
13 خرداد 98

طبق اطالعیه اداره کل امور اداری و تشکیالت آموزش 
و پرورش موافقت با مأموریت با حفظ پست سازمانی و 
پرداخت حقوق از مبدأ امکان پذیر نیست. همچنین موافقت 
با خروج نیرو به صورت انتقال دائم یا مأموریت بدون حفظ 
پست سازمانی به شرط عدم نیاز واقعی قابل پیگیری است و 
به میزان ساعت موظف نیروی خروجی، از سرجمع ساعت 

حق التدریس تخصیصی به استان ها کسر خواهد شد.
منبع: فارس

22 خرداد 98

امید، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جم
هوری:                                                                                                                                                                                                                                                     حدود 4 هزار مدرسه در روستاهایی ساخته  شده 
که هم اکنون خالی از سکنه است. در واقع ۱۰ سال قبل 

آینده نگری این روستاها صورت نگرفته است.
منبع:فارس

20 خرداد 98
ذوعلم: طی نشست ها و جلسات اخیر ما با سازمان اداری و 
استخدامی کشور، مسئولین این سازمان همچنان  به ادغام 
سازمان پژوهش و پژوهشگاه مطالعات اصرار دارد؛ اما نباید 
این ادغام به معنای انحالل پژوهشگاه  تلقی شود. باید به این 

سمت برویم که پژوهشگاه، معاونت پژوهشی سازمان باشد.
منبع: سازمان پژوهش

26 خرداد 98

پاپایی، مدیرکل امور شوراها و مناطق آزاد تجاری وزارت 
آموزش و پرورش: بخشنامه ای در راستای توسعه کیفی 
مدارس هیئت امنایی تدوین و در آن ذکر شده، هر مدرسه 
هیئت امنایی که با مدرسه عادی تفاوتی در کیفیت و سطح 

برنامه نداشته باشد، مجوز هیئت امنایی آن لغو خواهد شد.
منبع: میزان

25 خرداد 98

مهرمحمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس: اگر 
بتوانیم معلم کارآمد و واجد صالحیت های حرفه ای را در حد 

نیاز تأمین کنیم دستمان برای ایجاد هر تحولی باز می شود.
منبع: ایسنا

7 خرداد 98

کتاب مجموعه داستان ها و سؤال های پرلز و پرلز لیترسی 
۲۰۱۶ توسط پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش منتشر 
شد. بخشی از این کتاب عملکرد دانش آموزان ایرانی را در 

مقایسه با میانگین بین المللی بررسی کرده است.
منبع: مهر

26 خرداد 98

نوید ادهم: یکی از حرف های جدی سند، ساماندهی فضاهای 
آموزشی است، این در حالی است که 4۳ هزار مدرسه کمتر ۵۰ 
نفر در کشور وجود دارد. در مناطقی که امکان پذیر است؛ باید 
به سمت مدارس متوسط و بزرگ برویم. بسیاری از کشورها به 

سمت مدارس بزرگ با ظرفیت ۱۰ تا ۲۰ هزار نفر رفتند.
منبع: مهر

8 خرداد 98
الهیار ترکمن: در سال 98 حدود 4۲ تا 4۳ هزار بازنشسته 
خواهیم داشت که برای جبران آن از نیروهای رسمی، 
پیمانی، معلمان حق التدریس و حق التدریس غیرموظف 
رسمی و پیمانی، خرید خدماتی ها، سرباز معلمان و از 

بازنشسته های استمرار خدمتی استفاده خواهیم کرد.
منبع: ایران

25 خرداد 98

عمادی: هرساله ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر بازنشسته می شوند در 
حالی که ورودی دانشگاه فرهنگیان ۲۰ تا ۲۵ هزار نفر است؛ 
لذا هر شخصی که وزیر شود اولویت اولش تأمین معلم است.
منبع: ایسنا

26 خرداد 98

ذوعلم: معتقدم یک وزیر باید ۱۰ سال در آموزش و پرورش 
بماند تا بتواند برنامه های خود را اجرا کند. در حالی که در 
چند دوره قبل وزرای آموزش و پرورش به طور میانگین عمر 

دوساله داشته اند.
منبع: شبستان
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خبرهای برگزیده آموزش و پرورش در روزهای گذشته

پس از تصویب شهریه سال 98 مدارس غیردولتی۱، نحوه 
نظارت وزارت آ.پ بر اجرای آن در صدر اخبار رسانه ها قرار 
گرفت. در همین رابطه زینی وند۲ از راه اندازی سامانه الکتریکی 
رسیدگی به شکایات مردمی و تلفن گویای سازمان مدارس و 

مراکز غیردولتی خبر داد.

این  شهریه  بر  نظارت  بر ضرورت  نیز  مجلس  نمایندگان 
اظهار  قباد۳  اوالد  رابطه  همین  در  کردند.  تأکید  مدارس 

داشت: بررسی ها نشان می دهد مدارس غیردولتی 
به بهانه های مختلف ازجمله هزینه لباس فرم، 

غذا و سرویس، بیش از نرخ مصوب، شهریه 
دریافت می کنند. 

با توجه به تعدد  میرزاده4 نیز معتقد است 
نیرو  کمبود  همچنین  و  غیردولتی  مدارس 

نظارت  پرورش،  و  آموزش  وزارت  در 
باکیفیت محقق نخواهد شد.

ناموفق  تجربیات  برخی  به  توجه  با 
درخصوص نظارت بر شهریه مدارس 

غیردولتی و همچنین فقدان رابطۀ معنادار میان شهریه مدارس 
و کیفیت عملکرد آن ها، برخی از کارشناسان ابعاد دیگری از 
عملکرد  ارزیابی  ایشان  دادند.  قرار  توجه  مورد  را  نظارت 
مدارس غیردولتی و انتشار شفاف آن را یکی از اولویت های 

نظام آموزشی کشور برشمردند. 

کارشناسان اطالع والدین از کیفیت مدارس را حق طبیعی 
خانواده ها دانسته و معتقدند با انتشار عمومی عملکرد مدارس 
غیردولتی، خانواده ها مدارس بی کیفیت را انتخاب 
نخواهند کرد۱. در این مسیر چه بسا خانواده ها با 
رضایت کامل، حاضر به پرداخت مبلغ بیشتری 

برای ثبت  نام در مدارس باکیفیت نیز باشند.

عالوه بر موارد فوق، ارزیابی عملکرد مدارس 
کیفیت  تضمین کنندۀ  آن  شفاف  انتشار  و 
این  بر  بود.  خواهد  آموزشی  خدمات 
که  می رسد  نظر  به  ضروری  اساس 
یکی  به عنوان  مدارس  رتبه بندی 
کار  دستور  در  آ.پ  اولویت های  از 

وزارتخانه قرار گیرد.

رتبه بندی مدارس

۱  برای دوره ابتدایی 9 میلیون، متوسطه اول ۱۱ میلیون و متوسطه دوم ۱۵ میلیون تومان  
۲  ایلنا؛ کد خبر: ۷۶۵۳۱۳

۳  عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس؛ قدس آنالین؛ کد خبر: ۶۵8۲۲۲
4   سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس؛ تسنیم؛ کد خبر: ۲۰۱98۲9            

۵  تسنیم؛ کد خبر: ۲۰۲۰۵۵۷
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شانزدهم خرداد ماه، دفتر سخنگوی دولت اعالم کرد 
سید محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش به دلیل 
شرکت در انتخابات مجلس از سمت خود استعفا داد۱. 

ایشان،  استعفای  پذیرش  از  پس  نیز  جمهور  رئیس 
سید جواد حسینی را به عنوان سرپرست این وزارتخانه 

معرفی کرد۲.

فارغ از بررسی حواشی این استعفا، برخی از کارشناسان 
این  در  کوتاه مدت  مدیریت های  که  باورند  این  بر 
وزارتخانه، نظام آموزشی کشور را در معرض خطر قرار 

می دهد. 

در همین رابطه اکرمی۳ بی ثباتی در مدیریت را یکی از 
مشکالت کشور برشمرد و تصریح کرد این مسئله در 
آموزش و پرورش بیشتر به چشم می خورد. قابل تأمل 
آنکه از سال 84 تا کنون، وزارت آموزش و پرورش با 

9 وزیر یا سرپرست اداره شده است. 

فقدان  مدیریت،  بی ثباتی  کنار  در  نیز  کاظمی4 
شاخص  های درست برای انتخاب مدیران و سلیقه گرایی 
و  سیاست زدگی را از بزرگ ترین مشکالت آموزش و 
پرورش دانست. وی با گالیه از اجرا نشدن زیر نظام 
رهبری و مدیریت به عنوان یکی از زیرنظام های اصلی 
تحول بنیادین اظهار داشت: در صورت عملیاتی شدن 
آن شاهد ثبات مدیریت و انتخاب مدیران خوب بر 

اساس شاخص ها خواهیم بود. 

موسوی، پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش هم معتقد 
و  آموزش  مدیریتی  سطوح  تمام  در  بی ثباتی  است 

مدرسه،  حتی  و  کل  اداره  وزارت،  من جمله  پرورش 
برنامه ریزی و اجرای برنامه های درازمدت را با مشکل 

مواجه کرده است۵.

اثرات  خصوص  در  کارشناسان  اجماع  به  توجه  با 
پرورش،  و  آموزش  در  مدیریت  بی ثباتی  نامطلوب 
ایشان  با  تعامل  و  آتی  وزیر  انتخاب  می رود  انتظار 
بگونه ای صورت بگیرد که ثبات الزم برای پیاده سازی 

سیاست های کالن نظام آموزشی فراهم گردد.

۱  جماران؛ کد خبر: ۱۱98۱8۵
۲  فرارو؛ کد خبر: 4۰۱89۳

۳   وزیر اسبق آموزش و پرورش؛ رب؛ کد خبر: 9۳۵۵ 
4  معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش؛ ایرنا؛ کد خبر: 8۲9۰9۰۷4

۵  رادیو گفتگو؛ کد خبر: ۳۷۶۳۲۷

سکان داران وزارت آموزش و پرورش در گذر زمانعمر کوتاه مدیریت در آموزش و پرورش
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