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  حديثي از امام باقر )ع( : َجاِهد َهَواَک َکَما تَُجاِهُد َعُدوَّک؛
با هوای نفسانی خود مبارزه کن همانگونه که با دشمنت مبارزه می کنی.

رامسر _ خبرنگار وارش: همایش کارشناسان قرآن و عترت آموزش و 
پرورش سراسر کشور به میزبانی استان مازندران ،در اردوگاه شهید میرزا 
کوچک خان و تله کابین شهرستان رامسر به مدت سه روز  برگزار شد.

در این همایش بیش از ۱۰۰۰ نفر از کارشناسان و مدیران سراسر کشور 
حضور داشتند که استقبال و همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان 

مازندران از نگاه مدیران کشوری خوب و ویژه بود .
با حضور حاجی میرزائی  سومین همایش قرآن و عترت سراسر کشور 
وزیر آموزش و پرورش ، رئیس و معاونین اداره کل آموزش و پرورش 
و  استانی  و  ستادی  کل  مدیران  و  وزیر  معاونین  و  مازندران  استان 
میزبانی  به  کشور  سراسر  پرورش  و  آموزش  ادارات  قرآن  کارشناسان 

شهرستان رامسر اجرا شد.
نيکزاد مدیرکل آموزش و پرورش استان مازندران گفت: 
جامع ترین کتاب آموزش و هدایت و بشارت دهنده آحاد 

مردم برای سعادت انسان قرآن است 
دوره  سومین  در   مازندران  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل  نیکزاد 
همایش آموزشی کارشناسان قرآن عترت و نماز آموزش و  پرورش کشور 
برای  هدایت  و  آموزش  کتاب  ترین  جامع  گفت:  رامسر  شهرستان  در 
و  هدایت  برای  مسیری  بعنوان  که  است  قرآن  انسان  سعادت  تامین 

بشارت دهنده آحاد مردم می باشد.
نیکزاد اعالم کرد: از جمله اقدامات آموزش و پرورش استان کسب رتبه 
تدوین  تحصیلی،   هدایت  در  رجایی  در جشنواره شهید  سوم کشوری 
در  باسوادی  نخست  رتبه  همچنین  و  پرورشی  های  فعالیت  راه  نقشه 
و...است. مدارس  در  شهدا  یادواره  هزار  دو  اجرای  و  متناوب  سال  دو 

این مسئول استانی دغدغه آموزش و پرورش را تربیت مربیان و دانش 
آموزان با قدرت تجزیه و تحلیل بیان کرد.

وزیر آموزش و پرورش در سومين همایش کارشناسان 
قرآن،عترت و نماز سراسر کشور:

آموزش و پرورش بزرگترین رسانه کشوری است و من 
وارث وضعيتی دراین مجموعه هستم که سامانی ندارد، اما 

کيفيت کار ارجعيت ماست
محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در آیین افتتاحیه سومین 
و  آموزش  کرد:  اعالم  نماز  و  عترت  قرآن،  کارشناسان  آموزشی  دوره 
انسان  نوین  به  تمدنی  ساختن  برای  کشور  رسانه  بزرگترین  پرورش 

سازی و فرهنگ درست و علمی است که باید بدان توجه ویژه داشت.
محسن حاجی میرزایی گفت: از ویژگی های برتر و واالی رسانه های 
است.وی  مناسک حق  تکریم  و  باوری  دین  محوری،  هویت  آموزشی 
ادامه داد : دامنه فعالیت های مهم و ارزشی آموزش و پرورش در نقطه 
،نقاط سرزمین جمهوری اسالمی ایران می توان به رابطه عظیمی در 

چارچوب با مخاطبان بیان داشت.
 وی ادامه داد : آموزش و پرورش بعنوان یک جامعه هوشمند و مدرنی 
است که ارتباط مستقیمی با مخاطبان و همراهان همراه در این عرصه 

در دوره یادگیری دارد.
بعنوان  معلمان  رفتار   : گفت  پرورش  و  آموزش  وزیر  میرزایی  حاجی 
کارکرد مهم آموزشی در آینده نظام است که می توان آشنایی جامعی 
از حکمت و صفات خدا در معارف های دینی و سیره اهل بیت را در 

تحوالت پرورشی برنامه ریزی کرد.
وی با عنوان اینکه ظرفیت های بالقوه و بالفعلی در آموزش و پرورش 
وجود دارد اظهار داشت: اثر بخشی در سامانه کاری آموزش و پرورش 
خوب است، و وارث وضعیتی در آموزش و پرورش هستم که سامانی 
برنامه  با  ارجعیت داد و  اما می توان کیفیت کار را بر کمیت ها  ندارد 

موفق شد. 

وی تاکید کرد : بعنوان همراهان آموزشی در خانواده آموزش و پرورش 
در برابر قرآن مسئول  هستیم و باید دین اسالم را در سیطره صالح 

جامعه با عترت و نماز تبعین قرار دهیم.
عليرضا کاظمی معاون فرهنگی و پرورشی وزیر آموزش و 

پرورش در همایش کشوری آموزش و پرورش اعالم کرد : 
 ۷۶۰ دارالقرآن در سراسر کشور احيا شد و ۱۷ ميليون 
رشته دانش آموز در برنامه های پرورشی مشارکت دارند

علیرضا کاظمی معاون فرهنگی و پرورشی وزیر آموزش و پرورش در 
آیین افتتاحیه سومین دوره آموزشی کارشناسان قرآن و عترت سراسر 
کشور گفت: با توجه به موانعی که در حوزه پرورشی آموزش و پرورش 
وجود دارد ، با قدرت و برنامه محوری برای رسیدن به گفتمان در این 

بخش پیش می رویم.
نقش  و  سازی  کیفیت  در  مهمی  رویکرد  کرد:  بیان  کاظمی  علیرضا 
پذیری و مشارکت دانش آموزان برای تکمیل برنامه های درسی وجود 
دارد .که می توان ۱۹ درصد برنامه های وزارت آموزش و پرورش را 
در غالب حوزه پرورشی اختصاص داده شده را یافت که سر مجموعه 

فعالیت ها را می توان ترویج اقامه نماز ، قران و عترت دانست.
وی اظهار داشت : ۱۸ برنامه شاخص نماز ، ۸ برنامه شاخص قرآن ، ۱۰ 
برنامه شاخص عترت ، ۲ برنامه شاخص امر به معروف و نهی از منکر 
و یک برنامه شاخص خالقانه در معاونت پرورشی وزارتخانه است که 
از این آمار تعداد ۷۰ هزار مدرسه با حضور ۵۰ هزار همکار پرورشی و 
۲۰ هزار روحانی برای ارتقا و ایجاد انگیزه  و احیا ۷۶۰ دارالقرآن از مهم 

ترین برنامه های این معاونت می باشد.
کاظمی صراحتآ اعالم کرد: فعالیت های پرورشی و عدم توجه خانواده ها 
به برنامه های پرورشی از جمله چالش مهم است و دارالقرآن سالهاست 
به فراموش سپرده شده است که نقش بسیار مهمی در توسعه آموزش 

کشور دارد.
انسانی در حوزه  نیروی  تاکید کرد: کمبود شدید  پرورشی  این مسئول 
کمبود  باشد،  می  معاونت  این  مشکالت  ترین  مهم  جمله  از  پرورشی 
شدید نیروی انسانی اجرای برنامه ها را با مشکل مواجه کرده است و 
برنامه های پرورشی نقشی در ارزیابی مدیران مدارس ندارد که باعث 

کمرنگ شدن فعالیت ها در مدارس گردید.
محمود پناه رئيس اداره امور قرآتی عترت و نماز اداره 
کل آموزش و پرورش و دبير ستاد اجرایی سومين دوره 

آموزشی کارشناسان عترت و نماز سراسر کشور :
فصل مشترکی بين مردم و آموزش و پرورش است و 

مسير قرآن، مسير ترویج حق است
اداره کل آموزش و  نماز  امور قرآنی عترت و  اداره  پناه رئیس  محمود 
عترت  کارشناسان  آموزشی  دوره  سومین  اجرایی  ستاد  دبیر  و  پرورش 
و نماز سراسر کشور اظهار داشت: به لطف ایزد حق توفیق خدمت به 
یافتیم که در مسیر قرآن و عترت قدم  دیار علویان  بزرگ مردانی در 

خیر بر میدارند.
قرآن  کشوری  همایش  برنامه  خوشبختانه  داشت:  عنوان  پناه  محمود 
غریب  و  پرورش  و  آموزش  وزیر  حضور  با  که  بود  نحوی  به  وعترت 
برگزار  دوره همایش  این  ویژه  استقبال  با  قرآنی کشور  مفاخر  االتفاق 

گردید.
وی ادامه داد: دستگاه اجرایی درحوزه قرآن عترت و نماز با آموزش و 
پرورش ارتباط مستقیم و غیر مستقیم دارد و در کنار آن هم برخی از 

چهره ها و نخبگان قرآنی کشور در این فضا حضور دارند.
وی با بیان اینکه هدف از همایش را پیروی و شناسایی و ترویح نماز 
بر  پرورش  و  آموزش  حوزه  در  های شاخص  فعالیت  کرد:  بیان  خواند 

و  مدارس  در  فرهنگی  و  علمی  مفاخر  ذهنی  مبتنی  و  مهارت  اساس 
همچنین محافل انس با قرآن ، افزایش انجمن قرآنی است که بدنبال 

ترویح سیره برنامه قرآنی در این مسیر هستیم.
وی اعالم کرد: فصل مشترکی بین مردم و آموزش و پرورش است و در 
همایش آموزش و پرورش سراسر کشور حدود ۱۰۰۰ نفر حضور دارند 

که کارشناسان مناطق آموزش استان مازندران غریب به ۳۲ نفر است.
مکائيل باقری معاون اداره کل عترت و قرآن آموزش و 

پرورش اعالم داشت: 
مهم ترین اهداف همایش آموزش و پرورش سراسر 
کشور تبعين برنامه های تحولی با رویکرد گفتمان 

یاری است
در  پرورش  و  آموزش  قرآن  و  عترت  کل  اداره  معاون  باقری  مکائیل 
حاشیه سومین دوره توانمندسازی کارشناسان کل و روسای ادارت قرآن 
عترت و نماز ادارات کل و آموزش و پرورش سراسر کشور در شهرستان 
رامسر اظهار داشت: ظرفیت حضور در همایش توانمندسازی کارشناسان 
ادارات کل آموزش و پرورش حدود ۱۰۰۰نفر است که با نگاه خوب و 
ویژه مفاخر کشوری به میزبانی استان مازندران و در شهرستان رامسر 

برگزار شد.
و  آموزش  کشوری  همایش  های  دوره  داشت:  بیان  باقری  مکائیل 
برای  همایشی  یکسال  که  شود  می  انجام  میان  در  یکسال  پرورش 
مدیران و سال دیگر برای کارشناسان کل عترت و قرآن انجام میگردد. 
وی اعالم کرد : مهم ترین اهداف همایش آموزش و پرورش سراسر 
کشور تبعین برنامه های تحولی با رویکرد گفتمان یاری، ایجاد درک 
مشترک سازمان، استفاده از نظرات صاحب نظران نیروی خدوم قرآنی، 
تبادل مشترک بین کارشناسان و مدیران کل و تجلیل از همکاران حوزه 
قرآنی و عترت و برنامه های جانبی دیگر است که به مدت سه روز در 

حال برگزاری است.
شعبانی معاون اداره کل آموزش و پرورش مازندران بيان کرد: 
همایش سه روزه ادارت آموزش و پرورش سراسر کشور 

با بيان تحول خالقيت ، 
نقد و نظرها در برنامه ستادی بعنوان خادمان خط مقدم 

همراه است
سومین  مراسم  حاشیه  در  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  معاون  شعبانی 
مازندران  استان  گفت:  کشور  سراسر  پرورش  و  آموزش  همایش  دوره 
به لحاظ تجربه و میزبانی برتر که در برگزاری ارودهای ملی دارد که 
کارشناسان  میزبان  استان  این  به  اعتماد  و  ریزی  برنامه  و  استقبال  با 

ادارات کل هستیم.
را  مازندران  موفق  و  برتر  مربیان  و  کارشناسان  افزود:حضور  شعبانی 
اکثر رشته ها و  در  ما  آموزان  دانش  اینکه  و  داریم  در سطح کشوری 
یعنی  مواردها  این  همه  که  دارند  مقطع  این  در  خوب  مقام  مسابقات 

اعتماد به ظرفیت مجموعه آموزش و پرورش وجود دارد. 
وی ادامه داد: بسیاری از برنامه های سطح یک کشور در مازندران برگزار 
می شود و ادارات آموزش و پرورش این استان با اجرای برنامه هایی 
برنامه های  برتر،  آثار  انتشار  با  الجمله جشنواره  تابستان من  در فصل 
شورای دانش آموزی با رضایت دانش آموزان، برنامه های توجیهی قرآن 
و عترت در مازندران، تریبون آزاد در غالب نقد و بررسی به برنامه های 
آموزشی ، بررسی حضور دانش آموزان در نماز، تحرکات بعد همایش 

های اجرایی و .... برنامه های فوق العاده خوبی اجرایی می شود. 
وی گفت: همایش سه روزه ادارت آموزش و پرورش ادارات کل سراسر 
بعنوان  ستادی  برنامه  در  نظرها  و  نقد  خالقیت،  تحول  بیان  با  کشور 

خادمان خط مقدم برگزار می شود.

مازندران میزبان سومین همايش قرآن و عترت سراسر کشور 


