
 

سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آهوزش و پرورش  رهبر هعظن انقالب

  (۲۰:۲۱ - ۲۹۳۱/۲۱/۲۲) کشور را ابالغ کردند

ایجاد تحَل دس ًظام آهَصش ٍ "سیاستْای ولی لاًَى اساسی 111اهلل خاهٌِ ای سّثش هؼظن اًمالب اسالهی دس اجشای تٌذ یه اصل  حضشت آیت

 .تطخیص هصلحت ًظام تؼییي ضذُ است، اتالؽ وشدًذ سا وِ پس اص هطَست تا هجوغ "پشٍسش وطَس

اتالؽ  وِ تِ سؤسای لَای سِ گاًِ ٍ سئیس هجوغ تطخیص هصلحت ًظام "ًظام آهَصش ٍ پشٍسش وطَس  ل دسایجاد تحَ "هتي سیاستْای ولی 

 :ضذُ، تِ ضشح صیش است

 تسن اهلل الشحوي الشحین

 دس ًظام آهَصش ٍ پشٍسش وطَس سیاست ّای ولی ایجاد تحَل

جْت سسیذى تِ حیات عیثِ ) صًذگی فشدی ٍ اجتواػی هغلَب ٍ تشتیت اسالهی دس  تحَل دس ًظام آهَصش ٍ پشٍسش هثتٌی تش فلسفِ تؼلین -1

ٍ سالهت سٍحی ٍ جسوی داًص آهَصاى  سضذ ٍ ضىَفایی استؼذادّای فغشی ٍ استماء ویفی دس حَصُ ّای تیٌص، داًص، هْاست، تشتیت اسالهی( ٍ

 ق اسالهی، تلٌذ ّوت، اهیذٍاس، خیشخَاُ، تاًطاط،ّای هإهي، پشّیضواس، هتخلك تِ اخال تا تأویذ تش سیطِ وي وشدى تی سَادی ٍ تشتیت اًساى

 .ظلن ستیض، جوغ گشا، خَدتاٍس ٍ ایثاسگش حمیمت جَ، آصادهٌص، هسإٍلیت پزیش، لاًًَگشا، ػذالت خَاُ، خشدٍسص، خالق، ٍعي دٍست،

ّای هصَب ٍ  ٍ ػْذُ داس اجشای سیاست هْوتشیي ًْاد تشتیت ًیشٍی اًساًی ٍ هَلذ سشهایِ اجتواػی استماء جایگاُ آهَصش ٍ پشٍسش تِ هثاتِ -2

 .اهش حاوویتی تا تَسؼِ ّوىاسی دستگاُ ّا ّذایت ٍ ًظاست تش آى )اص هْذ وَدن ٍ پیص دتستاًی تا داًطگاُ( تِ ػٌَاى

 :تأویذ تش اتِ ػٌَاى هحَس تحَل دس ًظام تؼلین ٍ تشتیت وطَس ٍ تْثَد هذیشیت هٌاتغ اًساًی ت تْساصی ٍ اِػالی هٌاتغ آهَصش ٍ پشٍسش -3

تَاًوٌذی ّای ػلوی، حشفِ ای ٍ تشتیتی فشٌّگیاى ٍ سٍصآهذ ساختي تشًاهِ  استماء ویفیت ًظام تشتیت هؼلن ٍ افضایص هستوش ضایستگی ّا ٍ -1-3

 .ق ٍ اثشتخصاًگیضُ، واسآهذ، هتذیي، خال هشاوض ٍ داًطگاُ ّای تشتیت هؼلن ٍ ضیَُ ّای یاددّی ٍ یادگیشی تشای پشٍسش هؼلواى تا ّای دسسی

جزب  ًگْذاضت ٍ تىاسگیشی تْیٌِ ًیشٍی اًساًی هَسد ًیاص آهَصش ٍ پشٍسش ٍ تستشساصی تشای تاص ًگشی دس ضیَُ ّای جزب، تشتیت، -2-3



 .هْاستی گزساًذى دٍسُ هؼلواى واسآهذ ٍ داسای ضایستگی ّای الصم آهَصضی، تشتیتی ٍ اخاللی تؼذ اص

تشای خذهت هغلَب تا الذاهات فشٌّگی ٍ تثلیغی ٍ خذهات ٍ اهىاًات سفاّی ٍ سفغ  ٍ افضایص اًگیضُ آًاىاػتالی هٌضلت اجتواػی هؼلواى  -3-3

 .هادی ٍ هؼیطتی فشٌّگیاى هطىالت

هؼلواى تا استماء ویفی آهَصش ّای ضوي خذهت ٍ تشًاهِ سیضی تشای سٍصآهذ وشدى  تَسؼِ هْاست حشفِ ای ٍ تَاًوٌذی ّای ػلوی ٍ تشتیتی -4-3

  .تخصصی ٍ تحصیالت تىویلی هؼلواى هتٌاسة تا ًیاص آهَصش ٍ پشٍسش اتاعالػ

آهَصضی، پژٍّطی، فشٌّگی ٍ  ًظام اسصیاتی ٍ سٌجص صالحیتْای ػوَهی، تخصصی ٍ حشفِ ای هؼلواى هثتٌی تش ضاخص ّای استمشاس -5-3

 .تشتیتی تشای استماء

 .صضی، پژٍّطی، تشتیتی ٍ فشٌّگیفشآیٌذ تْساصی تشًاهِ ّای آهَ تَسؼِ هطاسوت هؼلواى دس -6-3

 .ای هؼلواى پشداخت ّا تش اساس تخصص، ضایستگی ّا ٍ ػولىشد سلاتتی هثتٌی تش ًظام ستثِ تٌذی حشفِ استمشاس ًظام -7-3

 :تِ ایجاد تحَل دس ًظام تشًاهِ سیضی آهَصضی ٍ دسسی تا تَجِ -4

فلسفِ تؼلین ٍ تشتیت اسالهی ٍ هتٌاسة تا ًیاصّای وطَس ٍ اًغثاق  هلی هثتٌی تش سٍصآهذ ساختي هحتَای تؼلین ٍ تشتیت ٍ تذٍیي تشًاهِ دسس -1-4

 .ایشاًی-ػلوی ٍ فٌاٍسی ٍ اّتوام تِ تمَیت فشٌّگ ٍ َّیت اسالهی هحتَی تا پیطشفتْای

یجاد تفىش هٌغمی ٍ هغلَب ٍ ا تفىش، تحمیك، خاللیت ٍ ًَآٍسی ٍ تْشُ گیشی اص سٍضْای یاددّی ٍ یادگیشی هتٌَع ٍ تَسؼِ فشٌّگ -2-4

 .هٌسجن تشای تحلیل ٍ تشسسی هَضَػی

 .اساسی دس هماعغ هختلف تحصیلی سیاسی اهام خویٌی)سُ(، هثاًی جوَْسی اسالهی ٍ ٍالیت فمیِ ٍ اصَل ثاتت لاًَى-دیٌی تثییي اًذیطِ -3-4

 مَیت اًس داًص آهَصاى تا لشآى ٍ سیشُ پیاهثشلشآى)سٍخَاًی، سٍاى خَاًی ٍ هفاّین( ٍ ت تَسؼِ فشٌّگ ٍ هؼاسف اسالهی ٍ یادگیشی -4-4

 .ًواص اوشم)صلی اهلل ػلیِ ٍ آلِ( ٍ اّل تیت)ػلیْن السالم( ٍ گستشش فشٌّگ الاهِ

 .ضؼف ٍ پشٍسش استؼذادّا ٍ خاللیت داًص آهَصاى تحَل تٌیادیي ضیَُ ّای اسصضیاتی داًص آهَصاى تشای ضٌاسایی ًماط لَت ٍ -5-4

 .دس تشًاهِ سیضی ّای آهَصضی ٍ دسسی ٌگی ٍ تشتیتیسػایت سٍیىشد فشّ -6-4



 .حل هسائل ٍ ػول تِ آهَختِ ّا تشای تْثَد صًذگی فشدی ٍ اجتواػی داًص آهَصاى تمَیت آداب ٍ هْاستْای صًذگی ٍ تَاًایی -7-4

 .تمَیت آهَصضْای فٌی ٍ حشفِ ای -8-4

 :هی تَیژُ دسٍتشتیت اسال اّتوام تِ تشتیت ٍ پشٍسش هثتٌی تش فلسفِ تؼلین -5

 .ٍ اخاللی هؼلواى ٍ داًص آهَصاى ٍ تالش تشای استماء هؼٌَی خاًَادُ ّا استماء هؼشفت ٍ تصیشت دیٌی تشای سضذ ٍ تؼالی هؼٌَی -1-5

 .اجتواػی استماء سالهت جسوی ٍ سٍحی هؼلواى ٍ داًص آهَصاى ٍ پیطگیشی اص آسیثْای -2-5

آهَصاى ٍ اّتوام تِ جاهؼِ پزیشی تشای تحىین ٍحذت ٍ ّوثستگی هلی،  ی، سیاسی ٍ اجتواػی داًصاستماء تشتیت ػمالًی ٍ سضذ تیٌص دیٌ -5 -3

 .هلی َّضوٌذاًِ تا تْاجن فشٌّگی ٍ پاسذاضت استمالل، آصادی، هشدم ساالسی دیٌی ٍ هٌافغ ٍعي دٍستی ٍ هماتلِ

 .ضاداتی دس داًص آهَصاى ٍ سضذ ٍ ضىَفایی رٍق ٍ استؼذادّای فشٌّگی ٍ ٌّشی ٍ تمَیت سٍحیِ ًطاط -5 -4

 .تَسؼِ تشتیت تذًی ٍ ٍسصش دس هذاسس -5 -5

 .پشٍسضی ٍ تأهیي ًیشٍی اًساًی تَاًوٌذ ٍ ٍاجذ ضشایظ تشای تحمك اّذاف ٍ تشًاهِ ّای تشتیتی ٍ تشتیت -5 -6

 :تحَل دس ساختاس هالی، اداسی ٍ ًظام هذیشیتی تا تأویذ تش -6

ساصی، فشٌّگ ساصی ٍ تستشساصی تشای  ولیِ سغَح تا سٍیىشد چاته ساصی، پَیاساصی ّوشاُ تا ظشفیتتاصهٌْذسی ساختاس اداسی دس  -6 -1

 لاًَى اساسی ٍ سیاست ّای ولی ًظام اداسی ٍ آهَصش ٍ پشٍسش تَیژُ ایجاد صهیٌِ هطاسوت تمَیت هطاسوت ّای هشدهی ٍ غیش دٍلتی، هٌغثك تش

 .ًْادّای ػوَهی ٍ دستگاُ ّای اجشایی دس فشآیٌذ تؼلین ٍ تشتیت ّا، هشاوض ػلوی ٍ پژٍّطی ٍ سایش هؼلواى، خاًَادُ ّا، حَصُ ّای ػلویِ، داًطگاُ

هأهَسیت ّای هٌذسج دس سیاست  دس تَدجِ هَسد ًیاص آهَصش ٍ پشٍسش دس لَایح تَدجِ سٌَاتی تِ هٌظَس تحمك اّذاف ٍ سػایت اٍلَیت -6 -2

 .ّای ولی

 .استماء ویفیت ٍ تْشُ ٍسی ًظام آهَصش ٍ پشٍسش تا ّذفتْثَد هذیشیت هٌاتغ ٍ هصاسف  -6 -3

 :تش والثذی ٍ تجْیضات هذاسس دس هسیش تحمك اّذاف ًظام تؼلین ٍ تشتیت اسالهی تا تأویذ تْیٌِ ساصی فضا، صیش ساخت ّای -7

الهی ایشاًی، هىاى یاتی ٍ تَصیغ فضا سػایت اصَل هؼواسی اس هٌذ ساصی، تْساصی، صیثاساصی، هماٍم ساصی ٍ هصَى ساصی هذاسس تا ضاتغِ -7 -1
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احذاث ٍ ًگْذاسی  ساخت هجتوغ ّای آهَصضی ٍ تشتیتی ٍ تَسؼِ هطاسوت هشدم ٍ ًْادّای هذیشیت ضْشی دس تِ تٌاسة ًیاصّا، عشاحی ٍ

 .هذاسس

 ٍاحذّای هَسد ًیاص آهَصش ٍافضایص جوؼیت ٍ الضام ساصًذگاى ضْشوْا تِ احذاث  احذاث ٍاحذّای آهَصضی ٍ پشٍسضی جذیذ هتٌاسة تا -7 -2

 .پشٍسش

 .ساخت هذاسس اسائِ الگَ ٍ ضاتغِ الصم الشػایِ اص عشف ٍصاست آهَصش ٍ پشٍسش تشای -7 -3

 .صهیٌِ استفادُ تْیٌِ اص آهَصش ّای هشتثظ تا فٌاٍسی ّای ًَ دس هذاسس تجْیض هذاسس تِ فٌاٍسی اعالػاتی ٍ استثاعی ٍ فشاّن آٍسدى -7 -4

تمَیت هٌاسثات صحیح ٍ ساصًذُ  ٍ اختیاسات هذسسِ دس تحمك اّذاف ٍ هأهَسیت ّای هٌذسج دس تٌذ یه سیاست ّای ولی ًٍمص  استماء -8

 .آهَصش ٍ پشٍسش تا خاًَادُ ّا، سساًِ ّا ٍ جاهؼِ

 .هٌاعك تمَیت آهَصش ٍ پشٍسش هٌاعك هشصی تا تأویذ تش تَاًوٌذ ساصی هؼلواى ٍ داًص آهَصاى ایي -9

 .ّای سیاسی ًگِ داضتي هحیظ آهَصش ٍ پشٍسش اص دستِ تٌذی ت هذیشیت دس آهَصش ٍ پشٍسش تا سٍیىشد اسصضی ٍ اًمالتی ٍ دٍستأهیي ثثا -11

 .ّای هشتثظ سایش دستگاُ ّا ٍ هحتَای تؼلین ٍ تشتیت دس آهَصش ٍ پشٍسش، آهَصش ػالی ٍ ّا، تشًاهِ اّذاف، سیاست ّواٌّگی ٍ اًسجام تیي -11

ویفی دس سغح هٌغمِ ٍ جْاى تِ هٌظَس تحمك اّذاف سٌذ چطن اًذاص تیست سالِ  ّای ووّی ٍ ُ آهَصش ٍ پشٍسش اص ًظش ضاخصاستماء جایگا -12

 .اسالهی ایشاى جوَْسی

 


