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سپهبد  ابانیوزارت آموزشو پرورش در خ یدر تهران روبرو معلم یاز تجمع روز جهان یگزارش -2

 یقرن

 1131مهر   13    

 معلمان جهان اتحاد  اتحاد

باز  نفر از معلمان 151معلمان باز نشسته وشاغل حدود   یگروه ها طبق فراخوان داده شده از طرف

 معلم یداشت روز جهان یگرام مسئوالن یتوجه یو اعتراض به ب یو حق طلب یبه دادخواهنشسته 

 .بر پا کردند یتجمع اعتراض

 : حول ییصحبت ها چند نفر از همکاران باز نشسته

وبا  گانیو عمر ودرمان را یلیتکم مهیها وب مهیدر رابطه باحقوق باز نشستگان ؛ ب نیاجرا نشدن قوان

 یهادیوتهد یباز نشستگ یوصندوق ها لیتحص یساز ی؛ خصوص!فقر  خط ریز یوحقوق ها تیفیک

 چند ساعته از معلمان باز نشسته یها ییوباز جو نیهمکاران به او یوزارت اطالعات و احضارها

 .گفتند

 :زیر سر داده شدیشعارها یتجمع اعتراض نیدر ا 

 حق مسلم ماست کار آمد مهیبا ب سالمت شتیمنزلت  مع  شتیمع

 ونیلیم2  حقوق ما  ونیلیم 7فقر  خط

 دادیهمه ب نیاز ا ادیفر  ادیفر

 هیسفره ما خال  هیتا اختالس باق

 شه یم یخزانه خال شه ینوبت ما که م

 گردد دیآزاد با یمعلم زندان



 گردد دیاجرا با گانیرا لیتحص

 حق مسلم ماست گانیدرمان را 

 یفالکت عموم  یاختالس نجوم 

 گریو چند شعار د  

کردند که  یمعلم را معرف یروز جهان مردم یپوستر به دست برا زمان چند نفر از همکاران نیر اد 

دستان خودرا  یشدند؛ مردم به عالمت همبستگ واقع ادهیپ نیدر خودرو ها وعابر مورد استقبال مردم

 .بردند یباال م

 : سپس قطعنامه توسط دو همکارخوانده شد

 : در قطعنامه از

 یخدمات کشور تیریقانون مد81ماده  4مجرد طبق بند  زنان یله مندپرداخت حق غائ

 یقانون اساس11طبق بند  گانیرا لیتحص یاجرا

  از تیو حما سیحق التدر وپرداخت معوقات معلمان سیپرداخت به موقع حق التدر

 . گفته شد۰۰۰و یسیهمکاران شاغل حق التدر

 (مترو) یفردوس دانیبه طرف م مینینش یاز پا نم   میریتا حق خود نگ تجمع کنندگان با شعار انیدر پا

 :یکردند با شعار ها ییمایراهپ

 گردد دیآزاد با یزندان یمعلم کارگر دانشجو

 گردد دیاجرا با گانیرا لیتحص

 معلمان در زندان  رانیسراسر ا

 گردد دیآزاد با یمعلم زندان

  دیمردم به ما ملحق شو درد ما درد شماست

 .را اعالم کردند یاعتراضتجمع  نیا انیپا

     1131مهر   11تهران  

 باد یمعلم گرام یروز جهان



 

 معلم یمهر روز جهان 21اکتبر  ۵از تجمع امروز  رانیبازنشستگان ا یزارش شوراگ -1

 .!بود یخال نیشاغل یجا

  .معترض در مقابل وزارت آموزش و پرورش تهران جمع شدند یاز صدنفر تجمع کننده  شیب

و  هایساز یاز خصوص: مانده سخن گفتند نیتن از همکاران بازنشسته حول مطالبات بر زم ۱ ابتدا

 یبرا یکه  سود بازار" درمان لیتکم" ی، وهم شرکتها هیو پا یاصل مهینا کارآمد از جمله ب یها مهیب

و  یتوجه یو اختالس تا ب یخط فقر، ازگران ریچند برابر ز یشرکتها شده، تا دستمزدها لیقب نیا

 زیچ یپوشال یمسلط، به جز وعده ها یداشتن رسانه ها اریکه با در اخت ینیمسئول یدروغ پراکن

که خودشان امضا  یو مصوبات نیقوان یو به انحاء مختلف  از اجرا دهندیبازنشسته  نم لیتحو یگرید

 .زنندیکرده اند سر باز م

از جانب  یواکنش یفرا خواندند ول ییرا به پاسخگو نیممتد؛ مسئول یبا شعارها تیاز آن جمع بعد

  .نشد دهید نیمسئول

بازنشستگان دارند،  یپاسخ به بهبود زندگ  یبرا یو نه اراده ا خواهندیکه نه م ینیست مسئول یعیطب

  .تجمع کنندگان پنهان کنند دیخود را از د

 :در بند بود نیمعلم یعمدتا حول درمان و حقوق و آزاد  شعارها

 ونیلیم ۲حقوق ما   ،ونیلیم ۷فقر  خط

 خجالت، خجالت اقت،یل یب مسول

 مینینشینم یاز پا میریحق خود نگ تا

 و بازنشسته، اتحاد اتحاد شاغل

 .کندیم تیدولت حما. کندیم تیجنا مجلس



 است زاریب ضیاست؛ از تبع داریب بازنشسته

 ضیرفع تبع یبرا ز،یبه پا خ بازنشسته

 گردد دیآزاد با یزندان معلم

مسئول بود  یقطعنامه خوانده شد که بر محور مطالبات بازنشستگان و اخطار به همه نهادها انیپا در

 .ستیمردم قابل تحمل ن یو زندگ شتیبه مع یتوجه یب نیاز ا شیکه ب

 رانیبازنشستگان ا یشورا

 :گزارش رسانه ای شده -1

 سازی آموزش مخالفیم با خصوصی/ به معیشت معلمان رسیدگی کنید

های نادرست  ل و بازنشسته با حضور مقابل وزارت آموزش و پرورش نسبت به سیاستمعلمان شاغ

 .آموزشی انتقاد کردند

مهر که همزمان با روز جهانی معلم است، معلمان شاغل و بازنشسته  ۳۱اکتبر مصادف با  ۵امروز 

 .های نادرست آموزشی اعتراض کردند با حضور مقابل وزارت آموزش و پرورش به سیاست

 

بهبود معیشت معلمان شاغل و بازنشسته، پرداخت مطالبات فرهنگیان، بهبود : گویند معلمان می

 .های ماست ترین خواسته سازی، مهم های خصوصی ای و درمانی و توقف سیاست وضعیت بیمه

سازی آموزش و خرید خدمات آموزشی از بخش  هایی از قبیل پولی معلمان خواستار توقف سیاست

النعل بالنعل برای بازنشستگان  گویند قانون مدیریت خدمات کشوری باید طابق و میخصوصی هستند 

 .فرهنگی اجرایی شود



گری آنها گوش  این معلمان از مسئوالن وزارت آموزش و پرورش درخواست دارند به صدای مطالبه

 .فرابدهند

 :دیدارها*

 ؛یمعلمان زندان خانواده بامعلمان  یکانون صنف یو اعضا نیاز دوستان، فعال یجمع داردی -2

 .معلم یمهرماه، روز جهان ۳۱مناسبت  ،بهیبیحبومحمد یعبد لیاسماع

 ۳۱۳۱مهر  ۳۲: جمعه

 (تهران) رانیمعلمان ا یصنف کانون

 



 

معلم  یقنبر عبدالرضا خانواده معلمان با یکانون صنف یاز دوستان، فعاالن و اعضا یجمع دارید -1

 .معلم ی، روز جهانمهرماه ۳۱مناسبت  ،بهیزندان

 ۳۱۳۱مهر  ۳۳شنبه؛ ۵

 (تهران) رانیمعلمان ا یصنف کانون



 

 :وپیام ها بیانیه ها*

 معلم یروزجهان به مناسبت  رانیا انیفرهنگ یصنف یتشکلها یهماهنگ  یشورا هیانیب -2

که اگر  ینظام آموزش. هستند ینظام آموزش یشک معلمان در کنار دانش آموزان از ارکان اصل یب

بهترموثر باشد و جامعه بهتر  یتواند در ساختن جامعه ا یانسان محور باشد م یمحتوا کیبر  یبتنم

 یروهاین یوجود یها تیاستعداد و ظرف ییشکوفا یبرا. شود یم ایمه ایخالق و جو یانسان یرویبا ن

 نیکه بهتر آن است ازمندیشهروندان خوب، جامعه ن تیمرز و بوم و پرورش و ترب نیبالقؤه فرزندان ا

 گاهیشود که جا یم سریم یامر در صورت نیا. افراد، معلم شوند نیمکان ها، مدرسه و توانمندتر

  .از آن او باشد یمعلم باال و منزلت اجتماع یشغل

نقش معلم در ساختار  تیسازمان ملل بخاطر اهم یوفرهنگ ی،علمیآموزش ی ونسکو،شاخهی   

 .است دهینام معلم یروزجهان مهر را  ۳۱اکتبر مصادف با  ۵عه،جام

 انیدربند و فرهنگ معلمان ژهیروز را به تمام معلمان جهان، به و نیا انیفرهنگ یهماهنگ یشورا 

   .دیگو یم کیتبر مانهیصم ران،یبازنشسته و شاغل در سراسر ا

 دهیرگزرا ب"   یمعلم حرفه ندهیآ جوان معلمان" معلم امسال، شعار  یروزجهان یبرا ونسکویسازمان  

 .است

شود، با  یم ادآوریو  دیگو یم کیرا تبر ینامگذاز نیشورا به تمام معلمان جوان ودانشجو معلمان ا 

هست که هنوز مناسبات پول  ییاز جمله معدود شغل ها یحرفه معلم ،یشتیو مع یتمام مشکالت رفاه

آموزشگر  کیبه عنوان  که معلمان بتوانند ینکرده و در صورت یته یانسان تیو کاال، آنرا از ماه

آزاد،   یشهروندان تیتوان به ترب یرا محقق سازند، م یو عادالنه و انسان یفیک یقدرتمند، آموزش

و  ستیز طیجو، شجاع، دوستدار مح با اخالق، خالق، فداکار، پرسشگر، مشارکت خواه، یبرابر

   .شد دواریکالم شهروندمطلوب ام کیصادق و در  عت،یطب



حق و حقوق خود و . مییرا در خود بارز و بالغ نما ها یژگیو نیابتدا ا دیر ما معلمان بامنظو نیا یبرا

را در عمل از  یدرس مطالبه گر نیسرزم نیتا کودکان ا میآموزان مان را از مسؤالن مطالبه کن دانش

 .بدنبال دارد اکاربدستان ر یشناس فهیو وظ یپاکدست یمطالبه گر جهینت. اموزندیمعلمان خود ب

درک " معلمان جوان" امسال به نام  یکه ازنام گذار یآن دسته از افراد و مسئوالن یبرا نجایا در

 ریامروز بنا بر گفته وز م،اگریشو یم  ادآوریگذرند  یم یاز کنار ان به سادگ ایندارند  یدرست

 دره اشتبا یها یاستگذاریبه خاطر س میهزار معلم روبرو هست 111آموزش و پرورش با کمبود 

  .معلمان است یشتیو مع یشغل تیبه امن یتوجه یآموزش و پرورش و ب

  ریتحت تاث انیدانشجو معلمان  در دانشگاه فرهنگ یو رفاه یآموزش تیحال حاضر وضع در

بسته،  انیدانشگاه فرهنگ رمجموعهیز یواحدها یفضا. بر رانت است یناکارامد و مبتن یتیریمد

 تیدوره ترب یاست و آموزش ها نییآموزش پا یفیسطح ک. است یتیسجن کیبر تفک یو مبتن ایرپویغ

 نینو یها وهیاز مشارکت و ش یندارد و خبر یآنان در مدرسه همخوان یواقع یازهاینمعلم با 

  .ستین یآموزش

گردد و ساختار  یخوابگاه و غذا به آنان پرداخت نم نهیبخاطر هز انیدرصد حقوق دانشجو 45 حداقل

وابسته به  ییدانشجو یتشکل ها یبه جز صدا ییحاکم موجب شده است صدا کیلوژویدیو ا یسیپل

   .نشود دهیشن انیدر دانشگاه فرهنگ ییدانشجو جیمانند بس یتیحاکم ینهادها

را  یشغل معلم ندهیتوانند آ یگردند نم یم تیترب  کیدئولوژیا  نگونهیکه ا یاست معلمان جوان یعیطب

   .دهندسوق  یبه سمت رشد و بالندگ

در آمده  یبه کسوت معلم یو آزمون استخدام 21ماده  قیکه از طر یمعلمان جوان تیوضع ییسو از

معلمان  نیا  ،یاقتصاد ییبخاطر صرفه جو. ستین انیدانشگاه فرهنگ النیاند بهتر از فارغ التحص

 یشان رسمنکرده اند و چون استخدام یرا ط یمهارت آموز یاست دوره ها ستهیچنان که الزم و شا

 یاحساس م ل،ینبوده و همواره خود را در معرض اخراج و تعد یوفکر یشغل تیامن یدارا ستین

کمتر مطالبه گر  یحراست ریدوا یدهایمعلمان به خاطر تهد نیمشکل باعث شده است که ا نیا. کنند

  .باشند

جوانان  نیاز ب ،یخدمات آموزش دیخر یرقانونیمعلمان جوان با گسترش طرح غ یدسته بعد 

طرح که معلم و دانش آموز و  نیدر ا. حساس شده اند یحرفه  نیکار وارد ا یایو جو لکردهیتحص

صرفه و سود  یبرا مانکاریهدف گم شده و پ گردد،یواگذار م یبه بخش خصوص ییمدرسه چون کاال

معلم با  نگونهیا .کندیاستثمار م ،یو تعهد مهیب چیه یدستمزد و گاها ب نیجوان رابا کمتر مانمعل شتریب

 ؟!کندیم ایکدام هدف آموزش و پرورش را مه یطرح نیچن

سخت و در مناطق دور افتاده  طیمعلمان جوان،  سرباز معلمان هستند که اکثرا در شرا گرید دسته

معلمان جوان  نیا. مجبورند در ادارات حضور داشته باشند ز،یتابستان ن التیکنند وتعط یخدمت م

 کیتنها شانیدارند و آموزش و پرورش برا یخدمت دیمشابه معلمان خر تیوضع یبه لحاظ حقوق زین

 زا بیتواند در امر آموزش آس یامر م نیا. نندیبیرا م یآموزش تخصص نیدوره دو ساله است و کمتر

  .باشد

به سمت  یرسم یشیآزما تیدانشجو معلمان را از وضع دهیدغدغه، دولت کوش نهمهیا باوجود

 .آنان را فراهم کرده است یشغل یثبات یو ب یسوق دهد و موجبات نگران ینمایپ -یشیآزما



 ی نهیو هز یقطع یبار تعهد استخدام ریدارد از ز یسع ۲۱ یماده  قیبا استخدام معلمان از طر دولت

خود خالف آموزش معلمان و استخدام انها براساس  نیکند و ا یمعلمان متخصص شانه خال لیتحص

 را شیازخویمورد ن یرویکه وزارت اموزش و پرورش را مکلف کرده که ن باشدیم نیادیسند تحول بن

 .دینما نیتام انیفرهنگ سیپرد یدانشگاهها قیاز طر

سال  ۀبودج ۀحیال ۲۳ ۀتبصر« ب»بند  ۱و  ۳ یفهایو رد ۳۳تبصره  ۴ فیبراساس رد نیهمچن

 یخدمات آموزش دیطرح خر قیآموزان را از طر درصد دانش ۳۰، دولت مصوب کرده  ساالنه ۳۱۳۱

معلمان  قیخود را از طر ازیموردن یانسان یرویدرصد ن ۵۰، حداقل ۳۱۳۳سال  انیو تا پا ردیبگ

 یاند اما ط آموزش مجلس حذف شده ونیسیکم یها از سو تبصره نیاگر چه ا. کند نیتأم یخدمت دیخر

تحت عنوان  یخش خصوصب مانکاریدر تهران به پ یگذشته شاهد سپردن مدارس بزرگ حت یروزها

و تاراج   یشغل معلم یساز ثبات یب# یدولت برا یکه نشان از عزم جد میبود" یتیمدارس حما" 

  .ددار یاموزش اساس

تمام  یو آموزش یداند از حقوق صنف یخود م فهیوظ رانیا انیفرهنگ یصنف یتشکلها یهماهنگ  یشورا

که هم اکنون  یتا خصوص یرباز معلم، دولتتا س یدخدمتیخر ،یررسمیتا غ یمعلمان جوان از رسم

 شهروندان،تمام  یشغل برا نیتام یدولت برا فهیبر وظ دیاما با تاک دیمشغول به خدمت هستند دفاع نما

عدم   مانکاران،یبه پ یخدمات آموزش دیتوقف خر  ،یمدارس به بخش خصوص یبر توقف واگذار

 قیمعلم از طر تیو ترب یو کار استخدام رسم دارد و ساز دیاستفاده از سربازان در مدرسه، تاک

 جوانجذب معلمان  یرا مناسب برا سیتدر نینو یها وهیبر ش یمبتن یو دولت یسراسر یدانشگاهها

  .داند یم

دهه  انیخود ادامه دهند در پا یفعل یو ضد معلم یضدآموزش یها استیمسئوالن بخواهند به س اگر

برخوردارند و اگر قرار باشد بخاطر  یشغل تیاز عدم امنکه  میهست ینود ما شاهد معلمان جوان

 تینام کهیخود باشند در حال یشغل ندهیمعلمان همواره نگران آ رو،ین لیو تعد یانقباض یها استیس

به سمت  تواندیمجموعه م نیکودکان است، چگونه ا ندهیانها مرتبط با آموزش و ا یو روان یفکر

 ؟!ندو توسعه حرکت ک شرفتی، پ ییشکوفا

، آموزش  روین لیو تعد یاقتصاد ییصرفه جو ،یو بازار ینگاه بنگاه یفرادستان به جا میدواریام ما

 یجوانان خالق را به کسوت معلم شیرغبت و گرا  یها  نهیقرار دهند و زم تیو پرورش را در اولو

   .ندینما ایمه

درحال  معلم یجهان روزنکوداشت  یراب یطبق اعالم قبل رانیا انیفرهنگ یصنف یتشکلها یهماهنگ  یشورا

در  ییهاییگردهما ،یهفته جار یتا ط باشدیبا وزارتخانه و ادارات اموزش و پرورش م یزنیرا

 یبرآورده شدن مطالبات صنف یآموزش و راهکارها یرو شیپ یچالشها تیسراسر کشور با محور

  .دیبرگزار نما ن،یرو در رو با مسوول یدر گفتمان انیفرهنگ

درحال  زین یامر اختصاص داده اندو مابق نیرا به ا یاز استانها و ادارات زمان و مکان یدتعدا

  .هستند یزنیرا

 یهماهنگ یشورا ،یبرحق و حداقل یخواسته  نیبا ا نیمسئول یاست که درصورت عدم همکار یهیبد

 .داندیمطالبات خود محفوظ م یریگیپ یرا برا یصنف یحق اعتراضات قانون

  .یدر سطح جهان رانیو دانش آموزان ا نیمعلم یبرا ستهیشا گاهیجا دیبام



 رانیا انیفرهنگ یصنف یتشکلها یهماهنگ  یشورا

 ۳۱۳۱مهر  ۳۱             

 :(تهران) ی معلمان ایرانصنف کانون -2

بر همه معلمین و فعاالن عرصه آموزش کشور، بویژه  معلم جهانی روز( مهر ۳۱)اکتبر ۵

اعتالی آموزش، شادی کودکان و قدر و منزلت انسان ها تالش می کنند مبارک  خردورزانی که برای

 .باد

 :(یونسکو-۲۰۳۳) ی معلمجهان روز شعار

 "معلمان جوان، آینده این حرفه اند"  

"YOUNG TEACHERS , THE FUTURE OF THE PROFSSION" 

 کانون صنفی معلمان ایران؛۳۱۳۱ -۳۳یلی تحص سال شعار

 «یک،صدای جامعه را نمی شنودیدئولوژا آموزش»

ید روزی که هیچ کودکی از مهر جا نماند، و هیچ انسانی بخاطر اندیشه و عقیده از حقوق خویش ام به

 .بی بهره نباشد

 معلم یبه مناسبت روز جهان( هیویسقز و ز)معلمان کردستان یانجمن صنف هیانیب -1

 .دبا یمعلم گرام یمهرماه روز جهان ۳۱اکتبر برابر با  ۵

 "اند حرفه نیا ی ندهیمعلمان جوان، آ" 

سازمان ملل با  یکار، اعضا یسازمان جهان یو با همکار ونسکوی شنهادیبه پ یالدیم ۳۳۳٦سال  در

 زیو ن یاستاندارد کار طیآنان، شرا فیمعلمان، حقوق و وظا گاهیجا ی درباره یا نامه هیتوص بیتصو

 معلم یرا به عنوان روز جهان( مهر۳۱)اکتبر  ۵ز برخوردار باشند؛ رو دیرا که با یازاتیامت

 .کردند ینامگذار

 یهدف صورت گرفت که در روز نیبا ا یالملل نیمعلم در سطح ب یبه نام روز جهان یروز ینامگذار

و  تیها و مسئوالن کشور به اهم توجه خانواده ،یاسیس یریگ جبهه ای یخیتار ی سابقه چیبدون ه

 نیکه ا ییکار آنان و کمبودها یها یها و مسئوالن با سخت ود و خانوادهکار معلمان جلب ش تیحساس

 .آشنا شوند کنند یهر روز با آن دست و پنجه نرم م رگذار،یقشر تأث

آموزش و پرورش  ریگ دامن یا دهیعد یها یمهر یکه ب میرو یمعلم م یروز جهان شوازیبه پ یحال در

 لیبه شرح ذ یآموزش و پرورش با مشکالت یا ورهد نیساز شده است و در چن دستگاه انسان نیا

 :روبرو است

ناکارآمد معلم تمام وقت و استمرار خدمت؛ عدم  یها طرح لیجوان و مجرب به دل یرویعدم جذب ن "

ضمن خدمت درست؛ استخدام معلمان مهد  یها از استخدام معلمان و آموزش شیپ یها توجه به آموزش

مناسب؛  یآموزش یها خدمت بدون تجربه الزم و گذراندن دوره دیو خر یکودک و نهضت سوادآموز

و دامن زدن به فاصله  یمدارس خصوص تیفعال نهیبودجه آموزش و پرورش؛ فراهم کردن زم کمبود

 مهیمعلمان و ب یشتیعدم توجه به مشکالت مع  ؛یقانون اساس ۳۵و  ۱۰اصول  یعدم اجرا ؛یطبقات



 یو ناروا برا نیسنگ ییو صدور احکام قضا یتیامن یفضا ادجیساز؛ ا قشر انسان نیا یکارآمد برا

 ." که در صدد بهبود آموزش و پرورش هستند یعلمانم

قشر خدوم و  نیمشکالت ا انیبه حق جامعه فرهنگ یها توجه به آموزش و پرورش و خواسته عدم

ل آموزش مناسب اضمحال یرا برا نهیمشکالت و تنگناها زم نیشده و ا شتریساز روز به روز ب انسان

 اد،یتاع ادیچون آمار ز یاجتماع یها یمستعد ناهنجار شتریفراهم نموده و به تبع آن جامعه هر روز ب

 .باشد یم... خشن و نامناسب و  یطالق، برخوردها

به  نیاز ا شتریدر فکر حل بحران بوده و ب شتریکه هرچه ب میینما یم یادآوریبه مسئوالن  لذا

ضمن دفاع ( هیویسقز و ز)معلمان کردستان یانجمن صنف. موجود دامن نزنند ماتیو نامال ها یناعدالت

و  رارموجود اص یآموزان بر رفع موانع و تنگناها شده دانش عیمعلمان و حقوق ضا یاز حقوق صنف

 .ندیمشکالت موجود را برطرف نما خواهد ینموده واز دولت مصرانه م یپافشار

 (هیویو ز  سقز)معلمان کردستان یصنف انجمن

 ۳۱۳۱مهرماه  ۳۲

 معلم یمعلمان استان بوشهر به مناسبت روز جهان یکانون صنف هیانیب -4

 .باد یمعلم گرام یمهرماه روز جهان ۳۱اکتبر برابر با  ۵

 "اند حرفه نیا ی ندهیمعلمان جوان، آ" 

مان ملل با ساز یکار، اعضا یسازمان جهان یو با همکار ونسکوی شنهادیبه پ یالدیم ۳۳۳٦سال  در

 زیو ن یاستاندارد کار طیآنان، شرا فیمعلمان، حقوق و وظا گاهیجا ی درباره یا نامه هیتوص بیتصو

 معلم یرا به عنوان روز جهان( مهر۳۱)اکتبر  ۵برخوردار باشند؛ روز  دیرا که با یازاتیامت

 .کردند ینامگذار

 یهدف صورت گرفت که در روز نیا اب یالملل نیمعلم در سطح ب یبه نام روز جهان یروز ینامگذار

و  تیها و مسئوالن کشور به اهم توجه خانواده ،یاسیس یریگ جبهه ای یخیتار ی سابقه چیبدون ه

و  نانکار آ یها یها و مسئوالن با سخت معماران جامعه جلب شود و خانواده نیکار معلمان ا تیحساس

 .آشنا شوند کنند یو پنجه نرم مهر روز با آن دست  رگذار،یقشر تأث نیکه ا ییکمبودها

 نیآموزش و پرورش ا ریگ دامن یادیز یها یمهر یکه ب میرو یمعلم م یروز جهان شوازیبه پ یحال در

روبرو  لیبه شرح ذ یآموزش و پرورش با مشکالت یا دوره نیساز شده است و در چن دستگاه انسان

 :است

خدمت؛ عدم  دیکارآمد معلم تمام وقت و خرنا یها طرح لیجوان و کارآمدبه دل یرویعدم جذب ن "

ضمن خدمت آنها؛ استخدام معلمان مهد  یها از استخدام معلمان و آموزش شیپ یها توجه به آموزش

مناسب؛  یآموزش یها خدمت بدون تجربه الزم و گذراندن دوره دیو خر یکودک و نهضت سوادآموز

و دامن زدن به فاصله  یمدارس خصوص تیفعال نهیبودجه آموزش و پرورش؛ فراهم کردن زم بودکم

و  ۱۰اصول  یهمه افرادجامعه؛ عدم اجرا یمل ثاقیم نیا یقانونواساس حیبرخالف نص صر یطبقات

ساز؛  قشر انسان نیا یکارآمد برا مهیمعلمان و ب یشتیعدم توجه به مشکالت مع  ؛یقانون اساس ۳۵

که جرم شان تالش درجهت  یمعلمان یبرا و ناروا نیسنگ ییو صدور احکام قضا یتیامن یفضا جادیا

 ." بهبود آموزش و پرورش هستند



قشر خدوم و  نیمشکالت ا انیبه حق جامعه فرهنگ یها توجه به آموزش و پرورش و خواسته عدم

اضمحالل آموزش مناسب  یرا برا نهیمشکالت و تنگناها زم نیشده و ا شتریساز روز به روز ب انسان

 اد،یتاع ادیچون آمار ز یاجتماع یها یمستعد ناهنجار شتریآن جامعه هر روز بفراهم نموده و به تبع 

 .باشد یم... خشن و نامناسب و  یطالق، برخوردها

 نیا نیفعال یدر فکر حل بحران بوده وبه راهکارها شتریکه هرچه ب میینما یم یادآوریبه مسئوالن  لذا

و  ها یبه ناعدالت نیاز ا شتریرادهند و بدگرندارند گوش ف ییسودا هنیم یعرصه که جز سرافراز

معلمان  یفمعلمان استان بوشهر ضمن دفاع از حقوق صن یکانون صنف. موجود دامن نزنند ماتینامال

نموده واز دولت  یموجود اصرار و پافشار یآموزان بر رفع موانع و تنگناها شده دانش عیو حقوق ضا

 .ندیمشکالت موجود را برطرف نما خواهد یمصرانه م

 معلمان استان بوشهر یصنف کانون

 ۳۱۳۱مهرماه  ۳۱

  معلم یبه مناسبت روزجهان یشمال خراسان  انیفرهنگ یصنف انجمن امپی -5

بازنشسته و شاغل  انی، فرهنگ  یصنف یزندان همکاران ژهیبر تک تک معلمان جهان بو معلم یروزجهان

  .خجسته باد نیزم رانیو دست اندرکاران آموزش ا

با نام  باشد،یآن م یاز اعضا یکی رانیکه ا ونسکویمهرماه از طرف سازمان ۳۱بر مصادف با اکت ۵

  .شده است نیمعلم مز

 یشعار معلم یجهان روز یموضوع و کمبود مشهود،  برا تیهر سال با توجه به اهم ونسکوی سازمان

  .ندیگزیرا برم

 :نستیا یدیخورش ۳۱۳۱،یالدیم ۲۰۳۳معلم  یروز جهان شعار

  .یمعلم حرفه ندهیآ جوان علمانم

شغل  نیا یداریو پا ییایکه ضمانت پو میابی یشعار، در م نیاندک در ا یهرچند کوتاه و تامل ینگاه با

 .حرفه است نیدر ا ییمهم جوانگرا

گذشته با آن  یکه تطابق نسلها ادستیانقدر ز یمدرن امروز یایتحول دانش و معلومات در دن سرعت

با خواسته ها متفاوت و  دینسل جد تیو ترب یآموزش تیفیتنها راه بهبودک دیشا مشکل است و یقدر

مدرن با  یایکه خود در بطن دن ستیبدست معلمان جوان تیسپردن مشعل هدا د،یکامال جد یابزارها

 کندیگذشته درک م یکودک و نوجوانان را بهتر از نسلها ازیو ن دهیبروز آموزش د یعلم و تکنولوژ

 .شوندیانها همسو مو بهتر با 

استفاده  نیفراوان و با استعداد، کمتر اریجوان بس یرویاز ن یمند در جامعه ما باوجود بهره متاسفانه

 .بکار برده اند ییتهایروشها انها را در اندک موقع نیاز انها شده است و به بدتر

زان کشور، عالوه بر دانش سا هیبا آت قیو عم کیو ارتباط نزد ندهیبر نسل آ یرگذاریتاث یبرا معلمان

 یاستهایهستند که متاسفانه کاربدستان جامعه ما با س یو شغل ی،مالی،روانیفکر تیازمندامنیروز، ن

معلمان جوان در  یریبا بکارگ ژهیبو. زدوده اند یرا از شغل معلم هایژگیو نیا تیریو سومد یانقباض



 اریبس یآزاد با قراردادها یروهایو ن یدخدماتیخر ،یمانیپ ،یمحکوم به شکست شرکت یقالب طرحها

  .را در آنها کشته اند یو دلبستگ دیو ام زهیانگ کطرفه،یو  یمخف یو بعضا باقراردادها زیناچ

  .نشود رید میدواریباور برسند که ام نیبه ا نیمسئول دی، و با!ستیکاال ن ندهینسل آ آموزش

و پرسشگر و خالق  ایپو یو پرورش نسل یالندگکه بستر رشد و نمو و ب دیبا میهست یجهان مدع اگردر

 یروز را سرلوحه  ازیمتناسب با ن گانیمگر آموزش برابر و را ستیممکن ن نیو ا میرا فراهم آور

 .ندیمگر معلم بر صدر نش ستیممکن ن زین نیو ا میتمام امور قرار ده

را  یشیدد است همادر ص یروزجهان نیا داشتیضمن گرام یشمال خراسان  انیفرهنگ یصنف انجمن

منظور با اداره  نیا یدهد و برا بیاستان ترت نیو مسئول گریکدیگفتمان رودر رو همکاران با  یبرا

  .را انجام داده است  یکل آموزش وپرورش استان مکاتبات

باز  شهیبه امورات آموزش و پرورش و معلمان هم یدگیکه راه تعامل و گفتگو و   البته رس میدواریام

  .باشد

 یرانیو ا رانیعزت ا ژهیانسان در جهان و بو یاعتال یآرزو با

  یشمال خراسان  انیفرهنگ یصنف انجمن

 ۳۱۳۱مهرماه  زدهمیس       

akhbarkargari2468@gmail.com 
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