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باسمه تعالی
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علمـی، فرهنگـی، ابعـاد درجانبـه همـه تـالش مسـتلزم اسـالمی انقـالب متعالیهايآرمانوهاارزشتحقق
جانبـه همـه تعـالی هـاي سـاخت زیـر ترینمهمازتربیتوتعلیمعرصه.استاقتصاديوسیاسیواجتماعی

تحقـق واسـت مختلـف هـاي عرصـه در، کشـور شایسـته انسـانی سـرمایه ارتقـاي بـراي جديابزاروکشور
درپیشـرو وفعـال سازنده،حضوراسالمی،عظیمتمدناحیايمانندایراناسالمیانقالبمتعالیهايآرمان

عـالم، هـاي انسـان تربیـت گـرو درجهـان درمعنویتوعدالتبرقراريبرايآمادگیکسبوهاملتمیان
اسالمیتمدنوجهانیعدلجامعهطیبه،حیاتبخشتحققکهتربیتیوتعلیم.استاخالقیوآزاده،متقی

انسانجهانیحکومتتحققآمادگیبشريجامعهکهاستمتعالیانسانیسرمایهچنینپرتودر.باشدایرانی
.رسیدخواهدکمالوشکوفاییبهبشراستعدادهايوظرفیتحکومتیچنینسایهدرواستیافتهراکامل

تقسـیم الزم،امکانـات ومنـابع مسـیر، طینحوهآندرکهاستراهینقشهترسیمنیازمندهدفاینتحقق
ملـی سـند تهیـه در. باشـد شدهمشخصدقیقوشفافصورتبهمسیرایندرالزاماتوملیسطحدرکار

هـاي ارزشازگیريبهرهوباالدستیاسنادازگیريالهامباتاشدهکوششپرورشوآموزشبنیادینتحول
درتربیتوتعلیماهدافواندازچشمایران،اسالمیجمهورينظامراهبردياهدافبهتوجهوآنهابنیادین

نظامبلندهايآرمانبرمبتنیپرورش،وآموزشنظامدربنیادینتحول. شودتبیینشمسیهجري1404افق
اولجایگاهبایافتهتوسعهایرانیرگترسیم1404روشنافقدرکهباشداندازيچشمبهمعطوفبایداسالمی

تعاملیباهمراهاسالمجهانبخشالهاموانقالبیاسالمیهویتیابمنطقهسطحردفناوريوعلمی،اقتصادي
.استالمللیبینروابطعرصهدرمؤثروسازنده

وتعلیمنظاماندرکاراندستومسئوالنطرفازتقدیريقابلووافرهايتالشگذشتهدههسهدراگرچه
برجاينیزمفیديومثبتنتایجخوشبختانهکهآمدعملبهکشورآموزشینظاماصالحوبهبودبرايتربیت

طرازدرآندادبرونواستروروبهجديهايچالشباپرورشوآموزشهنوزولیاست؛گذاشته
.باشدنمیجامعهنیازهايومحیطیتحوالتپاسخگويوایراناسالمیجمهوري

وآموزشدربنیاديتحولضرورتبرمبنیاسالمیانقالبفرزانهرهبرحکیمانهتأکیداتروایناز
ازپرهیزوتحولبرايایرانیاسالمیالگويتدوینوایرانیاسالمیتربیتوتعلیمفلسفهبرتکیهباپرورش

.استکشورآموزشینظامهايچالشازرفتبرونراهچراغمحض،تقلیديوکهنهوارداتی،الگوهاي



اسـالم انقـالب معظـم رهبريهوشمندانهندايبهپاسخدروامرایناهمیتوضرورتدركباخوشبختانه
جمهـوري سالهبیستاندازچشمافقدرپرورشوآموزشبنیادینتحولسندتدوینطرح،)العالیمدظله(

عـالی شـوراي کـار دسـتور درپـرورش وآمـوزش عالیشورايدرتصویبوتدوینازپسایراناسالمی
مشـارکت بـا پژوهشـی کارشناسـی هـاي حلقـه گیـري شـکل ازپـس سرانجاموگرفتقرارفرهنگیانقالب
هـاي دسـتگاه سـایر وپـرورش وآموزشمجربکارشناسانومدیرانودانشگاهیحوزوي،نظرانصاحب

تحـول دربـاره رهبـري معظـم مقامنظراتو) ره(خمینیامامحضرتهايدیدگاهبهپایبنديضمنربط،ذي
بـه مذکورسندکشور،سالهبیستاندازچشمسندجملهازفرادستی،اسنادباهمسووآموزشینظامبنیادین

.رسیدشورااینتصویب

مأموریتبیانیه
همهدرتربیتوتعلیمفرآیندمتولیعمومی،رسمیتربیتوتعلیمنهادترینمهمپرورشوآموزشوزارت
معیارنظاماساسبراسالمیجامعهبخشتعالیوعمومیفرهنگبخشقوامتربیت،وتعلیمهايساحت

تأکیدباداردمأموریتنهاداین.تاسغیردولتیودولتیهايسازمانونهادهاخانوادهمشارکتبااسالمی،
سهدورهچهار(تحصیلیپایه12طیالتعلیمالزمسنیندرآموزاندانشدستیابیزمینههپایهايبرشایستگی

همگانی،مند،نظامصورتبهراجهانیواجتماعیخانوادگی،فردي،ابعاددرطیبهحیاتازمراتبیبه) ساله
تعلیمنظامدرزیرساختینقشمهماینانجام. سازدفراهماثربخشوکارآمدساختاريدرالزامیوعادالنه

.داشتخواهدعمومیرسمیتربیتو

اندازچشم
اسالمی،معیارنظامبرمبتنیالهی،الیزالقدرتبهاتکابا،1404افقدرعمومیرسمیتربیتوتعلیمنظام

برخوردارو)عج(مهدويعدلجهانیجامعهساززمینهوآنهابخشقواموایرانییاسالمتمدنوفرهنگ
تعاملدارايوبخشالهاممنطقه،سطحدرایراناسالمیجمهوريطرازدرممتازتربیتیهايتوانمندياز

وفطرتشکوفاییبرايسازيزمینهدرتوانمندجهان،درسطحوتربیتیتعلیمهاينظامبامؤثروسازنده
اختصاصیهویتبهتوجهباآموزاندانشایرانیبیانقالاسالمی،یکپارچههویتگیريشکلواستعدادها

مؤمنمدیرانومربیانازبرخوردارجو،مشارکتومحورعدالتیادگیرنده،اثربخش،کارآمد،آنان؛



عاقل،نگر،آیندهانقالبی،آفرین،تحولوجوتعالیصالح،عملبهعاملاسالمی،اخالقفضایلبهآراسته
.شناسحقبصیر،امین،متعهد،

1404اندازچشمافقدرمدرسه
هايفرصتوخدماتعرضۀکانونطیبه،حیاتمراتبتحققازاستايجلوهمدرسهانداز،چشماینپایۀبر

آنـان هویتپیوستهتعالیوتکوینوآموزاندانشتوسطموقعیتاصالحودركساززمینهتربیتی،وتعلیم
جمهـوري عمـومی رسـمی تربیـت وتعلـیم نظـام رهنامـۀ وفلسفهچارچوبدراسالمی،معیارنظاماساسبر

:استزیرهايویژگیدارايکهایراناسالمی
ویژهبه"خود و دیگران خلقت،جهانخالق،بامناسباتوروابطدرانقالبیواسالمیغنیفرهنگبخشتجلی

ازپرهیزکارآفرینی،کارآمدي،وباوري خودداري،امانتنفس،کرامتپذیري،مسئولیتگرایی،تکلیف
نقاديگرایی،قانونایثارگري،جدیت،نظم،شناسی،وقتاعتماد،احترام،همدلی،دنیا،بهوابستگیواسراف

"اسالمیانقالبهايارزشومستضعفانو محرومانازدفاعستیزي،استکبارنوآوري،و

محلهتربیتکانونوکشورپیشرفتوتعالیرشد،درملتودولتاتکاينقطۀ
یمحلهايسیاستچارچوبردیعملیاتهايحوزهدرریزيبرنامهوگیريتصمیمقدرتازبرخوردار

ملیوايمنطقه
اجتماعیوخانوادگیفردي،زندگیفرآینداختیاريومسئوالنهعقالنی،آگاهانه،انتخابدرآفریننقش

میاسالمعیارنظاماساسبرآموزاندانش
15
کالنهايهدف

خدا،برابردروظایفوهامسئولیتبهمتعهدوآشناومعادبهمعتقدومؤمنموحد،انسانیتربیت-1
ایثارگروشجاعجهادگر،ستیز،ظلمجو،صلحوخواهعدالتعاقل،وجوحقیقتطبیعت،ودیگرانخود،

تحققجهتدرگرتالشومنتظرومداروالیتاندیش،جهانیوگراجمعمهرورز،دوست،وطنو
ودامنپاكتوانا،ودانادار،امانتنفس،عزتدارايوخودباورامیدوار،وارادهباجهانی،عدلحکومت

بانشاط،وسالمماهر،ومقتصدوکارآفرینوخالقاسالمی،اخالقبهمتخلقآزادمنش،وگرانتخابباحیا،
معیارنظامبراساساجتماعیوخانوادگیفردي،شایستهزندگیبهورودآمادةوپذیرنظمومدارقانون

اسالمی



اعتاليوبسطکشور،تعالیورشددرخانوادهوعمومیرسمیتربیتوتعلیمنظامنقشارتقاي-2
تحققراستايدرایرانیاسالمیتمدنتکوینوعلمیمرجعیتواقتداربرايسازيزمینهوعمومیفرهنگ

هايارزشبهالتزامسیاسی،ودینیبصیرتومعرفتتعمیقبرتأکیدبا) عج(مهدويعدلجهانیجامعه
مردموفقیهمطلقهوالیتاصلبهعملیالتزامواعتقادایران،اسالمیجمهورينظامبهوفادارياخالقی،
ارتقاياجتماعی،هايمسئولیتوحقوقرعایتعلمی،روحیهتقویتملی،وحدتتحکیمدینی،ساالري

محیطیزیستوبهداشتیمتعالی،زندگیآیینوآداب
تربیتیوآموزشیعدالتجانبههمهتأمینوگسترش-3
اسالمیمعیارنظامبراساسانسانیمنابعمدیریتکارآمدواثربخشنظامبرقراري-4
عمومیرسمیتربیتوتعلیمنظامتعالیدرخانوادهویژهبههمگانیاثربخشیومشارکتافزایش-5
کالبديهايزیرساختواداريومالیدرسی،وآموزشیریزيبرنامهنظامدرتحولوبهسازي-6
عمومیرسمیتربیتوتعلیمنظامدرکاراییافزایشواثربخشیارتقاي-7
درایـران تربیتـی وتعلیمجایگاهفزایندهارتقايواسالمجهانومنطقهدرتربیتینخستموقعیتکسب-8

جهانیسطح

کالنراهبردهاي
تمام(اسالمیتربیتوتعلیمفلسفهونظريمبانیبراساسعمومیرسمیتربیتوتعلیمنظاماستقرار-1

)کالنهايهدف
تربیتوتعلیمنظامکلیهدربخشیتعالیرویکردباتربیتوتعلیمفرآیندبهیکپارچهنگاهکردننهادینه-2

عمومیرسمی
تأمینومعلمتربیتدرسی،برنامهشامل(هانظامزیرتحولیاسناداجرايوتدوینطراحی،فرآیندابتناء-3

وپژوهشيفناوروتجهیزاتفضا،تأمینمالی،منابعتخصیصوتأمینمدیریت،وراهبريانسانی،منابع
سندمفادواسالمیتربیتوتعلیمفلسفهونظريمبانیبرمدتمیانومدتکوتاههايبرنامهو) ارزشیابی

)5،2،3،4،1و6کالنهايهدف(پرورشوآموزشبنیادینتحول
پرورشوآموزشتقویتوکشورمختلفمناطقدرتربیتیوآموزشیعدالتکردننهادینهوتوسعه-4

هايفرصتبرکیفیتتمرکزبامناطقاینآموزاندانشومعلمانتوانمندسازيبرتأکیدبامرزيمناطق
)5و4، 3کالنهايهدف(اسالمیمعیارنظامباهماهنگتربیتی



مدیریتاقتصادي،نهادهايوخانوادهمردم،پذیريمسئولیتواثربخشمشارکتسازينهادینهوتقویت-5
5،7،2کالنهايهدف(عمومیرسمیتربیتوتعلیمنظامدرالمنفعهعامبنیادهايوروستاییوشهري

)3و
تجربیاتومستندسازيپردازينظریهنوآوري،وخالقیتارزشیابی،وپژوهشفرهنگتعمیقوگسترش-6

)8و 2،1،4کالن هايهدف(عمومیرسمیتربیتوتعلیمنظامدربومیتربیتیعلمی
معیارنظامبرمبتنیعمومیرسمیتربیتوتعلیمنظامدرنوینهايفناوريازهوشمندانهمنديبهره-7

)7،1،2،3و5(کالنهايهدفاسالمی
نهادویژهبهمرتبطهايدستگاهونهادهاسایرباعمومیرسمیتربیتوتعلیمنظامفعالواثربخشتعامل-8

)7و4، 6،2،کالنهايدفه(غیررسمیورسمیتربیتوتعلیممرزهايکاهشبرتأکیدبارسانهوخانواده
کارآمدنظاماستقراربرايبسترسازيوگوپاسخوپذیرمسئولیتکارآمد،اثربخش،مدیریتنظاماستقرار-9

17)2،4،6،7کالنهايهدف(عمومیرسمیتربیتوتعلیمنظامدرمصارفومنابع
سرمایهمولدوانسانینیرويتربیتنهادمهمترینعنوانبهکشورتربیتوتعلیمنظامجایگاهارتقاي-10

امرعنوانبهدانشگاهتادبستانی،پیشازآن،برنظارتوهدایتومصوبهايسیاستاعمالواجتماعی
) 5و 2،4کالنهايهدف(همگانیمشارکتتوسعهباحاکمیتی

ومعلماناخالقیومعنويتعالیورشدبرايسیاسیوانقالبیدینی،بصیرتومعرفتارتقاي-11
)5،4،2،1کالنهايهدف.(خانوادهمعنويارتقايبرايمشارکتوآموزاندانش

،6،7،5،3کالنهدف(میعمورسمیتربیتوتعلیمنظامردهارویهوساختارهابازسازيوبازنگري-12
2،1(

هايهدف(فرهنگیانايحرفهوعلمیتربیتی،اعتقادي،هايتوانمنديوهاشایستگیمستمرتوسعه-13
)7،6،5،4کالن

هايصحنهدرسازندهوفعالحضوربرايپرورشیوآموزشیهايتوانمنديوهاظرفیتتوسعه-14
واندازچشمسندواساسیقانوندرمندرجهايمأموریتواهدافتحققراستايدرايمنطقهوالمللیبین

)   7،8،2کالن هايهدف(سالهپنجهايبرنامهورهبريمعظممقامکلیهايسیاست
حیثیتبرتأکیدباطیبهحیاتبهدستیابیدرمؤثرعاملیعنوانبهآموزيعلموعلمجایگاهارتقاي-15

)7،2،1،8کالنهايهدف(علممطلوبیتوکاشفیت



راهکارهاوعملیاتیهايهدف
. نیستندبرخوردارکالنهايهدفبایکبهیکتناظرازلزوماًآنها،ذیلراهکارهايوعملیاتیهايهدف

هايهدفبااستممکنکالن،هدفیکذیلراهکارهاينیزوعلمیاتیهايهدفبرخیرو،ایناز
آمدهآنذیلکههدفیبرايراهکار،هرها،ارتباطگونهاینبهتوجهباباشندمرتبطنیزدیگريکالن
سند،ایناحکامکردنعملیاتیهنگامبه. داردمکملجنبۀدیگرهايهدفبرخیبرايواصلیجنبۀاست،

.گیردقرارتوجهموردهاپیوستگیگونهاینمدت،کوتاهومدتمیانهايبرنامهتدویندراستالزم

:کهیافتگانیتربیتپروش-1
آگاهانه،ودارندباورآنبهوشناسندمیمعیارنظامعنوانبهراآنودانستهحقرااسالمدین

حیاتازايمرتبهبهیابیدستوخوداخالقیتعالیوتکوینبرايفداکارانهوشجاعانهآزادانه،
مناسکواحکامرعایتبهونمایندمیتبعیتآنازمهدويجهانیعدلحکومتاستقراروطیبه
.هستندمقیداخالقیموازینودین

کشفودركتفکر،توانازهمچنیناسالمی،معیارنظامباسازگارعمومیوپایههايدانشاز
وبینشدانش،نیزوخلقتدرخداوندفاعلیتتجلیوالهیآیاتعنوانبهرویدادهاوهاپدیده

. دارندبرخوراجتماعیوخانوادگیوفرديمسائلباخالقوعلمیمواجهۀروحیۀوهامهارت
شایستگیآنها،درورزياندیشهو"قانونبهاحترام"وسیاسیواجتماعیمفاهیمدركبا

رعایتباوکنندمیکسبراسیاسیواجتماعیتحوالتباخردمندانهومسئوالنهرویارویی
وپذیريمسئولیتروحیۀباوکوشندمیملیاقتداروعزتازدفاعدرملی،تفاهمووحدت

سطوحدر(اجتماعیوخانوادگیحیاتدرارتباطی،هايمهارتازبرخورداروخواهیتعالی
.دارندمؤثرمشارکتاسالمی،معیارنظامازبرگرفتهاصولرعایتبا)جهانیتامحلی

وانقالبیروحیۀوتالشوکارطریقازاسالمیمعیارنظامچارچوبدراقتصاديمفاهیمدركبا
رعایتباوتبذیرواسرافازدوريوبهینهمصرفمالی،انضباطوقناعتکارآفرینی،جهادي،
وملیخانوادگی،مقیاسدراقتصاديهايفعالیتدردیگرانباروابطدرانصافوعدالتوجدان،

.نمایندمیمشارکتجهانی



ازجداییدرصورتکهايگونهبهباشند،حاللمعاشتأمینبرايمفیدمهارتیکحداقلداراي
.باشندداشتهراخانوادهادارةوخودزندگیتأمینتواناییمرحله،هردررسمیتربیتوتعلیمنظام

اماناتمنزلۀبهشهريوطبیعیبومزیستمسائلواجتماعیوفرديبهداشتمفاهیمدركبا
وورزشباوکنندمیکسبرامحیطیبهداشتوفرديسالمتارتقايوحفظشایستگیالهی،

برگرفتهاصولبراساسجامعهوخودروانیوجسمینیازهايبهگروهی،وفرديسالمتفریحات
.دهندمیپاسخاسالمی،معیارنظاماز

فرهنگیمفاهیمدركبشري،هنرمندانهمصنوعاتوالهیآفرینشزیباشناسانهدركوقدرشناسیبا
راهنريوفرهنگیآثارخلقدرالزمهايتوانمنديتخیل،قدرتازگیريبهرهوفرهنگیمیانو
جهانیوملیسطحدرهنريوتمدنیفرهنگی،میراثتعالیوحفظبرايوآورندمیدستبه

)1،4،5،2،8کالنهايهدف(کوشندمیاسالمیمعیارنظامبراساس

تولیدبازوراهبرديتحولاسنادبراساسملیدرسیبرنامهاجرايوتدوینطراحی،1-1راهکار
:برتأکیدباموجوددرسیهايبرنامه
هايویژگیوهايتوانمندباآموزشیروزهايوساعاتودرسیکتبمحتوايوحجمسازيمتناسب) الف

آموزاندانش
آموزاندانشپایههايشایستگیتقویتومحتواتولیددرتربیتیفرهنگیرویکردحاکمیت) ب
بخشتعالیوخالقفعال،هايروشازفزونترمنديبهره) ج
اهدافراستايدرتربیتیوآموزشینوینهايفناوريوتجهیزاتازگیريبهره) د
روستاییوشهريهايتفاوتوآموزاندانشجنسیتیهویتویژهبهفرديهايتفاوتبهبیشترتوجه) ه

دراخالقیفضایلتحکیمومستمرتقویتترویج،راستايدرالزمعملیاتیهايبرنامهتدوین1-2راهکار
نفسعزتوکرامتاولویتبرتأکیدباتربیتیوآموزشیهايظرفیتتمامازاستفادهباتربیتیهايمحیط

تحصیلیهايدورهتمامدرنظموپذیريمسئولیتصداقت،عفت،وحیاشجاعت،و
درقرآنباانستقویتومدرسهدرجماعتنمازبرپاییبهاهتمامونمازاقامهفرهنگتوسعه1-3راهکار

تقویتراستايدرمعلمانتوانمندسازيوهابرنامهاصالحباقرآنیسوادوفرهنگتوسعۀوآموزاندانش



واولمتوسطهدورهدرقرآنکلیديمفاهیمباآشناییابتدایی،دورهدرخوانیروانوروخوانیمهارت
قرآنیفرهنگتوسعهمنشوربراساسدوممتوسطهدرقرآنیمعارفآموزش
سازيزمینهتبري،وتولیمداريوالیتفرهنگسازينهادینهوترویجسازوکارهايایجاد1-4راهکار

تأکیدباانتظاروجهاديروحیهمنکر،ازنهیومعروفبهامر")عج(مهدوي"عدلدولتاستقراربراي
هاروشاصالحومعلمانالگویینقشوعلمیههايحوزهظرفیتازگیريبهرهبر

بادرسی،برنامه) تجویزينیمه(انتخابیبخشچارچوبدرخارجیزبانآموزشارائه1-5راهکار
ایرانیاسالمیهویتتقویتوتثبیتاصلرعایت

ریزيبرنامهومتناسبتعلیموجامعهنیازموردهايمهارتوحرَفبهدادنتنوعوگسترش1-6راهکار
آموزاندانشهمهبرايوتحصیلیهايدورههمهدرآنشده

افتخارآمیزهویتاحیايوملیوحدتواجتماعیانسجامتقویتبرايکاروسازایجاد1-7راهکار
درآوردناهتزازبهوملیسروداجرايوآموزشبرتأکیدبامعلمانوآموزاندانشدرایرانیاسالمی

مدارستمامدرایراناسالمیجمهوريپرچم

)8و1،2(اسالمیانقالبهايارزشبهالتزامواعتقادتقویتاسالمی،آدابوتربیتتعمیق-2
توسعهوتقویتوتربیتیفرهنگیرویکردبرمبتنیدرسیهايبرنامهاصالحوبازنگري2-1راهکار

فرهنگبراساسآموزاندانشپذیريتربیتزمینهآوردنفراهممنظوربهآنهااخالقیوتربیتیهايجنبه
ایرانیی اسالم

مستمربخشتعالیودرستگريانتخابداري،خویشتنمهارتوالهیتقوايتعمیق2-2راهکار
وفیات،واعیاددرانگیزنشاطوبخشآگاهیمراسمبرگزارياهللا،ایامفرصتازاستفادهباآموزاندانش

توسلودعاباانستقویتومذهبیاماکنومجالسمحافل،درآموزاندانشمشارکتوفعالحضور
الگویینقشتحکیمومعلمانومدیرانايحرفهواخالقیاعتقادي،هايشایستگیتقویت2-3راهکار

وتربیتیهايبرنامهدرایشانمؤثروفعالمشارکتبراياجراییکارهايوسازآوردنفراهموآنان
مدارسمدیرانبهمدرسهتربیتیکالنمسئولیتواگذاريومدارسپرورشیهايفعالیت

ومربیانتوانمندسازيواسالمیانقالبهايارزشبهباورودینیبصیرتایمان،تقویت2-4راهکار
دشمنانهايتوطئهباهوشمندانهمواجههوهاارزشاینازآگاهانهحمایتووفاداريبرايآموزاندانش



ونهادهاسایروخانوادهمشارکتوپرورشوآموزشتربیتیوآموزشیهايبرنامهظرفیتازاستفادهبا
هايبرنامهدرمدارسوآموزاندانشیافتهسازمانوفعالحضوروعلمیههايحوزهویژهبههادستگاه
انقالبیواجتماعیوسیاسی

تمامدرایرانی،اسالمیزندگیسبکوآدابتقویتبرايالزمکارهايوسازایجاد2-5راهکار
ودرسیهايبرنامهاجرايوتدوینطراحی،فرآینددرحاکمرویکردعنوانبهتربیتوتعلیمهايساحت

آموزشی
ورشدمراحلبااخالقیوتربیتیموضوعاتومقوالتسازيمتناسبوبنديطبقه2- 6راهکار
جامعهوعمومیرسمیتربیتوتعلیمنظامنیازهايواهدافوآموزاندانشهايویژگی
تربیتیوفرهنگیهايفعالیتارزیابیبرايکیفیهايشاخصتدوینواستانداردسازي2-7راهکار
مدارس
ارتباطات،واطالعاتملیشبکهآموزشی،منابعدرسی،هايبرنامهظرفیتازاستفاده2-8راهکار

تقویتبرايمذهبیهايکانونومساجدویژهبهمدرسهبرونهايفعالیتواردوهافرصتکتابخانه،
ورواییقرآنی،رویکردباانتظارووالیتومعادوتوحیدبهاعتقادویژهبهالهیمعارفبهباورومعرفت
آموزاندانشدرعقالنی

هـاي نظـام  ظرفیتوهاقابلیتبامتناسبحجابوعفافحیا،فرهنگتعمیقوترویج-3
)2و 1(عمومیرسمیتربیتوتعلیم

وسازيدرونیبرايتربیتیهايروشوآموزشیمحتوايوهابرنامهتولیدبازوبازنگري3-1راهکار
حجابوعفافحیا،فرهنگترویجوتعمیق

ومتعهدوشایستهانسانینیرويکارگیريبهوتربیتجذب،جهتمناسبتدابیراتخاذ3-2راهکار
آموزشیواداريمراکزکلیۀدرمناسبپوششوعفافحیا،رعایتبهعامل

پوششوعفافحیا،اشاعهوتعمیقحفظ،درهاخانوادهاثربخشوسازندهمشارکتجلب3-3راهکار
آموزاندانش

آموزشی،موادوکتبتولیدکنندگانوهارسانههماهنگیبرايالزمسازوکارهايایجاد3-4راهکار
درمناسبحجابوعفافحیا،فرهنگترویججهتدرتربیتیوآموزشیتجهیزاتوالتحریرلوازم
آموزاندانش



اسالمیفرهنگبرمبتنیآراستهوزیبامتنوع،مناسب،پوششولباسالگويارائهوطراحی3-5راهکار
ایرانیاسالمیهویتتقویتراستايدردختروپسرآموزاندانشومربیانبرايایرانی

عفاف،حیا،درونیوقلبیپذیرشبرايآموزاندانشفکرياقناعمنظوربهریزيبرنامه3-6راهکار
اسالمدیدگاهتبیینباآنبهعملوحجاب
روحیوجسمیسالمتافزایشبرايتحصیلیسطوحکلیهدرتربیتیهمشاورخدماتارائه3-7راهکار

آموزاندانش

خانواده درهايمهارتوهاتواناییسطحافزایشبهکمکوخانوادهبنیانتقویت-4
)5و 2(اسالمیجامعهاقتضائاتبامتناسبنقش تربیتیایفاي

همسوخانوادهمحیطدررسانهابزارازمناسباستفادهدرخانوادهمدیریتارتقايوآموزش4-1راهکار
عمومیرسمیتربیتوتعلیمنظاماهدافبا

درخانوادهوهارسانهمدرسه،نقشتبیینبرايآموزشیهايپودمانوراهنمااصولتدوین4-2راهکار
همباآنهاهمسوییوهماهنگیبرايالزمسازوکارهايایجادومدرسهبهکودكورودنیازهايپیشتأمین

عمومیرسمیتربیتوتعلیمنظاماهدافباو
فرهنگتقویتبرايآموزشیوتربیتینهادهايوخانوادهمشارکتجامعبرنامهتدوین4-3راهکار

آموزاندانشپایههايشایستگیتحققوهاخانوادهتربیتی
هايدورهبرگزاريمدرسه،تربیتیوآموزشیهايفعالیتدرهاخانوادهمشارکتمیزانافزایش4-4راهکار

اهدافهمسوسازيبرايزاآسیبوپذیرآسیبهايخانوادهبهايمشاورهخدماتارائهاثربخش،آموزشی
مدرسهوخانوادهتربیتیهايروشو

متوسطهدورهدرسیبرنامهجدولبهخانوادهمناسبسلوكومدیریتدرسنمودناضافه4-5راهکار
آموزاندانشتمامبرايوهارشتهتمامدر

ونیازهـا هـا، ویژگـی بـا آشـنایی جهـت آمـوزان دانـش برايآموزشیمحتوايتدوینوتهیه4-6راهکار
اسالمیمعیارهايوهاارزشچارچوبدرخانوادهوظایف



مناسـب بـا  کیفیـت باتربیتوتعلیمهايفرصتازبرخورداريدرعدالتبسطوتأمین-5
)3،5،7(کشورمختلفمناطقوپسرانودخترانهايویژگیوهاتفاوتبهتوجه

بخشمشارکتباامکانحددرنیازمندومحروممناطقدرویژهبهدبستانیپیشدورةتعمیم5-1راهکار
اجتماعیوبدنیتربیتوقرآنیهايآموزشبرتأکیدباغیردولتی
کیفیتازبرخورداروعمومیآموزشدورهکاملپوششبرايمقدماتتمهیدوریزيبرنامه5-2راهکار
کشورمناطقتمامدرمناسب

نشینعشایرکوچشهرها،حاشیهروستاها،محروم،مناطقدرساکنآموزاندانشتوانمندسازي5-3راهکار
کیفیتباومتنوعآموزشیهايفرصتایجادبرتأکیدباویژه،نیازهايبازبانهدومناطقهمچنینو

برايبرنامهتدوینکارآمد،انسانینیرويتربیتمنابع،تخصیصوتأمینبهبخشیاولویت5-4راهکار
مرزيومحروممناطقآموزاندانشمعنويوماديحمایتوتحصیلادامهآموزي،مهارتوتوانمندسازيرشد،

ها،حرفهمعرفیبهآموزشیهايبرنامهازدرصد20حداکثرودرصد10حداقلاختصاص5- 5راهکار
عشایريوروستاییمناطقویژهبههااستانجغرافیاییواقلیمیشرایطونیازهارسوم،وجغرافیا،آیینهنرها،

وایجادچارچوبدرآموزاندانشایرانیی اسالمهویتتقویتوکیفیتارتقاياستانداردهايرعایتبا
ملیهویتتقویت

پسرانودخترانهاينقشونیازهابامتناسبآموزشیبرنامۀتدوینوطراحی5-6راهکار
وشخصیتیهايویژگیبامتناسبپذیر،انعطافتربیتوتعلیمبرنامهتدوینوطراحی5-7راهکار
وکارآمديافزایشوخاصاستعدادهايشکوفاییمنظوربهآموزاندانشگوناگوناستعدادهايمحیطی

آنهابودنمفید
آنعادالنهتوزیعوانسانیمنابعاثربخشوبهینهکارگیريبهوساماندهی5- 8راهکار

عمومیتربیت رسمیوتعلیمفرآینددریادگیريهايمحیطبهبخشیتنوع-6
از(مدرسهسطحدرپرورشوآموزشمنابعواطالعاتواحدسازيغنیوتوسعهایجاد،6-1راهکار

)ارتباطاتواطالعاتملیشبکهکارگاه،وآزمایشگاهکتابخانه،قبیل
وهـا دسـتگاه سـایر وجامعـه بـا عمومیرسمیتربیتوتعلیمنظامتعامالتتوسعهوتقویت6-2راهکار

درسیهايبرنامهاجرايوطراحیضمندرمحورمسئلهوتلفیقیساختارگسترشطریقازنهادها



توسـعه ششـم برنامـه پایانتاهاشهرستانازیکهردرفناوريوعلمنمایشگاهوموزهایجاد6-3راهکار
محتـواي کـردن تـر عینـی وآمـوزان دانـش تـر فـزون تجربـه ومشـاهده زمینـه آوردنفراهممنظوربهکشور،

درسیکتبآموزشی
وزارتبـه وابسـته آزادهـاي آموزشـگاه ومؤسسـات هـاي فعالیـت بـر مـدیریت وساماندهی6-4راهکار
هـاي برنامـه واهـداف بـا همسـو آنهـا آموزشـی هايبرنامهمحتوايتولیدبازوبازنگريپرورش،وآموزش
هايدستگاهباهمکاريوهماهنگیوآنهاعملکردبرمستمرارزیابیونظارتوپرورشوآموزشتحولی

عمومیرسمیتربیتوتعلیمنظامهايبرنامهاهدافباآزادهايآموزشگاهسایرهمسوییایجادبرايربطذي
ویـژه بـه تحصـیلی هايدورهتمامبرايآموزيمهارتوکارآفرینیجامعبرنامهاجرايوتنظیم6–5راهکار

آموزشیودرسیبرنامهدرتوسعهپنجمبرنامهپایانتامتوسطهدورهآموزاندانش
فرهنـگ، هـاي خانـه هـا، اردوگاهسراها،پژوهشمانندیادگیريهايمحیطازايشبکهایجاد6-6راهکار
وهـا ورزشـگاه کـارآفرینی، مراکـز فنـاوري، وعلومتخصصیهايموزهوهانمایشگاهعمومی،هايکتابخانه

محـیط سـازي غنـی اصـل رعایـت بـا هـا، محیطاینبامدارسبخشاثرتعاملبرقراريومشابهمراکزسایر
هادستگاهسایرهمکاريبامدرسه

)1،2،5،7(فرهنگیدر ابعادویژهبهمحلیپیشرفتهايازکانونیکیعنوانبهمدرسهنقشافزایش-7

تربیتیتجربیاتکسبکانونعنوانبهمدرسهآفرینینقشبرايالزمهايزمینهآوردنفراهم7-1راهکار
تمـام استانداردسـازي وآنبـه مسـئولیت واختیارتفویضباطیبهحیاتواسالمیجامعهازايجلوهومحله
ايمدرسهدرونعواملوهامؤلفه

ومسـجد ویـژه بـه محلـه علمیوفرهنگیمراکزبامدرسههمکاريتقویتوسازينهادینه7-2راهکار
مـرتبط هـاي برنامهدرآموزاندانشومعلمانمدیران،فعالمشارکتوعلمیههايحوزهومذهبیهايکانون
مدرسهدرتجربهبامذهبیمبلغانوتوانمندروحانیوناثربخشومندنظامحضورنیزومحله

درعمـومی رسـمی تربیتوتعلیمنظامباپژوهشیعلمیمراکزیافتهسازمانارتباطبرقراري7-3راهکار
عـالی آموزشمؤسساتوعلمیههايحوزهتخصصیوعلمیپشتیبانیازمنديبهرهوايمنطقهوملیسطح

مدارسدرروانشناسیوتربیتیعلومقرآنی،علومهايدانشکدهویژهبهايحرفهوفنیآموزشمراکزو



آمـوزان و دانشمعلمانومدرسهوعمومیرسمیتربیتوتعلیمنظاممشارکتافزایش-8
بـه ملیومحلیسطحاجتماعی درفرهنگی،دینی،ههايعرصدرکشورتعالیورشددر

)5،2،7( اجتماعی ،معنوي فرهنگی،انسانی،سرمایهمولدنهادعنوان
اثرگـذار نیرويوفراگیرسازمانعنوانبهپرورشوآموزشبهنگرشتغییروارتقااصالح،8-1راهکار

اجتماعیوفرهنگیاهدافویژهبهکشورتعالیورشداهدافخدمتدراجتماعی
معلماناجتماعیوفرهنگیمنزلتوجایگاهتقویتبرايالزمسازوکارایجاد8-2راهکار

بـه اتکـا بـا مـرتبط قانونیورسمیهايتشکلدرآموزاندانشفعالحضوربرايبسترسازي8-3راهکار
وفرهنگـی وعلمـی هـاي کـانون آمـوزي، دانـش بسیجقبیلازپرورشوآموزشبرونودرونهايظرفیت
آموزاندانشاسالمیانجمن

تربیـت وتعلـیم نظـام مسـئولین مـؤثر وفعالحضوربرايقانونیسازوکارهايآوردنفراهم8-4راهکار
پیشـرفت وتعـالی ارکـان ازیکـی عنوانبهفرادستیسازتصمیموگذارسیاستنهادهايدرعمومیرسمی

کشورپایداروجانبههمه
وآموزشـی ودرسـی هـاي برنامـه درایرانـی اسـالمی تمـدن فنیوعلمیدستاوردهايتبیین8-5راهکار
بـه دسـتیابی راسـتاي دراسـالمی نوینتمدنتحققبرايآموزاندانشپذیريیتمسئولروحیهوباورتقویت
)عج(مهدويعدلجامعه

وکارهـاي سـاز آوردنفـراهم ومعلمـان ومـدیران اعتقاديوايحرفههايشایستگیتقویت8-6راهکار
مدارسپرورشیهايفعالیتوتربیتیهايبرنامهدرایشانمؤثروفعالمشارکتبراياجرایی

جلـوگیري وتربیـت وتعلیمعرصهدرآموزدانشومعلمبارابطهدرمحوريمعلمبرتأکید8-7راهکار
.نمایدمخدوشرامحوریتاینکهعملیونظريبرنامۀوسیاستهراجراياز

قبیـل ازجامعـه عمـومی وفـوري نیازهـاي بـا مواجههدرپرورشوآموزشفعالمشارکت8-8راهکار
زیسـت، محیطپاکیزگیو حفظمقررات،وقوانینحاکمیتبیسوادي،رفعزلزله،فراگیر،هايبیماريشیوع

آموزشیاردوهايها،دورهبرگزاريازطریقانقالبیومردمیخیرخواهانههايحرکتمحرومین،بهخدمت
آموزاندانشومربیانسازيآمادهبرايتوجیهیو



ملـی رسـانه ویژههباهرسانهظرفیتازاستفادهواجتماعیوفرهنگیمراکزبااثربخشتعامل8-9راهکار
ازجلـوگیري وفرهنگـی واجتماعیسرمایهتولیددرعمومیرسمیتربیتوتعلیمنظامجایگاهتبیینبراي

اسالمیمعارفمنظرازکشورآیندهسرنوشتدرآننقشانگاريکوچک

رسمیتربیتتعلیم ودرغیردولتیوعمومیبخشومؤثروسهیمارکانمشارکتجلب-9
)7و 5،2( عمومی راهکار 

برايمعنوي،وماديازاعمالزمانگیزشیوتشویقیوکارهايسازوقانونیتسهیالتایجاد9-1راهکار
الهامباآموزاندانشبیندروجامعهدرجوییتمشارکوپذیريمشارکتتعاون،ونیکوکاريفرهنگبسط

وآموزشیهايرسانهومجالتدرسی،هايکتابظرفیتازمناسباستفادهبرتأکیدبادینیهايآموزهاز
جهادياردوهايبرگزاري
خیـرین وواقفـین مشـارکت سـطح مسـتمر ارتقـاي وحفظبرايمناسبسازوکارهايایجاد9-2راهکار
مشـارکت خیرسـاز، مـدارس مدیریتدرآنانمشارکتایشان،نامبهمدارسنامگذاريقبیلازسازمدرسه
مدارسهايهزینهتأمیندردولت

توزیعوچاپتولید،بهمربوطامورانجامدرغیردولتیودولتیهايبخشمشارکتتوسعه9-3راهکار
هايبستهتولیدسیاستبرتأکیدباپرورشوآموزشهايسیاستچارچوبدرآموزشیمنابعومواد

درسیهايکتابدرچندتألیفیسیاستوآموزشی
موجودمقرراتوقوانینبازنگريواصالحباغیردولتیمدارسگسترشوتقویت9-4راهکار

والگویینقشبرتأکیدباانسانیمنابعهايحرفجایگاهواجتماعیمنزلتارتقاي-10
)2و4(معلمجایگاه
درعمومیفرهنگاعتاليبراياجتماعیهايفرصتوامکاناتکارگیريهبوریزيبرنامه10-1راهکار

ملیرسانهظرفیتازاستفادهبرتأکیدبامعلممقامپاسداشتوتکریم
ارزیابیهايمالكتعییناي،حرفهوتخصصیعمومی،هايصالحیتسنجشنظاماستقرار10-2راهکار

نظامبراساسآناندرشغلیارتقايانگیزهتقویتومعلمانتربیتیوعلمی)بنديهبرتنظام(مرتبهارتقايو
اسالمیمعیار



باتخصصیهايهحرفبامتناسباداريومالیاستخدامی،موجودمقرراتوقوانیناصالح10-3راهکار
ربطذيهايدستگاهمشارکت

آنانمفیدتجاربازترفزونمنديبهرهبرايفرهنگیانبازنشستگیخاصنظاماستقراروطراحی10–4راهکار

برتأکیدباتربیت معلمدرسیبرنامهبرحاکماصولتنظیمبازوهاسیاستمهندسیباز-11
مقتضیاتباجهانیوملیسطحمعلمان درايحرفههايشایستگیسطحانطباقوکارورزي

ه شیوارتقايبرايمناسبسیاستهايطراحیوو تربیتتعلیمنظامدردرسیبرنامهالگوي
)7،٤،٢،١،٨(پرورشوآموزشدرمعلمانونگهداشتتربیتجذب،هاي

آمـوزش رویکـرد بـا فرهنگیـان ویـژه دانشـگاه انـدازي راهومعلمتربیتملینظاماستقرار11-1راهکار
ربطذيهايدستگاههمکاريباپرورشوآموزشوزارتتوسطمحورتربیتايحرفهوتخصصی
تعاملحفظبرتأکیدباپرورشوآموزشدرمعلمانايحرفهتربیتنظامارتقايوطراحی11-2راهکار

کسبامکانآوردنفراهمودورهاینطیدرپژوهشیوعلمینهادهايومدارسبامعلماندانشجومستمر
آموزشیهايمحیطودرسکالسازواقعیتجربیات
ازبرخورداروبرتراستعدادهاينگهداشتوجذببرايالزمسازوکارهايایجاد11-3راهکار

هايانگیزهتقویتبرتأکیدبامعلمتربیتهايرشتهبهشخصیتیوانقالبیاخالقی،دینی،هايصالحیت
وآموزشیسطحارتقايتحصیل،دوراندردستمزدوحقوقبرقراريقبیلازمعلمانماديومعنوي

معلمانبنديرتبهبهتوجهباتحصیلادامهدرتسهیلوعلمیمستمربازآموزينظامایجادربط،يذمراکزتجهیزاتی
ايحرفهانقالبی،اعتقادي،اخالقی،هايشایستگیشاملمعلمانصالحیتارزیابینظامایجاد11-4راهکار

راهبرديتحولسنداهدافومبانیبامتناسبارزشیابیوتخصصیو
نظامنیازهايوعلمیتحوالتبامتناسبمعلمتربیتدرسیهايبرنامهدرانعطافایجاد11-5راهکار

تخصصیوتربیتیهايتوانمنديروزرسانیبهوتلفیقیرویکردبرتأکیدباعمومیرسمیتربیتوتعلیم
معلمان

ریزيبرنامهدرآنانمؤثرمشارکتبرايمعلمانهايتوانمنديارتقايسازوکارهاياستقرار11-6راهکار
.انجامدمیآنانايحرفههویتتقویتبهکهسازوکارهاییویژهبهمدرسه،سطحدردرسی

میانگروهیوفرديشکلبهايهحرفهايتوانمنديافزایشوپژوهشگريزمینهتوسعه11-7اهکارر
وعلمیمستمربازآموزيهايتصفرایجادوملیومحلیسطحدردستاوردهاوتجاربتبادلومعلمان



برايخاصاعتباراتاختصاصوبرترتدریسالگويهايجشنوارهبرگزاريومطالعاتیوتحقیقاتی
معلمانپژوهشیهايفعالیت

بررسیومعلمتربیتکناردرمعلماندانشجوکارورزيوکارآموزيبرايریزيبرنامه11-8راهکار ر
تربیتوتعلیمجدیدنظریات
حوزهدرعلمیتحوالتومعلمتربیتوپرورشوآموزشنظامتحوالتکردنرصد11-9راهکار

منديبهرهوآنهامفیدهايیافتهوتجربیاتسازيبومیوالمللبینواسالمجهانمنطقه،سطحدرتربیتیعلوم
اسالمیمعیارنظامچارچوبدرآنهاازآگاهانه
وايحرفهتخصصیتربیتامردرعلمیههايحوزهوبرترهايدانشگاهمشارکتجلب11-10راهکار

فرهنگیاندانشگاههمکاريبامدیرانوکارشناسانمعلمان،دینی
تجربیاتونظریاتانعکاسواسالمجهاناولویتباالمللی،بینتعامالتدرفعالمشارکت11-11راهکار

جهانیعلمیمراکزومحافلدرداخلیموفق
کارآییافزایشبرايعمومیرسمیتربیتوتعلیمنظامهايبرنامهوهاسیاستسازيبهینه11-12راهکار

هبدرسی،کتبمحتوايوآموزشیجداولبازنگريبرتأکیدباکشورازخارجمدارساثربخشیو
مدارساینفیزیکیفضايسازيمتناسبومجربوتوانمندمتعهد،نیروهايکارگیري

بافرهنگیانمنزلت درخورانسانینیرويرفاهتأمینوخدماتجبرانالگويبرقراري-12
آنان شدنوقتتماملزومبهتوجه

رقابتیرویکردبراساسوهاشایستگیبرمبتنیها،تاخپردنظامسازيبهینه12-1راهکار
درکارآمـد نیروهـاي نگهداشـت وجذببرايمناسبامتیازاتوتسهیالتآوردنفراهم12-2راهکار

تحصیلیدورهاینبهزیربناییوتخصصینگاهتقویتوابتداییدوره
مناسـب سـاماندهی بـا مربیـان ومعلمـان انگیـزه افـزایش بـراي قـانونی سازوکارهايایجاد12-3راهکار
آنانمعیشتیوماديمشکالترفعورفاهیامکاناتوخدمات



فعالیـت در تقویتمدارسومناطقاستان،پرورشوآموزششوراهاينقشافزایش-13
)5،2،4،7( ملی و برنامه هايهاسیاستچارچوبدرمدرسهومنطقهاستان،تربیتیهاي

استانپرورشوآموزششوراهاينقشتقویتراستايدرموجودمقرراتوقوانیناصالح13-1راهکار
تربیتیمقتضیاتبامتناسبمدارس،ومناطقها،

با)آموزاندانششورايومعلمانشورايمانند(مدرسهدرونشوراهايکارآمديافزایش13-2راهکار
فرآینـد درایشـان بیشـتر مشـارکت زمینهآوردنفراهموآنانبهمدرسهوادارهاختیاراتازبرخیتفویض

مدرسهتربیتوتعلیم

اقتضـائات وآموزاننیازهاي دانشوهاویژگیباتربیتیفضاهايسازيمتناسبوایجاد-14
) 3و 6،7(جغرافیاییواقلیمی، فرهنگیشرایطوایرانیاسالمیفرهنگ
تربیتی،استانداردهايدرسی،برنامهاقتضائاتبامتناسبتربیتیفضاهايساختوطراحی14-1راهکار
ساختنوینهاييفناورازاستفادهبرتأکیدبااقلیمیشرایطومعماريوشهرسازياصولجمعیتی،تحوالت

درنمازخانهمحورينقشبهویژهتوجهوایرانیاسالمیمعماريالگويرعایتوآموزشیتجهیزاتو
اسالمیمعماريوطراحی
جنسیتیهايتفاوتوویژهنیازهايباتربیتیوآموزشیفیزیکی،فضاهايسازيمتناسب14-2راهکار

رعایتوپوششوعفافایمانی،فرهنگسازينهادینهالزاماتآوردنفراهمبرتأکیدباآموزاندانش
محیطدرمحرمیتاحکام

وسبزفضايآزمایشگاه،کتابخانه،نمازخانه،مناسبتجهیزوساختطراحی،بهاهتمام14-3راهکار
تربیتوتعلیممحیطعنوانبهمدارستمامدرورزشیفضاي

وتعلیمنظامانسانی درعلومکارآمديوکیفیتافزایشجایگاه،ارتقايمحتوا،اصالح-15
) 2و 1( اسالمی معیارچارچوب نظامدردینیمبنايبرمبتنیعمومیرسمیتربیت
مدیریتوتعالیتوأمان هدایت،هدفباواسالمیبینیجهانبرمبتنیانسانیعلوممنابعتدوین15-1راهکار

پرهیزوانسانیعلوممنزلتتقویتوتبیینجهتدرسازيفرهنگمنظوربهبرنامهتدوین15-2راهکار
عمومیرسمیآموزشهايدورهدرفنیوتجربیرویکردغلبهاز



سازيزمینهوانسانیعلومهايرشتهدرتحصیلادامهبهآنهاهدایتوبرتراستعدادهايشناسایی15-3راهکار
عالیآموزشهايدورهدرآنهاپژوهشیعلمیهايفعالیتتعمیقوتقویتبراي

انسـانی، علـوم هـاي سدردرتـدریس بـراي متعهـد وآگاهمستعد،معلمانتربیتوجذب15-4راهکار
آنهااجتماعیوفرهنگیمنزلتوشأنارتقايوخدمتحیندرمعلمانمستمرافزاییدانش

براسـاس مختلـف سطوحدرانسانیعلومدروسآموزشیموادومتونبازتدوینواصالح15-5راهکار
علمیههايحوزهمشارکتباودینیمعارفوهاآموزه

کشورسراسرانسانی درعلومخاصتربیتیآموزشیهايمجموعهومدارستقویتوگسترش15-6راهکار

جامعه،با مصالحمتناسبتربیتیهايفرصتوآموزشیخدماتارائهدربخشیتنوع-16
) 7و 2، 3(آنهااستعدادهايشکوفاییراستايدرآموزاندانشعالیقونیازها

نیازهايبهپاسخگوییبرايتربیتیوآموزشیمراکزدرتربیتیهايفرصتدرتنوعایجاد16-1راهکار
آموزاندانش

آموزاندانشبلوغدورانهايویژگیو)دخترانوپسران(جنسیتیهویتاقتضائاترعایت16-2راهکار
آنانمشتركهویتبهتوجهضمنتربیتیهايهبرناموهاروشودرسیهايبرنامهدر

دینیهايوآموزشمشاورهارائهوبلوغسنیندرآموزاندانشروحیشرایطبهکافیتوجه16-3راهکار
آنهابامتناسباخالقیو

)7و 3،2،1(نوینهايفناوريازهوشمندانهاستفادهبرتکیهباتربیتوتعلیمفرایندکیفیتارتقاي-17

اولویتبامدارسدر)اینترانت(ارتباطاتواطالعاتملیشبکهنفوذضریبتوسعۀ17-1راهکار
هوشمندانهوبهینهبرداريبهرهبرايمناسبسازوکارایجادوآموزشیمناطقبیندیجیتالیشکافپرکردن

اسالمیمعیارنظامچارچوبدرآموزاندانشومربیانتوسط
بامشارکتمدارسوآموزاندانشنیازبامتناسبالکترونیکیمحتوايکارگیريبهوتولید17-2راهکار

تأکیدبا(ملیدرسیبرنامهبراساسدرسیهايکتابمحتوايکردنالکترونیکیوغیردولتیودولتیبخش
کشورتوسعهپنجمبرنامهپایانتا)ايچندرسانهظرفیتازاستفادهبر

خالقفعال،گروهی،هايروشبرتأکیدباتربیتوتعلیمهايروشروزآوريبهواصالح17-3راهکار
معلمانالگویینقشبهتوجهبا



آموزشیهايبرنامهدرمجازيوغیرحضوريهايآموزشظرفیتازبرداريبهرهگسترش17-4راهکار
باواسالمیمعیارنظامبراساسکشورازخارجدرایرانیهايخانوادهوآموزاندانشمعلمان،ویژهتربیتیو

ارتباطاتواطالعاتملیشبکهطریقهازتربیتیاصولرعایت

بالندهوپویابخش،تعالیرویکرد،باعمومیرسمیتربیتوتعلیمنظامدرنوآوريوتغییر-18
روحیهتقویتبرتأکیدبااسالمیاخالقمعیارهايبراساسسازمانیفرهنگسازيمناسب18-1راهکار

مستمرآموزشوخالقیتتعاون،واخوت
خدمتضمنهايآموزشدراثربخشوکاراسازوکارهايایجادوامکاناتوتسهیالتتأمین18-2راهکار
مداومیادگیريبرايايحرفهمهارتوانگیزهتقویتومعلمان

باعمومیرسمیتربیتوتعلیمنظامساختاردروندرفراگیروفعالپژوهشیشبکهایجاد18-3راهکار
ارتباطاتواطالعاتملیشبکهقالبدرونوینهايفناوريازاستفاده

پرورشوآموزشپیشکسوتانونخبگانتجربهودانشازبهینهاستفاده18-4راهکار
بالندگیوجامعتربیتراستايدرپرورشوآموزشدرنوآوريوخالقیتنظاماستقرار18-5اهکارر

کارآفرینونوآوروخالقآموزاندانشومربیانمدیران،ازمعنويوماديحمایتواخالقیومعنوي

عمومیرسمیتربیت،وتعلیمدرکیفیتتضمینوارزشیابینظاماستقرار-19
وتعلیمنظامعملکردارزشیابیوسنجشبرايمناسبساختاروقانونیسازوکارهايایجاد19-1راهکار

عمومیرسمیتربیت
دورهازگذربرايملیاستانداردهايبراساسمحورنتیجهارزشیابینظاماجرايوطراحی19-2راهکار

تلفیقیرویکردوابتداییدورهتحصیلیهايپایهارتقايدرمحورفرآیندارزشیابیرویکردوتحصیلیهاي
تحصیلیهايپایهسایردر)محورنتیجهومحورفرآیند(

عملکردسازيشفافمنظوره بپرورشوآموزشمؤسساتومدارسبنديهرتبنظامایجاد19-3راهکار
آنانبینعلمیومنطقیرقابتهايانگیزهتقویتوکیفیتارتقايو

معرفیواسالمیمعیارهايچارچوبدرجهانیکیفیتهايارزیابیدرایرانجایگاهارتقاي19-4راهکار
جهانبهاسالمیتربیتوتعلیمالگوي



وکمیبا نیازهايمتناسبمصارفمدیریتمالی،منابعبهتنوع بخشیوتخصیصتأمین-20
)3و7و6(عمومیرسمیتربیتوتعلیمنظامکیفی

عمومیرسمیو تربیتتعلیمنظاممالیعملکردسازيشفافومصارفومنابعبهینهمدیریت20-1راهکار
ناخالصتولیدازپرورشوآموزشاعتباراتسهمافزایشبرايریزيبرنامهوسازيشفاف20-2راهکار

مناسبمیزانبهداخلی
منابعتخصیصوتأمیندرابتداییآموزشبهبخشیاولویت20-3راهکار
بـه مناسبمیزانبهپرورشوآموزشجاريبودجهدرغیرپرسنلیهايهزینهسهمافزایش20-4راهکار

تربیتوآموزشارتقايمنظور
ووقوفـات قبیـل م ازغیردولتـی ودولتـی مـالی منـابع بـه بخشیتنوعسازوکارهايطراحی20-5راهکار

امورخیریه
طراحـی وآنهـا کـردن احسـن بـه تبـدیل وفیزیکـی وماديمنابعازبرداريبهرهسازيبهینه20-6راهکار

تبذیرواسرافازپیشگیريسازوکارهايتعبیهومصرفاستانداردهاي
وگـذاري سیاسـت کارکردهـاي حفـظ بـا پرورشوآموزشدرعمومیمشارکتتقویت20-7راهکار
آموزشیهايفعالیتازحمایتوغیردولتیمدارستأسیستسهیلطریقازنظامنظارتی

)7،1،2(روشها وهارویهوساختارهابازمهندسیوآنان بازنگري-21
فرهنگیانقالبعالیشورايمصوبهبراساسآموزشیهايدورهساختاربازنگريواصالح21-1راهکار
بهناظر(جمعیتیتحوالتوسرزمینآمایشسامانهبراساسمدارسیابیمکاننظاماستقرار21-2راهکار

)آیندهسال50

آموزاندانشهدایتمنظوربهاستعدادیابیوتحصیلیهدایتجامعنظاماستقراروطراحی21- 3راهکار
ومنديعالقهبااستعدادها،متناسبکشورآیندهوحالنیازموردهايمهارتوحرَفها،رشتهسويبه

آنانهايتوانایی
ایندرمعلماننقشافزایشواسالمیمبانیبرمبتنیتربیتیمشاورهوراهنمایینظاماستقرار21-4راهکار

تحصیلیهايهپایتمامدرتخصصیوظایفایفايبرايمتخصصمشاورانکارگیريبهوزمینه



وتدریسساعاتشاملمدارسدروقتتمامحضوربرايمربیانکارساعاتساماندهی21-5راهکار
خدمتجبرانضرورتبهتوجهبامدرسهدرمرتبطتربیتیهايفعالیتسایربهیافتهاختصاصساعات
ایشانمناسب

وساعاتسازيمتناسبوتعیینومدارسدرآموزشزمانمدیریتوساختاردرتحول21-6راهکار
هفتهطولدرآموزشیروزهاي
مدیریتاعمالمنظورهبتربیتیوآموزشیهايمجتمعمدیریترویکردبهبخشیاولویت21-7راهکار
آموزشیهايفعالیتارتقايبرايبیشترفرصتایجادوآموزاندانشتحصیلمدتطولدرتربیتییکپارچه

تربیتیو
ابتداییي پایهسهدرمعلمانسازماندهیدر"دوري"نظامازاستفادهواستقرار21-8راهکار
بادرسیهايبرنامهدرآموزشیبستهتولیدومحوريکتابجايبهمحوريبرنامهحاکمیت21-9راهکار
محوريمعلماصلرعایت

باواقلیمیشرایطبهتوجهوانعطافرعایتباتحصیلیسالتقویمساماندهیوبازطراحی21-10راهکار
تعطیالتسازيبهینهبرتأکید

درتربیتـی وراهبري آموزشیومدیریتکارشناسی،نظامکیفیتمستمربهبودوارتقا-22
)7،2،4(عمومی رسمیتربیتوتعلیمنظام

عمومیرسمیتربیتوتعلیمنظاممدیریتمختلفسطوحدرمحوريبرنامهکردننهادینه22-1راهکار
وتربیتـی وآموزشـی راهبـران ومـدیران نگهداشـت وتربیتبرايالزمسازوکارهايایجاد22-2راهکار 

عمومیرسمیتربیتوتعلیمنظاممجموعهدرمدیریتثباتفزایشابرايتالش
انسانیمنابعبرايايحرفهشغلیبالندگیالگوياجرايوطراحی22-3راهکار
وپژوهانهآیندههايهبرنامتدوینوپرورشوآموزشدرنگرآیندهراهبرديمطالعاتانجام22-4راهکار

پرورشوآموزشدرربطيذهايدستگاههماهنگیباآناجراي
اثربخشوکارآمدمدیریتبامتناسباداري،واحدهايتعدادکاهشواجراییساختاراصالح22-5راهکار
هـاي ارزشدرآنـان پیشـگامی وسـاالري شایستهبراساسمختلفسطوحدرمدیرانگزینش22-6راهکار

رسمیتربیتوتعلیمنظاماهدافبهباوروکارآمديعلمی،معیارهايوانسانیوالهی



بومیتربیتیمستندسازي تجربیاتوپردازينظریهنوآوري،وپژوهشظرفیتتوسعه- 23

مدیران،بیندرپژوهشوتفکرفرهنگگسترشبرايموجودهايتظرفیازبهینهاستفاده23-1راهکار
مجربوفعالپژوهشگرانازوحمایتعمومیرسمیتربیتوتعلیمنظامنیازموردپژوهشگرتأمینومربیان

وموضوعاتهدایتوپرورشوآموزشحوزهپژوهشگرانازحمایتجامعنظامتدوین23-2راهکار
رسمیتربیتوتعلیماهدافتحققراستايدرپژوهشیاهداف

ومستندسازيبومی،تربیتیهاينوآوريوموفقهايطرحازمعنويوماديهايحمایت23-3راهکار
کارآمدوفعالاطالعاتیبانکایجادوکشورازخارجوداخلدرپژوهشیهايیافتهانتشار

وتعلیمهايشرووتربیتیعلومدرپردازينظریههايکرسیازمعنويوماديهايحمایت23-4راهکار
رسمیتربیتوتعلیمنظامومدارسدرنوآوريوجدیدهايیافتهکاربستزمینهآوردنفراهموتربیت

پژوهشعلمی ومراکزوهادانشگاهعلمیه،هايهحوزهمکاريباعمومی


