بیمه عرم روش نوین رسمایهگذاری برای کودکان
یکی از روش های سـرمایه گذاری برای کودکان ،سـرمایه گذاری در بیمه عمر اسـت.
ایـن نـوع سـرمایه گـذاری یکـی از راه هـای امنیت مالی بـرای فرزندان تان می باشـد.
هنگامـی کـه شـما مـی خواهیـد دسـت مایـه خـود را در بیمـه عمـر اندوختـه کنید،
درواقـع مبالـغ کمـی را سـرمایه گـذاری مـی کنید و ایـن مبلغ به همراه سودشـان در
درازمـدت بـه توشـه ای بـزرگ بـرای آینـده کودکان تبدیـل می شـود .همچنین می
توانیـد بعـد از مدتـی بـدون وثیقـه و فارغ از تشـریفات اداری وام دریافـت کنید .عالوه
برایـن برخلاف سـپرده هـای بانکـی مـی توانید طـی مـدت قـرارداد از اندوخته خود
برداشـت کنید.
امـا چـون شـما می خواهید برای آینده جگرگوشـه خود این سـرمایه گـذاری را انجام

5

دهیـد ،بایـد حواسـتان باشـد که بی گدار بـه آب نزنید و بدون تحقیق اقدام به بسـتن
قـرارداد نکنیـد و حتمـاً میزان سـرمایه اولیه ،مقدار سـود و مزایای دیگر شـرکت های
بیمـه را باهـم مقایسـه کنیـد تـا بتوانیـد با خیـال راحت دسـترنج خـود را در بهترین
شـرکت سـرمایه گـذاری کنید .سـعی کنید مدت زمـان بیمه طوالنی تـری را انتخاب
کنید تا سـود بیشـتری نصیب فرزندتان شـود.
ناگفتـه نمانـد کـه سـود تضمینی بیمه عمـر برای دوسـال اول ۱۶درصد ،دوسـال دوم
۱٣درصـد و سـال هـای بعـدی ۱۰درصـد می باشـد؛ البتـه بعضی از شـرکت ها عالوه
بـر سـود تضمینـی ،بـه بیمه گذاران خود سـود مشـارکت نیـز پرداخت مـی کنند که
در ایـن صـورت مـی توانیـد عایدی بیشـتری بـرای کودکان خـود ذخیره کنید.
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آموزش

مقایسه۴طرح سرمایه گذاری در بیمه عمر برای کوچولوها
چندروزپیـش کـه بـه یـک مهمانـی رفته
فاطمهسوزنچیکاشانی
بـودم ،خانـواده هـای حاضـر در جمـع از
روزنامهنگار
مشـکالت اقتصـادی حـرف مـی زدنـد و
هرکـس دغدغـه ای داشـت! یـک نفر نگـران جور کردن هزینـه های تحصیل
فرزنـدش بـود ،یـک نفـر برای تهیه جهیزیـه دخترش مانده بـود و یک نفرهم
بـا مشـکل بیـکاری پسـر جوانـش دسـت و پنجه نـرم می کـرد و به فکـر راه
انداختـن کسـب و کاری بـرای او بـود امـا آهی در بسـاط نداشـت .در این بین
خانـواده هایـی بودنـد کـه یا بچه های کوچکی داشـتند یا تـازه صاحب فرزند
شـده بودنـد و بـا صحبـت های بقیه ،نگرانی شـان بـرای آینده فرزندان شـان
دوچنـدان مـی شـد .دراین هنگام سـرصحبت جدیدی بین خانـواده هایی که
فرزنـدان کوچـک تـری داشـتند بـاز شـد و موضـوع جدیـد این بود کـه باید
چـه چـاره ای اندیشـید تـا در آینـده گرفتـار مشـکالت مالـی بـرای دلبندان
خود نشـویم؟
ناگهـان یکـی از پـدران حاضـر در جمع بلند شـد و گفـت «:از آنجا که عالج

واقعـه را قبـل از وقـوع بایـد کـرد ،مـی توانیـم از همین کودکی فرزنـدان مان
برای آن ها یک کار درسـت و درمان انجام دهیم و چه چیزی بهتراز سـرمایه
گـذاری در بیمـه عمر بـرای کودکان مان؟!» یکباره سـکوتی عجیب همه جا
را فـرا گرفـت وگویـا همـه بـه این فکر افتادنـد که برای جگرگوشـه های خود
در بیمـه عمـر سـرمایه گـذاری کنند! من نیـز همانطور که هـاج و واج مانده
بـودم ،بـه ایـن فکـر افتـادم کـه این مـی تواند رسـالتی جدید برایم باشـد و از
فـردای آن روز بـه راه افتـادم تـا بلکه آمار بیمه های عمر را دربیاورم و مناسـب
تریـن آن هـا را بیابـم و بتوانـم بـه خانواده هایـی که نگران آینده جگرگوشـه
هایشـان هسـتند کمکی کرده باشم.
بنابراین در مقاله امروز چند نمونه از بیمه های عمر را معرفی کرده ام:
بیمه عمر کارآفرین
در ایـن بیمـه شـما مـی توانیـد دلبند خـود را از یک ماهگی تا ۵سـالگی اش
بیمـه کنیـد .پوشـش هـای ایـن بیمـه عبـارت اسـت از :پوشـش حادثـه ای
۱۵سـالگی ،معافیت از ۱٨سـالگی و بیماری های خاص از ٢۰سـالگی .در این

طـرح مـی توانیـد به دلخـواه خودتان طوری قـرارداد ببندید کـه دلبندتان در
سـن ٢۱سـالگی یـا بـه صورت ماهانه مسـتمری بیمـه اش را بگیـرد یا اینکه
آن را یکجـا دریافـت کند.
بیمه آتیه فرزندان کوثر
در ایـن طـرح شـما مـی توانیـد از بدوتولـد تـا ۱۵سـالگی ایـن بیمـه را برای
کـودکان خـود تهیـه کنید .مدت زمان قرارداد این بیمه حداقل ۵سـال اسـت.
دلبنـد شـما مـی توانـد سـرمایه این طـرح را به صورت مسـتمری یـا یکجا
دریافـت کنـد .یکـی دیگر از مزایای بیمه کوثر این اسـت کـه می توانید بعداز
پایـان ماه ششـم ،بیمه فرزنـد خـود را بازخرید کنید.
بیمه عمر سامان
ایـن بیمـه هیچ گونه محدودیت سـنی نـدارد و بالفاصله بعـداز تولد فرزندتان
نیـز مـی توانیـد او را بیمـه کنید.ایـن بیمه برای اقشـار مختلف بـا درآمدهای
متفـاوت طراحـی شـده اسـت و مبلـغ پرداختـی در ایـن طـرح متناسـب بـا
درآمـد سرپرسـت کـودک مـی باشـد و ایـن مبلغ قابلیـت افزایـش یا کاهش

دارد .یکـی دیگـر از مزایـای بیمـه عمـر این اسـت که شـما می توانیـد ازبین
۵سـبد مختلف ،ریسـک کم ،ریسـک زیاد،رشـد و رشـدیک را انتخاب کنید
که هرچه ریسـک بیشـتر باشـد سـود بیشـتری عایدتان می شـود.
بیمه عمر معلم
بیمـه معلـم طرحـی را بـرای نـوزادان درنظر گرفتـه که می توانیـد از بدوتولد
فرزندتـان تـا یـک سـالگی او را بیمه کنید و بیمه معلم نیـز به عنوان هدیه ،به
طـور کامـل هزینـه هـای اداری را به پدر و مادر نـوزاد تخفیف می دهد .هدف
از ایـن طـرح ایـن اسـت کـه بـرای تأمیـن مخـارج کـودک درآینده ،سـرمایه
گـذاری شـود .یکـی دیگـر از طـرح هـای ایـن بیمـه که بـه نام کمـک هزینه
تحصیلات اسـت ،فرزنـدان یک تا ٢۰سـال را بیمه می کند؛ هـدف این طرح
ایـن اسـت کـه سـرمایه گذاری بلندمدتـی جهت تأمین هزینـه های تحصیل
کـودکان و نوجوانـان انجـام شـود .بیمـه معلـم طـرح دیگـری نیـز بـه عنوان
کمـک هزینـه جهیزیـه درنظـر گرفته که طبـق آن دختران یک تا ٢۰سـال
را بیمـه می کند.

بررسی مدارس از نظر هزینههای مالی

چقدر پول ،برای کدام مدرسه؟
همـان طـور کـه مـی دانیـد والـد بـودن یـا پذیرفتن نقش پدر و مادری ،یکی از سـنگین ترین مسـئولیت هایی اسـت که یک انسـان میتواند در طـول دوران
حانیهزحتمکش
زندگـی اش بـه عهـده بگیـرد! در واقـع شـما بـا پذیرفتن نقش پـدر و مادری ،خودتـان را برای ایفای نقش در سـریال دردسـرهای والدین آمـاده کرده اید.
کارشناس امور تربیتی
کمتـر خانـواده ای را مـی بینیـد کـه بـه مـوازات رشـد و پـرورش فکـری و جسـمی فرزنـدش ،درگیر انـواع دغدغه ها ،اسـترس هـا و انتخاب های سـخت
نشـده باشـد .هـر مرحلـه از زندگـی فرزند،حامـلِ انتخابـی مهـم اسـت کـه می تواند بر سرنوشـت او تاثیر به سـزایی بگـذارد .یکی از انتخـاب های مهم و اثـر گذار بر آینـده فرزندان،
انتخاب یک مدرسـه مناسـب اسـت .بر کسـی پوشـیده نیسـت که مدرسـه و انتخاب آن به صورت جدی بر سرنوشـت فرزندان تاثیر گذار اسـت ،چون مدرسـه ،همان مکانی اسـت
کـه فرزنـد شـما بایـد بهتریـن سـاعات عمـرش را در آنجـا بگذرانـد و قسـمت مهمی از شـخصیت او که برای شـما پنهان اسـت در مدرسـه آشـکار می شـود .وجود تعـداد زیادی از
هـم سـاالن باعـث بـروز انـواع رفتارهـا در فرزنـد مـی شـود .حتـی خیلی از اسـتعدادهایی که والدیـن از وجود آن بی خبرند در مدرسـه شـکوفا می شـود .عالوه بر اهمیت بـاالی تربیت
خانوادگـی بـر رفتـار دانـش آمـوزان در مدرسـه ،بسـیاری از مهـارت هـای زندگی ،نوع رفتـار و زندگی در اجتماع ،نوع گفتار ،پوشـش و...در مدرسـه آموخته می شـود .بنابراین انتخاب
یـک مدرسـه خـوب و متناسـب بـا شـرایط خانوادگی شـما مـی تواند فرزند تان را از بسـیاری از آسـیب ها مصـون بدارد.

اما سوال مهم این است که چگونه یم توان یک
مدرسه خوب را انتخاب کرد؟

مدرسـه خـوب مدرسـه ای اسـت کـه کادر و معلمیـن آن مدرسـه
بـا دانـش آمـوزان ماننـد فرزنـدان خـود رفتـار کننـد ،همانقـدر که
سرنوشـت فرزندان خود برایشـان مهم است ،سرنوشـت دانش آموزان
مدرسـه نیز مهم باشـد.
بسـیاری از مـدارس بـه صـورت افراطـی تاکید زیادی بـر آموزش و
ارائـه انـواع مطالـب نظـری دارنـد ،آنقدر که سـهم تربیتـی دانش
آمـوزان در مدرسـه را در نظـر نمـی گیرند.مهـارت هـای اجتماعی
ودر واقـع توجـه بـه هـوش اجتماعـی اتفـاق مهمـی اسـت کـه در
مـدارس بایـد بـه صـورت ویـژه بـدان توجـه شـود .مدرسـه محـل
اتصـال خانـواده بـه اجتمـاع اسـت ،ایـن موضـوع بایـد در اولویـت
اول مـدارس قـرار بگیـرد تـا شـاهد ورود شـهروندان مطلـوب بـه
بسـتر جامعه باشـیم.

*معیارهای انتخاب یک مدرسه مطلوب چیست؟

مدیـر مدرسـه :مدیریـت در هـر ارگانی مهم اسـت و باعث هموار
یـا ناهمـوار شـدن مسـی ِر موفقیـت می شـود.حضور یک مدیـر توانا و
فعـال ،نقـش مهمـی در موفقیـت مـدارس دارد .یـک مدیـر ایـده آل
همـواره بایـد در دسـترس و بـا اولیـا ،معلمـان و دانشآموزان،ارتبـاط
خوبی داشـته باشـد .همـواره مدیرانی که روش هـای تربیتی را به کار
گرفتـه و ارتبـاط صمیمی تـری با دانش آموزان دارند ،مورد اسـتقبال
بیشـتری از سـوی اولیـا و دانـش آموزان قـرار میگیرند.
معلـم :معلـم فـردی اسـت کـه بعـد از پـدر و مـادر مـی توانـد بـه
شـدت تاثیـر گذار باشـد.
دانـش آمـوزان ،معلمـی را دوسـت دارنـد که شـرایط سـنی ،روحی و
خانوادگـی ان هـا را درک کنـد .اطالعـات جدیـد و بـه روز معلـم می
توانـد زمینـه را بـرای گفـت وگوهـای فراتـر از درس ایجـاد کنـد ،چه
بسـا نـکات تربیتـی کـه در قالـب همیـن گفـت و گوهـا باعـث رشـد
دانـش آمـوزان مـی شـود.معلم باانگیـزه و توانـا ،در ایجـاد عالقـه در
دانـش آمـوزان و موفقیـت آنهـا نقـش بـه سـزایی دارد .برخـورد و
رفتـار نامناسـب معلـم میتواند یـک دانشآموز را از مدرسـه یا درس
خاصـی بیـزار کنـد یا برعکس ،طرز برخورد او ،دانـش آموز را به درس
عالقهمنـد و راغـب کنـد .نکتـه مهـم در رفتار معلم با دانـش آموز این
اسـت کـه معلـم توانایی و اسـتعدادهای دانـش آمـوز را در نظر بگیرد
و بیـش از تـوان دانـش آمـوز از او توقع نداشـته باشـد.
نزدیـک بـودن بـه محـل سـکونت :دور بـودن مدرسـه باعث
مـی شـود دانـش آمـوز وقـت بیشـتری را در رفـت و آمـد بگذرانـد،
خسـته شـود و زمان مفید مطالعه اش به اسـتراحت بگذرد .بنابراین
سـعی کنیـد از میـان مـدارس نزدیک به محل سـکونت خود ،بهترین
مدرسـه را انتخـاب کنید.
آموزشـی بسـیار متنـوع
فضـا و امکانـات آموزشـی :امکانـات
ِ
و مجلـل ،مالکـی بـر خـوب بـودن مـدارس نیسـت .فضـای فیزیکی
مدرسـه بایـد تمیـز و ایمـن باشـد .مدرسـه بایـد طبیعت سرسـبزی
داشـته باشـد و در تزیینات آن از انواع گیاهان و گل ها اسـتفاده شـود،
چـرا کـه دانـش آمـوزان بعـد از صـرف مـدت زمـان درسـی ،نیازمند
حضـور درفضایـی آزاد و بانشـاط هسـتند .همچنیـن وجـود فضایـی
مناسـب بـرای تحـرک و فعالیـت هـای مختلـف ورزشـی از اهمیـت
باالیـی برخـوردار اسـت .وجـود امکانات آموزشـی (نظیر آزمایشـگاه،
کتابخانـه و )...در حـد معقول و متناسـب با اسـتانداردها الزامی اسـت

تـا سـایر نیازهـای دانـش آمـوز نیز مرتفع شـود.
فعالیـت هـای فوق برنامه :مدارسـی کـه برنامه های سـنگین و
فشـرده ای بـرای دانـش آمـوزان خـود در نظر می گیرنـد ،در طوالنی
مـدت باعـث کاهش کارایی آن ها می شـوند ،چراکه خسـتگی روحی
و جسـمی آن هـا را بـه دنبـال دارد .ناگفتـه نمانـد برگـزاری کالس
هـای فـوق برنامـه در حـد متعـادل مقبـول اسـت و موجب پیشـبرد
برنامـه هـای درسـی دانـش آمـوزان می شـود .همچنین توجـه ویژه
بـه مهـارت هـای زندگی ،مطالـب و موضوعات مهـم روز ،ادغام برنامه
هـای مفیـد درسـی بـا برنامه هـای مفرح و شـادی آفریـن ،همکاری
و مشـارکت در امـور مدرسـه ،توجـه به پیشـرفت دانش آمـوزان و...از
جملـه نـکات مهمـی سـت کـه در فعالیـت های فـوق برنامـه باید در
نظر گرفته شـود.
سیسـتم ارزشیابی:سیسـتم ارزشیابی مدرسـه با توجه به توانایی
هـا و عملکـرد دانـش آمـوزان ،موضـوع بسـیار مهمـی است.سیسـتم
ارزشـیابی بایدبـر اسـاس عدالـت و عملکـرد هر دانش آمـوز ارائه نمره
داشـته باشد.
وجـود یـک مشـاور خوب:هـر مدرسـه ای نیازمنـد وجـود یک
مشـاور خبـره ،آگاه و فعـال اسـت .مشـاوری کـه امین دانـش آموزان
باشـد و درصـورت بـروز هرگونه مشـکل رفتاری یا عملکرد اشـتباه به
کمـک دانـش آموز بشـتابد .مشـاو ِر خـوب باید با آگاهـی و اطالعات
کامـل ،دانـش آمـوز را به مسـیر درسـت تحصیلی ،یا راه حل درسـت
هدایـت کند.معموال مدارسـی که مشـاورین قوی دارند ،کمتر شـاهد
بـروز انـواع ناهنجـاری هـا و بزهکاری ها می باشـند.اما معیـار آخر که
بـرای انتخـاب یـک مدرسـه بایـد در نظر گرفته شـود شـهریه اسـت،
معیـاری کـه خیلـی از والدیـن در مواجهه با آن دچار مشـکل و تردید
مـی شـوند ،چـرا کـه هـر مدرسـه با توجـه به نـوع عملکرد،سیسـتم
و فعالیـت هـای خـود شـهریه ای را درخواسـت مـی کنـد .در ادامـه

مطلـب ذیـل بـه معرفـی انواع مـدارس در ایـران و حدود شـهریه آن
ها مـی پردازیم.
کشـور مـا بـا تنـوع زیـاد مـدارس رو بـه رو اسـت و همیـن تنـوع
انتخاب مدرسـه مناسـب را برای اولیا سـخت می کند .اما نکته مهم
اینجاسـت کـه تمـام مـدارس در ایـران  ،از یک برنامه درسـی مدون
پیروی مـی کنند.

کشور ایران چه نوع مداریس وجود دارند؟
* در
ِ

مدارس دولتی:
تحصیـل دانشآمـوزان در مدارس دولتی رایگان اسـت و دانشآموزان
در صورت داشـتن شـرط سـنی و محدوده محل سـکونت ،میتوانند
در ایـن مـدارس تحصیل کنند.
مـدارس غیـر دولتی:مـدارس غیـر دولتـی ،مدارسـی اسـت
کـه از طریـق مشـارکت مـردم ،مطابـق اهـداف ،ضوابـط ،برنامههـا و
دسـتورالعملهای عمومـی وزارت آموزش و پـرورش تحت نظارت آن
وزارتخانـه تأسـیس و اداره میشـود.
ایـن مـدارس زیـر نظـر سـازمان مـدارس غیردولتی و مشـارکتهای
مردمی فعالیت میکنند و شـهری ه مدارس بر اسـاس ضوابط و قوانین
از خانوادههـا اخـذ میشـود .ایـن مدارس شـامل انواع آموزشـگاه های
غیر انتفاعی سراسـر شـهر می شـود.
نمونـه دولتی«:نمونـه دولتـی» بـه مدارسـی اطلاق میشـود که
دانشآمـوزان خـود را ،از طریـق آزمونی پذیرش میکنند و در سراسـر

هر مدرسه با
توجه به نوع
عملکرد،سیستم
و فعالیت های
خود شهریه ای را
درخواست می کند.
این در حالی است
که در ایران با تنوع
زیاد مدارس رو به
رو هستیم و همین
تنوع انتخاب مدرسه
مناسب را برای اولیا
سخت می کند .اما
نکته مهم اینجاست
که تمام مدارس در
ایران  ،از یک برنامه
درسی مدون پیروی
می کنند

جمعیت و سـطح علمی،
ایـران نمایندگـی دارند .این مراکز بر اسـاس
ّ
تعـداد متفاوتـی از دانشآمـوزان را پذیرش میکند.
ن مسـتعد ،به
ب دانشآموزا 
ق و ترغیـ 
ایـن مـدارس بـ ه منظـور تشـوی 
یو
ش رشـد علم 
ق محـرو م و افزای 
ن مسـتعد مناطـ 
ویـژه دانشآمـوزا 
س شـدهاند.
ن تأسـی 
ی آنا 
تربیتـ 
ی که
ن افراد متعهـد و باتجربها 
س از میا 
ن مـدار 
ن ایـ 
ن و مربیـا 
معلمـا 
ب میشـوند.
ی برخوردارند ،انتخا 
ی باالی 
ح علم 
از سـط 
ن مسـتعد پایههای
ن فار غ التحصیال 
ن ایـن مـدارس از بیـ 
دانشآمـوزا 
ی بـرای ادامه تحصیـل در دوره متوسـطه اول و پایه نهم
ششـم ابتدایـ 
ل در دوره متوسـطه دوم و بـر اسـاس معـد ل کل
ی ادامـ ه تحصیـ 
بـرا 
ب میشـوند.
ی انتخا 
ن ورود 
ی و نمره آزمـو 
ن نهایـ 
امتحـا 
مـدارس شـاهد:مدارس شـاهد در سـال  ۱۳۶۵بـا دسـتور امـام
خمینـی(ره) بـه رئیـس بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران ایجـاد شـد.
اولویـت اول ثبتنـام در مدارس شـاهد ،فرزندان شـهدا هسـتند البته
اولویتهـای دیگـر ثبتنـام در ایـن مدارس شـامل فرزنـدان آزادگان،
جانبـازان بـاالی  ۷۰درصـد و بـه ترتیـب جانبـازان بـا درصدهـای
پایینتـر ،فرزنـدان رزمنـدگان ،نـوادگان شـهدا و بسـتگان درجه یک
و  ۲شهداسـت.
مدارس اسـتعدادهای درخشـان:ورود به مدارس اسـتعدادهای
درخشـان یا تیزهوشـان که در دو مقطع متوسـطه اول و دوم فعالیت
میکنند ،براسـاس آزمونی ا سـت که هر سـاله توسـط سـازمان ملی
پـرورش اسـتعدادهای درخشـان برگـزار میشـود و کسـانی که رتبه
الزم را بیاورندموفـق بـه ادامـه تحصیـل در این مدارس می شـوند.
مراکز شـبانهروزی:مدارس شـبانهروزی ،مدارسـی هستند که در
مرکـز اسـتانها و روسـتاها برای دانشآمـوزان محروم ایجاد شـدهاند؛
در واقـع مراکـز شـبانهروزی کـه خوابـگاه نیـز در کنار آن تعبیه شـده
اسـت ،برای دانشآموزان روسـتایی و عشـایری اسـت که امکان رفت
و آمد روزانه از محل زندگیشـان در روسـتا به مرکز اسـتان را ندارند.
مدارس علوم و معارف اسالمی:
راه انـدازی دبیرسـتانهای علـوم و معـارف اسلامی بـرای اولیـن بـار
بعـد از پیـروزی انقلاب اسلامی ،بـر حسـب نیازهایی کـه در جامعه
اسلامی احسـاس میشـد ،از سـوی مدرسه عالی شـهید مطهری(ره)
طراحـی و راه اندازی شـد.
هـدف از راهانـدازی دبیرسـتان علـوم و معـارف اسلامی ،تربیـت
فرهیختـگان دینـی  -اسلامی اسـت.
مـدارس علـوم و معـارف اسلامی هـر سـال از بیـن فـارغ التحصیالن
پایـه نهـم بـا آزمـون علمـی و گزینـش ،ثبتنـام بـه عمـل میآورند.
مـدارس از راه دور :در ایـن مـدارس ،افـراد معلـول ،متأهـل و
بزرگسـال و افـرادی کـه شـرایط سـنی حضـور در مدرسـه عـادی را
از دسـت دادهانـد ،تحصیـل میکننـد و اولویت پذیرش بـا بازماندگان
از تحصیـل اسـت؛ شـیوه آمـوزش در ایـن مـدارس ،نیمه حضـوری و
غیـر حضوری اسـت.
مـدارس دانشآمـوزان اسـتثنایی:در مـدارس اسـتثنایی۷ ،
گـروه شـامل دانشآموزان کمتـوان ذهنی ،دانشآموزان آسـیب دیده
شـنوایی ،دانشآمـوزان آسـیب دیـده بینایـی ،دانشآمـوزان دارای
مشـکالت ویـژه یادگیـری ،دانشآمـوزان دارای مشـکالت رفتـاری و
هیجانـی ،دانشآمـوزان معلـول جسـمی ـ حرکتـی و دانـش آمـوزان
چنـد معلولیتـی ،خدمـات دریافـت میکنند.
مـدارس بزرگسـاالن و شـبانه:در ایـن مـدارس دانشآموزانی
کـه بنـا بـ ه دالیلـی تـرک تحصیـل کردهانـد یـا دانشآموزانـی که از
نظـر سـنی شـرایط ثبـت نـام در مـدارس روزانـه را ندارنـد ،تحصیـل
مـی کنند.
مـدارس ورزش:مـدارس ورزش ،مـدارس دولتـی و خـاص رشـته
تربیـت بدنـی هسـتند کـه دانـش آمـوزان دارای اسـتعدادهای برتـر
ورزشـی را بـه خـود جلب کـرده و به پرورش آنها مبـادرت میکنند.
مـدارس هیئت امنایـی :تفاوت مـدارس هیئت امنایی با سـایر
مـدارس در شـیوه مدیریـت آنهـا سـت .بـه ایـن معنـا کـه بـه جای
آنکه یک نفر به عنوان مدیر در یک مدرسـه مشـغول خدمت شـود.
یـک گـروه بـه عنـوان مدیـر و در قالـب هیئـت امنا وظیفـه مدیریت
مـدارس را بـه عهـده مـی گیرنـد و در بیـن ایـن گـروه یـک رئیـس
انتخاب می شـود و در واقع هیئت امنا ،خدمات مشـورتی و مدیریتی
را بـه مدیـر هیئـت امنـا ،ارائه مـی دهند.
در جـدول زیـر بـه ارائـه حـدودی شـهریه چنـد نـوع از مـدارس می
پردازیـم .در خـور ذکـر اسـت کـه شـهریه به صورت حدودی اسـت و
بسـته بـه شـهر ،اسـتان ،نـوع مدرسـه و...هزینه ها متغیر اسـت.

هیئت امنایی

تیزهوشان

نمونه دولتی

غیردولتی(غیرانتفاعی)

دولتی( کمک به مدرسه)

مدارس /شهریه

یک میلیون تومان

دومیلیون و  700هزارتومان

یک میلیون و 500هزار تومان

دومیلیون تومان

90هزار تومان

کمترین

سه میلیون تومان

 9میلیون تومان

 10میلیون تومان

 15میلیون تومان

650هزارتومان

بیشترین

