنمایدرا
برای(کارگاهاحکام)فقه

اساتیددرکوثرنت

ضرورتحل
مشکلبیمهو
اتیدبازنشستگیاس
باسابقه

برگزاریدورههای
ازهارتقاییاساتیددرب
زمانیمناسب

دامکاناسکاناساتی
برایمسافرتبه
شهرهایغیرزیارتی

کتبپرسشوپاسخ
نسبتبهشبهاتاهل
سنتضعیفاست

رسمینمودن
اساتیدثابت
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اســـاتیـــد

اتمهیداتازمبرایاستفادهازاساتیدب
رمدرکدانشگاهیکهصالحیتتدریسد

حوزهرادارند

یمتفاوتبودنکتبدرسیوکددروابرا
طالبیکهواحدهایعقبماندهدارند

اضافه شدن یک واحد درسی به نحو 
ه مورد متوسطه برای بازگشت حذفیاتی ک

نیاز طلبه است

درخواستعدمباطلشدنمجوزهایتدریس
دهانداساتیدیکهبهاستانخراسانمنتقلش
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سختبودناعطایمجوز
تدریسبرایاساتید

3سطح

کمبوداساتیدبخاطر
 ذبواستخدامآنهادر

آموزشوپرورش

مشکلکمبود
تاساتیدرشتهامام

استان3درسطح

مشکلبودنسن
باادرپذیرش

ضرورت ها، آسیب ها و پیشنهادات در عرصه آموزش از منظر مدیران و معاونان آموزش مدارس

مدیران و معاونان آموزش مدارس

معرفیمنابعهمعرض
ظورمنبعاصلیدرابهمن
داستفادهبیشتراساتی

کمعرفیچنداستادبرایی
هدرابهمنظورایجادزمین
حقانتخابطالب

آموزشروخوانی
وروانخوانی
قرآندرپایهاول

1ارائهمدرکسطح
برایطالبمقطع

سیکل

بانیتدبیریبرایداوطل
کهازفرآیندپذیرش

 امیمانند
(پذیرشموقت)

کمبودنتعداد
واحدهایتدریس

برایکادر

ازارائهمنابعآموزشیقبل
هشروعسالتحصیلیب

(ماهقبل6حداقل)اساتید

کمبودنساعت
ورزشونشاط

برایطالبمقطع
سیکل
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آفاتپیشنهاداستفادهازکتابآدابو
طالبآقایمجتهـدیوکتاب

سیمایفرزانگان

ترم5آسیبزابودنمجوزمشروطشدن
برایطالبمقطعسیکل

ضرورت ها، آسیب ها و پیشنهادات در عرصه آموزش از منظر مدیران و معاونان آموزش مدارس

مدیران و معاونان آموزش مدارس

آموزشمهارتتحصیلومطالعههریکاز
(هرکتابیروشخاصیدارد)درواحوزوی

گاهی)مشکلثبتدرادرسامانهمدرا
صبحیاعصر6ازماستخارجازساعتمانند

(ثبتشود

پیشنهادا رایطرحتشکیلگروههای
دطرحاستا)طالببامحوریتیکاستاد

(همراه

بتصمیماشتباهحذفکتابروشآدا
برای)تحصیلبرایطالبمقطعدیپلم

(مقطعسیکلهست
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ازبهایجادزمینهبرایبرگزاریامتحاناتبهصورتکتابب
شرطتواناییاستاددرطراحیسوااتمفهومی

همنظور دیتدرپیگیریتشکیلشورایاساتیدهرمدرسهب
هایعلمیزمینهسازیتشکیلگروه

ضرورت ها، آسیب ها و پیشنهادات در عرصه آموزش از منظر مدیران و معاونان آموزش مدارس

مدیران و معاونان آموزش مدارس

البپیشنهادبرگزاریدورههایتربیتمدرابرایط
کهکمترازهفتادواحدگذراندهاند3سطح

برایتدریس2ا ازهارزیابیازفارغالتحصیالنسطح
2درسطح
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پیگیریطرحامین•

بدرنظرگرفتنآموزشرایانهبرایطال•

اردوهایمعنویبرایطالب•

معاونت فرهنگی
درخواستشهریهبرایطالب•

امور مربوط به معاونت ها و بخش های دیگر

معاونت پژوهش

2عدمو ودمنابعازمبرایمقااتپایانیسطح•

افزایشواحدمهارتهایپژوهشی•

مشکالتطرحاشراب•
اتهیهسیستموبستههایاینترنتیبرایمدار•

انشهرمشکلکابلکشیشبکهدرمدرسهزینبیهایر•

مرکز فناوری اطالعات

حوزه ریاست
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باابودنهزینهمربیانمهد•

حمایتازطالبمحروم•

مشکلبرقوتأسیساتدرمدرسهخاش•

رتسریعدرتکمیلخوابگاهمدرسهزابلوایرانشه•

ضرورتایجاداستادسرابرایمدرسهایرانشهر•

عدمتأمینغذایطالبخوابگاهیکهباعثمیشودطالبازروستاهاغذامیآورند•

مشکلنبودمهدکودکدرمدرسهکهباعثآوردنبچههاسرکالامیشود•

رایگانشدنکتبدرسیبرایطالباستانبهدلیلمحرومیتشدید•

مشکلایابوذهابطالبکهمو بعدمثبتنامدرحوزهشدهاست•

کمبودشدیدامکاناتگرمایشیوسرمایشیدرمدرسهسیکلیزابل•

معاونت اداری مالی
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پیگیری امکان در نظر گرفتن کارت شناسایی برای طالب

هماهنگی با فناوری و مرکز آموزش غیرحضوری در خصوص ایجاد فضای مباحثه در سامانه مدرس

(صبح یا عصر ثبت شود6گاهی الزم است خارج از ساعت مانند )هماهنگی با فناوری در خصوص مشکل ثبت درس در سامانه مدرس 

بررسی امکان صدور مدرک تحصیلی موقت به دلیل زمان بر بودن صدور مدرک اصلی

تدبیر در خصوص استفاده از ظرفیت آموزش های مجازی در شرایط غیرکرونایی

ش
وز

آم
ت 

ون
عا

ی م
کل

ر 
مو

ا
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بررسی امکان لحاظ کردن نمره میان ترم در امتحانات مجدد

قراردادن آموزش روخوانی و روان خوانی قرآن در پایه اول

3تفکیک ارائه درس منطق از فلسفه در پایه 

بررسی باالبودن حجم کتاب صرف توسط گروه علمی ادبیات عرب

پیگیری معرفی منابع هم عرض منبع اصلی دروس به منظور استفاده بیشتر اساتید توسط گروه های علمی

ی تحصیلیبررسی امکان ایجاد زمینه برای برگزاری امتحانات به صورت کتاب باز به شرط توانایی استاد در طراحی سؤاالت مفهومی در ارزشیاب

3بعد از پایه 1بررسی امکان اعطای مدرک سطح 

توسط گروه علمی تفسیر3بررسی مشکل باالبودن حجم مطالب کتاب آموزش جامع قرآن 

بررسی سنگین بودن محتوای اصول شهید صدر توسط گروه علمی فقه و اصول

ی
وم

عم
ش 

وز
آم

ل 
 ک

ره
دا

ا
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بازنگری آیین نامه آموزش در خصوص ارائه درس در ترم تابستانی

بررسی امکان استفاده از کتاب آداب و آفات طالب آقای مجتهدی و کتاب سیمای فرزانگان توسط گروه علمی اخالق

بررسی پیشنهاد برگشت کتاب فقه غیراستداللی توسط گروه فقه و اصول

بررسی سنگین بودن کتاب فلسفه آقای شیروانی توسط گروه فلسفه

توسط گروه علمی ادبیات عرب4و3بررسی باالبودن حجم نحو عالی 

ترم با هماهنگی گروه علمی ادبیات عرب4بررسی پیشنهاد ارائه نحو عالی در 

تدبیر الزم در خصوص تأمین نیاز طالب به ورزش

(برای مقطع سیکل هست)بررسی امکان ارائه کتاب روش آداب تحصیل برای طالب مقطع دیپلم 

برای طالب مقطع سیکل1بررسی امکان ارائه مدرک سطح

ی
وم

عم
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وز
آم
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در مقطع سیکل( ترم5)بازنگری در آیین نامه آموزش نسبت به کاهش مجوز مشروط شدن طالب 

توسط گروه علمی ادبیات عرب( کارگاه های ترجمه کاربرد زیادی ندارند)2بررسی ادعای مشکل بودن عربی معاصر

2بررسی امکان بازگشت بخش خداشناسی در فلسفه 

بررسی امکان جداسازی ارائه درس مهارت بیان تفسیری از درس علوم بالغی

توسط گروه علمی فقه و اصول1بررسی امکان زیاد کردن واحد درسی اصول 

توسط گروه علمی فلسفه2بررسی کم بودن تعداد واحد منطق 

توسط گروه علمی تفسیر7بررسی باالبودن حجم کتاب ترجمه و مفاهیم 

در نظر گرفتن امکان اخذ واحد درسی بدون شرکت در کالس برای افرادی که قبال درس را گذرانده ولی امتحان ندادند در آئین نامه آموزش

به اساتید هر درس در دوره های ارتقایی اساتید( هر کتابی روش خاصی دارد)آموزش مهارت تحصیل و مطالعه هر یک از دروس حوزوی 

ی
وم
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بررسی اشکال باالبودن حجم دروس برای طالب مقطع سیکل که موجب انصراف آنها از تحصیل می شود

توسط گروه علمی تفسیر( ضرورت وجود لغت نامه در پایان کتاب)5بررسی اشکال سنگین بودن متن آموزش قرآن 

بررسی امکان افزایش ساعت درس آموزه های زندگی به منظور ایجاد فرصت الزم برای حل تمارین کتاب

(ماه قبل6حداقل )بررسی چگونگی ارائه منابع آموزشی قبل از شروع سال تحصیلی به اساتید 

سفهتوسط گروه علمی فل( بخش فلسفه)بررسی امکان قراردادن کتاب بدایه الحکمه به عنوان متن درسی به جای کلیات علوم اسالمی 

بررسی امکان معرفی چند استاد برای یک عنوان درسی به منظور ایجاد زمینه حق انتخاب طالب

بررسی سنگین بودن درس عقاید توصیفی برای طالب سیکل توسط گروه علمی کالم

(طرح استاد همراه)بررسی پیشنهاد اجرای طرح تشکیل گروه های طالب با محوریت یک استاد 

بررسی سنگین بودن آیین دانشوری و آیین تحصیلی برای ترم اول و اصالح برنامه درسی
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بررسی چگونگی تسریع در رساندن کتب آموزشی به اساتید

برای اساتید در کوثرنت( کارگاه احکام)ارائه فایل راهنمای درس فقه 

بررسی زیاد بودن موارد حذفی از دروس فقه توسط گروه علمی فقه و اصول

بررسی امکان احیاء مجدد واحد ادبیات فارسی

بررسی امکان افزایش تعداد واحدهای درسی احکام و عقاید توسط گروه های علمی مربوطه

ات عرببررسی امکان اضافه شدن یک واحد درسی به نحو متوسطه برای بازگشت حذفیاتی که مورد نیاز طلبه است توسط گروه علمی ادبی

دریافت نظر گروه علمی کالم در خصوص منابع تکمیلی نسبت به پاسخگویی به شبهات اهل سنت

بررسی و رفع اشکال متفاوت بودن کتب درسی و کد دروس برای طالبی که واحدهای عقب مانده دارند

یل این شوراهابازنگری در آیین نامه تشکیل شورای اساتید هر مدرسه در راستای زمینه سازی برای تشکیل گروه های علمی و پیگیری برای تشک
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بررسی امکان لحاظ کردن نمره میان ترم در امتحانات مجدد

در استان4بررسی امکان و چگونگی تأسیس سطح

بازنگری آیین نامه آموزش در خصوص ارائه درس در ترم تابستانی

مفهومیبررسی امکان ایجاد زمینه برای برگزاری امتحانات به صورت کتاب باز به شرط توانایی استاد در طراحی سؤاالت

معرفی منابع هم عرض منبع اصلی دروس به منظور استفاده بیشتر اساتید توسط گروه های علمی

بررسی چگونگی تسریع در رساندن کتب آموزشی به اساتید

(ماه قبل6حداقل )بررسی چگونگی ارائه منابع آموزشی قبل از شروع سال تحصیلی به اساتید 
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که کمتر از هفتاد واحد گذرانده اند3بررسی پیشنهاد برگزاری دوره های تربیت مدرس برای طالب سطح 

استان با هماهنگی گروه کالم3بررسی و تأمین مشکل کمبود اساتید رشته امامت در سطح 

برنامه ریزی در خصوص جبران کمبود اساتید به جهت جذب و استخدام آنها در آموزش و پرورش

بررسی امکان افزایش تعداد واحدهای تدریس اساتید با تجربه

بررسی چگونگی حل مشکل بیمه و بازنشستگی اساتید باسابقه

3بررسی آیین نامه مجوز تدریس در خصوص ادعای سخت بودن اعطاء مجوز تدریس برای اساتید سطح

بازنگری در آیین نامه میزان مجوز تدریس کادر

برنامه ریزی در خصوص برگزاری جلسات توجیهی برای اساتید برخی از کتب مثل آموزش جامع قرآن
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برنامه ریزی در خصوص آموزش مهارت های پژوهشی ویژه اساتید در دوره های ارتقایی

در نظر گرفتن تمهیدات الزم برای استفاده از اساتید با مدرک دانشگاهی که صالحیت تدریس در حوزه را دارند

برنامه ریزی جهت تقدیر از اساتید موفق و برتر

بازنگری و تکمیل طرح اساتید ثابت

بررسی امکان پرداخت بیمه اساتید بدون در نظر گرفتن ساعات تدریس

دعوت از اساتید مجرب برای تدریس در سطوح عالی

درنظر گرفتن زمان مناسب برای برگزاری دوره های ارتقایی اساتید

2بررسی امکان و چگونگی اعطاء مجوز تدریس برای فارغ التحصیالن سطح 
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واریز حق التدریس اساتید به صورت ماهانه

تسریع در تکمیل و اجرایی شدن طرح رتبه بندی اساتید و در نظر گرفتن امکان مشاهده آن توسط اساتید

بررسی موضوع باطل شدن مجوزهای تدریس اساتیدی که به استان خراسان منتقل شده اند

بررسی موضوع قطع شدن بیمه اساتیدی که یک ترم مرخصی گرفته اند 

بررسی امکان در نظر گرفتن تسهیالت اسکان اساتید برای مسافرت به شهرهای مختلف

برنامه ریزی در جهت ارتقای کیفیت انجمن های علمی اساتید ید
سات

ل ا
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تسریع در تهیه طرح جدید به عنوان جایگزین آزمون بازپذیری

(پذیرش موقت)تدبیر در خصوص داوطلبانی که از فرآیند پذیرش جا می مانند

بازنگری در آیین نامه پذیرش نسبت به باالبودن شرط سنی داوطلبان
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آقای مزینی، رئیس اداره پشتیبانی

دیدارمعاونمحترمآموزشمرکزوهیأتهمراهبااساتید،طالبوکادرمدارا
ادرمدارااستانبسیاراثربخشبودهومو باترضایتمندیاساتید،طالبوک

.رافراهممیکند

خانم میری، معاون آموزش استان

اتیدوکادرتیمسفر،باسعهصدربهبررسیمشکالتوپاسخبهطالب،اس
انمداراپرداختندکهاینخودبازخوردروحیمطلوبیبرایمـدارااسـت

.داشت
از ملهنکاتامیدوارکنندهدراینسفر؛

تأکیدوپیگیـریمعـاونمحتـرمآمـوزشمرکـزدرخصـوصافـزایش.1
.رشتههایسطحسهوهمچنینراهاندازیسطحچهاردراستانمیباشد

ینراهگشابودنتوضیحاتومطالبمطرحشدهازطرفایشانوهمچن.2
شـکلسرپرستادارهکلاساتیددرخصوصمشکالتاسـاتید،خصوصـامم

فرایشانبـهکمبوداستاددراستانکهبابخشنامهایکهبالفاصلهبعدازس
تانحلاستانارسالگردید،امیدواریمتاحدودیمشکلکمبوداستاددراس

.شود

حجت االسالم والمسلمین آقای عرب خالص، مدیر استان

ضمنتشکرفراوانازمعاونمحترمآموزشمرکزوهیأتهمراه،بیشکبررسی
صمیمگیریهامشکالت،موانعوپیشرفتهاازنزدیکوبهطورمیدانیتأثیربسزاییدرت

وبرنامهریزیهاداردوامیدواریمکهاینسفرراهگشایمشکالتمداراوطالب
.محترماستانباشد

خانم ریگی، مسئول ساماندهی و نظارت استان

مادراینسفرشاهددوکارمهمبودیم؛
ااهتمامویژهمعاونمحترمآموزشمرکزبهارتقاءسطحعلمیطـالببـ.1

.درمرکزاستان4تأسیسوراهاندازیمقطعسطح
التدیداربامدیرانومعاونینآموزشمداراوپیگیری هتحلمشک.2

.آموزشیمدارااستان
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مدیر مؤسسه آموزش عالی حوزوی نرجس زاهدان؛ خانم آذرنور

تسهیلحضورمیدانیمسئولینمافوقوسیاستگذاراندرمتن امعههدف،باعث
.قوانینمفیدومؤثر،رفعموانعومشکالتخواهدبود

زاهدان؛ خانم میرشکار( س)مدیر مدرسه علمیه نرجس

ائلازحضورمسئولیندرمداراباعثمیشودتااواممسئولینبامشـاهدهمسـ
اطمستقیمبـانزدیک،اطالعاتدقیقینسبتبهموضوعاتپیداکنندوثانیامارتب

نیدهطالب،اساتیدوکادرمدرسهباعثمیشودصدایافرادبطـورمسـتقیمشـ
سریعترشودوازنظراتشانبرایبهبودوحلمسائلکمکگرفتهشودتاهرچه

.باکمکهمدیگرمشکالتبرطرفشود

زاهدان؛ خانم رحمانی( س)مدیر مدرسه علمیه فاطمه معصومه

ومرکزآموزشمعاونخودبرایاوامبود؛مزایاییدارایسفراین
بطورکه هتاینازبودمفیداستانمداراهمچنینوهمراهانشان

تازمرکازدورمناطقاقتضائاتومدارامشکالتومسائلبامستقیم
ونبدومستقیماممداراطالبو،کادرمدیرانثانیام.شدندآشناحدودی
خرآموردو.کردنددریافتپاسخومطرحراخودمسایلومشکالتواسطه
درالبطمرکزمحترممعاونتقوانینبیانوهاسخنرانیواسطهبهاینکه

.شدتعدیلمدرسهازایشانتوقعاتوشدهتو یهمواردازبسیاری

زاهدان؛ خانم دهقانی( س)مدیر مدرسه علمیه فاطمه الزهرا

و لساتخوبومفیدیبودوهمینکهسؤااتومشکالتمطـرحشـد
همانلحظه وابدادهمیشدبسیارخوببـودبـاصخددرمـورددروا

وعاقتضائیمتو همواردیکهاطالعـیازآننداشـتیمشـدیموازایـننـ
. لساتحتمامگذاشتهشود
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دلگان؛ خانم نرماشیری( س)مدیر مدرسه حضرت رقیه

استانتوضعیبهبودنیزوهمکارعواملومدارادلگرمیمو بمسئولینسفر
ایدببمرورمیشود،روزنیازاساابرحوزههاپیشرفتمو بآنچه.بودخواهد
رایپذیهمیشه امعههمونمایدوظیفهانجامبدرستیحوزههمتاشودمحقق
.کندنیازاحسااعرصهها،همهیدرآنحضوربهوباشدحوزه

سراوان؛ خانم مهدوی( س)مدیر مدرسه زینبیه

نیندراینسفر،حاجآقاتهرانیدر لسهیباطالب،اسـاتیدومـدیرانومعـاو
آموزشمدارا،تمامیدرخواستهایمنطقیراقبولکردهوقولهمکاریدر

.زمینههایمختلفرادادند
زهک؛ خانم شریف مقدم( س)مدیر مدرسه زینبیه

داراحضورهرمعاونتازطرفمرکزوگفتگویباطالب،اساتیدوکادرم
خیلیخوبوزیبندهاست؛آمدنمعاونتآموزشمرکزبـهمـداراباعـث

واببگیرندمیشهاساتیدمشکالتومسائلخودرامستقیمبازگوکردهو 
.کهمو بآثارفراوانیخواهدبود

زابل؛ خانم کوهستانی( س)مدیر مدرسه فاطمیه

هشـدهامیداستمسائلودغدغههایگفتـ.سفریتوأمباامیدافزاییبود
.بررسیگرددتاپیشبردعلمیحوزههادرمسیربهتریقرارگیرد

.بودنـدمعاونآموزشمرکزبرایشنیدنمشکالتطالبواساتیدبسیار دی
.امیداستچنین لساتیادامهداشتهباشد

نهبندان؛ خانم یوسفی( س)مدیر مدرسه فاطمیه

بزمان؛ خانم رزمگیر( س)مدیر مدرسه فاطمیه

شـکالتواینگونهسفرهاباعثدلگرمیاساتیدوطالبونیزآشناییبـام
کلمسائلهرمنطقهوارائهخدماتوهمکاریبیشتربامدارسیکهمشـ

.درتأمیناستاددارندمیباشد
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هیرمند؛ خانم عرب( س)مدیر مدرسه خدیجه کبری

بخشودیدارحضوریباایشانبعدازدورهیسختوطوانیکرونابسیارروحیه
یریامیدوارکنندهبودعلیالخصوصتمهیداتیکهدرخصوص ذبوبهکارگ
ایشاندراساتیددرهرترمبیانفرمودندوامیداستکهپیگیریهاوپیشنهادات

.خصوصبیمهاساتیدهرچهسریعترا راگردد

؛ خانم توکلی(مقطع سیکل)زابل( س)مدیر مدرسه الزهرا

تمو ودبهنظرمسفرحاجآقایتهرانینقطهعطفیبرایمرتفعشدنمشکال
 هتدرمدارا،ارتقایسطحکیفیمباحثآموزشیوایجادانگیزهایمضاعف
اونینرشدوتعالیوپیشبرداهدافعالیحوزههایعلمیه،دربـیناسـاتید،معـ

داینآنچهدراینسفرمشاهدهش.آموزشومدیرانمدارامنطقهسیستانشد
بودکه،تبادلآزادایدهها،مشکالتونظـراتحاضـرینبـاسـعهصـدرکامـل

مطلوبباصخددیدارنهاییبامدیرانکهدرفضاییصمیمیو.صورتگرفت
.برگزارشد،ازشاخدترینبخشهایسفرمعاونتآموزشبود

خاش؛ خانم بیوش( س)مدیر مدرسه الزهرا

طالب،مشکالتحل هتمناسبیوخوبراهکارهایسفر،ایندر
.شدارائهآموزشیمسائلواساتید

ایرانشهر؛ خانم شورابی( س)مدیر مدرسه زینبیه

یاررضایتسفرپرباریبودهواکثریتطالبواساتیدازاین لساتبس
و یـهشـدهوداشتهونسبتبهمسائلوسؤااتیکهداشتهاندتقریبـامت

رزمینهانتقالنکتههاومسائلتوسطخودشانبهصورتحضو ریمیسـر
دراگردیدوایجادروحیهمضاعف هتتـالشبیشـترطـالبواسـاتی

.امیدواریماین لساتهمهسالهتکرارشود.فراهمنمود
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