
ی  ن ی  ه ع ی و ن ی  ه ع  ننوید صا وید صا و

I 
 

   هاو گرايش هاگيريجهت

  بيانيه ماموريت :بيانيه ماموريت :۞۞

ما اعتماد مي ما اعتماد مي   براي حركت به سوي زندگي متعالي است.مي خواهيم كساني كه بهبراي حركت به سوي زندگي متعالي است.مي خواهيم كساني كه بهماموريت ما تعليم و تربيت ماموريت ما تعليم و تربيت 

  كنند در ايجاد ارتباط با خود، ديگران،جهان هستي و خدا به توانمندي هاي موثري دست يابند.كنند در ايجاد ارتباط با خود، ديگران،جهان هستي و خدا به توانمندي هاي موثري دست يابند.

  ارزش ها و اصول مطرح در تحقق اين ماموريت:ارزش ها و اصول مطرح در تحقق اين ماموريت:

   تمركز بر تعليم و تربيت انسان هايي خدا باور، اخلاق مدار ،انديشمند و نقاد است كه مسئوليت پذيري تمركز بر تعليم و تربيت انسان هايي خدا باور، اخلاق مدار ،انديشمند و نقاد است كه مسئوليت پذيري

  نوع دوستي و نظم و تعادل از ويژگي هاي برجسته آن باشد.نوع دوستي و نظم و تعادل از ويژگي هاي برجسته آن باشد.،رواداري،قانون گرايي و ،رواداري،قانون گرايي و 

بيانيه ماموريت و نقشه راهبردي همه افرادي كه در  مجتمع نويدصالحين  فعاليت 

هاي بلند، ميان و كوتاه مدت ن نوشته برنامهينمايند، متن حاضر است. بر اساس امي

گيرد و تمام همكاران اجرائي و اداري، اساتيد و مدرسين، مربيان شكل ميمجتمع 

  ها هستند.گيريفرهنگي و پرورشي متعهد به تبعيت از اين جهت

هاي مختلف هاي افراد و تشخيص مصاديق اين برنامه در دورهبه طور طبيعي دريافت

ش به تشخيص يخوهاي متفاوت اي از آموزهمتفاوت است و هر مربي بر اساس آميزه

  يابد.موردي دست مي

تواند هر مجموعه از جمله همكاران اين مجتمع را در همكاري و مشورت تيمي مي

  ي راه، ياري رساند.يابي به دريافت مشترك از نقشهدست
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   يادگيري مستمر و لذتمند،پژوهنده بودن،روحيه كار تيمي،كارآمدي و اثربخشي فراگيران از ويژگي يادگيري مستمر و لذتمند،پژوهنده بودن،روحيه كار تيمي،كارآمدي و اثربخشي فراگيران از ويژگي

  هايي است كه در تعليم و تربيت خود همواره مد نظر قرار دهيم.هايي است كه در تعليم و تربيت خود همواره مد نظر قرار دهيم.

   دانيم كه با كيفيت برتر و بهره گيري از دانيم كه با كيفيت برتر و بهره گيري از اساسي ترين كار در تحقق اين خواسته ها را تعليم و تربيتي مي اساسي ترين كار در تحقق اين خواسته ها را تعليم و تربيتي مي

  فناوري ها و دستاورد هاي نوين در محيطي امن ارائه شود.فناوري ها و دستاورد هاي نوين در محيطي امن ارائه شود.

  يادگيرندگان توجه داشته باشيم و آنان را در مسير استعدادهايشان يادگيرندگان توجه داشته باشيم و آنان را در مسير استعدادهايشان   سعي مي كنيم به تفاوت هاي فرديسعي مي كنيم به تفاوت هاي فردي

  هدايت كنيم.هدايت كنيم.

  سير رشد و خودكفايي گام بردارد سير رشد و خودكفايي گام بردارد ما معتقديم كه ماموريتمان محقق نمي شود مگر اينكه سازمانمان در مما معتقديم كه ماموريتمان محقق نمي شود مگر اينكه سازمانمان در م

و اين نيازمند سازمان و كاركناني يادگيرنده ،پويا و روزآمد همراه با روحيه كار تيمي است؛سازماني و اين نيازمند سازمان و كاركناني يادگيرنده ،پويا و روزآمد همراه با روحيه كار تيمي است؛سازماني 

  پيشرو كه خود را آماده ورود به جامعه دانش محور كند.پيشرو كه خود را آماده ورود به جامعه دانش محور كند.

  راهبرد ها:راهبرد ها:۞۞

كاركنان و است. وجهه همت موسس، مديريت،  تربيتيدر درجه اول معنوي و  مجتمعگيري جهت .١

بيني هاي مختلف كه صاحب روح و جهانن در رشتهايد نسلي باشد از عالمان و متخصصادبيران ب

 پرورده شده باشند. باورمدار و بانشاط وانگيزهباشند و  اخلاقي

بايد ضمن شناخت كافي از شرايط جغرافيايي، سياسي، تاريخي و اقتصادي  مجتمعآموزان دانش .٢

و تلاش براي سربلندي كشورشان، به اين آب و خاك و هموطنانشان عشق بورزند و خدمت به آن 

طوركلي ها و بناهاي تاريخي و بههاي تمام عمرشان باشد. بازديد از موزهكشورشان سرلوحه فعاليت

هنگي و نيز بازديد از عناصر جغرافيايي از قبيل كوه و جنگل و بندر و دريا مشاهده عيني ميراث فر

شان خواهد شد و در آنان انس و علاقه و دلبستگي ايجاد خواهد سبب آشنايي بيشتر جوانان با ميهن

 كرد و احساس تكليف نسبت به دفاع از كشور و تقويت محاسن و رفع معايب را بر خواهد انگيخت.

است. تعبد و انس با خدا و  مجتمعآموزان از اصول مسلم لاقي و طهارت روح دانشحفظ سلامت اخ .٣

اي معنوي و برخورداري از تقوا و قدرت اجتناب از معصيت و عدم آلودگي به آلام و داشتن روحيه

 هاي تربيتي ما است.رلوحه برنامهشود، سآفاتي كه خصوصا در اثر فساد اخلاقي دامنگير جوانان مي

عميق  فتن درس و تحصيل و مطالعه و فهم اندوزي و جدي گرآموزي و دانشروحيه علمداشتن  .٤

ها و نيز برخوردار شدن از هاي درسي و اكتفا نكردن به مطالب موجود در آن كتابمطالب كتاب

هاي لازم براي تحقيق و پژوهش و كسب به مهارتروحيه بحث و مناظره و استدلال و مجهز شدن 
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هاي دانشگاهي و علمي عالي از اصول قطعي و اهداف اصلي تاسيس رود به عرصهآمادگي براي و

 است. مجتمع

آموزان و پرورش روحيه هنري و تلطيف ذوق و عواطف و استعدادهاي ادبي، هنري و فرهنگي دانش .٥

آموزان با رعايت حدود و هاي ذوقي دانشايجاد فضاي مطبوع و دلپذير با استفاده از انواع فعاليت

 است. مجتمعهاي گيريازين از جمله جهتمو

هاي سالم هاي ورزشي و برگزاري مسابقات و رقابتايجاد شور و نشاط و تحرك از طريق فعاليت .٦

 آموزان و پرورش جسماني آنان از جمله اهداف ماست.ورزشي ميان دانش

اي و دسته داري از گروه، جناحآموزان براي كسب بينش سياسي بدون جانبسازي دانشآماده .٧

 خاص.

را بعنوان  مباني اخلاقيبار بيايند و  و پژوهش آموزان اهل بصيرت و تعقلتا دانش بايد تلاش شود .٨

عقلاني و استدلالي و منطبق بر مصالح حقيقي فردي و اجتماعي انسان بشناسند. آنان بايد راه  اصولي

 نقد و بررسي عالمانه را بياموزند و تمرين كنند.

و مراسم مذهبي وقتي مطلوب است كه با رعايت اعتدال و دوري از افراط و تفريط و اجراي احكام  .٩

هاي در حد عمل به واجبات و ترك محرمات و منكرات انجام بپذيرد. در اين راستا بايد از روش

مدرسه بايد تلاش كند تا زمينه براي عمل  تشويقي و اختياري استفاده شود، نه تحميلي و اجباري.

آموزان ديگر كه مند مورد تشويق قرار گيرند و دانشآموزان علاقهت فراهم شود و دانشبه مستحبا

 شركت ندارند مورد تحقير قرار نگيرند.

آموز و اولياء وي توسط كاركنان مدرسه، از ضروريات است ليكن اين موضوع نبايد با تكريم دانش .١٠

رخوردها و ارتباطات بايد ادب و احترام كاري و زيرپاگذاشتن اصول اشتباه گرفته شود. در بملاحظه

وجه مجاز رعايت شود و از اولياء هم همين انتظار خواسته شود. تنبيه بدني، توهين و تحقير به هيچ

 هاي مدرسه بايد حذف شود.نيست و كلا از برنامه

نه عمل نظري نباشند بلكه در صحاي تربيت شوند كه تنها يادگيرنده مطالب آموزان بايد بگونهدانش .١١

 اي را درهاي مختلف جايگاه ويژهها و كارگاهكارآزموده و توانا باشند. به همين جهت آزمايشگاه

آموزان كار تيمي را تمرين كنند و تربيت دهد. در اين عرصه بايد دانشبه خود اختصاص مي مجتمع

يل اين هدف گيرند و اصول كارهاي پژوهشي را بياموزند. همچنين براي تكمكار جمعي را فرا 

 پذير بار بيايند و در كار اداره مدرسه مشاركت داده شوند.آموزان بايد مسئوليتدانش

ها و شود در قالب نظرخواهيآموزان در اموري كه به آنان مربوط مياستفاده از نظرات دانش .١٢

كند كه آنان ردپايي از نظرات خود در آموزي اين زمينه را در مدرسه ايجاد ميشوراهاي دانش
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با كنند و اين موضوع باعث ايجاد همكاري آزادانه و موثرتر در امور اجرائي ها احساس گيريتصميم

 كند.تر ميشود و كار اداره مدرسه را براي آنان سهلمسئولين مي

ها از امكانات مالي بيشتر همواره ممكن است در مدارس خصوصي به جهت برخورداري خانواده .١٣

و تبذير قرار گيرند. بايد مواظب بود كه  طلبي و اشرافيت و اسرافگرايش به سمت راحتمعرض 

ها با اين روحيه مبارزه كند و ريزيسوق نكند بلكه در برنامهمدرسه نه تنها به اين سمت 

آموزان را طوري بار بياورد كه آماده سازش با دوران احتمالي سختي در زندگي باشند. به دانش

ها در انجام بعضي امور شخصي مثل حفظ نظافت محيط، اداره همين منظور بهتر است بچه

 رتيب افرادي متكي به نفس و با عرضه بار بيايند.نهارخوري و ... مسئول باشند و بدين ت

آموزان را اهداف مهم هر مدرسه است، پس دانشاز آموزان به رشته و دانشگاه مورد علاقه ورود دانش .١٤

هاي مهم در اين زمينه هاي اوليه تحصيل براي اين انتخاب آماده كرد كه يكي از فعاليتبايد از دوره

هاي كار است. به همين دليل مدرسه بايد برگزاري بازديد از ل و محيطآموزان با مشاغآشنايي دانش

هاي تحصيلي و مشاغل را در كارخانجات، موسسات توليدي و خدماتي و سمينارهاي معرفي رشته

آموزان با بزرگان و پژوهشگران برجسته، مخترعين و دهد. ملاقات دانشهاي خود قرار متن برنامه

 را در اين زمينه ياري دهد. تواند مدرسهمكتشفين مي

م است. مسئولين بايد در تنظي مجتمعترين اصول پرورشي گسترش امر كتابخواني و پژوهش از مهم .١٥

هاي ريزياي به اين مسئله بدهند و در برنامهجاي برجسته ها،درس هاي درسي و طرحبرنامه

آموزان به اين نوع دانش ،آوردهاهاي دستپرورشي نيز با برگزاري مسابقات كتابخواني و نمايشگاه

، سالن فضاي مجازيها تشويق شوند. همچنين امكانات و فضاهاي لازم همچون كتابخانه و فعاليت

 نمايش و ... با دست و دلبازي در مدرسه فراهم شود.

هاي تشويقي روش ،تر با بحث يادگيريبرخورد جدي به جهت آموزان ايجاد تحرك در دانشبراي  .١٦

 اي مدون و هدفمند داشته باشد.بيشتر سودمند است، لذا مدرسه بايد براي اين منظور برنامه

شوند، لذا مدرسه و خانواده دو بال براي رسيدن به اهداف آموزشي و پرورشي مدرسه محسوب مي .١٧

ها برقرار كر در اين هتعاملي تنگاتنگ و اصولي با خانواداي تدوين شوند كه ها به گونهبايد برنامه

 ها و مراسم مذهبي و ملي نبايد غافل شد.مورد از نقش جلسات آموزش خانواده و برگزاري همايش

  


