
 . است نهفته کار دنیا یک لفظی، وجود این پشت در لکن است، کلمه یک تحول

 )رهبری معظم مقام(                                                  

 و خدمات عرضه کانون طیبه، حیات مراتب تحقق از ستا ایجلوه ۱۴۰۴ انداز چشم افق در مدرسه

 و جوکمال یادگیرنده، انقالبی، اسالمی، غنی فرهنگ بخش تجلی نیز و تربیتی و تعلیم هایفرصت

 )پرورش و آموزش بنیادین تحول سند چهارم معیار. )فصل سطح در آموزشی فناوری بهره از برخوردار

 ترینبرگزیده و کندمی تربیت که است رب .است العالمین رب که خداوندی است منزه و پاک

 که را فرشتگانی ما به کندمی عطا را گرش هدایت آیات بر ما بخوانند تا فرستدمی را مربیانش

 کنیممی یاد و سوگند ایمان و علم عشق، با را وجودیشان هایتکه سازیممی و داریممی دوستشان

 و بهتر ایآینده تا بسازند را، فرزندانمان علمی هایپیشرفت و خالقیت بسترهای سازیم فراهم که

تعلم  و تعلیم فروغ پر راه داریم پاس ارجمند، اساتید کنار در تا بندیممی پیمان سرافرازتر. ایجامعه

 را، خانه محیط تا دهیممی تعهد را. معلم شامخ مقام به حرمت فرزندانمان به شویم یادآور و را

 و مادی اساسی نیازهای قبال در باشیم پاسخگو و سازیم عطوفت و عشق از سرشار و امن محیطی

 عظیم پیامبر دستورات آسمانی، کتاب تعالیم ذاکر و عامل تا کنیممی یاد قسم فرزندمان. معنوی

 بندیممی میثاق باشند. سلوک این سالک و عرفان راه رهرو نیز فرزندانمان تا را هدی یائمه و الشان

که  شویم آور یاد و خطرها از پر ست دنیایی و ست مجازی که را دنیایی فرزندانمان به بشناسیم تا

 کنیممی میثاق تجدید پایان در و کار، پرهیز و متقی هم و بود کاربر توانمی هم دنیا این در سیر برای

 مدرسه با را پیوندمان هایریشه بخشیم استحکام که آنها دوم خانه در فرزندانمان دهندگان پرورش با

 . برداریم گام خانواده آموزش مدون هایبرنامه جهت در بنیادین تحول سند پایه بر و

گاری  و نیک عاقبتی که داریم ردخواست تو از !الهی بار نمان ربای را  آخرت و دنیا رست  .زنی رقم فرزندا

 


