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و بهار، سرآغاز هر دفتر، بهترین بهانه شد برای شروع یک اتفاق تازه در میانه راه. و عید، چه خوش آهنگ 
دلیلی، برای نو شدن. در این مسیر تازه که بی وجود شما هیچ اشتیاقی به ادامه آن نیست.

 در نامه ای به نام سالم با شما سخن می گوییم از رایحه ای که در جاده  تعلیم و تربیت خوش به مشاممان 
رسیده است. می گشــاییم پنجره ای را رو به دل های شما از مسیر سالم. پرونده ای را دنبال می کنیم از 
خواســت ها و انتظاراتی که دارید و داریم در این هزار توی پرطمطراق. پای تخته دل نازکی های آشنایان 

می نشینیم و چند کالمی را با هم تورق می کنیم از خاطرات نچندان دورمان. 
و ... سالم.

 

در این شماره بخوانید 
 دیباچه 

یادداشت دکتر فاضل، مدیرعامل مجموعه مدارس سالم

 پنجره ای رو به سالم

 باشگاه افتخار

 پرونده
چشم انداز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

 مهربان ترین یار

 پای تخته
گفتگوی اختصاصی با امیر حسین صدیق، بازیگر سینما و تلویزیون

 داستان یک خطی

Unique side 
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دیباچه
در آغاز کالم سالم 
در آغاز کالم سالم 

پــروردگار بلند مرتبه را شــاکریم کــه در مدت زمانی 
نزدیک به دو دهه فعالیت مســتمر آموزشی و پرورشی 
در مجموعه مدارس ســالم، توفیق مان داد تا همچنان 
فضای زندگی مان به شــمیم انفاس پــر مهر کودکان، 
نوجوانان و جوانانی معطر باشــد که کمر همت به تعلیم 
و تربیت ایشان بسته ایم. امروزه به لطف الهی آوازه های 
خدمت رســانی همکاران ما با چنان وســعتی طنین انداز 
شده است که خاستگاه مردمی مستحکمی برای توسعه 
کمی ایــن مجموعه در میان دانش آموزان عزیز، اولیای 
محتــرم و نیز ســایر مدارس برای اســتفاده از تجارب 

مدارس سالم، در آن به وجود آمده است. 
ما این توفیق را بعد از عنایت خداوند و نگاه مهربان شما، 
مرهون تالش مســتمر معلمین و مربیان سخت کوش 
و ســاختار نظام مندی که در آن بــر همه ابعاد وجودی 
دانش آموزان تاکید شده اســت می دانیم. در مدارس ما 
تحقیق و پژوهش، هنر و فرهنگ، سالمت جسم و روان 
و تربیــت اخالقی، حضور موفق در رقابت های گوناگون 
علمی، پژوهشــی و فرهنگی در ســطوح بین المللی و 

داخلی همواره مورد توجه بوده است. 
در سال جدیدی که پیش روست از خداوند متعال برای 
خــود و همه این عزیران، توفیق خدمت گزاری بیشــتر 
به آینده ســازان میهن اسالمی را خواستارم و برای شما 
دانش آموزان سالی همراه با موفقیت های روز افزون و 

سالمتی در کنار خانواده سالم مسالت دارم. 

2



نه
س

 ح
وه

اس
ره 

نوا
ش

رج
  د

ی
وز

ش آم
دان

تر 
تئا

ی 
جرا

ا



اول سالم - شماره 0 -  ویژه نامه نوروز 98

مــدارس موفق تالش می کننــد با تکیه بر 
اصول آموزش مدرن، نتایج ملموس و واقعی 
برای دانش آمــوزان خود به وجــود آورند. 
تربیــت دانش آموزانی که بــه دنبال تحول 
بوده، دنیا را به درســتی بشناسند و با کمک 
آن توانایی هــا و ظرفیت های درونی خود را 
توســعه دهند، اخالق مدار باشند، مسئولیت 
پذیر بوده و باالتــر از همه احترام به قانون 
را سرلوحه تمام فعالیت های خود قرار دهند، 
از جمله دستاوردهای مهم آموزش مدرن به 

حساب می آید. 
بر همین اســاس، مجموعه مدارس سالم 
ســعی می کند بــا اســتفاده از جدیدترین 
یافته های علمی، روش های خالقانه، نیروی 
انسانی کارآمد و با تاکید فراوان بر سه جنبه 
انسانی ) جسم، فکر و روان (، دانش آموزانی 
را پرورش دهد تا بتوانند با خود، خدا و جامعه 
اطــراف خود به نحو احســن ارتباط برقرار 
کرده و افــرادی موفق، متفکر و بانشــاط 
باشــند. برای نیل به این اهداف، مجموعه 
مدارس ســالم با برگزاری جشــنواره های 
فرهنگی، هنری و علمی تالش می کند این 

مسیر را برای دانش آموزان هموار سازد. 
جشنواره فرهنگی و هنری مدارس سالم با 
نام زیبای پیامبر مهربانی ها حضرت محمد 
مصطفی )ص( مزین شــده و با نام » اسوه 
حســنه « برگزار می شــود و این جشنواره 
یادبودی اســت از مرحــوم احمد حجاریان 
بنیانگذار فقید مجموعه مدارس ســالم. در 
خصوص انتخاب ایــن نام باید گفت ایمان 
راسخ مدیران مجموعه ســالم بر این باور 
اســت که پیامبر عظیم الشان اسالم الگوی 

تمام و کمال برای همه انسان هاســت. با این قصد و نیت، جشنواره مذکور از سال 
1391 کار خــود را آغاز کرد و هر ســال در ایام میالد مبارک حضرت محمد )ص(  
برگزار می شــود. ششــمین دوره این جشنواره نیز در ســال جاری همچون سنوات 

گذشته با همت مدیران، معاونان و مربیان محترم فرهنگی و هنری برگزار شد. 
تجربه گرانمایه این شش سال به خوبی نشان داده است دانش آموزان مدارس سالم 
همزمان با رشــد علمی و آموزشی و کسب نتایج درخشــان در صحنه های علمی 
کشوری و بین المللی، در بعد فرهنگی و هنری نیز نتایج درخشانی به دست آورده و 
این مسابقات مقدمه ای شده تا در دیگر مسابقات فرهنگی و هنری در سطح مناطق 

استان و کشور نیز   بدرخشند. 
جشنواره اســوه حسنه در  سه بخش آزمون کتبی، بخش حضوری و بخش ارسالی 
برگزار می شود. دانش آموزان نخبه در 23 رشته مختلف فرهنگی و هنری به رقابت 
با یکدیگر می پردازند. تفکیک رشته های موجود در هر کدام از بخش های جشنواره 

به این شرح است:
آزمون کتبی شامل: تفســیر، مفاهیم قرآنی، نهج البالغه، صحیفه سجادیه، احکام، 

کتابخوانی و انشای نماز. 
بخش حضوری شــامل: قرائت قرآن، حفظ قرآن، اذان، ســرود، مشــاعره، تئاتر و 

نمایش خوانی. 
بخش ارسالی شامل: عکاسی، نقاشی، خوشنویسی، کاریکاتور، داستان نویسی، فیلم 

کوتاه، وبالگ نویسی، انیمیشن و طراحی پوستر. 
مرحله مقدماتی این جشنواره در طول سال تحصیلی در مدارس مختلف سالم برگزار 
می شــود و در ایام تولد پیامبر اکرم )ص( مرحلــه نهایی در بخش های مخصوص 
دختران و پســران برگزار می شود. به عنوان مثال، پنجمین دوره این مسابقات سال 
گذشــته و همزمان با ایام اهلل دهه فجر با حضور بیش از 2000 دانش آموز نخبه در 
باغ موزه دفاع مقدس برگزار شــد که از سوی رسانه های نوشتاری و تصویری مورد 
اســتقبال فراوان قرار گرفت. در پایان آن مراسم نیز دانش آموزان برتر با حضور در 

مرقد امام راحل با آرمان های ایشان تجدید بیعت کردند. 
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 جضور در نخســتین نمایشگاه دســتاوردهای مدارس 
غیردولتی

نخستین نمایشگاه دستاوردهای مدارس غیردولتی، یکشنبه 5 اسفند در 
مصلی امام خمینی به مدت چهار روز گشایش یافت.

اهداف اولین نمایشگاه دستاوردهای مدارس و مراکز غیردولتی و صنایع 
آموزشی وابسته شامل معرفی دستاوردها و موفقیت های بخش غیردولتی 
در حوزه تعلیم و تربیت، تقویت رویکرد پژوهش محوری و مهارت آموزی 
در مجموعه مدارس غیردولتی، کمک به توسعه کمی و کیفی مدارس و 
مراکز غیردولتی و افزایش ســهم بخش غیردولتی، ارائه ایده های نوین 
آموزشی و تربیتی به منظور دســتیابی به اهداف متعالی تعلیم و تربیت، 
تبادل تجربیات مؤسسان و مدیران در خصوص مدرسه داری، پاسخگویی 
به نیازهــای روز دانش آموزان و معرفــی و ارائه محصوالت و تولیدات 
آموزشــی و فناوری های نوین برای تسهیل یادگیری و موفقیت دانش 
آموزان بود؛ مراســم اختتامیه نمایشگاه با حضور وزیر آموزش و پرورش 

به پایان رسید.
مجتمع مدارس سالم، به عنوان یکی از گسترده ترین شبکه های آموزشی 
نخبگان علمی و فرهنگی کشــور و به عنوان یک مجتمع بسیار موفق و 
همچنین فرهنگی در نمایشگاه با شعاری تحت عنوان »مهارت، یادگیری 
و خالقیت« حضور پیدا کرد.  مجموعه مدارس سالم به صورت موضوعی 
و تخصصی در فضایی بالغ بر 350 متر و در 9 غرفه در این نمایشــگاه 
حضور پیدا کرد. این موضوعات مشــتمل بر تحقیق و توسعه، آموزش و 
پرورش، زبان انگلیسی، فناوری اطالعات، مرکز آزمون، مشاوره خانواده، 
آموزش ابتدایــی، آمادگی آزمون ورودی دانشــگاه، پژوهش، خالقیت، 
المپیاد، فرهنگی و  ورزش  بود. در رابطه با هرکدام از این موضوع ها یک 
غرفه به صورت اختصاصی عمل می کرد و این موضوع مورد اســتقبال 
مخاطبان، دانشجویان، اولیا و سایر مدارس و مراکز آموزشی قرار گرفت. 
عــالوه بر این، جناب آقای بطحایی وزیرآموزش و پرورش و آقای ادهم 
به عنوان دبیرشــورای عالی آموزش و پــرورش و همچنین آقای حداد 
عادل به عنوان معاون پژوهشــی وزارت آموزش و پرورش، به گرمی از 
مجتمع مدارس سالم استقبال کردند. در واقع، در مقایسه با سایر مدارس، 
مجموعه مدارس سالم با قدرتی عظیم و رویکردی وسیع در این عرصه 
به تجلی رســید تا تمام جنبه های وجودی و آموزشی  را مورد توجه قرار 

دهد .
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بــرای  بســتری  کاپ،  ســام   
مخترعان نسل آینده

 ســالم کاپ، بستری برای مخترعان نسل 
آینده

مدارس سالم عالوه بر فراهم کردن بستری 
به منظور بروز استعدادهای دانش آموزان در 
عرصه های هنری و فرهنگی، تالش می کند 
در بعد پژوهشــی و علمی نیز فرصت های 
مناسبی در اختیار دانش آموزان قرار دهد. بر 
با عنوان  همین اساس، ساالنه جشنواره ای 
» ســالم کاپ « برگزار می شود که در واقع 
مدارس سالم  پژوهشی مجموعه  مسابقات 

به حساب می آید. 
ایــن جشــنواره متشــکل از دو بخــش 
دستاوردهای علمی و مســابقات پژوهشی 
اســت که هر ســاله بــا هــدف تقویت و 
توســعه روحیه تحقیق و پژوهش در سطح 
برگزار می شــود. در بخش  دانش آمــوزی 
دســتاوردهای علمی،  اختراعات، اکتشافات 
و مقاالت شرکت کنندگان در 11 حوزه  برق 
و الکترونیک، علوم انسانی، مکانیک، هنر و 

عکاسی، ادبیات و زبان فارسی، ریاضی، شیمی، فیزیک و اخترفیزیک، 
پزشــکی و علوم زیســتی، کامپیوتر و معماری به رقابت می پردازند. 
در بخش مســابقات نیز دست ســازه های دانش آموزان در حوزه های 
رباتیک، هوافضا، آی تی، ماشین های شیمیایی و سازه های ماکارونی 

به رقابت گذاشته می شود.
این مسابقات از سال 1390 در سه مقطع تحصیلی ابتدایی،  متوسطه 
اول و  متوســطه دوم برگزار می شــود. دانش آموزان دبستانی در این 
مســابقات در رقابت های هوافضــا، بازی های فکــری، گلدبرگ و 
ســمینارهای علمی به رقابــت می پردازند. همچنیــن دانش آموزان 
متوســطه اول و دوم در دو بخــش دختران و پســران در لیگ های 
هوافضا،  ســازه های ماکارونی،  ماشــین های شــیمیایی،  تورنمنت 
برنامه نویسی،  روباتیک و دســتاوردهای پژوهشی با یکدیگر رقابت 

می کنند. 
نکته مهم در مورد این جشــنواره این اســت کــه مجموعه مدارس 
سالم حضور در این مسابقات را محدود به دانش آموزان خود نکرده و 
شرکت برای عموم مدارس کشور آزاد می باشد. بر همین اساس، این 
مسابقات هر ساله با استقبال گسترده مدارس مختلف از سراسر کشور 
برگزار می شــود. به طور مثال، هشتمین دوره این مسابقات پژوهشی 
در آخرین روزهای سال 97  با حضور نزدیک به چهار هزار دانش آموز 
از مقاطع تحصیلی مختلف از بیش از 100 مرکز آموزشی در دانشگاه 

آزاد تهران شمال برگزار شد.
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 المپیادهای علمی
 مجموعه ای از رقابت های علمی است که در سطوح متفاوت بین دانش آموزان دوره 
های تحصیلی مختلف و به صورت ســاالنه برگزار می شود. هدف از مسابقات المپیاد، 
ایجاد بســتری مناسب برای شناخت و پرورش دانش آموزان مستعد و نیز خودباوری 
علمی در آنهاست. تشــکیل کارگروه های تیمی، مشــارکت دانش آموزان با یکدیگر 
در آمــوزش و نیز ایجاد انگیزه پژوهش  محوری در آنهــا، از دیگر اهداف اصلی این 

مسابقات به حساب می آید. 
این المپیادها در واقع مســیری ضروری و تخصصی را در جهت دهی و خوراک دهی 
علمی به دانش آموزان مســتعد ترســیم می کند. همچنین با تعمیق مطالب درسی و 
جواب دهی به پرســش های ســطح  باالی دانش آموزان، این سری مسابقات می تواند 
روحیــه پژوهش را در آنها احیا کند. افزایش اعتمادبه نفس، تقویت روحیه شــجاعت، 
منطق پذیری و آینده نگری در دانش آموزان شرکت کننده، به همراه تقویت تالشگری 
آنان در رســیدن به نتیجه مورد نظر، از دیگر اثرات مثبت شــرکت در این المپیادها 

محسوب می شود. 
در کنار این موارد باید به مزایای موفقیت در این المپیادها نیز اشاره کرد از جمله این 
که  نفرات برتر در این المپیادها دوران خدمت سربازی شان محدود به ارائه پروژه های 
علمی می شــود و تراز کنکوری آنها نیز  20 درصد افزایش می یابد که این مساله  در 

قبولی رشته های خوب در دانشگاه های ممتاز برای آنها نقش مهمی ایفا می کند.
باشــگاه المپیاد مجموعه مدارس سالم که در راستای این اهداف تاسیس شده است، 
با دعوت از بهترین اســاتید و مشاوران المپیاد کشور، دپارتمان های آموزش المپیاد را 
راه اندازی کرده اســت. در این مجموعه از سال ۸5 تا کنون دانش پژوهان بسیاری در 
رشته های المپیاد ریاضی، المپیاد فیزیک، المپیاد کامپیوتر و المپیاد شیمی به تحصیل 
و پژوهش پرداخته اند. از ســال 139۶ نیز باشگاه المپیاد دختران شروع به کار کرده و 
با برنامه های هماهنگ با باشگاه پسران به شکوفایی استعداد جمعی دیگر از نخبگان 
خانواده سالم مشــغول است. دانش پژوهان برگزیده در رشــته های ریاضی، شیمی، 
فیزیک، کامپیوتر و نجوم آموزش می بینند و در آینده ای نزدیک درخشش این عزیزان 
در مســابقات کشوری و جهانی برگ زرین دیگری به تاالر افتخارات مجموعه المپیاد 
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سالم خواهد افزود.
 درخشش در سطح جهانی 

یکی از افتخــارات مهم مجموعه مدارس ســالم، 
موفقیت دانــش پژوهــان آن در المپیادهای علمی 
جهانــی اســت. دانش آموزان عضو خانواده ســالم، 
عالوه بر موفقیت در المپیادهای کشوری، توانسته اند 
در ســطح جهانی نیز نتایج درخشانی از خود بر جای 
بگذارند. موید این مطلب در واقع این حقیقت اســت 
کــه 50 درصد از مدال های طالی مجموعه مدارس 
سالم به المپیادهای جهانی راه پیدا کرده اند.  عملکرد 
این دانش آموزان در سطح جهانی در کسب مدال های 
طال، نقره و برنز نیز قابل تحســین بوده است. دانش 
پژوهان عضو باشــگاه المپیاد سالم تاکنون موفق به 
کسب 3 مدال طال در رشته های نجوم و کامپیوتر طی 
سال های اخیر شــده اند. 15 دانش پژوه عضو خانواده 
سالم نیز در رشته های نجوم، شیمی، فیزیک، ریاضی 
و کامپیوتر موفق به کسب مدال نقره و ایستادن روی 
سکوی دوم المپیادهای جهانی شده اند. همچنین 3 
دانش پژوه در سال های گذشته، مدال برنز رشته های 

نجوم و فیزیک  را  از آن خود کرده اند. 
 سربلندی در کنکور

یکی دیگر از افتخارات خانواده بزرگ مدارس سالم، این 
است که شرایط و برنامه هایی را در اختیار دانش آموزان 

قــرار می دهد تــا بتوانند بهترین عملکــرد را در کنکور 
داشــته و به راحتی در دانشــگاه های معتبر و مهم کشور 

ادامه تحصیل بدهند. آمار سال های گذشته به خوبی نشان 
می دهد  دانش آموزان ســالم مســیر رو به رشــدی را طی 

کرده اند. 
طی شــش ســال گذشــته، 111 دانش آموز مدارس ســالم 

توانسته اند رتبه زیر 100 در آزمون کنکور به دست آورند. یکی از 
درخشان ترین این نتایج در سال تحصیلی 97-9۶ رقم خورد که 21 

دانش آموز مدارس سالم موفق به کسب این نتیجه شدند. در کسب 
رتبه های زیر 1000 نیز این دانش آموزان نتایج فوق العاده ای از خود بر 

جای گذاشته اند، به طوری که در مدت زمان یاد شده 903 نفر در آزمون 
کنکور رتبه ســه رقمی به دست  آورده اند. در این زمینه هم یکی از بهترین 
عملکردها در سال گذشته تحصیلی رقم خورد به طوری که 152 دانش آموز 

سالم با رتبه زیر 1000 وارد دانشگاه های مطرح کشور شدند. 
از طرف دیگر، دانش آموزان ســالم توانسته اند با کسب این رتبه های عالی، 
جزو پذیرفته شــدگان نهایی دانشگاه تهران، دانشــگاه صنعتی شریف و 
دانشــگاه علم و صنعت باشند. در این میان دانشگاه شریف سهم بیشتری 
نسبت به دو دانشــگاه دیگر داشته به طوری که در سال گذشته تحصیلی 
55 دانش آموز مدارس سالم موفق به ورود به این دانشگاه شده اند. این آمار 
برای دانشگاه تهران و دانشگاه امیرکبیر به ترتیب 33 و 12 نفر بوده است.  
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موفق در مسابقات روبوکاپ
در کنــار عملکرد موفــق در المپیادهای علمی، 
تیم های دانش آموزی مدارس ســالم طی چند 
سال اخیر در مســابقات بین المللی روبوکاپ نیز 
نتایج درخشانی به دست آورده اند. در سال 2017، 
مســابقات بین المللی روبــوکاپ در بخش های 
مختلف در شــهر ناگویا ژاپن برگزار شد که  تیم 
روباتیک دبیرستان دخترانه سالم اسالم در لیگ 
فوتبال و تیم دبیرســتان پسرانه سالم اسالم در 
رشته کواســپیس در لیگ2 مسابقات جهانی به 

مقام قهرمانی رسیدند. 
در دومیــن دوره  مســابقات روبوکاپ آســیا و 
اقیانوســیه در جزیره کیش نیز تیم های مختلف 
مدارس سالم موفق به کســب مدال شدند. در 
لیگ ربــات امدادگر مجازی، تیــم Echoic از 
مدرسه سالم رسالت نایب قهرمان شد. در بخش 
امدادگر فضای مشــترک پیشرفته هم تیم سالم 
یوسف آباد در کنار چند تیم دیگر به طور مشترک 

به مقام قهرمانی رسید.
 

 پیروزی در المپیادهای کشوری
باشگاه المپیاد مجموعه مدارس سالم، با بهره گیری از کادری مجرب و 
توانمند، توانسته بستر مناسبی را برای موفقیت و پیشرفت دانش آموزان 
این مدارس فراهم کند. کســب مدال های متعدد طال، نقره و برنز به 
خوبی نشــان می دهد حمایت و راهنمایی مربیان این باشگاه در کنار 

تالش دانش آموزان به بهترین شکل ممکن به ثمر نشسته است. 
دانش پوهان عضو این باشــگاه در کسب مدال طال در سال های اخیر 
عملکرد درخشانی داشته و تا کنون توانسته اند 42 مدال طال در سطح 
کشوری به دســت آورند. این عملکرد فوق العاده در کسب مدال های 
نقره و برنز نیز ادامه داشته و دانش آموزان مدارس سالم موفق شده اند 
97 مدال نقره و ۶9 مدال برنز در رشــته های شیمی، فیزیک، ریاضی، 

کامپیوتر و نجوم به دست آورند.  
در میان پنج رشته اشاره شده، دانش آموزان سالم بهترین عملکرد را در 
المپیادهای شیمی داشته اند به طوری که 4۶ نفر از دانش آموزان در این 
رشته موفق به کسب مدال های طال، نقره و برنز شده اند. بعد از شیمی، 
بهترین عملکرد مربوط به رشته نجوم است که 43 دانش آموز در سطح 
کشور موفق به کسب مدال شده اند. رتبه بعدی در اختیار رشته ریاضی 
با 41 مدال اســت. کامپیوتر و فیزیک بــا 40 و 3۸ مدال در رتبه های 

چهارم و پنجم قرار گرفته اند. 



پرونده
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 چشم انداز روشن سند تحول آموزش و پرورش
ســند تحول بنیادیــن آموزش و پرورش طــی ۸ فصل و 23 هدف 
عملیاتــی تنظیم، و برای تمام اهــداف در مجموع 13 راهکار تعیین 
شده اســت که در آذرماه سال  1390هجری شمسی توسط شورای 

عالی انقالب فرهنگی تصویب و برای اجرا ابالغ شد .
 گزیده هایی از اهداف 23 گانه به این شــرح اســت: در حوزه های 
پرورشی و تربیتی، ارزش های انقالب اسالمی، فرهنگ حیا و عفاف، 
تقویت بنیان خانواده، تامین و بســط عدالت، تنوع بخشی به محیط 
یادگیری، افزایش نقش مدرســه و نظام تعلیم و تربیت در رشــد و 
تعالی کشــور و محله، مشارکت بخش عمومی و غیر دولتی، جایگاه 
حرفه ای منابع انســانی، برنامه درسی تربیت معلم، جبران خدمات و 
تامین رفاه نیروی انســانی، نقش شــوراها، متناسب سازی فضاهای 
تربیتی، کارآمدی علوم انسانی، تنوع بخشی در ارائه خدمات آموزشی 
و فرصــت های تربیتی، فن آوری های نوین، نوآوری، ارزشــیابی و 
تضمیــن کیفیت، تنوع بخشــی به منابع مالــی و مدیریت مصارف، 
بازنگری و باز مهندســی ســاختارها، مدیریت و راهبری آموزشی و 

تربیتی و پژوهشی.
در ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش که از نظر اسناد باالدستی 
مهم ترین، جامع ترین و کامل ترین اســناد در حوزه آموزش و پرورش 
است، موضوعات خانه و خانواده، مدرسه، معلم، دانش آموز و آموزش 
و پرورش، از محورهای اصلی به حســاب می آیند. تهیه سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش  با اســتفاده از صاحبان نظر و کارشناسان 
خبره و متخصص و با تجربه در دانشــگاه و حوزه علمیه و آموزش و 
پرورش تهیه و تدوین شــده و مــورد تایید و تصویب نهایی اعضای 

محترم شورای عالی انقالب فرهنگی قرار گرفته است.
 این سند ملی برای پرهیز از تقلید الگوهای آموزشی و تربیتی وارداتی 
و غربی است و در مسیر تحقق اهداف استقالل فرهنگی و آموزشی 

و تدوین الگوی اسالمی – ایرانی و انقالبی قرار 
دارد و با اتکا به ســرمایه های درون زا، مصداقی 
از شــعار اصیل »ما می توانیم« به شمار می آید. 
البته بهره منــدی از تجربیات موفق و یافته های 
سالم پژوهشی ســایر کشورها را می توان به کار 
گرفــت، به شــرط آن که اســتحاله فرهنگی و 
آموزشــی نباشد و تسلیم محض و هضم در آنان 

نشود. 
 تحلیل محتوای این ســند نشــان می دهد ایران 
اســالمی تقریبا در یک دهه آینــده، جایگاهی 
بس عظیــم و اثرگذار در توســعه کمی و کیفی 
ساختارهای آموزشی و پرورشی خود خواهد داشت 
. پیشرفت شگرفی که خروجی آن، دانش آموزاِن 
دانش پژوه و اخالق محوری اســت که آمادگی 
الزم برای نقش آفرینی در آینده سازی کشورشان 
را از پیش کســب کرده اند.  پیش بینی های آینده 
پژوهانه با این فرض که همه برنامه های ســند 
در حوزه های مختلف با دقــت و جامعیت انجام 
پذیرفته، می گوید آموزش و پرورش از چند حیث 
دگرگون شده و توانایی این را به دست آورده که 
به معنای واقعی کلمه تحول یافته و اهداف خرد 
و کالن خود را محقق نماید .  بنابراین اگر چالش 
های اجرایــی و فرآیندی ســند از پیش مرتفع 
شــود ، می توان امید داشت تحول واقعی مدنظر 
سیاستگذاران و مدیران ارشد نظام تعلیم و تربیت 

به خوبی محقق شده و استقرار یابد.
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 نقش مدرسه در سند تحول 
بر پایه این سند، تحول مدرسه جلوه ای از تحقق مراتب حیات طیبه،  
زمینه ســاز درک و اصالح موقعیت توسط دانش آموزان و تکوین و 
تعالی پیوســته هویت آنان براساس نظام معیار اسالمی تعریف شده 

است. بر این اساس، برخی از ویژگی های این مدارس عبارتند از: 
تجلی بخش فرهنگ غنی اســالمی، انقالبی در روابط و مناسبات با 

خالق، جهان خلقت، خود و دیگران 
نقش آفرین در انتخاب آگاهانه، عقالنی، مسئوالنه و اختیاری 

برخوردار از مربیان دارای فضائل اخالقی و شایستگی های حرفه ای 
با هویت یکپارچه توحیدی براساس نظام معیار اسالمی 

دارای تعامل اثربخش با مســاجد و دیگر نهادهــا، مراکز مذهبی و 
کانون های محلی نظیر فرهنگسراها و کتابخانه های عمومی 

دارای پیونــد موثر با موضوعات و مســائل جامعه در مقیاس محلی، 
منطقه ای و ملی با حضور فعال در حیات اجتماعی 

 معلمان در سند تحول
در ســند تحول بنیادین نگاه ویژه و ممتازی به معلم شــده اســت. 
دراین ســند، معلم به عنوان پژوهشگر و استاد شناخته شده است و 
نه کارمند؛ این در حقیقت یک تحول عمیق و اساسی در تاریخ نظام 
آموزش و پرورش به حساب می آید که اگر در عمل هم موفق شود، 
نظام آموزشــی به معنای واقعی کلمه متحول خواهد شد؛ زیرا معلم، 

ضامن تحول واقعی در آموزش وپرورش است. 
اگر بهترین محتوا، پیشرفته ترین امکانات و تجهیزات آموزشی در آموزش 
وپرورش پیاده شــود اما معلم تغییر نیابد یا معلم با آن محتوا وامکانات 
همسو نباشد، تمام حرکات ابتر خواهد ماند. استاد لحاظ کردن معلم در 
سند تحول بنیادین یعنی یک معلم پیش از این که معلم باشد، پژوهشگر 
اســت؛ به عبارت دیگر، پژوهشــگری مقدمه معلمی است و اگر معلم 
پژوهشگر نباشد، نمی تواند معلم باشد و این همان نکته ای است که در 
ســال های پیش در نظام آموزشــی از آن غفلت شده و معلم را کارمند 

محسوب کرده بود. 
معلم در سند تحول بنیادین به عنوان فردی فکور، پژوهشگر و استاد است 
که در فرآیند آموزش و یادگیری فعال است و سعی دارد فرآیند یادگیری 
و آموزش اثربخش باشــد و این محقق نخواهد شد، مگر این که معلم 

پژوهشگر باشد. رمز موفقیت هر ، فعالیت در راستای برنامه های سند 
تحول بنیادین است. 

 نگاه ویژه به دانش آموزان 
دانش آموز در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به عنوان یک 

تربیت پذیر فعال دیده می شــود؛ بنابراین در تمام سند به جای واژه 
تربیت کردن، از واژه تربیت شــدن استفاده شده است. در نگاه اول 

که مبتنی بر تربیت کردن اســت، کار اصلی بر دوش معلم اســت و 
دانش آموز عنصری منفعل به حساب می آید. اما در نگاه دوم، معلم تنها 
تسهیل گر فرآیند تربیت پذیری دانش آموز است که در فرآیند یادگیری و 

یاددهی همه چیز به اراده، انگیزه و تالش او بســتگی 
دارد.

در سند تحول بنیادین، فقط به ساحت تربیتی و علمی 
دانش آموز تاکید نشــده، بلکه بر استعدادهای متنوع و 
متکثر و متوازن دانش آموزان توجه ویژه شده و بر این 
اساس نظام آموزشــی وظیفه دارد تمام ابعاد وجودی 
دانش آموز را شناسایی و زمینه پرورش استعدادهایش 
را فراهــم کند. در ســند تحــول از دانش آموز خالق،  
کارآفرین، متخلق به اخالق الهــی مثبت گرا، امیدوار 
به آینده، هدفمند، ظلم ستیز و عدالت گستر، به عنوان 
دانش آموز برتر یاد شــده که مدارس موظف به فراهم 

آوردن زمینه دستیابی به این ویژگی ها هستند.
در کنار ایــن موارد، دانش آموز بایــد کارگروهی را در 
مدرسه یاد بگیرد و با مسئولیت های فردی و اجتماعی 
در کالس درس و مدرسه آشنا شود. در حقیقت در تراز 
جمهوری اســالمی، دانش آموز باید با باور به اعتقادات 
دینی و وفاداری به ارزش های اسالمی و ایرانی با ادبیات 
جهانی آشنایی داشته و مســئولیت خود را در صحنه 
ملی و جهانی انجام دهد و 
برای خود اصالت فردی و 
خانوادگی و رسالت ملی و 

جهانی قائل باشد. 
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 تاکید مقام معظم رهبری بر سند تحول
» امروز آموزش و پرورش یک سند مکتوبی در دست دارد که شیوه تحول بنیادی در آموزش و 
پرورش را تعیین کرده. خیلی خوب، بخشی از این کار انجام گرفت. منتها این سند مثل نسخه 
پزشک اســت، اگر ما به پزشــک مراجعه کردیم، حق معاینه هم دادیم و پزشک هم معاینه 
کاملی کرد و یک نسخه ای نوشت و به ما داد، ما هم توی جیبمان گذاشتیم، رفتیم خانه و فکر 
کردیم تمام شد، این با نرفتن پیش پزشک هیچ تفاوتی ندارد، جز این که یک پولی هم خرج 
کردیم و یک راهی هم رفتیم. دوا را باید گرفت، دارو را باید مصرف کرد. در این نسخه نوشته 
شــده که چه دارویی را، چه مقداری، در چه زمانی باید مصرف کنیم. باید این کار را کرد، اگر 

نکردیم، رفتن پیش پزشک و گرفتن نسخه کان لم یکن است.
 خب حاال ما ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش را داریم، این نســخه است، این نسخه 
احتیاج دارد به این که یک برنامه ریزی دقیق بر اســاس بند بند این سند انجام بگیرد، چون 
بحث بر سر تحول بنیادین است. بحث تحول شکلی که نیست. شکل جدید آموزش و پرورش 
ما ســوغاتی بود، وارداتی بود، اهدافی پشت ســرش بود. خوب، ما سال ها هم به این شکل 
عمل کردیم. باالخره اگر خودی هم بود، اگر از درون برآمده و جوشــیده هم بود، بعد از سال 
ها انسان به یک اشکالی برخورد می کند، لذا یک نوسازی الزم است پس این تحول بنیادی 
یک کار الزمی هست. اگر می خواهیم تحول بنیادی در آموزش و پرورش انجام بگیرد، یعنی 
این پولی که شــما خرج می کنید، این وقتی که شــما می گذارید، این همه معلمی که شما در 
سراسر کشور به مدارس و سراغ دانش آموزان می فرستید، اگر بخواهیم اینها چند برابر اثرکند 
و به شکل بهینه از آن بهره برداری شود، باید این تحول صورت بگیرد. این تحول احتیاج دارد 
به برنامه ریزی باید قدم به قدم این ســند تحول برنامه ریزی شود.« )بیانات رهبری در دیدار 

جمعی از معلمان 1391/2/13(
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 ایوان منحصر به فرد
نمی دونم چند نفر از شــما کــه دارید این 
نوشــته رو می خونید به محدودیت آدم ها 
اعتقاد داریــد؛ محدودیت به این معنا که ما 
نمی تونیم همه چیز رو تو دنیا تجربه کنیم 
و اصال هم قرار نیســت  ایــن کارو بکنیم. 
خب نــه فرصتش رو داریم و نه توانایی اش 
رو . ولی شاید خیلی از شماها به این اعتقاد 
داشــته باشید که با کتاب خوندن میشه این 
مرزها و محدودیت ها رو برداشــت. میشــه 
جای هر کسی بود؛ میشه به هر جا که می 
خوای بری و هــر کاری که دلت می خواد 
انجام بدی، فقط کافیه کتابی که به فکرت 
و به تخیلت نزدیکه رو انتخاب کنی و شروع 
کنــی به ورق زدن تا به یک دنیای جدید پا 

بذاری.
 می خــوام بهتون یه کتاب معرفی کنم، یه 
رمان جذاب به اسم » ایوان منحصر به فرد«  
که شــما رو به دنیای یــک گوریل می بره. 
تعجب نکنید ایــن گوریل با همه  گوریل ها 
فرق داره، ایــن قدر که می تونه داســتان 
زندگی خــودش رو روایت کنه. ایوان بعد از 
تولد از محل زندگیش به آمریکا برده میشه؛ 
تو مســیر خواهر دو قلوش می میره و ایوان 
27 سال تنها زندگی می کنه، اون خاطره ای 
از گذشــته اش نداره، فقط نقاشی می کشه 
و عاشق هنر اســت. تا وقتی که روبی، یه 
بچه فیل، وارد داســتان میشه و ایوان می 
تونه زندگی رو از دریچه چشم روبی تماشا 
کنــه. ورود روبی به قصه، به معنی شــروع 
تغییر اســت، تغییر برای زندگی بهتر. جالبه 
بدونید این کتاب بر اســاس زندگی واقعی 
یک میمون نوشــته شده! فکر کنید واقعی! 
وای این خیلــی هیجان انگیزه و فوق العاده 

است.
در قسمتی از این رمان می خوانیم:

جورج با جاروش از کنارمان رد می شــود. 
جولیــا می گوید: »بابا می شــود یک چیزی 
بپرسم.« جورج جمله او را تصحیح می کند: 
»ممکن اســت؟ درســتش این است، حاال 
بپرس.« جولیا نگاهی به کاغذش می اندازد: 
»چه فرقی هست بین ناظم و نظام؟« جورج 

لبخندی می زند و می گوید: »اولی یعنی کسی که توی مدرسه مواظب 
رفتار بچه هاســت مثل خانم گارســیا. دومی یک جور عقیده است و 
غلط یا درســت بودن یک کار را نشــان می دهد؛ مثال طبق نظامی 
که من بهش اعتقاد دارم، اجازه ندارم به جای دخترم مشــق هاش را 

بنویسم.« 
جولیا نالــه ای می کند: » من می خواهم وقتی بزرگ شــدم هنرمند 
بشــوم، پس چه فرقی می کند ناظم و نظام را غلط بنویسم؟« جورج 

می خندد و به راهش ادامه می دهد...
مطمئن هســتم از خوندن این کتاب لذت می برید؛ پس زودتر برید 
و پای حرف های ایوان بنشــینید و ببینیــد چطوری دنیای خودش و 

دوستاش رو عوض می کنه.
کتاب ایوان منحصر به فرد نوشته کاترین اپلگیت، برنده مدال نیوبری 
یکی از معتبرترین جوایز ادبی کودکان و نوجوانان اســت و مناســب 

برای باالی 11 ساله هاست.
»ایــوان منحصربه فرد« به عنوان صد و ســی و چهارمین کتاب از 
مجموعه »رمان نوجوان« انتشارات افق به چاپ رسیده است و کیوان 
عبیدی آشتیانی، مترجمش آن را به تمام انسان هایی  که خودشان را 
مالــک مطلق زمین نمی دانند، دخترش و گوریلی به نام ایوان تقدیم 

کرده است.

شــما می توانید با ارائه  این تصویر در فروشگاه مرکزی  به آدرس تهران- خیابان 
انقالب- خیابان دوارده فروردین- خیابان شــهید تظری غربی- پالک 183 - نشر 
افق از تخفیف 15 درصدی جهت تهیه کلیه کتاب های این انتشارات استفاده نمایید.
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چهــره ای آرام،  موقــر با لبخندی که چشــم هایش را در 
صورتش گم می کند. امیرحســین صدیق برای چند نسل 
شمایلی از مردی آرام و مهربان است و همین ویژگی است 
که او را در آثار کودک و نوجوان به چهره ای دوست داشتنی 
تبدیل می کند. بازی در مجموعه »قصه های تا به تا«  که 
البته هیچگاه به این نام شــناخته نشد و به نام  شخصیت 
عروسکی اش یعنی زی زی گولو  معروف شد، آغاز فعالیت 
کاری امیرحســین صدیق بود. نه که آغازگر راهش باشد، 
اما این مجموعه بود که او را به عنوان بازیگری شــناخته 
شده مطرح کرد. همکاری اش البته که بعد از این مجموعه 
با مرضیه برومند ادامه داشت و در اغلب آثار او بازی کرد. 
هــر چند قصه های » تا به تا « میان بچه های دهه هفتاد 
معروف شد، اما مجموعه آثار دیگری هم بود که امیرحسین 
صدیق آن را به واســطه دغدغه ای که برای کودکان دارد 
بازی کرد. مجموعه آثــاری مثل »ماجراهای من و آقای 
اصــل تهرانی«، »کودکی غالمحســین خان« و »هتل« 
همگی ساخته مرضیه برومند. در کارنامه جمع و جور کاری 
او همکاری با کارگردان های مشهور هم دیده می شود، از 
کیانوش عیاری که در ســریال ماندگار »هزاران چشم« از 
هنر امیرحســین صدیق بهره برد گرفته تا اصغر فرهادی 
که آن سال ها سریال »داستان یک شهر«  را برای شبکه 
تهران می ساخت. گفتگویم با او درباره دوران مدرسه است. 
به همین دلیل با وجود این که در میانه بازی در یک سریال 
است، زمانی مشــخص می کند تا در این باره گپ بزنیم. 
گفتگو درست از همین جا آغاز می شود که او می گوید من 
با شخص مناسبی در رابطه با این موضوع تماس نگرفته ام! 

  مصاحبه اختصاصی سالم
با امیر حسین صدیق بازیگر سینما  تلویزیون

 کار فرهنگی
 کردن به نوعی
مبارزه است
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 چــرا فکــر می کنید شــما فرد 
مناسبی برای این موضوع نیستید؟ شاید بچه 

درسخوانی نبودید؟!
چرا درســخوان بودم اما چندان موافق شــکل این 

چنینی نظام آموزشی نیستم.
 اگر نقدی در این رابطه دارید که 

بازهم فرد مناسبی برای این گفتگو می شوید.
مــن متولد 51 هســتم و مهد کودک و ســال اول 
ابتدایی ام پیش از انقالب بوده است. منم مثل خیلی 
از کودکان هم نســلم از درس فراری بودم، اما بچه 

درسخوانی هم بودم. 
 دوره مدرسه را به یاد دارید؟

به یاد دارم و نقدم هم به همان دوران در این اســت 
که معتقدم بســیاری از زمان من و هم نســالنم در 

دوران مدرسه تلف شده است. 
 مصداقی از این تلف شدن دارید؟

بله مثل تغییر هربازه نظام آموزشــی و ثابت نبودن 
یک نظام آموزشــی در طی چند سال. نمره محوری 
در سال های ما و امتحانات سخت. در حقیقت در آن 
سال ها به ما زندگی کردن را آموزش ندادند و تنها به 
دنبال این بودند که ما بتوانیم نمرات بهتری بگیریم، 
 یکجور مسابقه فرسایشی که زندگی از آن دریغ شده 
بود. چیزهایی به ما آموزش دادند که احتماال در طول 

زندگی مان به هیچ دردی نمی خورد! 
برای  مشــابهی  دغدغــه  این   
متولدین آن سال هاست. این که واقعا دانستن 
جدول مندلیف به چه دردی از زندگی می خورد؟!

ببینید جدول مندلیف شــاید به دردشان بخورد، اما 
به آن نحوی که آموزش داده می شــد و از ما سوال 
می شــد قطعا جایی در زندگی ما نداشت. ما از ترس، 
سعی در یاد گرفتن داشتیم و عشق و عالقه ای در این 
میانه وجود نداشــت. می شد همین مفاهیم و دروس 
را به زبانی شــیرین تر به کــودکان منتقل کرد. ولی 
متاسفانه در گذشته نگاه به دانش آموزان هم مثل نگاه 

به سربازان اجباری بود. به این مفهوم که ما باید به هر ضرب و زوری بود 
این درس ها را یاد می گرفتیم. هیچ خالقیتی در شــیوه یاد دادن و آموزش 

وجود نداشت. 
 حاال در همین دوره، درسی بود که شما بیشتر به آن 

عالقه داشته باشید؟ 
بله من زبان ها را خیلی دوست داشتم. درس زبان انگلیسی و عربی را خیلی 

دوست داشتم و ضمنا عاشق درس ادبیات بودم. 
 فارغ از این گالیه ها دوران مدرســه خوشــی های 
فراوانی هم داشت. مثال شما دوستانی از دوره تحصیلتان دارید که 

همچنان با آنها در ارتباط باشید؟ 
بله من دوستانی از دوران دبستان دارم که همچنان با آنها در ارتباطم.  بعد 
از فوت پدرم چند سالی مجبور شدیم به شهر نیشابور برویم و سال های آخر 
دبســتان و دوره راهنمایی ام را در این شهر گذراندم. آنجا با کانون پرورش 
فکری کودکان آشــنا شدم و عضو کتابخانه و گروه تئاتر کانون شدم. البته 
که بعد از چند سال به تهران برگشتم اما همچنان با دوستان دوران دبستان 

و راهنمایی و کانون پرورش فکری در نیشابور در ارتباطم. 
 این دوســتی در حد فالو کردن صفحه اینستاگرام و 

غیره است؟ 
خیر، شاید کم همدیگر را ببینیم اما به شکل واقعی با همدیگر در تماسیم. 

البته که همچنان هم دوستان دور ولی خوبی هستیم. 
 یکی دیگر از خاطرات خوش دوران مدرســه مربوط 
می شود به معلم ها. دبیری داشتید که خوب به یاد داشته باشیدش 

و تاثیری در زندگی شما داشته باشد؟ 
بله معلم کالس ســوم ابتدایی من آقای شرفیان که بسیار در زندگی من 

تاثیر خوبی گذاشت. 
 چه ویژگی هایی داشــت که همچنان شما آن را به 

یاد دارید؟
نوع برخوردش با ما به عنوان دانش آموزان و البته نوع نگاهش در درســی 
که تدریس می کرد یعنی هنر من را شیفته این حوزه کرد. یا در آن سال ها 
معموال تنبیه به عنوان ابزاری برای معلمان بود، اما او در همان سال ها ما را 

با جذابیت شیرینی به نام تشویق آشنا کرد. 
 از او خبری دارید؟

بله اتفاقا چند ســال پیش رفتم سراغش و حتی با وجودی که من را به یاد 
نمی آورد دستش را بوسیدم. ولی همچنان همان سیر و سلوک خوبشان را 
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داشــتند. هنوز هم که هنوز است شــعری که او به ما یاد داد را به 
یاد دارم و هر جا که به من می گویند یک شــعر بخوان، این شعر 

را می خوانم. 
 خب برای ما هم بخوانید!

در این عمری که میداني
فقط چندی تو مهماني!

به جان و دل
تو عاشق باش

رفیقان را مراقب باش
مراقب باش تو  به آني

دل موری نرنجاني
که در آخر تو می مانـي و

مشتی خاک کز آني
دال

یاران سه قسمند گر بدانی
زبانی اند و نانی اند و جانی

به نانی نان بده از در برانش
محبت کن به یاران زبانی
ولیکن یار جانی را نگه دار

به پایش جان بده تا می توانی
دوره دبستان برخالف باور بسیاری یکی از مهم ترین دوره هاست. 
همین اســت که در زندگی اغلب افراد موفق، می شود ردی از یک 
معلــم این دوران را دید. همین حاال هــم که دارم وارد دهه پنجم 
زندگی ام می شــوم،  می توانم بسیاری از تاثیرات آن دوران را در 

رفتارم ببینم. 
 پس چرا اینقدر متولدین  دهه پنجاه، نسبت به 
آن دوران نگاه غم انگیز و البته نوستالژیکی دارند؟ به طوری 

که کودکان امروز را به نوعی مسخره می کنند.
البته من ایــن را قبول ندارم. کودکان امروز هم که به آنها تشــر 

می زنیم، نوستالژی دوران خودشان را دارند. 
 این نوستالژی را شما هم دارید؟

نه به اندازه دیگران. من خودآگاه یا ناخودآگاه معتقدم گذشته گذشته 
است. نگاهم همواره رو به آینده است. 

 شــما کارتان را با حوزه کــودک آغاز کردید. 
همچنان برای این رده سنی دغدغه دارید؟ 

دغدغه دارم ولی به نظر می رســد در خارج از ایران کســی دوست 
ندارد کودکان سرزمین من وضعیت بهتری داشته باشند. کودکانی 
که قرار است معلمان و سیاستمداران و پزشکان آینده ما باشند. ولی 
در این میان من تمام ســعی خودم را می کنم که همچنان در این 
حــوزه فعالیت کنم. اگر ما هم کار نکنیم خوراک فرهنگی کودکان 
ما می شــود شبکه هایی مثل جم و فیلم های خارجی. کار فرهنگی 
کردن در هر شــرایطی به نوعی مبارزه است و من هم تا جایی که 
بتوانم زکات شهرتم را در این حوزه با کار برای  کودکان می پردازم. 
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شما هم در بیان بهترین احساس خود از سالم با استاد این تصویر همراه شوید و در قالب یک جمله از زیباترین تجربه و یا احساس خود 
به سالم بنویسید.  

بهترین جمله های شما عزیزان در شماره آینده به نام خود شما چاپ و مورد تقدیر قرار خواهد گرفت.   
نوشته های خود را در قالب یک جمله کوتاه و با عنوان داستان یک خطی، همراه با نام و نام خانوادگی خود، به شماره 71059 ارسال کنید. 
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Unique side
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Salam Schools Complex is widely regarded 
as the largest school networks in Iran by 
hiring highly-educated staffs, industrious, 
professional teachers as well as dedicated 
students is pursuing the goal of educating 
superb and moral youngsters.

Salam Schools Complex is said to be 
founded in 2003 by decedent Mr. Hajjarian and 
currently, Salam is comprised of 41 schools 
in multifarious educational levels the whole 
country. In fact, it prepares an appropriate 
environment in which students could make 
headway in learning process and it is somehow 
possible to help them to accomplish all they set 
out to do by revealing their extensive expertise, 
aptitudes and demonstrating their competence.

Students are considered to assume 
responsibility and learn how to communicate 
effectively towards others. We are thought to 
serve the needs of students and educational 
services from pre-school to pre-college 
programs. It should be taken into consideration 
that diverse educational programs are held in 
all pre-college levels in form of private schools 
by utilizing highly-successful educational 
methods encompassing official science 
materials and research – culture-fate-art-sport-
practical skills.

Salam Schools Complex is believed to be the 
central core of the most expert and extremely 
competent teachers, managers, staffs as well 
and is thought to be a recognized, reliable and a 
leading organization in the realm of education. 
It is composed of a wide network in all over 
the country with environmentally sustainable 
development.

Salam school is highly-regarded as the best 
educational center in country in students’ 
and their family’s opinion. It is assumed that 
Salam is the largest and the most leading spot 
in the country. They seem to have remained 
faithful to Salam school and they strongly 
recommend this great institution to others with 
a professional integrity.

All the personnel and executive body of 



اول سالم - شماره 0 -  ویژه نامه نوروز 98

Salam have been working in a creative, 
dynamic atmosphere and due to this issue, 
they make an effort to accomplish what is 
required for the organization.

Deliberate attempt as well as learning 
leads Salam workforce to attain a high level 
of cultural, educational, executive abilities. 
Owing to this, Salam’s growth and success 
are believed to be their growth and progress. 
Furthermore, they take pride in working in 
Salam Schools Complex. They obtained 
their consent by working in it and they have 
remained faithful to Salam.

A vast majority of administrators, 
shareholders and investors who find 
themselves engrossed in education 
and culture of youngsters and feel 
a glow of pride of Salam Schools 
Complex. They are considered to 
set priorities of families and their 
students’ success rather than their 
financial benefits.

It should be noted here that there 
seem to be a large network of leader 
and faithful companies which 
presume Salam to be responsible due 
to its commitments and moreover, 
with a mutual trust they feel pleased 
with a win-win relation with Salam.

A comprehensive course program 
in Salam comprises official 
education, university entrance exam 
preparation, Olympiad, cultural, 
research, sport, vocational, having
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 The objectives of the first exhibition of private schools’ achievements and relevant educational
 industries are comprised of «An introduction of the schools’ achievements in the realm of
 education»,  Strengthening the research-based approach and skills training in the non-governmental
 schools», «Assistance to the quantitative and qualitative development of schools, providing new
 educational and training ideas for the transcendental goals of education, broadening the experiences
 of founders and school administrators and begin to respond to the needs of the students, presenting
 new products in order to facilitate the process of students’ learning. The closing ceremony broke
.up with the presence of Minister of Education
 It should be also taken into consideration that Salam Schools Complex, came to appear as one
 of the most extensive educational network of the country›s scientific and cultural elites and as
 a highly successful, as well as cultural complexes in the exhibition. They began to hold a motto
.«titled as «Skill, Learning as well as Creativity
 In addition, Salam participated in the exhibition along with diverse subjects comprising research
 and development, education, English language, IT, test center, family consultation, elementary
 education, university entrance exam preparation, research, creativity in Salam, Olympiad, cultural,
.sport
 Moreover, Salam possessed a 350-meter booth consisting of 9 booths and one topic was allocated
 concerning each topic. Meanwhile, the school was particularly welcomed by students, parents and
.other schools as well
 Furthermore, Mr. Bathaei holding the position of Ministry of Education, and Mr. Adham as a
 Secretary of the Supreme Council of Education as well as Mr. Haddad-Adel as a Research Deputy
.of the Ministry of Education warmly welcomed Salam Schools Complex
 In fact, compared to other schools, Salam came up with an enormous power and its approach has
 been developed to take into account all aspects of human existentialism and the efforts of human
.education

The first exhibition of nongovernmental 
schools’ achievements held in Imam 
Khomeini Mosalla–Tehran for four days, 
starting on Sunday, 5th of Esfand.
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