ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ اﻣﺮوز
ﻣﺪارس ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﭘﺸﺖ ﭼﺮاغ ﻗﺮﻣﺰ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی

ﻣﺪارس ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﭘﺸﺖ ﭼﺮاغ ﻗﺮﻣﺰ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی

ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﻼن ﻣﺪارس ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ذﻫﻦ ﻣﺴﻮوﻻن
وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ را درﮔﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺴﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ
ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه اﻣﺎ ﻫﻨﻮز راه ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺒﺮده اﺳﺖ.
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺧﺪﻣﺎت اراﯾﻪ ﺷﺪه در ﻣﺪارس ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و اﺟﺒﺎر در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻗﺮار دادن ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻣﺼﻮب ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺎری از ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻃﺮح رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺪارس ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در راﺳﺘﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻫﺎ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪارس ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻋﺘﺮاض ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ از درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﻼن وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪ و اﻟﮕﻮی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻬﺮﯾﻪ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی اﯾﻦ ﻣﺪارس از ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل
 90ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪ.
ﻣﺴﻮوﻻن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪارس ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻫﺪف از اﺟﺮای رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی اﯾﻦ ﻣﺪارس را در اﺑﺘﺪای اﻣﺮ و در ﺳﺎل  90اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻣﺪارس ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ
ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  15ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻦ ﻣﺪارس ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻟﮕﻮی واﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﺸﺖ ﻗﺴﻤﺖ دارد ،اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺗﺠﻬﯿﺰات ،ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻧﯿﺮوی
اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺤﻠﯽ و ﻧﺮخ ﺗﻮرم اﺳﺖ.
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺪارس ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ،ﻣﺪارس ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ دوره اول و دوم
اﺑﺘﺪاﯾﯽ و دوره اول و دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻟﯽ،ﺧﻮب و ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﻮﻧﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪارس ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪارس درﺟﻪ ﯾﮏ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺴﻮوﻻن وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
در اﺑﺘﺪای اراﯾﻪ اﻟﮕﻮی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻬﺮﯾﻪ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ اﺳﻢ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺪارس ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﺪرﺳﻪ ای درﺟﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﻣﺪارس ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
اﻣﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ اراﯾﻪ اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻣﺪارس ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺎری از ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد و ﺑﺮﻏﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻧﻈﺎرت ﻫﺎ ﺑﺎز
ﻫﻢ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪارس ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯽ روﯾﻪ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦ درﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺮﺳﯿﺪ.
اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﮐﻪ رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪارس ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﯿﺮﻣﺎه اﻣﺴﺎل اﻋﻼم ﮐﺮد ﻣﺪارس ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ از ﻣﻬﺮﻣﺎه  95ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﯿﻔﯿﺖ و
اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر رﺗﺒﻪ ﻋﺎﻟﯽ ،ﻣﻤﺘﺎز ،ﺧﻮب و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﻬﺮﯾﻪ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻣﺪارس ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ و رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪارس ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻃﺮح رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺪارس
ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در  20ﻣﺪرﺳﻪ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺮﺿﯿﻪ ﮔﺮد ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺮﻧﺎ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪارس ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻃﺮح
ﭘﮋوﻫﺸﯽ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺪارس ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ از دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﻫﻤﺖ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﻣﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد و اﻣﺮوز ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﻃﺮح ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ.
وی اﻓﺰود :اﻫﺪاف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻃﺮح ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺪارس ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ،اﯾﺠﺎد وﺣﺪت روﯾﻪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺪارس در راﺳﺘﺎی
ارﺗﻘﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﺎن ،ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪارس و اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺎﻟﯽ و ارﺗﻘﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺪارس
ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در راﺳﺘﺎی ﻣﻔﺎد ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺖ.
وی ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺎت ﻃﺮح ﮔﻔﺖ :ﮐﺎر ﺑﺰرگ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻋﻠﻤﯽ در ﺣﻮزه ﭘﮋوﻫﺶ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ
ﮐﺸﻮر و ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﺮای ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﻣﺪارس ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸﯽ در ﻣﯽ آﯾﺪ.
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪارس ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ اﻓﺰود :در ﮐﻨﺎر ﻃﺮح رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺪارس ،ﻃﺮح ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪارس ﻧﯿﺰ درﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮑﻤﻞ اﯾﻦ ﻃﺮح اﺳﺖ و
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب رﺳﯿﺪ و ﺑﺮای اﺟﺮای ﺳﺮاﺳﺮی آن در ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺮد.
ﮔﺮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﻤﻞ ﻃﺮح رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺪارس  ،ﯾﺎدآورﺷﺪ :ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎن در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻃﺮح

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮر وﯾﮋه و ﺟﺪی دﻧﺒﺎل ﺷﻮد و ﺗﻼش دارﯾﻢ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻣﺘﻨﺎوب ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل آن ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ آن را ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ.
وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻃﺮح رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی در ﻣﺪارس ﺑﻮده و درﺧﻮاﺳﺖ اراﯾﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ را داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح
ﻣﺨﺘﺺ ﻣﺪارس ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸﯽ آن ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ از اﻧﺘﺸﺎر ﻃﺮح ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد.
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪارس ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ در
 13ﻫﺰار ﻣﺪرﺳﻪ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮔﺮد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺪارس ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ در ﺳﺎل ﺟﺎری اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺪارس ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ  20درﺻﺪ ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ در
ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،اﻓﺰود :ﻣﺪارس ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ،ﻫﯿﺎت اﻣﻨﺎﯾﯽ و آﻣﻮزش از راه دور در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ 11درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺎﯾﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻧﯿﺰ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺮﻧﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺪارس ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﺒﺤﺚ ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر درﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻊ اﺟﺮا ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻠﯽ ﭘﻮرﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ دارد ،اﻓﺰود :ﺑﻪ ﺟﺮات ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﺪﻋﺎی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،دﺧﺎﻟﺖ و ﯾﺎ ورود ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺧﺎرج از آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻣﺴﺎﯾﻞ دروﻧﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ ﺻﺪای ﻣﻌﻠﻢ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ:ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺳﺎل  94ﮔﺸﺖ ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ،ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺛﺒﺖﻧﺎم داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻣﺪارس ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ و ﻣﯿﺰان
ﺷﻬﺮﯾﻪ درﯾﺎﻓﺘﯽ از واﻟﺪﯾﻦ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داد.
ﭘﻮرﺳﻠﯿﻤﺎن اداﻣﻪ داد :ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ،ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺪارس ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ دو ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺼﺐ ﻧﮑﺮدن ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﻣﺼﻮب
وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﺗﺎﺑﻠﻮ اﻋﻼﻧﺎت ،ﭘﺮوﻧﺪهای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان 'ﻋﺪم درج ﻗﯿﻤﺖ' ﺑﺮای ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ داد.
وی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯿﺰان ﺷﻬﺮﯾﻪ درﯾﺎﻓﺘﯽ از واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﺑﻮد و ﻗﺮار ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﭘﺮوﻧﺪه
دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮔﺮاﻧﻔﺮوﺷﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد.
در آن زﻣﺎن رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪارس ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪ اﻗﺪام ﮔﺸﺖ ﺗﻌﺰﯾﺮات واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داد و ﮔﻔﺖ':ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺑﻼﻏﯽ و
اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ وزارت آﻣﻮزش وﭘﺮورش ،ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺟﻊ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ادارات ﮐﻞ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺣﻖ ورود ﺑﻪ ﺣﻮزه آﻣﻮزش و ﭘﺮورش را
ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﺧﺎﻟﺘﯽ در اﻣﻮر ﻣﺪارس و ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ '.اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺑﻪ اﯾﻦ اﺧﻄﺎرﻫﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی و ﯾﺎ درﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺪارس ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ ﻧﻈﺎرت ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ،ﮔﻔﺖ :ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﻮﺳﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺪرﺳﻪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺤﺚ ' ﺧﻮدارزﯾﺎﺑﯽ ' ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻋﻤﻠﯽ و ﯾﺎ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻮزه آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﯾﺎدآورﺷﺪ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ و ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪﯾﺮان و ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺳﺴﺎن ﻣﺪارس ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ،اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزرس و ﯾﺎ
ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺪارس ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﺒﻮده و آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻻزم و ﮐﺎﻓﯽ را ﻧﺪﯾﺪه اﻧﺪ و اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻧﮕﺎه آن ﻫﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ.
ﭘﻮرﺳﻠﯿﻤﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ  ،ﻣﺪرﺳﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی در درﺟﻪ ﺑﺎﻻ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ و ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺑﻪ روز ﻧﺒﻮدن ﻣﻮﺿﻮع '
ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻧﻈﺎرت ' ،ﺑﺎ ﻫﻤﺎن رﺗﺒﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم و اوﻟﯿﺎ ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽ ﺷﻮد اداﻣﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ دﻫﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ و ﻣﻼک ﻫﺎی ﻣﺪﻧﻈﺮ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ
در ﻃﻮل زﻣﺎن آن ﻫﺎ را از دﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ای در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎ رﺗﺒﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻼش و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﯾﺰی ﻣﺪﯾﺮ و ﮐﺎدر آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻻزم دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﺻﺪای ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻼک ﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺪارس ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻧﮕﺎه اول ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﯿﺎﯾﺪ.
ﭘﻮرﺳﻠﯿﻤﺎن ﯾﺎدآورﺷﺪ :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ای از ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪارس ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در رﺗﺒﻪ دو و ﯾﺎ ﺳﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آن ﻣﺪرﺳﻪ زﺣﻤﺎت زﯾﺎدی را ﺑﺮای
آﻣﻮزش ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و از ﻧﮕﺎه ﻧﺎﻇﺮان ﭘﻨﻬﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روی روﺣﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﮐﺎدر آﻣﻮزﺷﯽ آن ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﮕﺬارد ﭼﺮا ﮐﻪ
اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ درﺳﺖ ،دﻗﯿﻖ و ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺪارﺳﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﻧﺖ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﻗﺒﻞ ﻋﻨﻮان 'ﺑﺮﻧﺪ' ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و از ﻣﺰاﯾﺎی آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎی دﻗﯿﻖ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ
و ﻧﺎﻇﺮان و ﺑﺎزرﺳﺎن دﭼﺎر 'ﺧﻄﺎی ﻫﺎﻟﻪ ای' ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺎﯾﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﻮﺳﺴﺎن ﻣﺪارس ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻈﺎرت ﻫﺎ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺪارس ﺿﻌﯿﻒ و ﯾﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪارس ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺮ ﺷﻬﺮﯾﻪ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺴﯽ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ

را ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﭘﻮرﺳﻠﯿﻤﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﻈﺎم اداری را ﻣﺎﻧﻊ از ارزش ﮔﺬاری واﻗﻌﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺪارس ﺑﺎﯾﺪ در
ﻣﯿﺰان ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ 'ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﮕﻮی ﺷﻬﺮﯾﻪ ' ﺑﺮ اﺳﺎس 'ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ' ﺑﺮآورد و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ درﺟﻪ ﺑﻨﺪی
ﻣﺪارس ﻋﻤﻼ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺑﯽ اﺛﺮ اﺳﺖ.
وی ﯾﺎدآورﺷﺪ :ﺑﺤﺚ ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ در ﮐﻠﯿﺖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺪارس ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻫﻢ ﻣﻨﻄﻘﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﻓﺘﻪ ﺟﺪاﺑﺎﻓﺘﻪ ای از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﺻﺪای ﻣﻌﻠﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ داﺋﻤﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ دوﻟﺖ و وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻌﻬﺪات
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮاد  11و  12و  13ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﺪارس ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ وارد ﺑﺤﺚ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺪارس ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺷﻮد ؟
ﭘﻮرﺳﻠﯿﻤﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺪارس ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در ﮐﻠﯿﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ای اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﮑﻪ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﮕﺮ آن را ﻫﺪاﯾﺖ
ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ اوﻟﯿﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان و ذی ﻧﻔﻌﺎن آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺮدن اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﻠﺪ و ﻏﯿﺮﻣﺘﺨﺼﺺ ﺟﺰ
ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی  ،ﺧﺮوﺟﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
آدرس ﺻﻔﺤﻪ :

