
 بسمه تعالی

 «زید عزهن»معاونان محترم فرهنگی استان و مدارس علمیه 

 سالم علیکم

ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تقدیر و سپاس از همکاری و همراهی مجدانه همکاران گرامی، 

پیرو نامه مربوط به راه اندازی کانون خادمان رضوی، در راستای پاسخگویی به سواالت متعدد 

محترم مدارس و استانی، متداولترین سواالت همکاران گرامی به همراه پاسخ های مربوطه، مدیریتهای 

 :به شرح زیر تقدیم می گردد

------------------------------------------------------------ 

بخشنامه با توجه به تعطیلی مدارس و مدیریت های استانی، آیا امکان تمدید زمان بندی اعالم شده در * 

 کانون خادمان رضوی امکان دارد یا خیر؟

به اطالع مدیریت های استانی و مدارس علمیه می رساند که با توجه به در پیش بودن دهه کرامت : پاسخ

و احتمال تشرف برخی از خادمان به حرم امام رضا علیه السالم، « میالد حضرت امام رضا علیه السالم»

 .های اعالمی وجود نداردبه هیچ وجه امکان تمدید زمان

------------------------------------------------------------------------------  

بیش از سه یا چهار مدرسه علمیه وجود دارد، شاید  در برخی از شهر ها که وسعت کمتری دارند و* 

اه کار دیگری در این گونه نفر از مدرسه زیاد تر اظرفیت و نیازمندی مدارس باشد؛ ایا ر 10معرفی 

 مدارس وجود دارد.؟

به استحضار مدیران و معاونان محترم فرهنگی می رساند، که کانون خادمان رضوی همانند  مقدمه پاسخ:

حیات »قرار دارد و به استناد طرح قرار گاه های فرهنگی  قرآن و عترت  ذیل قرار گاه دیگر کانون ها 



پس :پاسخ.قرارگاه و معاون محترم فرهنگی استان، دبیر قرار گاه می باشدمدیر محترم استان رئیس «طیبه

ازمشورت با معاون محترم فرهنگی استان یکی از مدارس میتواند به عنوان مجری کانون خادمان در 

نظر گرفته شود و به مدارس ظرفیتی منطبق بر توانمندی و نیاز هر مدرسه داد. در هر حال جهت ایجاد 

د اجرای برنامه کانون های خادمان رضوی، الزاما باید هماهنگ با مدیر محترم استان به تغییر در رون

 .عنوان رئییس قرارگاه ه ها و معاون محترم فرهنگی استان به عنوان دبیر قرار گاه ها شد

-------------------------------------------------------------------------------  

می دانید طرح کانون خادمان رضوی و بقیه کانون ها طرح هایی مدرسه محور می همانطور که  *

باشند، آیا هر مدرسه راءسا باید نسبت به معرفی اقدام نمایند یا با مشورت و تایید مدیریت استانی اقدام 

 نمایند؟

مسئولیت کانون های ، مسئولیت قرارگاه ها و به تبع آن 2مقدمه پاسخ سوال شماره پاسخ : با توجه به 

ذیل هر قرارگاه ها به عهده مدیریت استان می باشد لذا ضروری است مدیران و معاونان محترم فرهنگی 

مصالح مد  مدارس طرح کانون خادمان رضوی را با مشورت، همراهی و هم افزائی و در نظر گرفتن

ه اقدام بدون هماهنگی با مدیریت مدیر و معاون محترم فرهنگی استانی را اجرایی نموده و از هرگون نظر

 .استانی جدا پرهیز نمایند

---------------------------------------------------------------- 

متقاضی شرکت در طرح خادمان رضوی از طالب غیر حضوری هستند، آیا طالب  برخی از طالب*

 باشدو یا اضافه بر آن می باشد؟نفر می  10شامل آمارهر مدرسه  مرکز آموزشهای غیر حضوری،

اکیدا توصیه می گردد مدارس علمیه از ثبت نام طالب مرکز آموزش های غیر حضوری، اجتناب : پاسخ

نمایید؛ یادآوری می گرددثبت نام طالب محترم مرکز آموزش های غیر حضوری، در سامانه آموزش 

هت کسب اطالعات بیشتر انجام می گیرد.خواهشمند است ج VU.WHC.IR این مرکز به آدرس

 .سرکار خانم پور خلیل تماس حاصل فرمایند 02532144527با شماره تلفن 



  -------------------------------------------------------------------------------------- 

ظاهرا عبارت « بعد درج گردیده است به 1366متولدین »سال  30سوال:در بخشنامه سقف سنی *

 .به قبل درست می باشد 1366متولدین 

 می باشد.« به قبل 1366سال متولیدین  30حداکثر حداقل »پاسخ: بله عبارت صحیح 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

طالبی که در حال تحصیل ترم ، تکلیف «2حداقل سطح » با توجه به شرط سطح تحصیالت اعالمی* 

آخر سطح دو هستند و یا طالبی که واحد های خود را به اتمام رسانده اند اما مدرکشان صادر نشده 

 چیست؟

مالک ثبت نام در طرح خادمان رضوی، اتمام دروس سطح دو تا پایان تیر ماه می باشد.الزم به : پاسخ

و یا حتی گواهی اتمام تحصیالت   التحصیلی تذکر است منظور از اتمام سطح دو صدور مدرک فارغ

سطح دو فرد متقاضی به تایید معاون فرهنگی  سطح دو نمی باشد؛ چنانچه اتمام واحد های درسی

 مدرسه برسد کفایت می کند.

استان و مدارس علمیه جهت تبلیغ طرح خادمان رضوی، می توانند طرح گرافیکی به مدیریت های محترم  *
را در پیوست این پیام دریافت عاد بزرگتر و جهت چاپ به صورت بنر ایستاده می باشد اب که با باپیوست را 

 نمایند

 

  پیشاپیش از همکاری شما کمال امتنان را داریم. 

  

 


