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 جمهوری اسالمي ایران نظام تعليم و تربيت رسمي عموميراهبری  و  مدیریت     برنامه زیرنظام

 49/7/9346  تاریخ ، جلسه شورای عالي آموزش و پرورش( 498)  هشتمينو  چهلو   نهصد  مصوب

 (498  و   497    جلسات  در    بررسي شده )

 

 انداز چشم

 نگرآينده و يادگیرنده ،جو، كارآمد، اثربخش، مشاركت4141پرورش در افق وراهبري و مديريت آموزشنظام 

 وري،منابع و به حداكثر رساندن بهرهامکانات و  است و با استفاده بهینه ازدر چارچوب نظام معیار اسالمی 

گیري از فرايندها و تاكید بر پیامدها و تنظیم تعامالت و با بهره دهدمیهاي بالقوه و بالفعل را افزايش ظرفیت

سطوح مختلف مديريتی با پاسخگويی به  پرورش را درو؛ اهداف آموزشمندي از عوامل محیطیهبیرونی و بهر

 سازد.میالمللی، محقق هاي محلی، ملی و بینسازمانی خود در محیط ن و برونذينفعان درو نیازهاي

 

 اهداف 

 هدف کلی: 

و ارتقاي راستاي تحقق اهداف سند تحول بنیادين درمديريت نظام تعلیم وتربیت  مستمر راهبري و بهبود

 و تعالی جامعه، پیشرفت پرورش به عنوان محور رشدوجايگاه و نقش آموزش

 :یجزئ اهداف

 عمومیرسمی نظام تعلیم وتربیت با موثر  تنظیم روابط اركان و عوامل سهیم و توسعه مشاركت و .4

 وپرورش در سطوح خرد وكالنبهینه سازي عوامل وعناصر نظام مديريتی آموزش ساماندهی و .2

 هاي تعلیم و تربیتتامین و بسط عدالت آموزشی در برخورداري از فرصت .3

 سازي براي دستیابی به مدرسه صالح زمینه .1

  هاروش و هارويه و ساختارها بازمهندسی و بازنگري .5

 استقرار نظام ارزشیابی و تضمین كیفیت در تعلیم و تربیت رسمی عمومی .6
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خانواده در ايفاي نقش تربیتی خود متناسب با اقتضائات مديريتی هاي ها و مهارتتوانايی افزايش .7

 جامعه اسالمی

  هاي اجرايیسياست

 و چابک تفويض اختیار و برخورداري از ساختار نظام تشکیالتی منعطفافزايش كاهش تمركز و  .4

ريزي و پذيري و تقويت نقش اركان سهیم و موثر و بخش غیردولتی در فرآيند سیاستگذاري، برنامهمشاركت .2

 اجرا 

 محوري و ارتقاي مديريت آموزشگاهی مدرسه .3

 انسجام بخشی به عوامل موثر در فرآيند تعلیم و تربیت با رويکرد سیستمی  .1

  با تأكید بر رفتار خالق و نوآورانه در عرصه مديريت آفرينی و نوآوريتحول .5

 و جذب استعدادهاي برترتوانمندسازي مديران تربیت و بهسازي منابع انسانی با تاكید بر  .6

 هاي نويناز فناوريو هوشمندانه بهینه وري با تاكید بر استفاده افزايش بهره .7

 تربیتی با تاكید بر نظام تربیت اخالقی  -حاكمیت رويکرد فرهنگی  .8

 ساالري در انتصاب مديران تاكید بر نظام شايسته .9

 نگر براي دستیابی به سازمان يادگیرندهريزي راهبردي و آيندهبرنامه .44

 

 هاي زيرنظامبرنامه

زيرنظام راهکار به صورت مستقیم با  37پرورش، تعداد وتحول بنیادين آموزشراهکار سند  434از مجموع 

، (1-1، )(1-3، )(1-2، )(1-4(، )3-7) (،3-5) ،(3-3مرتبط است كه عبارتند از: راهکارهاي )راهبري و مديريت 

(4-5 ،)(2-5( ،)3-5،) (1-6)( ،4-7( ،)2-7( ،)4-8( ،)3-8( ،)1-8( ،)8-8( ،)9-8( ،)4-9( ،)1-9( ،)42-44 ،)

(4-43( ،)2-43( ،)6-45( ،)1-47( ،)4-48( ،)5-48( ،)3-49( ،)1-49( ،)7-24( ،)3-24( ،)1-24( ،)7-24 ،)

ت كه در طول بینی شده اسپیش برنامه 434، ( كه براي تحقق اين راهکارها6-22(، )5-22)  (،4-22(، )44-24)

 برنامه ششم و هفتم توسعه كشور بايد عملیاتی شوند.

 برنامه ها
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 هدف عملياتی
هاي نظام ها و ظرفيتترويج و تعميق فرهنگ حيا، عفاف و حجاب متناسب با قابليت -3

 (2و  1تربيت رسمی عمومی )وتعليم

 راهکار شماره

3-3 

تعميق و اشاعه حيا، عفاف و ها در حفظ، جلب مشارکت سازنده و اثربخش خانواده

 آموزانپوشش دانش

 هاعناوين برنامه رديف

1
يکسران از عفراف و    و ناسرب قرائرت م  تدوين چارچوب اداركی مناسب برراي فهرم و   تهیه و

 هاي دينیپوشش از منظر آموزه

2 
به فرهنر    كاركنان مدرسه سازي رفتار پايدار والتزام عملی خانواده والگوهاي نهادينه طراحی

 عفاف و حجاب

3 
هرا و سراير   دانشگاه ،هاي علمیهحوزههاي آموزشی خانواده با همکاريطراحی و اجراي دوره

 مردم نهاد محلیآموزشی مراكز 

4 
آفرينی انجمن اولیا و مربیان مدرسه در مداخله فعال و تدوين سازوكارهاي مناسب براي نقش

 هاموثر خانواده
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 هدف عملياتی
هاي نظام ها و ظرفيتترويج و تعميق فرهنگ حيا، عفاف و حجاب متناسب با قابليت -3

 (2و  1تربيت رسمی عمومی )وتعليم

 راهکار شماره

5-3 

زيبا و آراسته مبتنی بر فرهنگ  طراحی و ارائه الگوي لباس و پوشش مناسب، متنوع،

    ايرانی براي مربيان و دانش آموزان پسر و دختر در راستاي تقويت هويت -اسالمی

 ايرانی -اسالمی 

 هاعناوين برنامه رديف

1

بازنگري قوانین و مقررات براي استفاده از طرح هاي يکسران يرا متنروع لبراپ و پوشرش وير ه       

به شرايط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي كشور و با بهره گیري از  مربیان و دانش آموزان با توجه

 مطالعات تطبیقی و يافته هاي علمی و پ وهشی

2 
برر فرهنر    تدوين وي گی ها و الگوي لباپ و پوشش مناسرب، متنروع، زيبرا و آراسرته مبتنری      

 ايرانی و متناسب با مراحل رشد دانش آموزان و تفاوت هاي فرهنگی در كشور -اسالمی
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 هدف عملياتی
هاي نظام تعليم ها و ظرفيتترويج و تعميق فرهنگ حيا، عفاف و حجاب متناسب با قابليت -3

 (2و  1و تربيت رسمی عمومی )

 راهکار شماره

 7-3 

جسمی و ـ تربيتی در کليه سطوح تحصيلی براي افزايش سالمت  ايارائه خدمات مشاوره

 آموزانروحی دانش

 هاعناوين برنامه رديف

1
اي از دوره ابتدايی تا متوسطه دوم در حوزه سالمت جسمی و روحی ارائه خدمات جامع مشاوره

 آموزاندانش

2
آموزان اي در حوزه سالمت جسمی و روحی دانشنظام ارجاع خدمات مشاوره طراحی و اجراي

در آموزش و پرورش

 اي در مدارپ و استفاده از مشاوران متخصص مقیم در مدارپ كشورخدمات مشاورهتوسعه  3
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 هدف عملياتی
هاي خانواده در ايفاي ها و مهارتتقويت بنيان خانواده و کمك به افزايش سطح توانايی -4

 نقش تربيتی متناسب با اقتضائات جامعه اسالمی

 راهکارشماره

1-4 

آموزش و ارتقا مديريت خانواده در استفاده مناسب از ابزار رسانه در محيط خانواده همسو با 

 اهداف نظام تعليم و تربيت رسمی عمومى

 هاعناوين برنامه رديف

1 
اي محتوا، خودآموز( براي ارتقاي سواد رسرانه  )خودگام، خود هاي آموزش خانوادهتدوين پودمان

 هاتوانمندسازي خانواده در مواجهه هوشمندانه با رسانهو 

2
ايجاد شبکه جامع آموزش خانواده در بستر فناوري اطالعات و رسانه با محوريت انجمن اولیرا و  

مربیان

3 
هاي آموزشی و تربیتی خاص خانواده توسط صدا و سیما با همکاري انجمن تولید و پخش برنامه

 اولیا و مربیان
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 هدف عملياتی
هاي خانواده در ايفاي ها و مهارتتقويت بنيان خانواده و کمك به افزايش سطح توانايی -4

 نقش تربيتی متناسب با اقتضائات جامعه اسالمی

 راهکارشماره

2-4 

ها و خانواده در رسانههاي آموزشی براي تبيين نقش مدرسه، تدوين اصول راهنما و پودمان

تأمين پيش نيازهاي ورود کودک به مدرسه و ايجاد سازوکارهاي الزم براي هماهنگی و 

 همسويی آنها با هم و با اهداف نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی

 هاعناوين برنامه رديف

1 
ها پیش از ورود كودک به مدرسه مبتنی برسنجش هاي آموزشی الزامی خانوادهتدوين دوره

 ظرفیت رسانه ها با استفاده ازهاي تربیتی والدين شايستگی

2 
اندازي مراكز يادگیري محلی براي آموزش خانواده پیش از ورود كودک به دبستان با محوريت راه

 مدارپ

3 
براي تقويت همسويی مدرسه، خانواده و رسانه با هماهنگی مراجع طراحی سازوكارهاي الزم 

 ذيربط
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 هدف عملياتی
هاي خانواده در ايفاي ها و مهارتتقويت بنيان خانواده و کمك به افزايش سطح توانايی -4

 نقش تربيتی متناسب با اقتضائات جامعه اسالمی

 راهکارشماره

3-4 

تدوين برنامه جامع مشارکت خانواده و نهادهاي تربيتی وآموزشی براي تقويت فرهنگ تربيتی 

 آموزانهاي پايه دانشخانواده ها و تحقق شايستگی

 هاعناوين برنامه رديف

4 

يک ها و ستاد و تبديل شدن آن به ، استانمناطق سطوحدر  اصالح ساختار انجمن اولیا و مربیان

ريزي آموزشی و در فرايند مديريت، برنامهو اثربخش براي تاثیرگذاري مستقیم  تشکل غیردولتی

 تا پايان سال دوم برنامه ششم توسعه، ارزشیابی و نظارت درون مدرسه یتربیت

2 

بازنگري در قوانین و مقررات نظام آموزشی و مدارپ در ارتقاي نقش خانواده به عنوان ركن 

هاي مدرسه به و واگذاري بخشی از فعالیت هابا رويکرد مشاركت حداكثري آنسهیم و موثر 

 هاخانواده

3 
اي هاي درسی و تربیتی مدارپ بر اساپ نیازهاي اجتماعی، فرهنگی، منطقهتنظیم و اجراي برنامه

 ها درچارچوب نظام معیار اسالمی و بومی آنهابا مشاركت خانواده

1 
هاي غیردولتی و مردم نهاد )سمن( توسط متخصصان و تشکیل، حمايت و توسعه سازمان

 و پرورشهاي مربوط به آموزشدر حوزه هاي توانمند خانواده
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 هدف عملياتی
ايفاي هاي خانواده در ها و مهارتتقويت بنيان خانواده و کمك به افزايش سطح توانايی -4

 نقش تربيتی متناسب با اقتضائات جامعه اسالمی

 راهکار شماره

4- 4 

هاى هاى آموزشى و تربيتى مدرسه، برگزارى دورهها در فعاليتافزايش ميزان مشارکت خانواده

زا براى پذير و آسيبهاى آسيباى به خانوادهآموزشى اثربخش، ارائه خدمات مشاوره

 تربيتى خانواده و مدرسههاى همسوسازي اهداف و رو ش

 عناوين برنامه ها رديف

1 
هاي براي مشاركت در طراحی و اجراي برنامه "والدين همیار مدارپ"هاي داوطلب تشکیل گروه

 پرورشی آموزشی،

2

توسعه و ارتقاي كیفیت خدمات مراكز راهنمايی و مشاوره خانواده با مشاركت نهادهاي تخصصی 

هاي خانواده، بهسازي خدمات مشاوره در ها و مهارتتعیین سطح توانايی كشور )نیازسنجی جامع،

زا(پذير و آسیبهاي آسیبخانواده

3 
زا با همکاري پذير و آسیبهاي آسیبهاي حمايتی آموزشی و فرهنگی براي خانوادهتهیه بسته

 ها، كمیته امداد، و.... شهرداري

4 
با  زاو آسیب پذيرآسيبيهاالعمر براي خانوادهيادگیري مادامآموزي و هاي سواداجراي برنامه

 گیري از ظرفیت ساير خانواده هابا بهره محروم و كمتر توسعه يافته، تاكید بر مناطق مرزي

5 
هاي بدسرپرست، فرزندان طالق، كودكان كار، زنان هاي آموزشی وي ه خانوادهطراحی برنامه

 سرپرست خانوار
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هدف 

 عملياتی

هاي تعليم و تربيت با کيفيت مناسب با توجه تامين و بسط عدالت در برخورداري از فرصت -5

 هاي دختران و پسران و مناطق مختلف کشورها و ويژگیبه تفاوت

 راهکارشماره 

1-5 

ويژه در مناطق محروم و نيازمند در حدامکان با مشارکت بخش دبستانی بهتعميم دوره پيش

 هاي قرآنی و تربيت بدنی و اجتماعی  غيردولتی با تأکيد بر آموزش

 هاعناوين برنامه رديف

1
، در مناطق محروم و دو زبانه با توسعه پوشش صددرصدي دوره پیش دبستانی در برنامه ششم

 گذاري مردم و ساير نهادهامناطق با مشاركت و سرمايهاستفاده از منابع دولتی و در ساير 

 دبستان در مناطق محروم و كمتر برخوردارتربیتی براي نوآموزان دوره پیشوتخصیص سرانه آموزشی2

3
، محتواي حیث برنامه درسی مديريت يکپارچه، هدايت، نظارت و ارزشیابی دوره پیش از دبستان از

 مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی يادگیريهاي آموزشی و محیط

4 
هاي قرآنی، تربیت بدنی و هاي تربیتی منعطف و سیال با تاكید بر آموزشطراحی الگوي برنامه

 اجتماعی
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 هدف عملياتی
کيفيت مناسب با توجه تربيت با وهاي تعليمتامين و بسط عدالت در برخورداري از فرصت -5

 هاي دختران و پسران و مناطق مختلف کشورها و ويژگیبه تفاوت

 راهکار شماره

2-5 

 کيفيت برخوردار از و عمومی آموزش دوره کامل پوشش براي مقدمات تمهيد و ريزيبرنامه

 کشور مناطق تمام در مناسب

 هاعناوين برنامه رديف

1 
هاي تشويقی و دوره آموزش عمومی و اتخاذ سیاستنامه تحقق پوشش كامل تحصیلی تدوين نظام

 آموزان و اولیاي آنان با همکاري ساير عوامل سهیم و موثرتنبیهی براي دانش

2 
التعلیم در جذب افراد الزم توانمندسازي و تفويض اختیار به مديران مدارپ براي شناسايی و

 جامعه محلی

3 
ها، روستا مركزي روزيهاي جايگزين ازجمله شبانهايجاد سازوكارهاي مناسب جهت ارتقاي روش

 و آموزش از راه دور
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 هدف عملياتی
 توجه با مناسب کيفيت با تربيت و تعليم هايفرصت از برخورداري در عدالت بسط و تأمين -5

 رکشو مختلف مناطق و پسران و دختران هايويژگی و هاتفاوت به

 راهکارشماره

3-5 

 نشينشهرها، عشاير کوچ حاشيه روستاها، محروم، مناطق در ساکن آموزاندانش توانمندسازي 

 با متنوع و  هاي آموزشیفرصت ايجاد بر تأکيد با ويژه، نيازهاي با زبانه دو مناطق همچنين و

 کيفيت

 هابرنامهعناوين  رديف

1 
هاي مهارتی متناسب آموزش ها و گسترشروزي و تجهیز مدارپ و هنرستانتوسعه مدارپ شبانه

 و مناطق مرزي كشور مناطق روستايی و عشاير دربا نیازهاي بومی 

2 
طريق منابع دولتی،  آموزان حاشیه شهرها ازتدوين برنامه جامع حمايت از مدارپ و دانش

 گذاري مدارپ و موسسات غیردولتیو مشاركت و سرمايهالمللی،  خیرين بین

3 
دوزبانه  آموزشی برنامه براي دوره پیش دبستانی و دبستان با سیستمهاي درسی و فوقتوسعه برنامه

 كودكان و نوجوانان با همکاري كانون پرورش فکري

4 
كارآمد به حاشیه شهرها ايجاد سازوكارهاي الزم براي اولويت بخشی به اختصاص نیروي انسانی 

 در شهرهاي بزرگ
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 هاي يادگيري در فرايند تعليم و تربيت رسمی عمومیتنوع بخشی به محيط-6 هدف عملياتی

 راهکارشماره

4-6 

هاي آزاد وابسته به وزرات آموزش هاي موسسات و آموزشگاهساماندهی و مديريت بر فعاليت

هاي هاي آموزشی آنها همسو با اهداف و برنامهپرورش، بازنگري و بازتوليد محتواي برنامهو 

پرورش و نظارت و ارزيابی مستمر بر عملکرد آنها و هماهنگی و همکاري با وتحولی آموزش

هاي نظام هاي آزاد با اهداف برنامههاي ذيربط براي ايجاد همسويی ساير آموزشگاهدستگاه

 ربيت رسمی عمومیتعليم و ت

 هاعناوين برنامه رديف

1 
هاي آزاد مطابق هاي آموزشی و تربیتی موسسات و آموزشگاهبازنگري و بازتولید محتواي برنامه

 با هماهنگی مراجع ذيربط هاي موفق آموزشی دنیا...اسناد تحولی و با استفاده از نظام اهداف و

2 

گذاري بخش غیردولتی ذيصالح در تاسیس هاي تشويقی براي افزايش سرمايهتدوين بسته

درسی مدارپ و هايی از برنامههاي علمی آزاد بزرگ با واگذاري بخشموسسات و آموزشگاه

 در چارچوب برنامه درسی ملیهاي مدارپ مشاركت آنها در تکمیل و كیفیت بخشی فعالیت

3 

ها براي ه هماهن  موسسات با مجوز آموزش و پرورش و ساير دستگاهايجاد شبکساماندهی و 

هاي هاي مورد نیاز كودكان از اوان كودكی تا بزرگسالی در قالب آموزشپوشش كامل آموزش

 اي و كشوريصورت منطقههالعمر برسمی، غیررسمی، مکمل و يادگیري مادام

 هاي علمی آزاد و آموزشگاه هاي موسساتطراحی سیستم نظارت و پايش فعالیت 4

 هاي علمی آزادمديريت توسعه موسسات و آموزشگاه 5
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 هدف عملياتی
ويژه در ابعاد هاي پيشرفت محلی، به افزايش نقش مدرسه به عنوان يکی از کانون -7

 اجتماعی –فرهنگی 

 راهکار شماره

1- 7 

آفرينی مدرسه به عنوان کانون کسب تجربيات الزم براي نقش هايفراهم آوردن زمينه

اي از جامعه اسالمی و حيات طيبه با تفويض اختيار و مسئوليت به آن تربيتی محله و جلوه

 ايها و عوامل درون مدرسهسازي تمام مؤلفهو استاندارد

 هاعناوين برنامه رديف

1 

و  با رويکرد كاهش تمركز نامه اجرايی مدارپ(بر آيینها )با تاكید نامهبازنگري مقررات و آيین

 ريزي و ارائه خدمات فرهنگی، هنري، اجتماعی،افزايش اختیارات اركان  مدرسه جهت برنامه

 تا پايان سال دوم برنامه ششم توسعه آموزشی و ورزشی

2 
ها سازمان راه همکاري متقابل آموزش و پرورش و مدارپ با ساير طراحی برنامه عمل و نقشه

 ، مذهبی و ورزشی محالتو مراكز فرهنگی

3 

و اجراي سراسري برنامه تعالی با تأكید بر ارتقاء و ثبات مديريت توانمندسازي منابع انسانی 

ولیت اجتماعی مديران و ئبا رويکرد افزايش مسدر تمام مدارپ دوره متوسطه مديريت مدرسه 

 م توسعهتا پايان سال سوم برنامه شش عوامل مدرسه

4 
سازوكارهاي امکان استفاده مشترک مدرسه ومحله از فضاي مدرسه براي افزايش  طراحی 

 با تأكید بر استفاده مشترک از نمازخانه و امکانات ورزشی وري فضاهاي آموزشی وتربیتیبهره
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 هدف عملياتی
ويژه در ابعاد هاي پيشرفت محلی، به افزايش نقش مدرسه به عنوان يکی از کانون -7

 اجتماعی –فرهنگی 

 راهکار شماره

2- 7 

نهادينه سازي و تقويت همکاري مدرسه با مراکز فرهنگی و علمی محله به ويژه مسجد 

آموزان دانشهاي علميه و مشارکت فعال مديران، معلمان و هاي مذهبی و حوزهوکانون

مند و اثربخش روحانيون توانمند و مبلغان مذهبی هاي مرتبط محله و نيز حضور نظامبرنامه

 با تجربه در مدرسه

 هاعناوين برنامه رديف

1 

عنوان پايگاه اطالعاتی محله با مشاركت و همکاري هسازي براي ارتقاي جايگاه مدرسه بظرفیت

مراكز محله جهت ارائه خدمات بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، اجتماعی،  ها ودستگاه ساير

 آموزي و ورزشی سواد

2 
ها و حوادث تقويت نقش اساسی مدرسه در توسعه و پیشرفت محله و مشاركت در امداد بحران

 طبیعی )به عنوان پايگاه معین محله(

3 

و واگذاري نقش و آموزي مدرسه در محله هاي دانشبازتعريف نقش تعاملی شوراها و تشکل

 هاي فرهنگی و اجتماعی محلهبراي مشاركت در فعالیتمسئولیت به آنها 

4 

مند و اثربخش روحانیون توانمند و مبلغان مذهبی با ايجاد سازوكارهاي الزم براي  حضور نظام

 ها و مراكز ذيربط.دستگاه تجربه در مدرسه با همکاري
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 هدف عملياتی

آموزان در افزايش مشارکت نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی و مدرسه و معلمان و دانش-8

هاي دينی، فرهنگی، اجتماعی در سطح محلی و ملی به عنوان رشد و تعالی کشور در عرصه

 فرهنگی، اجتماعی و معنوي نهاد مولد سرمايه انسانی،

 راهکار شماره

1- 8 

اصالح، ارتقا و تغيير نگرش به آموزش و پرورش به عنوان سازمان فراگير و نيروي اثرگذار 

 اجتماعی در خدمت اهداف رشد و تعالی کشور به ويژه اهداف فرهنگی و اجتماعی

 هاعناوين برنامه رديف

1 
گذاران به پرورش در فرايند توسعه كشور، و ترغیب سرمايه تبیین و ترويج  نقش و تاثیر آموزش و

 گذاري در نظام تعلیم و تربیت با توجه به پیامدهاي مادي و معنوي آنسرمايه

پرورش در  وايجاد سازوكارهاي الزم جهت حضور موثر آموزشها و بازنگري اهداف و مأموريت 2

 هاي اجتماعیكاهش آسیب سازي وهاي اجتماعی و فرهنگی براي مصونعرصه

آموزي براي حضور فعال و اثربخش در هاي دانشسازماندهی معلمان و استفاده از ظرفیت تشکل 3

 هاي دينی، فرهنگی و اجتماعی عرصه

 آموزان و معلمان براي حل مشکالت ملی و محلیهاي علمی و پ وهشی دانشتقويت فعالیت 4
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 هدف عملياتی

آموزان تربيت رسمی عمومی و مدرسه و معلمان و دانشوافزايش مشارکت نظام تعليم -8

هاي دينی، فرهنگی، اجتماعی در سطح محلی و ملی به در رشد و تعالی کشور در عرصه

 (7و  2 ،5عنوان نهاد مولد سرمايه انسانی، فرهنگی، اجتماعی و معنوي )

 راهکار شماره

 3-8 

هاي رسمی و قانونی مرتبط با اتکا به آموزان در تشکلبسترسازي براي حضور فعال دانش

هاي علمی و آموزي، کانونپرورش از قبيل بسيج دانشوهاي درون و برون آموزشظرفيت

 آموزان.فرهنگی و انجمن اسالمی دانش

 هاعناوين برنامه رديف

1 
هاي آموزان و تشکلهاي دانشقوانین و مقررات براي افزايش اختیارات و مسولیتاصالح 

 تا پايان سال سوم برنامه ششم توسعهآموزي در مدرسه دانش

2 
ها و آموزان درفعالیتگذاري حضور موثر دانشطراحی ساز و كارهاي الزم براي ارزش

 هاتربیتی آنآموزي در فرايند ارزشیابی تحصیلی و هاي دانشتشکل

3 

ايجاد سازوكار مناسب براي استفاده از فضاي مدرسه در ساعات غیررسمی آموزش توسط 

هاي اسالمی و مجلس هاي علمی و فرهنگی، انجمن، كانونآموزيهاي دانشتشکل

آموزان و مردم دانش ساير براي ارائه خدمات آموزشی، فرهنگی و اجتماعی به آموزي دانش

 محله 

4 

 ها و نهادهاي مرتبط باهاي سازمانها و فعالیتافزايی برنامههماهنگی، همسويی و هم ايجاد

با  هاي آنها با رعايت اصول آموزشی و تربیتی مدارپآموزي و رصد فعالیتهاي دانشتشکل

 محوريت معاونت پرورشی و فرهنگی
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 هدف عملياتی

آموزان مشارکت نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی و مدرسه و معلمان و دانشافزايش -8

هاي دينی، فرهنگی، اجتماعی در سطح محلی و ملی به در رشد و تعالی کشور در عرصه

 عنوان نهاد مولد سرمايه انسانی، فرهنگی، اجتماعی و معنوي

 راهکار شماره

4- 8 

رسمی  وتربيت ال و موثر مسولين نظام تعليمفراهم آوردن سازوکار قانونی براي حضور فع

ساز فرادستی به عنوان يکی از ارکان تعالی و در نهادهاي سياستگذار و تصميم عمومی

 پيشرفت همه جانبه و پايدار کشور

 هاعناوين برنامه رديف

1 
، نهادها هاافزايی دستگاه، همسويی و همايجاد هماهنگیطراحی سازوكارهاي قانونی و 

هاي آنها بر اساپ پرورش براي تحقق سند تحول بنیادين  و رصد فعالیتوها با آموزشوسازمان

 تقسیم كارملی و ارائه گزارش به شوراي عالی انقالب فرهنگی

2 

پرورش در شوراها و نهادهاي وسازي براي حضور موثر و عضويت مديران ارشد آموزشظرفیت

دستمزد، شوراي توسعه مديريت و سرمايه انسانی، وي ه؛ شوراي حقوق و هسیاستگذار ب

هاي توسعه كشور و كمیسیون كمیسیون فرهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ستاد برنامه

 تا پايان برنامه ششم توسعه معین شوراي عالی انقالب فرهنگی با هماهنگی مراجع ذيربط

3 
ها با شوراي پرورش استانوطراحی سازوكار قانونی براي ارتباط سازمانی شوراهاي آموزش

 پرورش جهت ارتقاي نقش شوراها در سطح ملیوعالی آموزش
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هدف عملياتی

آموزان افزايش مشارکت نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی و مدرسه و معلمان و دانش-8

اجتماعی در سطح محلی و ملی به هاي دينی، فرهنگی، در رشد و تعالی کشور در عرصه

 عنوان نهاد مولد سرمايه انسانی، فرهنگی، اجتماعی و معنوي

 راهکار شماره

8-8 

مشارکت فعال آموزش و پرورش در مواجهه با نيازهاي فوري و عمومی جامعه از قبيل 

پاکيزگى مقررات، حفظ و وهاى فراگير، زلزله، رفع بيسوادى، حاکميت قوانينشيوع بيمارى

هاي خيرخواهانه مردمی و انقالبی از طريق محيط زيست، خدمت به محرومين، حرکت

 آموزانسازي مربيان و دانشتوجيهی براي آماده و ها، اردوهاي آموزشیبرگزاري دوره

 هاعناوين برنامهرديف

1 

هاي اجتماعی و امور ايجاد هماهنگی با نهادها و دستگاه هاي ذيربط و طراحی و اجراي فعالیت

خیريه براي پذيرش نقش و مشاركت معلمان و دانش آموزان در مواجهه برا نیازهراي فروري و    

 عمومی جامعه 

2
آموزي هاي دانشتشکل پذيري مربیان وو تقويت مسئولیت توانمندسازي ،طراحی، سازماندهی

 در مواجهه با نیازهاي فوري و عمومی جامعه
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هدف عملياتی

آموزان افزايش مشارکت نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی و مدرسه و معلمان و دانش-8

محلی و ملی به هاي دينی، فرهنگی، اجتماعی در سطح در رشد و تعالی کشور در عرصه

 عنوان نهاد مولد سرمايه انسانی، فرهنگی، اجتماعی و معنوي

 راهکار شماره

9-8 

رسانه   -به ويژه –هارسانه ظرفيتاستفاده ازتعامل اثربخش با مراکز فرهنگى و اجتماعى و 

تربيت رسمى عمومى در توليد سرمايه اجتماعى و وبراى تبيين جايگاه نظام تعليم -ملى

انگارى نقش آن در سرنوشت آينده کشور از منظر معارف فرهنگى و جلوگيرى از کوچك

 اسالمى

 هاعناوين برنامهرديف

1

هاي مراكز فرهنگی كشور، مراكز رسانه ملی و استانی ديداري و شنیداري شناسايی كلیه ظرفیت

جايگاه نظام تعلیم و تربیت براى تبیین  هاي آنهاگیري از قابلیتهاي مجازي براي بهرهو شبکه

 سازكنننده اين نهاد سرنوشت هاي تضعیفو جلوگیري از نشر مطالب و برنامه رسمى عمومى

2 

هاي رسانه ملی از منظر همسرويی برا فلسرفه تعلریم و تربیرت اسرالمی و رصرد        ارزيابی برنامه

توسعه نظرام تعلریم و   هاي رسانه ملی و محلی در ترويج سند تحول بنیادين و كمک به فعالیت

 به صورت ساالنه تربیت و ارائه گزارش به شوراي عالی انقالب فرهنگی
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هدف عملياتی
جلب مشارکت ارکان سهيم و مؤثر و بخش عمومی و غيردولتی در تعليم و تربيت -9

 رسمی عمومی 

 راهکار شماره

1-9 

 معنـوي،  و مـادي  از اعم الزم انگيزشی و تشويقی ساز و کارهاي و قانونی تسهيالت ايجاد

 بين و در جامعه در جويیمشارکت و پذيريمشارکت تعاون، و نيکوکاري فرهنگ براي بسط

هـاي  کتـاب  ظرفيـت  از مناسـب  استفاده بر تأکيد با دينی هايآموزه از الهام با آموزاندانش

 جهادي اردوهاي برگزاري و آموزشی هايرسانه و مجالت درسی،

 هاعناوين برنامهرديف

1 
هاي خیريه و تعاونی در جامعه با آموزان براي مشاركت در فعالیتدانش و تشويق توانمندسازي

 هاي تربیتیهاي آموزشی و فعالیتورسانه هاي درسیاستفاده از ظرفیت برنامه

2 
جرويی در جامعره و در برین    و مشاركتهاي ارزيابی فرهن  نیکوكاري و تعاون تدوين شاخص

 آموزان وارائه راهکارهاي ارتقاي فرهن  نیکوكاري و تعاوندانش

3
هاي زنردگی  هاي بسط فرهن  نیکوكاري و تعاون در قالب تقويت آموزش مهارتتدوين برنامه

 براي برگزاري مفید و موثر اردوهاي جهادي

4 
نقش اركان سهیم و مروثر در فرآينرد تعلریم و     گسترش مدارپ هیئت امنايی و تقويت و ارتقاي

 تربیت
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هدف عملياتی
تربيت رسمی وجلب مشارکت ارکان سهيم و مؤثر و بخش عمومی و غيردولتی در تعليم-9

 عمومی 

 راهکار شماره

4-9 

 مقررات موجودتقويت و گسترش مدارس غيردولتی با اصالح و بازنگري قوانين و 

 هاعناوين برنامهرديف

 بندي مدارپ و مراكز غیردولتیايجاد نظام رتبه 1

 ارتقا و پايش اثربخشی آموزشی و پرورشی مدارپ غیردولتی 2

3 

 گرذاران حقیقری و حقروقی غیردولتری برراي تقويرت و      هاي سررمايه شناسايی  و جذب ظرفیت

برا اصرالح و برازنگري    گسترش فضاهاي آموزشی، پرورشی و ورزشی در سطح منطقه و استان 

 قوانین و مقررات موجود
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هدف 

 عملياتی

درسی تربيت معلم با تأکيد بر  ها و بازتنظيم اصول حاکم بر برنامهبازمهندسی سياست -11

اي معلمان در سطح ملی و جهانی با مقتضيات هاي حرفهسطح شايستگیکارورزي و انطباق 

هاي مناسب براي ارتقاي درسی در نظام تعليم و تربيت و طراحی سياستالگوي برنامه

 هاي جذب، تربيت و نگهداشت معلمان در آموزش و پرورش شيوه

 راهکار شماره

12-11 

و تربيت رسمی عمومی براي افزايش کارآيی هاي نظام تعليم ها و برنامهسازي سياستبهينه

و اثربخشی مدارس خارج از کشور با تأکيد بر بازنگري جداول آموزشی و محتواي کتب 

سازي فضاي فيزيکی اين درسی، بکارگيري نيروهاي متعهد، توانمند و مجرب و متناسب

 مدارس.

 هاعناوين برنامه رديف

1 
منظور جلب مشاركت بخش غیردولتی در ساخت و هاصالح اساسنامه مدارپ خارج ازكشور ب

 اداره مدارپ با رعايت  قوانین مدارپ غیردولتی 

2

هاي جذب و اعزام نیروي انسانی به مدارپ خارج از كشور با ها و برنامهبازنگري در سیاست

پرورشی، استفاده حداكثري از نیروهاي واجد شرايط وهاي كیفیت آموزشیهدف ارتقاي شاخص

درصد تا پايان برنامه ششم  54بومی، ثبات نسبی و كاهش تعداد نیروهاي اعزامی به میزان 

 توسعه

3 

با رويکرد مدارپ خارج از كشور  درسیو محتواي كتب بازنگري در جدول مواد درسی 

پذيري و پاسخگويی به نیازهاي محلی و اخذ استانداردهاي الزم نظام آموزشی انعطاف

 تاكید بر حفظ و تقويت هويت ايرانی اسالمی كشورهاي میزبان با

4 

هاي درسی وي ه جمهوري اسالمی ايران مبتنی بر الملل و تدوين برنامهطراحی نظام آموزش بین

پرورش تا پايان سال سوم برنامه وعالی آموزشسند تحول بنیادين و تصويب آن در شوراي

 ششم توسعه 

5
جمهوري اسالمی در داخل و خارج كشور )باالخص الملل توسعه و ايجاد مدارپ بین

غیرايرانی  ايرانی و آموزانكشورهاي اسالمی( براي جذب و آموزش دانش
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هاي پرورش استان، مناطق و مدارس در تقويت فعاليتوافزايش نقش شوراهاي آموزش 13هدف عملياتی

 هاي ملیبرنامهها و تربيتی استان، منطقه و مدرسه در چارچوب سياست

 راهکار شماره

 1-13 

ها، پرورش استانومقررات موجود در راستاي تقويت نقش شوراهاي آموزشواصالح قوانين

 مناطق و مدارس، متناسب با مقتضيات تربيتی

 هاعناوين برنامهرديف

1

تردوين و  هرا و منراطق و   ها، شهرسرتان پرورش استانوبازنگري قانون تشکیل شوراهاي آموزش

، توانمندسرازي و  وريافرزايش بهرره   كراهش تمركرز،    منظورههاي اجرايی آن بنامهاصالح آيین

 استفاده بهینه از ظرفیت قانون شوراها

 پرورشوتوانمندسازي اعضاي شوراهاي آموزش 2

 ها در سطح ملی پرورش مناطق و استانوايجاد هماهنگی و افزايش اثربخشی شوراهاي آموزش 3
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هدف 

عملياتی
هاي پرورش استان، مناطق و مدارس در تقويت فعاليتوافزايش نقش شوراهاي آموزش 13

 هاي ملیها و برنامهتربيتی استان، منطقه و مدرسه در چارچوب سياست

 راهکار شماره

2-13 

آموزان( با شوراي معلمان و شوراي دانش )مانند افزايش کارآمدي شوراهاي درون مدرسه

تفويض برخی از اختيارات اداره و مدرسه به آنان و فراهم آوردن زمينه مشارکت بيشتر ايشان 

 در فرآيند تعليم و تربيت مدرسه

 هاعناوين برنامهرديف

1
اركان پذيري در بین پذيري و مسولیت، مشاركتجويیافزايش انگیزه و تقويت فرهن  مشاركت

 مدرسه و بازنگري در ضوابط ارزشیابی بر اساپ میزان مشاركت و پاسخگويی آنان

2 
توانمندسازي وآموزش اعضاي شوراي مدرسه، شوراي معلمان و اعضاي شورا و مجلس 

 اي در سطح استان و كشورآموزي و تقويت تعامالت بین مدرسهدانش

3 

تفويض اختیارات ادارات استان و منطقه و افزايش ها با رويکرد نامهبازنگري در ضوابط و آيین

اختیارات شوراي مدرسه و معلمان براي مشاركت در طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه آموزشی و 

، نظارت بر عملکرد معلمان و كاركنان مدرسه به همراه افزايش ضمانت اجرايی تصمیمات درسی

 هاآن
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هدف عملياتی
 تعليم نظام در انسانی علوم کارآمدي و کيفيت افزايش جايگاه، ارتقاي محتوا، اصالح -15

 اسالمی معيار نظام چارچوب در دينی مبانی بر مبتنی عمومی رسمی تربيت و

 راهکار شماره

6-15 

 سراسر انسانى در علوم خاص تربيتى آموزشى هاىمجموعه و مدارس تقويت و گسترش

 کشور

 هاعناوين برنامهرديف

1 
هاي علوم انسانی و مدارپ علوم مدارپ و مجتمع كمی و ارتقاي كیفی ضوابط توسعهاصالح 

 جامعهو معارف اسالمی متناسب با اقتضائات اجتماعی و فرهنگی 

2 
آموزي برا  هاي پ وهشی درحوزه علوم انسانی در پ وهش سراهاي دانشبرنامه طراحی وتدوين

 هاي علوم انسانی گذاري مراكز و انجمنمشاركت و سرمايه

3 
هاي علوم انسانی ريزي و ايجاد تسهیالت براي هويت و جذب استعدادهاي برتر به رشتهبرنامه

 و مدارپ علوم و معارف اسالمی

هدف عملياتی
 نوين هايفناوري از هوشمندانه استفاده بر تکيه با تربيت و تعليم فرايند کيفيت ارتقاى -17

(7و 1،2،3)

 راهکار شماره

4-17

 و آموزشی هايبرنامه در مجازى و غيرحضورى هاىآموزش ظرفيت از بردارىبهره گسترش

 نظـام  بر اساس کشور از خارج در ايرانى هاىخانواده آموزان ودانش معلمان، ويژه تربيتی

 ارتباطات و اطالعات ملی شبکه طريق از تربيتی اصول رعايت با و معيار اسالمى

 هاعناوين برنامهرديف

1 

 آمروزان خرارج از كشرور و    دانش طراحی برنامه جامع آموزش الکترونیکی و مجازي معلمان و

هرا و  افزاري دانشرگاه در بستر شبکه ملی اطالعات و مشاركت محتوايی و نرم ي آنانهاخانواده

 موسسات دولتی و غیردولتی 
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هدف عملياتی  
بخش، پويا و تغيير و نوآوري در نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی با رويکرد تعالی -18

 بالنده

 راهکار شماره

1- 18 

معيارهاي اخالق اسالمی با تأکيد بر تقويت روحيه سازي فرهنگ سازمانی بر اساس مناسب

 اخوت و تعاون، خالقيت و آموزش مستمر

 هاعناوين برنامهرديف

1

پذيري، تقويت انطباق هايی نظیرتدوين چارچوب و معیارهاي فرهن  سازمانی با تبیین شاخص

ايرانری،  –یاسالمتعلق سازمانی، انسجام در ماموريت و اهداف، خالقیت، تقويت هويت  تعهد و

 …پذيري، امر به معروف و نهی از منکر، حسرن ارتبراط جمعری و   پ وهش محوري و مشاركت

سطح ستاد تا مدرسه از هاي مندرج در سند تحول بنیادينمبتنی بر ارزش

2 
با تأكید بر تقويت روحیه  برنامه اجرايی ارتقاي فرهن  سازمانی وي ه مدرسه و استقرار تدوين 

 اخوت و تعاون

3

، نظارت و ارزشیابی بر عوامل سازمان جهرت  هاي سازمانی شفاف براي مديريتطراحی سیستم

افزايش اعتماد متقابل و روحیه اعتماد بنفس در بین فرهنگیران در سرطوح مختلرف از سرتاد ترا      

هاي نوينبا استفاده از ظرفیت فناوري مدرسه

4
ساالري در انتصاب مديران از سطح ستاد تا مديريت مدرسره و پرهیرز از   تدوين الگوي شايسته

 در عزل و نصب مديران سیاسی و جناحی هاي قهیلاعمال س
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 هدف عملياتی
بخش، پويا و تغيير و نوآوري در نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی با رويکرد تعالی -18

 بالنده 

 راهکار شماره

5-18 

استقرار نظام خالقيت و نوآوري در آموزش و پرورش در راستاي تربيت جامعه و بالندگی 

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

 و کارآفرين

 هاعناوين برنامه رديف

 هاي خالقیت و نوآوري در آموزش و پرورشنامه و شاخصتدوين نظام 1

2 
مديران، مربیان و  هاي خالق و نوآورگیري از ايدههاي تشويقی براي حمايت و بهرهتدوين بسته

 آنهاسازي و تالش براي تجاري آموزان خالق و نوآور و كارآفريندانش

3 
هاي تدريس نوآورانه و تحول كارگیري روشهاي و خالق براي بجذب و تربیت معلمان حرفه

 آموزان در كالپ درپ و مدرسه  در ايجاد محیط رشد دهنده خالقیت و نوآوري دانش

4 

 حامی نوآوري و تدوين برنامه تعامل مدارپ وپ وهش سراها با موسسات رسمی مروج و

هاي هاي دانش بنیان، صنايع مرتبط با فناوريهاي علم وفناوري، شركتخالقیت نظیر پارک

 نوين 

5 
ي كارآفرينان مدرسه با استفاده از بستر فناوري اطالعات براي تعامل و توسعه ايجاد شبکه

 فرهن  كارآفرينی 



29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استقرار نظام ارزشيابی و تضمين کيفيت در تعليم و تربيت رسمی عمومی -19هدف عملياتی

 راهکار شماره

 3- 19

سازي عملکرد منظور شفافبندي مدارس و مؤسسات آموزش و پرورش بهايجاد نظام رتبه

هاي رقابت منطقى و علمى بين آنانو ارتقا کيفيت و تقويت انگيزه

 هاعناوين برنامهرديف

1 
هاي آن در ارزشریابی  نظام ارزشیابی عملکرد مدارپ و موسسات آموزشی و تاثیر يافتهطراحی 

 هاي آموزشیعملکرد مديران و معلمان بر اساپ استاندارد

2 
تدوين برنامه حمايتی و تامین اعتبارات وير ه برراي ارتقرا و تضرمین كیفیرت مردارپ منراطق        

 التوجهمحروم و الزم

3
پرذير كرردن   راستاي رقابت كیفیت درو اجراي نظام رتبه بندي مدارپ و ارتقاي مستمر تدوين 

 مدارپ تا پايان برنامه ششم توسعه  
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استقرار نظام ارزشيابی و تضمين کيفيت در تعليم و تربيت رسمی عمومی -19هدف عملياتی

 راهکار شماره

4- 19

هاي کيفيت جهانی در چارچوب معيارهاي اسالمی و معرفی ارتقا جايگاه ايران در ارزيابی

 الگوي تعليم و تربيت اسالمی به جهان

 هاعناوين برنامهرديف

1
المللی در ساختار پ وهشگاه مطالعات بازمهندسی و تقويت مركز پايش و ارزشیابی  ملی و بین

آموزش و پرورش

2 
هاي تربیتی براي عرضه در مراكز و محافل تولید و انتشار نظريات ،تجربیات و مورد كاوي 

المللی  بین

3 
آموزان و معلمان و حضور موثر دانش تربیت افراد مرجع، كارشناسان مجربتدوين برنامه براي 

 المللیهاي بیندر مجامع و رقابت

4
با  المللی آموزش و پرورش )ديپلماسی آموزشی(بینطراحی و استقرار برنامه تقويت روابط 

 اولويت جهان اسالم

5 
هاي ارزيابی كیفیت جهانی در چارچوب نظام معیار هاي ملی با معیارها و شاخصانطباق برنامه

اسالمی
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مالی، مديريت مصارف متناسب با نيازهاي کمی بخشی به منابع تأمين تخصيص و تنوع -22 هدف عملياتی

 و کيفی نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی

 راهکار شماره

 7- 22 

گذاري و نظارتی تقويت مشارکت عمومی در آموزش و پرورش با حفظ کارکردهاي سياست

 هاي آموزشی آناننظام از طريق تسهيل تأسيس مدارس غيردولتی و حمايت از فعاليت

 عناوين برنامه هارديف

 پرورشوآموزش نظام جامع مشاركت در و استقرار طراحی1

2 
هراي آموزشری در مردارپ    كارهاي تنوع بخشی و ايجاد انعطاف در اجرراي برنامره  وطراحی ساز

 هاي مدارپ مذكورو نظارت فرهنگی و تربیتی بر فعالیت غیردولتی

3 
هراي قرانون تاسریس    غیردولتی و بکرارگیري ظرفیرت  بازنگري و تسهیل ضوابط تاسیس مدارپ 

 مدارپ غیردولتی براي توسعه و حمايت از آنها

4 
نامه استفاده از ظرفیت و امکانات مدارپ غیردولتری و خريرد خردمات از    نظامو استقرار تدوين 

 آنها براي ارتقا، حمايت و گسترش كمی و كیفی مدارپ دولتی
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 هاها و روشبازنگري و بازمهندسی ساختارها و رويه -21هدف عملياتی

 راهکارشماره

3- 21 

 آموزاندانش هدايت منظور به استعداديابى و تحصيلى هدايت جامع نظام استقرار و طراحى

 استعدادها، با متناسب کشور آينده و حال نياز مورد هايمهارت و حِرَف ها،رشته سوى به

 آنان هاىتوانايى و مندىعالقه

 عناوين برنامه هارديف

1
هاي ابتدايی و متوسطه در ساحتپیش دبستانی، تدوين برنامه جامع استعداديابی در دوره 

آموزان گانه تربیتی براي كشف استعدادهاي دانششش

2
آموزان در پايه نهم براي انتخاب و توسعه تدوين و استقرار نظام جامع هدايت تحصیلی دانش

 هاي ذيربطمتناسب با آمايش سرزمین با مشاركت دستگاهها متوازن رشته

3 
پ وهانه براي شناسايی نیازهاي حال و آتی جامعه و هدايت پايش مستمر مطالعات آينده

 با دستگاه هاي ذيربط در تعاملآموزان تحصیلی دانش

 آموزاندانش و هدايت تحصیلی و شغلی و غیردولتی استعداديابی توسعه مراكز دولتی و تاسیس 4
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  هاروش و هارويه و ساختارها بازمهندسی و بازنگري - 21هدف عملياتی

 راهکارشماره

4-21 

 در نقش معلمـان  افزايش و اسالمی مبانی بر مبتنی تربيتى مشاوره و راهنمايی نظام استقرار 

 هـاى تمام پايه در تخصصی وظايف ايفاي براي متخصص مشاوران کارگيريبه و زمينه اين

 تحصيلى

 هاعناوين برنامهرديف

1 
تدوين برنامه جامع راهنمرايی و مشراوره تربیتری از دوره ابتردايی ترا پايران دوره متوسرطه برا         

 مشاركت معلمان و مراجع تخصصی

 توسعه موسسات و مراكز غیردولتی  راهنمايی و مشاوره تربیتی  2

3 
هراي  ها برراي مداخلره آنهرا در مشراوره    معلمان در تمامی دوره وي ه هاي آموزشیتدوين بسته

 تربیتی حین آموزش
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 هاها و روشبازنگري و بازمهندسی ساختارها و رويه -21هدف عملياتی

 راهکارشماره

7- 21 

هاى آموزشى و تربيتى به منظور اعمال اولويت بخشى به رويکرد مديريت مجتمع

آموزان و ايجاد فرصت بيشتر براى مديريت يکپارچه تربيتى در طول مدت تحصيل دانش

 هاى آموزشى و تربيتىارتقاى فعاليت

 هاعناوين برنامهرديف

1
ترردوين برنامرره و ضرروابط متناسررب بررا اقتضررائات سرراختاري، مررديريتی، نیررروي انسررانی و 

هاي آموزشی و تربیتیريزي آموزشی و تربیتی، در مجتمعبرنامه

2
گذاري مدارپ غیردولتی در تاسیس و گسترش تدوين نظام حمايتی و تشويقی براي سرمايه

 غیردولتی هاي آموزشی و تربیتیمجتمع

3 
تربیتی دولتی به وهاي آموزشیبازمهندسی استقرار و ساماندهی مدارپ براي گسترش مجتمع

 درصد مدارپ موجود تا پايان برنامه ششم توسعه 24میزان 

 هاها و روشبازنگري و بازمهندسی ساختارها و رويه -21هدف عملياتی

 راهکارشماره

 12-21 

 اقليمی شرايط به توجه و انعطاف رعايت با تحصيلی سال تقويم ساماندهی و بازطراحی

 تعطيالت سازيبهينه بر تأکيد با و

 عناوين برنامه هارديف

1
 ساماندهی تقويم سال تحصیلی با رويکرد توزيع تعطیالت تابستانی در طول سرال تحصریلی  

 هاي ذيربطبا هماهنگی دستگاه براساپ شرايط اقلیمی مناطق



35 
 

 

 

 

 

 

 

ارتقا و بهبود مستمر کيفيت نظام کارشناسی، مديريت وراهبري آموزشی و تربيتی در  -22عملياتیهدف 

 نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی

 راهکارشماره 

1-22 

نهادينه کردن برنامه محوري در سطوح مختلف مديريت نظام تعليم و تربيت رسمی 

 عمومی

 هاعناوين برنامهرديف

1 
هراي كرالن و   محروري و الترزام بره برنامره    اشاعه فرهن  برنامهايجاد سازوكارهاي الزم براي 

 سطوح مختلف مديريتی  راهبردي در

2 
ريزي در سطوح مختلف سازمانی از ستاد ترا مدرسره برا    بازنگري و استقرار نظام جامع برنامه

 اياستانی و منطقهتاكید بر كاهش تمركز و استفاده بهینه از ظرفیت شوراهاي 

3 
پررورش مبتنری برر برنامره     وهاي توسرعه پرنج سراله و سرالیانه وزارت آمروزش     تدوين برنامه

 بنیادين هاي سند تحولزيرنظام

4
اي در سطوح مختلف و پیوند آن برا نظرام   هاي دورهها و ارائه گزارشپايش و ارزشیابی برنامه

 ارزيابی عملکرد كاركنان و سازمان

5
كنترل پروژه و مديريت هوشمند  هاي فناوري درگیري از ظرفیتسامانه بهرهو استقرار طراحی 

 (ها )برنامه

6
طراحی سازوكارهاي الزم براي توزيع منابع مالی متناسب با برنامه در سرطح ملری، اسرتانی و    

 ايمنطقه
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هدف 

عملياتی
بهبود مستمر کيفيت نظام کارشناسی، راهبري و مديريت آموزشی و تربيتی در ارتقا و  -22

 نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی

 راهکارشماره

 5-22 

اصالح ساختار اجرايی و کاهش تعداد واحدهاي اداري، متناسب با مديريت کارآمد و 

 اثربخش

 عناوين برنامه هارديف

1 
جديد و تدوين ساختار و فرايندهاي آموزش و پرورش متناسب با نقش و ماموريت  مهندسیباز

 پذيريو با تأكید بر اصول كاهش تمركز و مشاركت مدارپ در راستاي سند تحول بنیادين

2 
پرورش متناسرب برا   وهاي قانونی موردنیاز براي اصالح ساختار آموزشتهیه و تصويب ضمانت

 توسط مراجع ذيربطهاي جديد نقش و ماموريت

3
هراي  گرري و كاهش تصدي پرورشوطراحی و استقرار نظام جامع دولت الکترونیک در آموزش

 غیرضرور

4 
پررورش برا رويکررد مشراركتی و     وسازي ساختار ادارات آموزشاي چابکتدوين برنامه مرحله

 تا پايان برنامه ششم توسعه سپاريبرون
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هدف عملياتی
ارتقا و بهبود مستمر کيفيت نظام کارشناسی، راهبري و مديريت آموزشی و تربيتی  - 22

 در نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی

 راهکارشماره

6-22 

هاي ساالري و پيشگامی آنان در ارزشگزينش مديران درسطوح مختلف براساس شايسته

 انسانی و معيارهاي علمی، کارآمدي و باور به اهداف نظام تعليم و تربيت رسمی الهی و

 عمومی

 هاعناوين برنامهرديف

سراالري،  بازنگري ضوابط انتخاب، انتصاب مديران از سرتاد ترا مدرسره برا رويکررد شايسرته       1

 كارآمدي و اثربخشی 

دسترسری بره اطالعرات و تجربیرات     طراحی و استقرار شبکه ارتباطی مديران مردارپ برراي   2

 مديريتی )سیستم مديريت دانش(

 ستاد تا مدرسه( با رويکرد بالندگی شغلی اي مديران سطوح مختلف )ازبندي حرفهرتبه 3

طراحی و اجراي نظام آموزشی مديران در دانشگاه فرهنگیران و جرذب اسرتعدادهاي برترر و      4

 واجد شرايط در مشاغل مديريتی
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 اقدامات اساسی

هاي قانونی، مديريتی هاي اجرايی آن قادر است از ظرفیتمجموعه احکام ناظر به تحقق زيرنظام در تداوم سیاست

و نظارتی بهره گرفته و موجبات كارآمدي و اثربخشی هرچه بهتر زيرنظام راهبري و مديريت را فراهم سرازد. ايرن   

 د.باشبه شرح ذيل میاصلی  محوردر سه  اقدامات

 ( ساختار و تشکيالت1

 :پرورش موظف استووزارت آموزش

  بره  ربرط  با هماهنگی مراجع ذياز سطح ستاد تا مناطق  تشکیالتی اداري وسازي ساختار نسبت به چابک

پرورش مناطق كشور تا پايان برنامه هفتم متناسب با ساختار واي اقدام نمايد كه تعداد ادارات آموزشگونه

 شود. تقسیمات كشوري

 مثابره كرانون تربیتری محلره     پذيري و ارتقاي جايگاه مدرسه بهدر راستاي رويکرد كاهش تمركز، مشاركت 

تربیتری بره   ونسبت به واگذاري حداكثر اختیارات آموزشی وپرورش،بارعايت اصل حاكمیتی بودن آموزش

 مدارپ اقدام نمايد.

 موزشی، تقويت انسجام اجتماعی و همبسرتگی ملری  منظور توسعه عدالت آهتا پايان برنامه ششم توسعه، ب، 

 تنوع مدارپ را كاهش دهد.

 ( فرايندهاي مديريت و راهبري آموزشی و تربيتی 2

 پرورش موظف است:ووزارت آموزش

 با تامین منابع مناسب، اجررا   هاي اثربخش را طراحی وها و برنامهبراي ارتقاي كیفیت مدارپ دولتی طرح

 نمايد.

 نهادهاي سرهیم   ها واستفاده حداكثري از ظرفیت ساير دستگاه ملی و الزم را براي تقسیم كار سازوكارهاي

 اجرا نمايد. با هماهنگی مراجع ذيربط طراحی و در ارتقاي كیفیت مدارپ وي ه رسانه ملیهموثر ب و

 ي هرا سرامانه  سازي كلیهت و يکپارچههاي مرتبط نسبت به توسعه فناوري اطالعابا هماهنگی ساير دستگاه

وپروش در سطوح اداري، آموزشی و تربیتی اهتمام ورزد، به طوري كه تا پايان برنامه ششم موجود آموزش

 مند شوند.با كیفیت و ارزان بهره يکپارچه و اداري تربیتی و ،از خدمات آموزشی نفعانتوسعه تمام ذي
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  پررورش برا تاكیرد برر رويکررد شايسرته       وشرايط احراز، انتصاب، ساماندهی و بکارگیري مديران آمروزش

پايان سال دوم برنامه ششرم توسرعه تردوين و بره      تا سطوح مختلف حداكثر محوري و ثبات مديريت در

 وپرورش برساند.عالی آموزشتصويب شوراي

 برا   اي عمل نمايد كه از ظرفیت معلمان كارآمد در همه مدارپ منطقره گونههدر ساماندهی نیروي انسانی ب

 عمل آيد. هاستفاده الزم ب مناطق كمتر توسعه يافته اولويت

 وپرورش تا پايان سال سوم برنامه ششم توسعه اقدام آموزش وري دراستقرار نظام بهره نسبت به طراحی و

 نمايد.

   تا پايان سال دوم برنامه ششم توسعه نسبت به طراحی و اجراي الگوي استفاده از ظرفیت عوامل سرهیم و

 هاي سند تحول بنیادين اقدام نمايد.هاي زيرنظامبرنامه عملیاتی كردنموثر براي 

 روزآوري گانره برازنگري و بره   هاي ششهاي زيرنظامنقشه راه اجراي سند حول بنیادين را بر اساپ برنامه

 پرورش برساند.وعالی آموزشو حداكثر تا پايان سال دوم برنامه ششم توسعه به تصويب شوراي كرده

 هاي تحول آفررين منردرج در زيرنظرام راهبرري و مرديريت تردوين و       موردنیاز براي اجراي برنامه قوانین

 صالح برساند.سال به تصويب مراجع ذيحداكثر ظرف مدت يک

   ،كراركرد   نظرارت برر   انتخراب مدرسره،   سازوكارهاي الزم رابراي ارتقاي حق خانواده درتربیرت فرزنردان

هرراي ريررزيبرنامرره هررا وگررذارياي و حضررور در سیاسررتسررههرراي مدرمدرسرره، مشرراركت در فعالیررت

عرالی  بره تصرويب شروراي    بینری و وپرورش حداكثرتا پايان سال دوم برنامه ششرم توسرعه پریش   آموزش

 وپرورش برساند.آموزش

 ( پايش و ارزشيابی 3

 پرورش موظف است:ووزارت آموزش

 ارزشیابی و تضمین كیفیت اقدام نمايد. جامع استقرار نظامپايان سال دوم برنامه ششم نسبت به طراحی و  تا 

در مواردي از اقدامات اساسی كه به موجب قوانین و مقررارت موضوعه، اخرذ موافقرت و يرا همراهنگی برا       :تذکر

سازمان اداري و استخدامی كشورالزامی است، وزارت آموزش و پرورش موظف است با موافقرت و همراهنگی آن   

 ند.سازمان اقدام ك
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 :استلزامات 

مراكز و ها، ادارت كل سازمان ،هامعاونتساالنه هاي پرورش موظف است كلیه برنامه و وزارت آموزش .1

 نمايد. اجرا را براساپ مفاد اين زيرنظام تنظیم و خود

هاي زيرنظام راهبري و مديريت، پرورش موظف است براي تحقق اهداف و برنامه و وزارت آموزش .2

ربط حداكثر تا پايان ها و مراجع ذيحقوقی، قانونی و پشتیبانی آن را با مشاركت ساير دستگاهاستلزامات 

 آورد.سال دوم برنامه ششم توسعه فراهم 

هاي مرتبط در وزارت ها و فعالیتاعتبار موردنیاز براي اجراي مفاد اين برنامه از سرجمع اعتبارات برنامه .3

منابع  ربط،، با هماهنگی مراجع ذيدر موارد اصالحی و نوآورانهپرورش تامین خواهد  شد.  و آموزش

 شود.بینی هاي سنواتی وزارت آموزش و پرورش پیشموردنیاز در بودجه

 عالی آموزشساالنه به شورايدو پرورش موظف است گزارش عملکرد اين زيرنظام را  و وزارت آموزش .4

 ه نمايد.پرورش ارائ و

پرورش، هرگونه تغییر در برنامه اين زيرنظام پس وهشتم سند تحول بنیادين آموزشبا توجه به مفاد فصل  .5

 پرورش خواهد رسید. وعالی آموزشربط به تصويب شوراياز بررسی در كمیسیون ذي


