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 :شرح

در جلسات « كه سند تحول بنيادين آموزش و پرورشبا تأييد سند فلسفه تعليم وتربيت جمهوري اسالمي ايران، مصوبه »
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 كليات - فصل اول

 

 :شوندمي تعريف ذيل شرح به كاررفتهبه اصطالحات سند، اين در 

 

نوان مهم ترين عامل ع به كه، يافته سازمان و فرهنگي و اجتماعي است نهادي: عمومي رسمي تربيت و تعليم نظام  -۱

آموزان جهت تحقق مرتبه اي از حيات طيبه انتقال،بسط واعتالء فرهنگ در جامعه اسالمي ايران، مسئوليت آماده سازي دانش

در همه ابعاد را برعهده دارد كه تحصيل آن مرتبه براي عموم افراد جامعه الزم يا شايسته باشد. دستيابي به اين مرتبه از 

يت دانش آموزان )با تأكيد بر وجوه مشترك انساني، اسالمي وايراني( ضمن مالحظه آمادگي جهت تكوين وتعالي پيوسته هو

هاي فردي و غير مشترك ونيز در راستاي شكل گيري واعتالي مداوم جامعه اسالمي مستلزم آن است كه تربيت ويژگي

ساس نظام معيار اسالمي كسب هاي الزم جهت درك و اصالح مداوم موقعيت خود وديگران را برايافتگان اين نظام شايستگي

 نمايند.

 

 كه اسالمي معيار نظام بر  ومبتني يكپارچه تدريجي، تعاملي، جويانه، تعالي فرايندي: از است عبارت تربيت و تعليم  -۲

هاي ابعاد، زمينه همة در طيبه حيات مراتب واختياري آگاهانه تحقق براي آمادگي سوي به جامعه افراد هدايت منظوربه

 .آوردمناسب تكوين و تعالي پيوستة هويت ايشان را در راستاي شكل گيري وپيشرفت جامعه اسالمي فراهم مي

 



 .باشدمي ايران اسالمي جمهوري در تربيت و  تعليم فلسفه در مندرج هايساحت: تربيت و تعليم هايساحت    -۳

 

اي مبتني بردين اسالم ناب محمدي يا سازگار با آن، مشتمل برسلسله مراتبي از ه ارزش و مباني: اسالمي معيار نظام  -۴

هاي امور اجتماعي و فردي، دنيوي و ي عرصههاست كه ناظر به همه ي ابعاد زندگي انسان است، زيرا دين اسالم به همهارزش

سبت به پاره اي از اين عرصه ها، به عرضه اخروي، مادي و معنوي زندگي بشر پرداخته است )نفي سكوالريسم( هر چند ن

 كليات اكتفا و نسبت به بخشي ديگر، جزئيات را نيز ذكر كرده است .

 

 عقالني،) هويت هايجنبه يهمه به ناظر جمعي و فردي هايتوانمندي و صفات از تركيبي ايمجموعه: پايه هايشايستگي  -۵

بر اساس نظام معيار اسالمي است ،كه متربيان براي دست يابي به مراتب  جامعه هايمؤلفه تمام نيز و(  عملي و ارادي عاطفي،

حيات طيبه جهت درك موقعيت خود و ديگران و عمل فردي و جمعي براي بهبود مستمر آن،بايد اين گونه صفات و توانمندي 

 ها را »كسب«كنند. 

 

رو، نه تنها امري ثابت و از پيش ها، اعمال و صفات آدمي است. از اينشها، باورها،گراياي از بينشمجموعه برآيند:  هويت  -۶

 كه است  تعيين شده نيست، بلكه حاصل تالش و توفيق شخص و تا حدودي متأثر از شرايط اجتماعي است. انسان، موجودي

ي خويش، به معرفت دست ادهار و اختيار و عقل نيروي از استفاده با و خود طبيعي استعدادهاي و فطرت بر تكيه با تواند مي

ي ميل و گرايش را در او فراهم سازد. بينش و گرايش دروني، زمينه باور )ايمان( و تواند زمينهيابد. معرفت ايجاد شده مي

ين تكوين اراده )تصميم معطوف به عمل( را در وي فراهم مي آورد و با عمل و تكرار آن، به تدريج هويتش شكل مي گيرد. هم

 ي آن نقش آفرين است .امور نيز، در هر گونه تحول هويت پس از تكوين اوليه

 

 تعليم نظام در را آموزاندانش تربيت خطير رسالت كه شودمي اطالق فردي به( است رفته بكار هم مترادف: )مربي و معلم  -۷

 .دارد عهده بر عمومي رسمي تربيت و

 

شود نه جامعه اسالمي در نگرش اسالمي: اجتماعي است كه بر روي نمودن به خدا در حالت تسليم و رضا استوار مي  -۸

 ومتكي داشته استخدامي رويكرد كه قراردادي روابط يا  برروابط نژادي ،خويشاوندي يا قبيله اي ويا روابط انتفاعي وستمگرانه

باشند. در جامعه اسالمي كه مظهر تحقق بعد اجتماعي حيات طيبه به شمار يم قرارداد طرف دو يا طرف يک هاي منفعت بر

آيد، پيوندها خشونت آميز)ناشي از ترس وتهديد وارعاب( يا انتفاعي )ناشي از سودگرايي واستثمار يا استخدام ديگران( مي

اعت از خدا ) پيروي آگاهانه واختياري هاي انساني واخالقي، معرفت، محبت واط نيست بلكه ارتباط ميان اعضاي جامعه به ارزش

از نظام معيار ديني( معطوف است. در چنين جامعه اي روابط ظالمانه وتعصبات نژادپرستانه طرد مي شود و برتوحيد به عنوان 

 گردد.اساس تكوين وگسترش روابط اجتماعي تأكيد مي

 

 شود.عليم )الزم التربيه( طبق قانون مشخص ميالت الزم افراد سن اما است سالگي۵ رسمي تربيت و تعليم سن    -۹



 

( الهي دين  مقبول هايارزش و مباني) اسالمي  معيار نظام براساس مراتب، و ابعاد يهمه  در بشر زندگي مطلوب وضع     -۱۰

باط آگاهانه و ارت مستلزم زندگاني گونهاين. شد خواهد اهللاليقرب يعني زندگي غايت به يابيدست باعث آن تحقق كه است

ي با او در همه شئون فردي و اجتماعي زندگي است كه بايد بر اساس انتخاب و اختياري با حقيقت هستي و تشديد رابطه

ي نظام معيارِ مناسب با دينِ اسالم باشد. بنابراين، يكي از مشخصات اصلي حيات طيبه، تكيه بر ارزش التزام آگاهانه و آزادانه

هاي مقبولِ دينِ اسالم است. زيرا با توجه به لزوم گي ـ قرب الي اهلل ـ و نظام معيار متناسب با آن يعني مباني و ارزشغايي زند

ي تحقق حيات پذيرش ربوبيت خداوند متعال، به عنوان يگانه رب حقيقي جهان و انسان، اين نظام معيار، جهت اساسي نحوه

ي ي نظام معيارربوبي و انطباق همهنمايد. لذا، انتخاب و التزام آگاهانه و آزادانهمي طيبه را در همه مراتب و ابعاد آن مشخص

شود كه نقطة ابعاد زندگي با اين نظام)تقوا(، وجه تمايز اساسي حيات طيبه از زندگي غيرديني )= سكوالر( رايج محسوب مي

 گردد.اوج و حقيقت آن در جامعه جهاني مهدوي محقق مي

 

ضع مطلوب دست يافتني است كه با الهام از وضعيت آرماني انعكاس يافته در رهنامه تعليم و تربيت و: انداز چشم     -۱۱

انداز مويد فرايندي است كه به اين تصوير از وضع ها ترسيم شده است. استنادات اين چشمو تحت تاثير چالشرسمي عمومي

مورخ  ۶۴دوين سند جامع تحول و نوسازي نظام آموزشي)مصوب جلسه نامة تبخشد. بنا بر نظاممطلوب دست يافتني معنا مي

  شود:شوراي تخصصي تحول و نوسازي نظام آموزشي كشور( چشم انداز اينگونه تعريف مي ۱/۴/۸۹

 

چشم انداز نظام آموزشي اعالميه جهت گيري نظام آموزشي و بيانگر هويت و آرمان آن است كه تصويري از مقاصد آينده نظام 

هاي كلي نظام، انداز بر اساس اسناد باالدستي: قانون اساسي، سياسترا ترسيم مي كند. اين چشم۱۴۰۴زشي كشور در افق آمو

 شود .ترسيم مي ۱۴۰۴سند چشم انداز بيست ساله و فلسفه تعليم و تربيت در جمهوري اسالمي ايران، در افق 

 

 چند پايه تحصيلي. در وزانآمدانش  نظام دوري: عبارت است از همراهي معلم با-۱۲

 

 هابيانيه ارزش - فصل دوم 

 

هاي نظام تعليم و هايي اساسي است كه الزم است تمام اجزا و مؤلفهها و نبايدها، بايدي ارزشهاي ارزشي مندرج در بيانيهگزاره 

 ها باشند.ملتزم و پاي بند به آنگذاران و كارگزاران نظام ي سياستها بوده و همهتربيت رسمي عمومي هماهنگ با آن

 

السالم(، قانون اساسي هاي قرآن كريم و سنت پيامبر اكرم )ص( وحضرات اهل بيت )عليهمها بر اساس آموزهاين ارزش

انداز هاي رهبر كبير انقالب اسالمي حضرت امام خميني )ره( و مقام معظم رهبري و سند چشمايران، رهنمودجمهوري اسالمي

هاي كلي تحول نظام آموزشي تهيه و تدوين شده است و با مباني نظري سند اله و نقشه جامع علمي كشور و سياستبيست س



ي نظام تعليم عمومي و رهنامه ي تعليم و تربيت رسميي تعليم و تربيت، فلسفهتحول بنيادين آموزش و پرورش )شامل فلسفه 

 باشد.ها ميازگار و مستند به مضامين مندرج در آنو تربيت رسمي عمومي در جمهوري اسالمي ايران( س

 

 :از عبارتند عمومي رسمي  هاي ارزشي نظام تعليم و تربيتگزاره 

 

( عليها اهلل سالم) زهرا فاطمه حضرت و( ص) اكرم پيامبر تربيتي و هدايتي اي، اسوه معنوي، نقش كريم، قرآن هايآموزه    -۱

ها براي تحقق جامعه عدل جهاني مداري در تمام ساحتمام زمان )عج( و واليتا ويژه به( السالم عليهم) معصومين ائمه و

 )جامعه مهدوي(

 

 هاي مذهبي مصرح در قانون اساسي بر اساس قوانين موضوعه اقدام خواهند كرد.تبصره: اقليت

 

بقاي آن در عصر غيبت است، به عنوان  و اتحي عامل و ناب اسالم هويت رمز كه انتظار و مهدويت بنيادين هايآموزه  -۲

 مهمترين رسالت منتظران در عصر غيبت

 

 فقيه واليت و اساسي قانون اسالمي، انقالب با پيوند و عالقه تعميق ،(ره) خميني امام حضرت عملي و نظري ميراث    -۳

 

و اخالقي، تعليم و تربيت اجتماعي و  عبادي اعتقادي، تربيت و تعليم شامل هاساحت تمام در تربيت و تعليم فرآيند  -۴

اي، تعليم و سياسي، تعليم و تربيت زيستي و بدني، تعليم و تربيت زيباشناختي و هنري، تعليم و تربيت اقتصادي و حرفه

ات معصومين هاي برگرفته از قرآن كريم، سنت حضرو فناورانه منطبق بر نظام معيار اسالمي )مباني و ارزشتربيت علمي 

 )عليهم السالم( و عقل( كه تعليم و تربيت اعتقادي، عبادي و اخالقي در آن محوريت دارد

 

 و تكوين  راستاي در انقالبي، و ايراني –اسالمي مشترك خصوصيات بر تأكيد با -پايه هايشايستگي كسب سازي زمينه  -۵

 اجتماعي و خانوادگي فردي، ابعاد در آموزان دانش هويت پيوسته تعالي

 

 (تجربي  و نقلي ، عقالني وحياني،) معرفت منسجم و جامع گسترده، معناي و نمايي واقع و مدار شناخت هويت    -۶

 

 تحقق در عنصر موثرترين و تربيت و تعليم فرآيند در بصير و امين اي اسوه و كننده هدايت عنوان به( مربي) معلم نقش  -۷

 يعموم رسمي تربيت و تعليم نظام هايماموريت



 

 .فرهنگي اجتماعي سياسي اعتقادي، اخالقي،  – عبادي گوناگون هايزمينه در تعالي و بصيرت    -۸

 

 روحيه خودباوري، صالح، عمل تبري، و ،تقوا،تولي ايمان: جمله از اخالقي فضايل كسب و انسان اكتسابي و ذاتي كرامت  -۹

 داقت، ايثاروفداكاريص عدالت، شجاعت، عفت، حكمت، علم، ستيزي، ظلم  مجاهدت،

 

 اراده تقويت و نشاط جسماني، سالمت        -۱۰

 

 همه با مهرورزانه و گسترعدالت محور، حق روابط تقويت براي آموزان دانش هويت انساني هايجنبه تعالي و تكوين   -۱۱

 جهان سراسر در هاانسان

 

 ام و جايگاه عالم و معلممق و توانمندساز و گر هدايت نافع، علم منزلت        -۱۲

 

 وتربيت  تعليم هايساحت همه در عقالنيت مراتب و انواع  تعميق و ارتقاء  پرورش،        -۱۳

 

 عمومي رسمي تربيت و تعليم نظام با آن اثربخش مشاركت و خانواده تربيتي نقش و ارتقاءجايگاه        -۱۴

 

 ها دمي، اجتماعي ورسانهمر نهادهاي مذهبي، اماكن تربيتي نقش        -۱۵

 

 و فرهنگي جنسيتي، فردي، هايتفاوت  رعايت با كيفي عدالت و الزامي و ،همگانيكمي ابعاد در تربيتي عدالت        -۱۶

 جغرافيايي

 

هوشمندانه از آن و مواجهه فعال و آگاهانه   گيري بهره و ارتباطي هايفناوري و رسانه نهاد تربيتي و تعليم نقش و جايگاه   -۱۷

 جهت پيشگيري وكنترل آثار و پيامدهاي نامطلوب آن

 

 ملي مصالح و منافع چارچوب در اجتماعي و فردي مصالح و منافع به توأمان توجه        -۱۸

 



 ايراني -اسالمي مشترك هويت محوريت با  اجتماعي انسجام و ملي وحدت از صيانت        -۱۹

 

 مهدوي جامعه برپايي به اهتمام و ايراني -اسالمي ماندگار و اصيل ارزشهاي به افتخار و دوستي وطن        -۲۰

 

 مشترك  زبان عنوان به فارسي ادبيات و زبان به گرايش تقويت        -۲۱

 

ها بر اساس نظام معيار با ساير فرهنگ نقادانه وتعامل آن آگاهانه ارزيابي طريق از ايراني -اسالمي فرهنگ استمرار        -۲۲

 اسالمي

 

 جامعه نياز مورد مهارت و جمعي روحيه داشتن و اجتماعي مشاركت جانبه، همه پذيري مسئوليت        -۲۳

 

 . مولّد كار ساز زمينه هنري و مهارتي و ايحرفه عام هايشايستگي ،كسب كارآفريني روحيه        -۲۴

 

هاي بشري در چارچوب نظام معيار اسالمي و بسترسازي براي دستيابي به و تجربه هاي علميستاوردد به نهادن ارج   -۲۵

 مرجعيت علمي جهان

 

 معنوي و فرهنگي سرمايه و انساني نيروي مولد و اجتماعي اثرگذار عامل عنوان به عمومي رسمي تربيت و تعليم نظام   -۲۶

  اعتالي فرهنگ عمومي مبتني بر نظام معيار اسالمي و پايدار و جانبه همه تعالي و رشد جهت

 

 تربيتي هايتجربه كسب محل و عمومي رسمي تربيت و تعليم كانون عنوان به مدرسه        -۲۷

 

 و نظارت و پشتيباني ريزي،برنامه گذاري،سياست ابعاد در عمومي رسمي تربيت و تعليم نظام حاكميتي شأن تقويت        -۲۸

 ضمن مشاركت پذيري و كاهش تصدي گري غيرضرور در بعد اجرا با رعايت اصل عدالت ارزيابي

 

 چالشهاي با مواجهه در فعال نقش ايفاي منظور به عمومي رسمي تربيت و تعليم بر موثر تحوالت پايش و پژوهي آينده   -۲۹

 مختلف هايعرصه در رو پيش

 



 تربيت و تعليم هايساحت به متوازن توجه و يكپارچگي جامعيت،        -۳۰

 

  

 

 ي مأموريتبيانيه -فصل سوم 

 

هاي تعليم و وزارت آموزش و پرورش مهمترين نهاد تعليم و تربيت رسمي عمومي، متولي فرآيند تعليم و تربيت درهمه ساحت

ها تعالي بخش جامعه اسالمي بر اساس نظام معيار اسالمي، با مشاركت خانواده ،نهادتربيت، قوام بخش فرهنگ عمومي و 

هاي پايه، زمينه دستيابي دانش آموزان در وسازمانهاي دولتي و غير دولتي است. اين نهاد ماموريت دارد با تاكيد بر شايستگي

در ابعاد فردي، خانوادگي، اجتماعي و  طيبه حيات از بيمرات به( ساله سه دوره چهار) تحصيلي پايه ۱۲ طي  سنين الزم التعليم

 زير نقش  جهاني را بصورت نظام مند، همگاني، عادالنه و الزامي در ساختاري كارآمد و اثربخش فراهم سازد. انجام اين مهم

 .داشت خواهد عمومي رسمي تربيت و تعليم نظام در ساختي

 

 انداز  چشم   -فصل چهارم

 

، با اتكاء به قدرت اليزال الهي، مبتني بر نظام معيار اسالمي، فرهنگ و تمدن ۱۴۰۴عمومي در افق رسمينظام تعليم و تربيت

 تراز در ممتاز تربيتي هايتوانمندي از برخوردار ها و زمينه ساز جامعه جهاني عدل مهدوي و ايراني و قوام بخش آن -اسالمي

هاي تعليم و تربيتي در سطح جهان، سازنده و موثر با نظام تعامل داراي و بخش الهام منطقه، سطح در ايران اسالمي جمهوري

ايراني دانش  -توانمند در زمينه سازي براي شكوفايي فطرت و استعدادها و شكل گيري هويت يكپارچه اسالمي،انقالبي 

آنان؛ كارآمد، اثر بخش، يادگيرنده، عدالت محور و مشاركت جو،برخوردار از مربيان و  اختصاصي هويت  به توجه با آموزان 

مديران مؤمن آراسته به فضائل اخالق اسالمي، عامل به عمل صالح، تعالي جو و تحول آفرين، انقالبي، آينده نگر، عاقل، متعهد، 

 شناس.امين، بصير، حق

 

 ۱۴۰۴انداز مدرسه در افق چشم  -

 

هاي تعليم و ي خدمات وفرصتاي است از تحقق مراتب حيات طيبه، كانون عرضهي اين چشم انداز، مدرسه جلوهبر پايه

 معيار نظام اساس بر آنان هويت يپيوسته وتعالي تكوين و تربيتي، زمينه ساز درك و اصالح موقعيت توسط دانش آموزان 

 زير هايويژگي داراي كه ايران اسالمي جمهوري عمومي رسمي يتترب و تعليم نظام يرهنامه و فلسفه چارچوب در اسالمي،

 :است

 



 تكليف ويژه»به ديگران و خود خلقت، جهان خالق، با مناسبات و روابط در انقالبي و اسالمي غني فرهنگ بخشتجلي  -۱

 به وابستگي و اسراف از پرهيز كارآفريني، كارآمدي، خودباوري، امانتداري، نفس، كرامت پذيري، مسئوليت گرايي،

جديت، ايثارگري، قانون گرايي، نقادي و نوآوري، استكبارستيزي، دفاع از  نظم، شناسي،وقت اعتماد، احترام، همدلي،  دنيا،

 محرومان و مستضعفان و ارزشهاي انقالب اسالمي«

 

 محله تربيت كانون و كشور پيشرفت و تعالي رشد، در ملت و دولت اتكاي  نقطة    -۲

 

 اي و مليهاي محلي، منطقههاي عملياتي در چارچوب سياستريزي در حوزهگيري و برنامه تصميم قدرت از برخوردار    -۳

 

 بر آموزان دانش اجتماعي و خانوادگي فردي، زندگي فرآيند اختياري و مسئوالنه ، عقالني آگاهانه، انتخاب در آفرين نقش  -۴

 اسالمي معيار نظام اساس

 

ها، عالئق و رغبت گوئي به نيازطري و پاسخف متنوع  استعدادهاي هدايت و كشف ، فردي هايتفاوت پذيرش ظرفيت داراي  -۵

 دانش آموزان در راستاي مصالح وچارچوب نظام معيار اسالمي

 

 يبيننده تدارك و يادگيري هدايت، يكنندهتسهيل تربيتي، هايفرصت مستمر تعالي خواستار جو، كمال يادگيرنده،  -۶

 تربيت و تعليم  خدمت در جديد هايظرفيت خودجوش

 

 خود ارزياب، مسئول و پاسخگو نسبت به نظارت و ارزيابي بيروني    -۷

 

 هويت از برخوردار و مهرورز نشاط، با سالم، امن، علمي، اخالقي، محيط و اجتماعي و فردي نيازهاي يكننده تأمين  -۸

   جمعي

 

 معيار نظام اساس بر  چه توحيدييكپار هويت  با ايحرفه هايشايستگي و اخالقي فضائل داراي مربيان از برخوردار  -۹

 اسالمي

 

 جو مشاركت و پذير نقد  مديريتي رويكرد بر مبتني   -۱۰

 



مشاركت ذي نفعان با تاكيد متكي بر اركان تعليم و تربيت و بهره مند از ظرفيت عوامل سهيم و موثر و مبتني بر  -۱۱

 برمربيان، دانش آموزان و خانواده

 

هاي يادگيري )شبكه ملي اطالعات و برخوردار از بهرة فناوري آموزشي در سطح معيار؛ با توجه به طيف منابع و رسانه -۱۲

 ارتباطات(

 

 عمومي رسمي تربيت و تعليم نظام براي سازي تصميم ظرفيت داراي   -۱۳

 

هاي عمومي سرا و كتابخانههاي محلي نظير فرهنگها، مراكز مذهبي و كانونداراي تعامل اثر بخش با مساجد و ديگر نهاد -۱۴

 و برخوردار از ارتباط مستمر و موثر با عالمان ديني، صاحبنظران و متخصصان

 

 .اجتماعي درحيات فعال حضور با ملي و ايمنطقه محلي، مقياس در جامعه مسائل و موضوعات  با مؤثر پيوند داراي   -۱۵

 

 هاي كالنهدف  -فصل پنجم

 

ها و وظايف در برابر خدا، خود، ديگران و طبيعت، ن و معتقد به معاد و آشنا و متعهد به مسئوليتمؤم موحد، انساني تربيت -۱ 

دوست، مهرورز، جمع گرا و جهاني حقيقت جو و عاقل ، عدالت خواه وصلح جو، ظلم ستيز، جهادگر، شجاع و ايثارگر و وطن 

انديش، واليت مدار و منتظر و تالشگر در جهت تحقق حكومت عدل جهاني، با اراده و اميدوار، خودباور و داراي عزت نفس، 

ر، گر و آزاد منش، متخلق به اخالق اسالمي، خالق و كارآفرين و مقتصد و ماهامانتدار، دانا وتوانا ، پاكدامن و با حياء، انتخاب

ي ورود به زندگي شايسته فردي، خانوادگي و اجتماعي بر اساس نظام معيار پذير و آمادهسالم و بانشاط، قانون مدار و نظم

 اسالمي؛

 

 زمينه و عمومي فرهنگ اعتالي و بسط كشور، وتعالي رشد در خانواده و عمومي رسمي تربيت و تعليم نظام نقش ارتقاي -۲ 

 اسالمي تمدن تكوين و علمي تمرجعي و اقتدار براي سازي

هاي يق معرفت و بصيرت ديني و سياسي، التزام به ارزشتعم بر تأكيد با مهدوي عدل جهاني جامعه تحقق راستاي در ايراني -

تحكيم ديني، ساالرياخالقي، وفاداري به نظام جمهوري اسالمي ايران، اعتقاد و التزام عملي به اصل واليت مطلقه فقيه و مردم 

هاي اجتماعي، ارتقاي آداب و آئين زندگي متعالي، بهداشتي و وحدت ملي، تقويت روحيه علمي، رعايت حقوق و مسئوليت

 زيست محيطي؛

 



 تربيتي؛ و آموزشي عدالت يجانبه همه تامين و گسترش -۳ 

 

   اسالمي؛ معيار نظام اساس بر انساني منابع مديريت و مديريت كارآمد و بخش اثر نظام برقراري -۴ 

 

 عمومي؛ رسمي تربيت و تعليم نظام درتعالي خانواده بويژه همگاني اثربخشي و مشاركت افزايش -۵ 

 

 كالبدي؛ هايزيرساخت و اداري و مالي ، درسي و آموزشي ريزي برنامه نظام در تحول و بهسازي -۶ 

 

 عمومي؛ رسمي تربيت و تعليم نظام در كارايي افزايش  و بخشي اثر ارتقاي -۷ 

 

 كسب موقعيت نخست تربيتي در منطقه و جهان اسالم و ارتقاي فزاينده جايگاه تعليم و تربيتي ايران در سطح جهاني -۸ 

 

 راهبردهاي كالن -فصل ششم 

 

 هايهدف تمام) اسالمي تربيت و تعليم فلسفه و نظري مباني اساس بر عمومي رسمي تربيت و تعليم نظام استقرار    -۱

 ؛(كالن

 

هاي نظام تعليم و تربيت رسمي دينه كردن نگاه يكپارچه به فرآيند تعليم و تربيت با رويكرد تعالي بخشي در كليه مولفه نها  -۲

 ؛(۶ و ۵ ،۴  ،۲، ۱هاي كالن عمومي )هدف

 

ابع انساني، من تامين و معلم تربيت ملي، درسي برنامه شامل) هانظام زير تحولي اسناد واجراي تدوين طراحي، فرايند ابتناء   -۳

هاي كوتاه  پژوهش و ارزشيابي( و برنامه -راهبري و مديريت، تامين و تخصيص منابع مالي، تامين فضا، تجهيزات و فن آوري

نظام آموزش و پرورش مدت و ميان مدت بر مباني نظري و فلسفه تعليم و تربيت اسالمي و مفاد سند تحول بنيادين 

  (؛۵،۶، ۲،۳،۴، ۱هاي كالن )هدف 

 

 تاكيد با مرزي مناطق پرورش و آموزش تقويت و كشور مختلف درمناطق تربيتي و آموزشي عدالت كردن نهادينه و توسعه  -۴

 اسالمي معيار نظام با هماهنگ تربيتي هايفرصت  كيفيت بر تمركز با مناطق اين آموزان دانش و معلمان سازي توانمند بر

 ؛(۳و ۴ ،۵ كالن هايهدف )



 

و نهادينه سازي مشاركت اثربخش و مسئوليت پذيري مردم، خانواده و نهادهاي اقتصادي، مديريت شهري و  تقويت  -۵

 (؛۷و۳،۲، ۵هاي كالن روستايي و بنيادهاي عام المنفعه در نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي)هدف 

 

تربيتي  -مستندسازي تجربيات علمي و پردازينظريه ، نوآوري و خالقيت ارزشيابي، و پژوهش فرهنگ تعميق و گسترش  -۶

 ؛(۸و۴ ،۱،۲ هاي كالن بومي در نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي)هدف

 

 هايدفه)اسالمي معيار نظام بر مبتني عمومي رسمي تربيت و تعليم نظام در نوين هايفناوري از هوشمندانه منديبهره  -۷

 (۷ و ۱،۲،۳،۵ كالن

 

هاي مرتبط به ويژه نهاد خانواده و م تعليم و تربيت رسمي عمومي با ساير نهادها و دستگاهنظا فعال و بخش اثر تعامل  -۸

 (۲، ۱، ۴و  ۷هاي كالن رسانه با تاكيد بر كاهش مرزهاي تعليم و تربيت رسمي و غير رسمي)هدف 

 

قرار نظام كارآمد منابع و مصارف است براي سازي بستر و گوپاسخ و پذيرمسئوليت كارآمد، اثربخش، مديريت نظام استقرار  -۹

 (؛۷و۴،۶، ۲هاي كالن در نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي)هدف

 

 اعمال و اجتماعي سرمايه مولد  ارتقاي جايگاه نظام تعليم و تربيت كشور به عنوان مهمترين نهاد تربيت نيروي انساني و-۱۰

پيش دبستاني تا دانشگاه به عنوان امر حاكميتي با توسعه مشاركت همگاني  از آن، بر نظارت و هدايت و مصوب سياستهاي

 (؛۵و  ۴، ۲هاي كالن )هدف 

 

 مشاركت و آموزاندانش و معلمان اخالقي و معنوي تعالي و رشد براي سياسي و  ارتقاء معرفت و بصيرت ديني ، انقالبي-۱۱

 (؛۱ ،۲ ،۴ و ۵ كالن هايهدف) خانواده معنوي تقاء ار براي

 

 (؛۷و  ۶، ۵، ۳، ۲، ۱هاي كالن ها درنظام تعليم و تربيت رسمي عمومي )هدفبازنگري و بازسازي ساختارها و رويه-۱۲

 

 (؛۴، ۵، ۶و  ۷هاي كالن اي فرهنگيان )هدفها و توانمنديهاي اعتقادي، تربيتي، علمي و حرفهتوسعه مستمر شايستگي-۱۳

 



اي در المللي و منطقههاي بينهاي آموزشي و پرورشي براي حضور فعال و سازنده در صحنه ها و توانمنديتوسعه ظرفيت-۱۴

 و رهبري معظم مقام  هاي كليانداز و سياستهاي مندرج در قانون اساسي و سند چشمراستاي تحقق اهداف و ماموريت

 (.۲ ،۸ ،۷ نكال هايهدف) ساله پنج هايبرنامه

 

آموزي به عنوان عاملي مؤثر در دستيابي به حيات طيبه با تأكيد بر حيثيت، كاشفيت و مطلوبيت ارتقاي جايگاه علم و علم-۱۵

 (۸و  ۱،۲،۷هاي كالن علم )هدف 

 

  

 

 هاي عملياتي و راهكارها هدف -فصل هفتم

 

هاي كالن برخوردار نيستند. از اين رو، برخي به يک با هدف  هاي ذيل آنها، لزوماً از تناظر يکهاي عملياتي و راهكارهدف 

هاي كالن ديگري نيز مرتبط باشند. با توجه به كالن، ممكن است با هدف  هاي ذيل يک هدفهاي عملياتي و نيز راهكارهدف 

هاي ديگر جنبه مكمل دارد. ها، هر راهكار، براي هدفي كه ذيل آن آمده است، جنبه اصلي و براي برخي هدفاين گونه ارتباط

ها مورد هاي ميان مدت و كوتاه مدت اين گونه پيوستگيهنگام عملياتي كردن احكام اين سند، الزم است در تدوين برنامهبه

 توجه قرار گيرد 

 

  پرورش تربيت يافتگاني كه:  -۱

 

اعانه و شج و آزادانه و آگاهانه و دارند باور آن به و شناسند مي معيار نظام عنوان به را آن و دانسته حق را اسالم دين  -

اي از حيات طيبه و استقرار حكومت عدل جهاني مهدوي از فداكارانه براي تكوين و تعالي اخالقي خود و دست يابي به مرتبه

 .هستند مقيد اخالقي موازين و دين  آن تبعيت مي نمايند و به رعايت احكام و مناسک

 

 به  ها و رويدادهاهم چنين از توان تفكر، درك و كشف پديده اسالمي، معيار نظام با سازگار عمومي و پايه هايدانش از - 

 مسائل با خالق و علمي يمواجهه يروحيه و هامهارت و بينش دانش، نيز و خلقت در خداوند فاعليت تجلي و الهي آيات عنوان

 .برخوردارند اجتماعي و خانوادگي و فردي

 

ها، شايستگي رويارويي مسئوالنه و خردمندانه ورزي در آنبا درك مفاهيم اجتماعي و سياسي و »احترام به قانون« و انديشه -

كوشند و با كنند و با رعايت وحدت و تفاهم ملي، در دفاع از عزت و اقتدار ملي ميبا تحوالت اجتماعي و سياسي را كسب مي



هاي ارتباطي، در حيات خانوادگي و اجتماعي )در سطوح محلي خواهي و برخوردار از مهارتي مسئوليت پذيري و تعالي روحيه

 تا جهاني( با رعايت اصول بر گرفته از نظام معيار اسالمي، مشاركت مؤثر دارند.

 

آفريني، ي انقالبي و جهادي، كاربا درك مفاهيم اقتصادي درچارچوب نظام معيار اسالمي از طريق كار و تالش و روحيه -

 در ديگران با روابط در انصاف و عدالت وجدان، رعايت با و قناعت و انضباط مالي، مصرف بهينه و دوري از اسراف و تبذير 

 .نمايندمي مشاركت جهاني و ملي خانوادگي، مقياس در اقتصادي هايفعاليت 

 

در صورت جدايي از نظام رسمي تعليم و تربيت اي كه داراي حداقل يک مهارت مفيد براي تأمين معاش حالل باشند بگونه -

 در هر مرحله، توانايي تأمين زندگي خود و ادارة خانواده را داشته باشند.

 

با درك مفاهيم بهداشت فردي و اجتماعي و مسائل زيست بوم طبيعي و شهري به منزلة امانات الهي، شايستگي حفظ و  -

كنند و با ورزش و تفريحات سالم فردي و گروهي، به نيازهاي جسمي و يارتقاي سالمت فردي و بهداشت محيطي را كسب م

 دهند.بر اساس اصول برگرفته از نظام معيار اسالمي، پاسخ مي رواني خود و جامعه

 

 و فرهنگي ميان و فرهنگي مفاهيم درك بشري، هنرمندانة مصنوعات و الهي آفرينش ي با قدر شناسي و درك زيبا شناسانه -

آورند و براي حفظ و تعالي ميراث هاي الزم در خلق آثار فرهنگي و هنري را به دست مييري از قدرت تخيل، توانمنديگ بهره

 (.۸و۲و۵و۴و۱ كالن هايهدف) كوشندمي اسالمي معيار نظام براساس فرهنگي، تمدني و هنري در سطح ملي و جهاني 

 

هاي درسي موجود با ي ملي براساس اسناد تحول راهبردي و باز توليد برنامهطراحي، تدوين و اجراي برنامه درس -۱/۱راهكار

 تأكيد بر:

 

 هاي دانش آموزان.ها و ويژگيالف(. متناسب سازي حجم و محتوي كتب درسي و ساعات و روزهاي آموزشي با توانمندي

 

 آموزاني دانش هاي پايهتربيتي در توليد محتوي و تقويت شايستگي -ب(. حاكميت رويكرد فرهنگي

 

 هاي فعال، خالق و تعالي بخشج(. بهره مندي فزونتر از روش

 

 هاي نوين آموزشي و تربيتي در راستاي اهدافد(. بهره گيري از تجهيزات و فناوري



 

 هاي شهري و روستاييهاي فردي به ويژه هويت جنسيتي دانش آموزان و تفاوته(. توجه بيشتر به تفاوت

 

هاي تربيتي با هاي عملياتي الزم در راستاي ترويج، تقويت مستمر و تحكيم فضايل اخالقي در محيطن برنامهتدوي -۲/۱راهكار

هاي آموزشي و تربيتي با تاكيد بر اولويت كرامت و عزت نفس و شجاعت، حياء و عفت، استفاده از تمام ظرفيت

 تحصيلي هايدوره تمام در نظم و پذيري مسئوليت  صداقت،

 

 و توسعه فرهنگ اقامه نماز و اهتمام به برپايي نماز جماعت در مدرسه و تقويت انس با قرآن در دانش آموزان  -۳/۱راهكار

 در خواني روان و روخواني مهارت تقويت راستاي در معلمان سازي توانمند و هابرنامه اصالح با قرآني سواد و فرهنگ يتوسعه 

ي قرآن در دوره متوسطه اول و آموزش معارف قرآني در متوسطه دوم بر اساس منشور كليد مفاهيم با آشنايي ابتدايي، دوره

 توسعه فرهنگ قرآني

 

ايجاد ساز و كارهاي ترويج و نهادينه سازي فرهنگ واليت مداري تولي وتبرّي، امربه معروف و نهي از منكر، روحيه  -۴/۱راهكار

هاي علميه و ت عدل مهدوي )عج(« با تاكيد بر بهره گيري از ظرفيت حوزهجهادي و انتظار »زمينه سازي براي استقرار دول

 هانقش الگويي معلمان و اصالح روش

 

ي درسي، با رعايت اصل تثبيت و ي آموزش زبان خارجي در چارچوب بخش انتخابي )نيمه تجويزي( برنامهارائه -۵/۱راهكار

 ايراني -تقويت هويت اسالمي

 

ريزي شدة آن در همة هاي مورد نياز جامعه و تعليم متناسب و برنامهگسترش و تنوع دادن به حِرَف و مهارت -۶/۱راهكار 

 هاي تحصيلي و براي همة دانش آموزاندوره

 

ايراني در -ايجاد ساز و كار براي تقويت انسجام اجتماعي و وحدت ملي و احياء هويت افتخارآميز اسالمي -۷/۱راهكار 

و معلمان با تأكيد بر آموزش و اجراي سرود ملي و به اهتزاز درآوردن پرچم جمهوري اسالمي ايران در تمام آموزان دانش

 مدارس

 

 (۸و۲و۱هاي انقالب اسالمي )تعميق تربيت و آداب اسالمي، تقويت اعتقاد و التزام به ارزش -۲

 



هاي تربيتي تربيتي و تقويت و توسعه جنبه -يهاي درسي مبتني بر رويكرد فرهنگبازنگري و اصالح برنامه - ۱/۲راهكار

 ايراني -اسالمي فرهنگ براساس آموزان دانش پذيري تربيت زمينه آوردن فراهم منظور به آنها واخالقي 

 

تعميق تقواي الهي و مهارت خويشتنداري، انتخابگري درست و تعالي بخش مستمر دانش آموزان با استفاده از  - ۲/۲راهكار

 محافل، در ..، برگزاري مراسم آگاهي بخش و نشاط انگيز در اعياد و وفيات، حضور فعال و مشاركت دانش آموزان فرصت ايام ا.

 توسل و دعا با انس تقويت و مذهبي اماكن و مجالس

 

آوردن ساز اي مديران و معلمان و تحكيم نقش الگويي آنان و فراهم هاي اعتقادي، اخالقي و حرفهتقويت شايستگي -۳/۲راهكار

هاي پرورشي مدارس و واگذاري مسئوليت هاي تربيتي و فعاليتو كارهاي اجرايي براي مشاركت فعال و مؤثر ايشان در برنامه 

 كالن تربيتي مدرسه به مديران مدارس

 

وزان براي هاي انقالب اسالمي و توانمند سازي مربيان و دانش آمتقويت ايمان، بصيرت ديني و باور به ارزش - ۴/۲راهكار

هاي آموزشي هاي دشمنان با استفاده از ظرفيت برنامهها و مواجهه هوشمندانه با توطئهوفاداري و حمايت آگاهانه از اين ارزش

هاي علميه و حضور فعال و سازمان يافته ها به ويژه حوزه و تربيتي آموزش و پرورش و مشاركت خانواده و ساير نهادها و دستگاه

 هاي سياسي و اجتماعي و انقالبيمدارس در برنامهدانش آموزان و 

 

 تربيت و تعليم هايساحت تمام در ايراني، – اسالمي زندگي سبک و آداب تقويت براي الزم كارهاي و ساز ايجاد  -۵/۲راهكار

 آموزشي و درسي هايبرنامه اجراي و تدوين طراحي، فرايند در حاكم رويكرد عنوان به

 

هاي دانش آموزان طبقه بندي و متناسب سازي مقوالت و موضوعات تربيتي و اخالقي با مراحل رشد و ويژگي - ۶/۲راهكار 

 واهداف و نيازهاي نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي و جامعه

 

 هاي فرهنگي و تربيتي مدارسهاي كيفي براي ارزيابي فعاليت استانداردسازي و تدوين شاخص - ۷/۲راهكار

 

هاي درسي، منابع آموزشي، شبكه ملي اطالعات و ارتباطات، كتابخانه، فرصت اردوها و استفاده از ظرفيت برنامه - ۸/۲راهكار

هاي مذهبي براي تقويت معرفت و باور به معارف الهي به ويژه اعتقاد به هاي برون مدرسه به ويژه مساجد و كانونفعاليت 

 ي، روايي و عقالني در دانش آموزانتوحيد و معاد و واليت و انتظار با رويكرد قرآن

 

 (۲و۱) عمومي رسمي تربيت و تعليم نظام هايظرفيت و هاقابليت با متناسب  ترويج و تعميق فرهنگ حيا، عفاف وحجاب -۳



 

 فرهنگ  ترويج و تعميق  و سازي دروني براي تربيتي هايروش و آموزشي محتواي و هابرنامه   بازنگري و بازتوليد -۱/۳راهكار

 حيا، عفاف و حجاب

 

اتخاذ تدابير مناسب جهت جذب، تربيت و بكارگيري نيروي انساني شايسته و متعهد و عامل به رعايت حيا، عفاف و  -۲/۳راهكار

 پوشش مناسب در كلية مراكز اداري و آموزشي

 

 عفاف ، و پوشش دانش آموزانها در حفظ، تعميق و اشاعه حيا، جلب مشاركت سازنده و اثربخش خانواده -۳/۳راهكار

 

التحرير و تجهيزات آموزشي، لوازمها و توليد كنندگان كتب و موادايجاد ساز و كارهاي الزم براي هماهنگي رسانه -۴/۳راهكار 

 آموزشي و تربيتي در جهت ترويج فرهنگ حيا، عفاف و حجاب مناسب در دانش آموزان

 

 براي ايراني –اسالمي  فرهنگ بر مبتني  و پوشش مناسب، متنوع، زيبا و آراسته سلبا ي الگو  طراحي و ارائة -۵/۳راهكار 

 ايراني –اسالمي هويت تقويت راستاي در دختر و پسر آموزان دانش و مربيان

 

 با آن به عمل و حجاب عفاف، ، حيا دروني و قلبي پذيرش براي آموزان دانش فكري ريزي به منظور اقناع برنامه -۶/۳راهكار 

 تبيين ديدگاه اسالم

 

 آموزان دانش روحي و جسمي سالمت افزايش براي تحصيلي سطوح كليه در تربيتي –ارائه خدمات مشاوره اي  -۷/۳راهكار 

 

ها و مهارتهاي خانواده در ايفاي نقش تربيتي متناسب با تقويت بنيان خانواده و كمک به افزايش سطح توانايي -۴

 (۵و۲) اسالمي جامعه اقتضائات 

 

آموزش و ارتقاء مديريت خانواده در استفادة مناسب از ابزار رسانه در محيط خانواده همسو با اهداف نظام تعليم و  -۱/۴راهكار 

 تربيت رسمي عمومي

 



ها و خانواده در تأمين پيش نيازهاي هاي آموزشي براي تبيين نقش مدرسه، رسانهتدوين اصول راهنما و پودمان -۲/۴راهكار

ودك به مدرسه و ايجاد سازوكارهاي الزم براي هماهنگي و همسويي آنها با هم و با اهداف نظام تعليم و تربيت رسمي ورود ك

 عمومي

 

ها و تحقق تدوين برنامة جامع مشاركت خانواده و نهادهاي تربيتي و آموزشي براي تقويت فرهنگ تربيتي خانواده -۳/۴راهكار

 هاي پايه دانش آموزانشايستگي

 

 اثربخش، آموزشي هايدوره هاي آموزشي و تربيتي مدرسه، برگزاري ها در فعاليت افزايش ميزان مشاركت خانواده -۴/۴هكاررا

 مدرسه و خانواده تربيتي هايروش و اهداف سازي همسو براي زا آسيب و پذير آسيب هايخانواده به اي مشاوره خدمات ارائه

 

 هارشته تمامي در متوسطه دوره درسي ي برنامه جدول به  خانواده مناسب سلوك  و  مديريتاضافه نمودن درس  -۵/۴راهكار

 آموزاندانش تمام براي و

 

ها، نيازها و وظايف خانواده در چارچوب تهيه و تدوين محتواي آموزشي براي دانش آموزان جهت آشنايي با ويژگي -۶/۴راهكار 

 ها و معيارهاي اسالميارزش

 

 دختران هايويژگي و هاتفاوت  به باتوجه  مناسب كيفيت هاي تعليم وتربيت با تامين و بسط عدالت دربرخورداري از فرصت -۵

 (۷و۵و۳) كشور مختلف مناطق و پسران و

 

غيردولتي با تاكيد تعميم دورة پيش دبستاني به ويژه در مناطق محروم و نيازمند حتي االمكان با مشاركت بخش  -۱/۵راهكار 

 هاي قرآني و تربيت بدني و اجتماعيبر آموزش

 

ريزي و تمهيد مقدمات براي پوشش كامل دوره آموزش عمومي و برخوردار از كيفيت مناسب در تمام برنامه -۲/۵راهكار 

 مناطق كشور

 

چنين ها، عشاير كوچ نشين و همي شهرتوانمند سازي دانش آموزان ساكن در مناطق محروم، روستاها، حاشيه -۳/۵راهكار 

 هاي آموزشي متنوع و باكيفيتمناطق دوزبانه با نيازهاي ويژه، با تاكيد بر ايجاد فرصت

 



اولويت بخشي به تأمين و تخصيص منابع، تربيت نيروي انساني كارآمد، تدوين برنامه براي رشد، توانمندسازي و  -۴/۵راهكار 

 مادي و معنوي دانش آموزان مناطق محروم و مرزيآموزي، ادامه تحصيل و حمايت مهارت

 

ها، هنرها، جغرافيا، آيين و هاي آموزشي به معرفي حرفهدرصد از برنامه ۲۰درصد و حداكثر ۱۰اختصاص حداقل  -۵/۵راهكار 

ارتقاي كيفيت و رسوم و نيازها و شرايط اقليمي وجغرافيايي استانها به ويژه مناطق روستايي وعشايري با رعايت استانداردهاي 

 ملي هويت تقويت و كارآمدي ايجاد چارچوب در آموزاندانش ايراني –تقويت هويت اسالمي

 

 .وپسران دختران هاينقش و نيازها با متناسب آموزشي برنامة تدوين و طراحي  -۶/۵راهكار

 

هاي شخصيتي و محيطي استعدادهاي ويژگيپذير، متناسب با طراحي و تدوين برنامه تعليم و تربيت انعطاف -۷/۵راهكار 

 آموزان به منظور شكوفائي استعدادهاي خاص و افزايش كارآمدي و مفيد بودن آنهاگوناگون دانش

 

 ساماندهي و بكارگيري بهينه و اثربخش منابع انساني و توزيع عادالنة آن در سراسر كشور -۸/۵راهكار 

 

 (۸و۳و۱يند تعليم و تربيت رسمي عمومي)هاي يادگيري در فراتنوع بخشي به محيط -۶

 

سازي واحد اطالعات و منابع آموزش و پرورش در سطح مدرسه )از قبيل كتابخانه، آزمايشگاه ايجاد، توسعه و غني -۱/۶راهكار 

 و كارگاه، شبكه ملي اطالعات و ارتباطات(

 

ها و نهادها از طريق مي با جامعه و ساير دستگاهعمو رسمي تربيت و تعليم نظام تعامالت يتوسعه  و تقويت  -۲/۶راهكار

 هاي درسيگسترش ساختار تلفيقي و مسئله محور در ضمن طراحي و اجراي برنامه

 

ها تا پايان برنامه ششم توسعه كشور، به منظور فراهم ايجاد موزه و نمايشگاه علم و فناوري در هر يک از شهرستان -۳/۶راهكار 

 تر كردن محتواي آموزشي كتب درسيتر دانش آموزان و عينيجربه فزون آوردن زمينة مشاهده و ت

 

 و بازنگري پرورش، و آموزش وزارت به وابسته آزاد هايآموزشگاه  و  هاي موسساتساماندهي و مديريت بر فعاليت -۴/۶راهكار 

و پرورش و نظارت و ارزيابي مستمر بر  آموزش تحولي هايبرنامه و اهداف با همسو آنها آموزشي هايبرنامه محتواي بازتوليد



هاي هاي آزاد با اهداف برنامهربط براي ايجاد همسويي ساير آموزشگاههاي ذيعملكرد آنها و هماهنگي و همكاري با دستگاه

 نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي

 

هاي تحصيلي به ويژه دانش آموزان دورة هدور تمام براي آموزي مهارت و كارآفريني جامع برنامة اجراي و تنظيم  -۵/۶راهكار

 متوسطه تا پايان برنامه پنجم توسعه در برنامه درسي و آموزشي

 

هاي عمومي، هاي فرهنگ، كتابخانهها، خانهسراها، اردوگاه هاي يادگيري مانند پژوهشاي از محيطايجاد شبكه -۶/۶راهكار 

ها و ساير مراكز مشابه و برقراري تعامل اثربخش فناوري، مراكز كارآفريني، ورزشگاههاي تخصصي علوم و ها و موزه نمايشگاه

 هادستگاه ساير همكاري با مدرسه محيط سازيغني اصل رعايت با  ها،مدارس با اين محيط

 

 هاي پيشرفت محلي، به ويژه در ابعاد فرهنگي افزايش نقش مدرسه به عنوان يكي از كانون -۷

 (۷و۵و۱و۲اجتماعي ) -

 

 از ايوجلوه  محله تربيتي تجربيات كسب كانون عنوان به مدرسه آفريني نقش براي الزم هايزمينه آوردن فراهم –۱/۷راهكار

 ايمدرسه درون عوامل و هامولفه تمام استانداردسازي و آن به مسئوليت و اختيار تفويض با طيبه حيات و اسالمي جامعه

 

 مذهبي هايوكانون مسجد ويژه به  و علمي محلهسازي و تقويت همكاري مدرسه با مراكز فرهنگي نهادينه  -۲/۷راهكار

 اثر و مندنظام حضور نيز و محله مرتبط هايبرنامه در آموزان دانش و معلمان مديران، فعال مشاركت و علميه هايحوزه  و

 درسهم در تجربه با مذهبي مبلغان و توانمند روحانيون بخش

 

پژوهشي با نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي در سطح ملي و  -برقراري ارتباط سازمان يافته مراكز علمي -۳/۷راهكار 

اي هاي علميه و موسسات آموزش عالي و مراكز آموزش فني و حرفهاي و بهره مندي از پشتيباني علمي و تخصصي حوزهمنطقه

 ي و روانشناسي در مدارسهاي علوم قرآني، علوم تربيتبه ويژه دانشكده

 

 در كشور تعالي و رشد در آموزان دانش و معلمان و مدرسه و عمومي رسمي تربيت و تعليم  افزايش مشاركت نظام -۸

 ،۵) معنوي و اجتماعي فرهنگي، انساني، سرمايه مولد نهاد عنوان به ملي و محلي سطح در اجتماعي فرهنگي، ديني، هايعرصه

 (۷ و ۲

 



اصالح، ارتقاء و تغيير نگرش به آموزش و پرورش به عنوان سازمان فراگير و نيروي اثرگذار اجتماعي در خدمت  -۱/۸راهكار 

 اهداف رشد و تعالي كشور به ويژه اهداف فرهنگي و اجتماعي

 

 معلمان اجتماعي و فرهنگي منزلت و  ايجاد سازوكارهاي الزم براي تقويت جايگاه -۲/۸راهكار

 

 و درون هايظرفيت به اتكا با مرتبط قانوني و رسمي هايتشكل در آموزان دانش  بستر سازي براي حضور فعال -۳/۸رراهكا

 آموزان دانش اسالمي وانجمن فرهنگي و علمي هايكانون آموزي، دانش بسيج: قبيل از وپرورش آموزش برون

 

 در عمومي رسمي تربيت و تعليم نظام  فعال و موثر مسئولينهاي قانوني براي حضور فراهم آوردن ساز وكار -۴/۸راهكار

 كشور  پايدار و جانبه همه پيشرفت و تعالي اركان از يكي عنوان به فرادستي ساز وتصميم گذار سياست هاينهاد

 

باور و روحيه هاي درسي و آموزشي و تقويت ايراني در برنامه -تبيين دستاوردهاي علمي و فني تمدن اسالمي - ۵/۸راهكار 

 مسئوليت پذيري دانش آموزان براي تحقق تمدن نوين اسالمي در راستاي دستيابي به جامعه عدل مهدوي

 

 مشاركت براي اجرايي كارهاي و ساز آوردن فراهم و معلمان و  اي و اعتقادي مديرانهاي حرفهتقويت شايستگي -۶/۸راهكار 

 هاي پرورشي مدارستفعالي و تربيتي هايبرنامه  در ايشان موثر و فعال

 

تأكيد بر معلم محوري در رابطة معلم و دانش آموز در عرصه تعليم و تربيت و جلوگيري از اجراي هر سياست و  -۷/۸راهكار 

 برنامة نظري و عملي كه اين محوريت را مخدوش نمايد

 

هاي فراگير، عمومي جامعه از قبيل شيوع بيماريمشاركت فعال آموزش وپرورش در مواجهه با نيازهاي فوري و  -۸/۸راهكار

هاي خيرخواهانه زلزله، رفع بيسوادي، حاكميت قوانين و مقررات، حفظ و پاكيزگي محيط زيست، خدمت به محرومين، حركت

 ها، اردوهاي آموزشي و توجيهي براي آماده سازي مربيان ودانش آموزانمردمي وانقالبي ازطريق برگزاري دوره

 

 تبيين براي -ملي رسانه ويژه به – هارسانه ظرفيت از استفاده و اجتماعي و فرهنگي  امل اثر بخش با مراكزتع  -۹/۸ راهكار 

 در آن نقش انگاري كوچک از جلوگيري و فرهنگي و اجتماعي سرمايه توليد در عمومي رسمي وتربيت تعليم نظام جايگاه

 اسالمي معارف منظر از كشور آينده سرنوشت

 



 (۷و۲و۵)عمومي رسمي تربيت و تعليم  در غيردولتي و عمومي بخش  جلب مشاركت اركان سهيم و موثر و -۹

 

ايجاد تسهيالت قانوني و سازوكارهاي تشويقي و انگيزشي الزم اعم از مادي و معنوي، براي بسط فرهنگ نيكوكاري  -۱/۹راهكار

هاي ديني با تاكيد بر استفاده آموزان با الهام از آموزهعه و در بين دانش، مشاركت پذيري ومشاركت جويي در جامو تعاون

 هاي آموزشي و برگزاري اردوهاي جهاديهاي درسي، مجالت و رسانهمناسب از ظرفيت كتاب

 

ايجاد سازوكارهاي مناسب براي حفظ و ارتقاي مستمر سطح مشاركت واقفين و خيرين مدرسه ساز از قبيل  -۲/۹راهكار

 مدارس اين هاي نامگذاري مدارس به نام ايشان، مشاركت آنان در مديريت مدارس خيرساز، مشاركت دولت در تأمين هزينه

 

لتي در انجام امور مربوط به توليد، چاپ و توزيع مواد ومنابع آموزشي در هاي دولتي و غيردوتوسعه مشاركت بخش -۳/۹راهكار

هاي آموزش و پرورش با تأكيد بر سياست توليد بسته هاي آموزشي و سياست چند تأليفي در كتاب هاي چارچوب سياست

 درسي

 

 دتقويت و گسترش مدارس غير دولتي با اصالح و بازنگري قوانين و مقررات موجو -۴/۹راهكار

 

 (۲و۴) معلم جايگاه و الگويي نقش اي منابع انساني با تاكيد بر ارتقاء منزلت اجتماعي و جايگاه حرفه -۱۰

 

در تكريم و پاسداشت ريزي و به كارگيري امكانات و فرصت هاي اجتماعي براي اعتالي فرهنگ عموميبرنامه -۱/۱۰راهكار 

 مليمقام معلم با تاكيد بر استفاده از ظرفيت رسانه 

 

هاي ارزيابي و ارتقاي مرتبه ، تخصصي و حرفه اي، تعيين مالكهاي عمومياستقرار نظام سنجش صالحيت -۲/۱۰راهكار 

 بندي( علمي و تربيتي معلمان و تقويت انگيزه ارتقاء شغلي در آنان بر اساس نظام معيار اسالمي)نظام رتبه

 

امي، مالي و اداري متناسب با حرفه هاي تخصصي، با مشاركت اصالح قوانين و مقررات موجود استخد -۳/۱۰راهكار 

 هاي ذيربطدستگاه

 

 آنان مفيد تجارب از فزونتر منديبهره  طراحي و استقرار نظام خاص بازنشستگي فرهنگيان براي -۴/۱۰راهكار 

 



ر كارورزي و انطباق سطح ي درسي تربيت معلم با تأكيد بها و باز تنظيم اصول حاكم بر برنامهباز مهندسي سياست -۱۱

 طراحي و تربيت و تعليم  نظام  اي معلمان در سطح ملي و جهاني با مقتضيات الگوي برنامة درسي درهاي حرفهشايستگي

 (۸و ۱،۲،۴،۷) پرورش و آموزش در معلمان نگهداشت و  تربيت جذب،  هاي شيوه ارتقاي براي مناسب هاي سياست

 

اي تربيت نظام ملي تربيت معلم و راه اندازي دانشگاه ويژه فرهنگيان با رويكرد آموزش تخصصي و حرفهاستقرار  -۱/۱۱راهكار 

 .ذيربط هاي دستگاه همكاري با  محور توسط وزارت آموزش و پرورش

 

جو اي معلمان در آموزش و پرورش با تاكيد بر حفظ تعامل مستمر دانشطراحي و ارتقاي نظام تربيت حرفه -۲/۱۱راهكار 

كان كسب تجربيات واقعي از كالس درس و ام آوردن فراهم و دوره اين طي در پژوهشي و علمي نهادهاي  معلمان با مدارس و

 محيط هاي آموزشي

 

هاي ديني، اخالقي، هاي برتر و برخوردار از صالحيتايجاد سازوكارهاي الزم براي جذب و نگهداشت استعداد -۳/۱۱راهكار 

هاي معنوي و مادي معلمان از قبيل برقراري حقوق و هاي تربيت معلم با تاكيد بر تقويت انگيزهشخصيتي به رشتهانقالبي و 

دستمزد در دوران تحصيل، ارتقاي سطح آموزشي و تجهيزاتي مراكز ذيربط، ايجاد نظام بازآموزي مستمر علمي و تسهيل در 

 ادامه تحصيل با توجه به رتبه بندي معلمان

 

اي و تخصصي و بي، حرفهانقال اعتقادي، اخالقي، هايشايستگي شامل معلمان صالحيت ارزيابي نظام ايجاد  -۴/۱۱ر راهكا

 ارزشيابي متناسب با مباني و اهداف سند تحول راهبردي

 

 رسمي وتربيت تعليم نظام نيازهاي و علمي تحوالت با متناسب معلم تربيت درسي هاي برنامه در انعطاف ايجاد  -۵/۱۱راهكار

 رساني توانمندي هاي تربيتي و تخصصي معلمان روز به و تلفيقي رويكرد بر تاكيد با عمومي

 

 سطح در درسي ريزيبرنامه در آنان موثر مشاركت  هاي ارتقاي توانمندي هاي معلمان براياستقرار سازوكار -۶/۱۱راهكار

 انجامدمي آنان ايحرفه  هويت تقويت به كه هاييوكار ساز ويژه به مدرسه،

 

اي به شكل فردي و گروهي ميان معلمان و تبادل هاي حرفه ري و افزايش توانمنديپژوهشگ زمينه يتوسعه  -۷/۱۱راهكار

تجارب و دستاوردها در سطح محلي وملي و ايجاد فرصت هاي باز آموزي مستمر علمي و تحقيقاتي و مطالعاتي و برگزاري 

 الگوي تدريس برتر و اختصاص اعتبارات خاص براي فعاليت هاي پژوهشي معلمانجشنواره هاي 

 



 ريزي براي كارآموزي و كارورزي دانشجو معلمان در كنار تربيت معلم و بررسي نظريات جديد تعليم وتربيتبرنامه -۸/۱۱راهكار

 

مي در حوزه علوم تربيتي در سطح رصد كردن تحوالت نظام آموزش و پرورش و تربيت معلم و تحوالت عل -۹/۱۱راهكار

هاي مفيد آنها و بهره مندي آگاهانه از آنها در چارچوب نظام منطقه، جهان اسالم و بين الملل و بومي سازي تجربيات و يافته

 معيار اسالمي

 

 جلب مشاركت دانشگاه هاي برتر و حوزه هاي علميه در امر تربيت تخصصي -۱۰/۱۱راهكار

 لمان، كارشناسان و مديران با همكاري دانشگاه فرهنگياناي و ديني معحرفه -

 

 در داخلي موفق تجربيات و نظريات انعكاس و اسالم جهان اولويت با المللي، بين تعامالت در فعال مشاركت –۱۱/۱۱راهكار

 جهاني علمي مراكز و محافل

 

 اثربخشي و كارآيي افزايش براي  عمومي  تربيت رسميهاي نظام تعليم و ها و برنامهبهينه سازي سياست -۱۲/۱۱راهكار

تأكيد بر بازنگري جداول آموزشي و محتواي كتب درسي، به كارگيري نيروهاي متعهد، توانمند و  با كشور از خارج مدارس

 مجرب و متناسب سازي فضاي فيزيكي اين مدارس

 

 شدن وقت تمام لزوم به توجه با  ور منزلت فرهنگيانبرقراري الگوي جبران خدمات و تأمين رفاه نيروي انساني درخ -۱۲

 (۷و۳و۴)آنان

 

 ها و بر اساس رويكرد رقابتيها، مبتني بر شايستگيبهينه سازي نظام پرداخت -۱/۱۲راهكار 

 

گاه هاي كارآمد در دوره ابتدايي و تقويت نفراهم آوردن تسهيالت و امتيازات مناسب براي جذب و نگهداشت نيرو -۲/۱۲راهكار 

 تخصصي زيربنايي به اين دوره تحصيلي

 

ايجاد سازوكارهاي قانوني براي افزايش انگيزه معلمان و مربيان با ساماندهي مناسب خدمات و امكانات رفاهي و -۳/۱۲راهكار 

 رفع مشكالت مادي و معيشتي آنان

 



هاي تربيتي استان و منطقه و مدرسه فعاليت افزايش نقش شوراهاي آموزش و پرورش استان، مناطق و مدارس در تقويت  -۱۳

 (۷و۴و۲و۵هاي ملي)ها و برنامهدر چارچوب سياست

 

ها و مناطق و مدارس هاي آموزش و پرورش استاناصالح قوانين و مقررات موجود در راستاي تقويت نقش شورا -۱/۱۳راهكار

 متناسب با مقتضيات تربيتي

 

آموزان( با تفويض برخي از درون مدرسه )مانند شوراي معلمان و شوراي دانشافزايش كارآمدي شوراهاي  -۲/۱۳راهكار

 اختيارات اداره و مدرسه به آنان و فراهم آوردن زمينه مشاركت بيشتر ايشان در فرايند تعليم و تربيت مدرسه

 

 شرايط و ايراني - اسالمي هنگفر اقتضائات و ها ونيازهاي دانش آموزان ايجاد و متناسب سازي فضاهاي تربيتي با ويژگي -۱۴

 (۳و۷و۶) جغرافيايي و فرهنگي اقليمي،

 

هاي تربيتي، تحوالت جمعيتي، ي درسي، استانداردهاي تربيتي متناسب با اقتضائات برنامهطراحي و ساخت فضا -۱/۱۴راهكار 

خت و تجهيزات آموزشي ورعايت الگوي هاي نوين سابا تأكيد بر استفاده از فناورياصول شهرسازي و معماري و شرايط اقليمي 

 ايراني و توجه ويژه به نقش محوري نمازخانه در طراحي و معماري اسالمي -معماري اسالمي

 

سازي فضاهاي فيزيكي، آموزشي و تربيتي با نيازهاي ويژه و تفاوت هاي جنسيتي دانش آموزان با تأكيد متناسب -۲/۱۴راهكار

 سازي فرهنگ ايماني و عفاف و پوشش و رعايت احكام محرّميت در محيط بر فراهم آوردن الزامات نهادينه

 

اهتمام به طراحي، ساخت و تجهيز مناسب نمازخانه، كتابخانه، آزمايشگاه، فضاي سبز و فضاي ورزشي در تمام  -۳/۱۴راهكار 

 مدارس به عنوان محيط تعليم و تربيت

 

مبتني  عمومي رسمي تربيت و تعليم و كارآمدي علوم انساني در نظام اصالح محتوا ، ارتقاي جايگاه ، افزايش كيفيت  -۱۵

 (۲و۱برمباني ديني در چارچوب نظام معيار اسالمي)

 

 تدوين منابع علوم انساني مبتني بر جهان بيني اسالمي و با هدف توأمان هدايت، تعالي و مديريت فرد و جامعه  -۱/۱۵راهكار 

 



سازي درجهت تبيين و تقويت منزلت علوم انساني و پرهيز از غلبه رويكرد تجربي ر فرهنگمنظوتدوين برنامه به -۲/۱۵راهكار 

 هاي آموزش رسمي عموميو فني در دوره

 

سازي براي تقويت و هاي علوم انساني و زمينهشناسايي استعدادهاي برتر و هدايت آنها به ادامه تحصيل در رشته -۳/۱۵راهكار 

 هاي آموزش عاليهشي آنها در دورههاي علمي پژوتعميق فعاليت 

 

افزايي مستمر هاي علوم انساني، دانشجذب و تربيت معلمان مستعد، آگاه و متعهد براي تدريس در درس -۴/۱۵راهكار 

 معلمان در حين خدمت و ارتقاء شأن و منزلت فرهنگي و اجتماعي آنها

 

ها و معارف ديني و دروس علوم انساني در سطوح مختلف براساس آموزهاصالح و بازتدوين متون و مواد آموزشي  -۵/۱۵راهكار 

 هاي علميهبا مشاركت حوزه 

 

 هاي آموزشي تربيتي خاص علوم انساني در سراسر كشورگسترش و تقويت مدارس و مجموعه -۶/۱۵راهكار 

 

 در آموزان دانش عاليق و نيازها جامعه، مصالح با متناسب تربيتي هايفرصت و آموزشي خدمات يارائه در بخشي تنوع    -۱۶

 (۷و۲و۳ادهاي آنها )استعد شكوفايي  راستاي

 

 آموزانهاي دانشگويي به نيازهاي تربيتي در مراكز آموزشي و تربيتي براي پاسخايجاد تنوع در فرصت -۱/۱۶راهكار

 

هاي درسي و آموزان در برنامهدانش بلوغ  دوران  يرعايت اقتضائات هويت جنسيتي)پسران و دختران( و ويژگي ها -۲/۱۶راهكار

 ها وبرنامه هاي تربيتي ضمن توجه به هويت مشترك آنانروش

 

هاي ديني و اخالقي متناسب با توجه كافي به شرايط روحي دانش آموزان در سنين بلوغ و ارائه مشاوره و آموزش -۳/۱۶راهكار

 آنها

 

  (۷، ۱، ۲، ۳هاي نوين )تربيت با تكيه بر استفاده هوشمندانه از فناوريارتقاي كيفيت فرايند تعليم و -۱۷

 



توسعة ضريب نفوذ شبكه ملي اطالعات و ارتباطات )اينترانت( در مدارس با اولويت پركردن شكاف ديجيتالي بين  -۱/۱۷راهكار

 چارچوب در مربيان و دانش آموزان  مناطق آموزشي و ايجاد ساز و كار مناسب براي بهره برداري بهينه و هوشمندانه توسط

 اسالمي معيار نظام

 

توليد و به كارگيري محتواي الكترونيكي متناسب با نياز دانش آموزان و مدارس با مشاركت بخش دولتي و  -۲/۱۷راهكار

يت چند غيردولتي و الكترونيكي كردن محتواي كتاب هاي درسي براساس برنامه درسي ملي )با تاكيد بر استفاده از ظرف

 اي( تا پايان برنامه پنجم توسعه كشور رسانه

 

اصالح و به روزآوري روش هاي تعليم و تربيت با تأكيد بر روش هاي فعال، گروهي، خالق با توجه به نقش  -۳/۱۷راهكار

 الگويي معلمان

 

شي و تربيتي ويژه گسترش بهره برداري از ظرفيت آموزش هاي غيرحضوري و مجازي در برنامه هاي آموز -۴/۱۷راهكار 

 طريق از تربيتي اصول رعايت با و اسالمي معيار نظام اساس بر  معلمان، دانش آموزان و خانواده هاي ايراني در خارج از كشور

 ارتباطات و اطالعات ملي شبكه

 

 (۲و۱و۷تغيير و نوآوري در نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي با رويكرد تعالي بخش ،پويا و بالنده )-۱۸

 

 تعاون، و اخوت روحيه تقويت بر تاكيد با اسالمي اخالق معيارهاي اساس بر سازماني فرهنگ سازي مناسب – ۱/۱۸راهكار

 مستمر آموزش و خالقيت

 

هاي ضمن خدمت معلمان و تقويت تامين تسهيالت و امكانات و ايجاد ساز و كارهاي كارا و اثربخش در آموزش -۲/۱۸راهكار

 اي براي يادگيري مداومانگيزه و مهارت حرفه

 

ي پژوهشي فعال و فراگير در درون ساختار نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي با استفاده از فناوري ايجاد شبكه -۳/۱۸راهكار

 هاي نوين و در قالب شبكه ملي اطالعات و ارتباطات

 

 استفادة بهينه از دانش و تجربه نخبگان و پيشكسوتان آموزش وپرورش -۴/۱۸راهكار

 



 و اخالقي و معنوي بالندگي و جامع تربيت راستاي در پرورش و آموزش در نوآوري و خالقيت نظام  استقرار -۵/۱۸راهكار

 كارآفرين  و نوآور و خالق آموزان دانش و مربيان مديران، از معنوي و مادي حمايت

 

 (۴و۲و۷)عمومي رسمي تربيت  و تعليم يابي و تضمين كيفيت در استقرار نظام ارزش-۱۹

 

 رسمي تربيت و تعليم نظام عملكرد يابيارزش و سنجش براي  مناسب ساختار و قانوني سازوكارهاي ايجاد  -۱/۱۹راهكار

 عمومي

 

هاي تحصيلي و استانداردهاي ملي براي گذر از دورهمحور بر اساس طراحي و اجراي نظام ارزشيابي نتيجه -۲/۱۹راهكار 

محور( در ساير هاي تحصيلي دورة ابتدايي و رويكرد تلفيقي)فرايندمحور و نتيجهرويكرد ارزشيابي فرايندمحور در ارتقاي پايه

 هاي تحصيليپايه

 

ازي عملكرد و ارتقاء كيفيت و ايجاد نظام رتبه بندي مدارس و موسسات آموزش و پرورش به منظور شفاف س -۳/۱۹راهكار

 تقويت انگيزه هاي رقابت منطقي و علمي بين آنان

 

ارتقاء جايگاه ايران در ارزيابي هاي كيفيت جهاني در چارچوب معيارهاي اسالمي و معرفي الگوي تعليم و تربيت  -۴/۱۹راهكار

 اسالمي به جهان

 

 تربيت هاي كمّي و كيفي نظام تعليم و رف متناسب با نيازتأمين، تخصيص و تنوع بخشي به منابع مالي، مديريت مصا-۲۰

 (۳و۷و۶)عمومي رسمي

 

 عمومي رسمي تربيت و تعليم نظام مالي عملكرد سازي شفاف و مصارف و منابع بهينة مديريت –۱/۲۰راهكار

 

ناخالص داخلي به ميزان ريزي براي افزايش سهم اعتبارات آموزش و پرورش از توليد سازي و برنامهشفاف -۲/۲۰راهكار 

 مناسب

 

 اولويت بخشي به آموزش ابتدايي در تامين و تخصيص منابع -۳/۲۰راهكار 

 



منظور ارتقاي افزايش سهم هزينه هاي غيرپرسنلي در بودجه جاري آموزش و پرورش به ميزان مناسب به -۴/۲۰راهكار 

 آموزش و تربيت

 

 منابع مالي دولتي و غيردولتي از قبيل موقوفات و امور خيريهوكارهاي تنوع بخشي به طراحي ساز -۵/۲۰راهكار

 

بهينه سازي بهره برداري از منابع مادي و فيزيكي و تبديل به احسن كردن آنها و طراحي استانداردهاي مصرف و  -۶/۲۰راهكار 

 تعبيه ساز و كارهاي پيشگيري از اسراف و تبذير

 

 تسهيل و پرورش با حفظ كاركردهاي سياستگذاري و نظارتي نظام از طريق  تقويت مشاركت عمومي در آموزش -۷/۲۰راهكار 

 آنان آموزشي هاي فعاليت از وحمايت دولتي غير مدارس تاسيس

 

 (۲و۱و۷ها )ها و روشبازنگري و بازمهندسي ساختارها و رويه -۲۱

 

 ب فرهنگيانقال عالي شوراي مصوبه اساس بر آموزشي هاي دوره ساختار بازنگري و اصالح  -۱/۲۱راهكار 

 

 سال ۵۰ به ناظر) جمعيتي تحوالت و سرزمين آمايش يسامانه اساس بر مدارس يابي مكان نظام استقرار  -۲/۲۱راهكار 

 (آينده

 

ها و آموزان به سوي رشتهطراحي و استقرار نظام جامع هدايت تحصيلي و استعداديابي به منظور هدايت دانش -۳/۲۱راهكار 

 هاي آنانمندي و تواناييحِرَف و مهارت هاي مورد نياز حال و آينده كشور متناسب با استعدادها، عالقه 

 

 به و زمينه اين در معلمان نقش افزايش و  استقرار نظام راهنمائي و مشاوره تربيتي مبتني بر مباني اسالمي -۴/۲۱راهكار 

 هاي تحصيليتمام پايه وران متخصص براي ايفاي وظائف تخصصي درمشا كارگيري

 

ساماندهي ساعات كار مربيان براي حضور تمام وقت در مدارس شامل ساعات تدريس و ساعات اختصاص يافته به  -۵/۲۱راهكار

 ساير فعاليت هاي تربيتي مرتبط در مدرسه با توجه به ضرورت جبران خدمت مناسب ايشان

 



در مدارس و تعيين و متناسب سازي ساعات و روزهاي آموزشي در تحول در ساختار و مديريت زمان آموزش  -۶/۲۱راهكار

 طول هفته

 

منظور اعمال مديريت يكپارچه تربيتي در طول هاي آموزشي و تربيتي بهبخشي به رويكرد مديريت مجتمعاولويت -۷/۲۱راهكار

 هاي آموزشي و تربيتيآموزان و ايجاد فرصت بيشتر براي ارتقاي فعاليتمدت تحصيل دانش

 

 دهي معلمان در سه پايه اول ابتدايياستقرار و استفاده از نظام »دوري« در سازمان -۸/۲۱راهكار

 

هاي درسي با رعايت اصل معلم حاكميت برنامه محوري به جاي كتاب محوري و توليد بسته آموزشي در برنامه -۹/۲۱راهكار

 محوري

 

با رعايت انعطاف و توجه به شرايط اقليمي و با تاكيد بر بهينه  باز طراحي و ساماندهي تقويم سال تحصيلي -۹/۲۱راهكار 

 سازي تعطيالت

 

 رسمي تربيت و تعليم نظام در تربيتي و آموزشي  راهبري و مديريت كارشناسي،  نظام كيفيت مستمر بهبود و ارتقاء   -۲۲

 (۴و۲و۷)عمومي

 

 مديريت نظام تعليم و تربيت رسمي عموميادينه كردن برنامه محوري در سطوح مختلف نه  -۱/۲۲راهكار 

 

 افزايش براي تالش و  تربيتي و آموزشي راهبران و مديران نگهداشت و تربيت براي الزم كارهاي و ساز ايجاد  -۲/۲۲راهكار 

 عمومي رسمي تربيت و تعليم نظام مجموعه در مديريت ثبات

 

 منابع انساني براي ايحرفه –طراحي و اجراي الگوي بالندگي شغلي  -۳/۲۲راهكار

 

پژوهانه و اجراي آن با هاي آيندهانجام مطالعات راهبردي آينده نگر در آموزش و پرورش و تدوين برنامه -۴/۲۲راهكار 

 هاي ذيربط در آموزش وپرورشهماهنگي دستگاه

 

 مديريت كار آمد و اثربخشاصالح ساختار اجرايي و كاهش تعداد واحدهاي اداري، متناسب با  -۵/۲۲راهكار



 

گزينش مديران در سطوح مختلف بر اساس شايسته ساالري و پيشگامي آنان در ارزشهاي الهي و انساني و  -۶/۲۲راهكار 

 معيارهاي علمي، كارآمدي و باور به اهداف نظام تعليم و تربيت رسمي

 

 (۷و۲و۸ربيات تربيتي بومي)پردازي و مستند سازي تجي ظرفيت پژوهش و نو آوري، نظريهتوسعه -۲۳

 

هاي موجود براي گسترش فرهنگ تفكر و پژوهش در بين مديران، مربيان و تأمين استفاده بهينه از ظرفيت -۱/۲۳راهكار 

 پژوهشگر مورد نياز نظام تعليم وتربيت رسمي عمومي و حمايت از پژوهشگران فعال و مجرب

 

گران حوزه آموزش و پرورش و هدايت موضوعات و اهداف پژوهشي در تدوين نظام جامع حمايت از پژوهش -۲/۲۳راهكار 

 راستاي تحقق اهداف تعليم و تربيت رسمي

 

هاي ندسازي و انتشار يافتهمست  ،هاي تربيتي بوميهاي موفق و نوآوريهاي مادي و معنوي از طرححمايت -۳/۲۳راهكار 

 اتي فعال و كارآمدپژوهشي در داخل و خارج از كشور و ايجاد بانک اطالع

 

هاي تعليم و تربيت و فراهم هاي نظريه پردازي در علوم تربيتي و روشهاي مادي و معنوي از كرسيحمايت -۴/۲۳راهكار 

هاي علميه، هاي جديد و نوآوري در مدارس و نظام تعليم وتربيت رسمي عمومي با همكاري حوزهآوردن زمينه كاربست يافته 

 لمي و پژوهشيها و مراكز عدانشگاه

 

 چارچوب نهادي و نظام اجرايي تحول بنيادين آموزش و پرورش -فصل هشتم

 

ريزي و نظارت بر فرايند گذاري، برنامهانداز، سياستهاي سند ملي آموزش و پرورش در افق چشمبراي تحقق اهداف و برنامه

 پذيرد:تحول بنيادين در دو سطح به شرح زير صورت مي

 

 گذاري، نظارت و ارزيابي در سطح كالنسياست  -بخش اول

 

سياست گذاري و تصميم گيري كالن و نيز ارزيابي و نظارت راهبردي فرايند تحول بنيادين نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي 

 باشد.بر پايه اين سند بر عهده شوراي عالي انقالب فرهنگي مي



 

 ريزي و نظام اجرايي برنامه  -بخش دوم

 

عالي آموزش و پرورش با استفاده از همة ظرفيت وزارت آموزش و پرورش و ساير نهادها و امكانات كشور شوراي  -الف

هاي اجرايي، طراحي سازكار تحقق اهداف، اصالح ساختارها و فرايندهاي مربوط، به مسئوليت بررسي، تصويب و ابالغ سياست

هاي تحول راهبردي را بر عهده ها و نظارت بر حسن اجراي برنامهها و برنامهروز آوري و ترميم، هماهنگي و انسجام در سياست

دارد و گزارش پيشرفت اجراي سند و چگونگي عملكرد وزارت آموزش و پرورش را به صورت ساالنه به شوراي عالي انقالب 

 دهد.فرهنگي ارائه مي

 

هاي نظري و سند رورش )شامل بنيانوزارت آموزش و پرورش مسئوليت نهادينه سازي و اجراي سند ملي آموزش و پ -ب

هاي اجرايي سند تحول راهبردي را برعهده دارد و حداكثر ظرف مدت يک سال پس تحول راهبردي( و طراحي و تدوين برنامه

هاي اصلي ( را به تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش مي هاي زير نظامهاي خود )به ويژه برنامهاز تصويب اين سند، برنامه

 د.رسان

 

وزارت آموزش و پرورش موظف است با تربيت، به كارگيري و سازماندهي نيروهاي توانمند و واجد شرايط، تأمين و بسيج  -ج

هاي اجرايي كوتاه مدت و ميان مدت در سطح ملي و استاني، اصالح قوانين و مقررات و جلب امكانات و منابع، تدوين برنامه

 نهادها اقدامات الزم براي تحقق مفاد سند را معمول دارد.ها و مشاركت و همكاري ساير دستگاه

 

ها و نهادها، به ويژه رسانه ملي، موظفند در چارچوب اين سند، همكاري الزم با نظام تعليم و تربيت رسمي تمام دستگاه -د

 به هادستگاه همكاري ميزان و نحوه گزارش. دارند معمول پرورش و آموزش بنيادين تحول  عمومي را براي تحقق اهداف

 نگي ارائه خواهد شد.فره انقالب عالي شوراي به پرورش و آموزش وزير توسط ساالنه صورت

 

  

 

  

 

 

 

 



 پرورش و آموزش بنيادين تحول سند  بروزرساني و ترميم  ةنحو  -بخش سوم

 

هاي انداز در بازهايران در افق چشمفرايند ترميم سند تحول بنيادين نظام آموزش و پرورش رسمي عمومي جمهوري اسالمي 

هاي نظري سند ملي )فلسفه تعليم و تربيت در جمهوري اسالمي ايران، ساله از تاريخ تصويب آن و مطابق با بنيان ۵زماني 

فلسفه تعليم وتربيت رسمي عمومي در جمهوري اسالمي ايران، رهنامه نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي در جمهوري 

         ان( پس از تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش به تصويب نهايي شوراي عالي انقالب فرهنگي خواهد رسيد.اسالمي اير

 

و  ۶۹۶، ۶۹۵، ۶۹۴، ۶۹۲، ۶۹۱، ۶۹۰، ۶۸۸، ۶۸۷، ۶۸۶، ۶۸۵، ۶۸۴، ۶۸۳، ۶۸۲، ۶۸۱فصل در جلسات  ۸اين سند مشتمل بر 

، ۱۴/۴/۹۰، ۳۱/۳/۹۰، ۲۰/۲/۹۰، ۶/۲/۹۰، ۲۳/۱/۹۰، ۱۷/۱۲/۸۹، ۱۰/۱۲/۸۹، ۳/۱۲/۸۹، ۲۶/۱۱/۸۹، ۱۲/۱۱/۸۹مورخ  ۶۹۷

شوراي عالي انقالب فرهنگي به تصويب نهايي رسيد و از تاريخ ابالغ  ۵/۷/۹۰و  ۲۲/۶/۹۰، ۱۵/۶/۹۰، ۴/۵/۹۰، ۲۱/۴/۹۰

براساس آن مورد هاي قبلي در موارد مغايرت با آن منسوخ و بالاثر و در ساير موارد االجرا است و كليه مصوبات و سياستالزم

 گيرندبازنگري و اصالح قرار مي

 


