نشانگرهاي ارزشیابی نظام آموزش و پرورش و استــانداردهاي آن
مصوب هشتصد و هشتاد وششمین جلسه شوراي عالی آموزش و پرورش ،تاريخ 29/7/51
ماده واحده:
با عنایت به اهميت و ضرورت ارزشيابي در نظام آموزش و پررورش و نشرت ثاريرار ار آر در ارثشرا و ث رميی ي يرت
فرآیند ثعليم وثربيت ،وزارت آموزش و پرورش موظف است:
الف) براساس شاخصهای ارزشيابي نظام آموزش و پرورش ،مصوب جلسه  ،067تاريخ 66 /11/32شورایعالی آموزش و

پرورش ،با اولویت شاخصها و استاندارهای «چهلوسهگانه» پيوست ،نظام آموزش و پرورش را به صورت مستمر و نظاممند ،با
طراحي ساختارها و سازو ارهای الزم و رعایت موارد زیر ارزشيابي ند:
 .1استرراندارد سایر شاخصهای مصوب را با بهرهايری از م اد اسناد باالدستي ،یافتههای علمي -پژوهشي و مطالعات ثطبيشي ،برای
دورههای زماني پنجساله ،ثدویی و پيشنهاد نماید .ایی استررانداردها پس از بررسي و ثصویب در ميسيور برنامههای ثوسعه و منابع
انساني شورای عالي آموزش و پرورش ،با ام ای وزیر آموزش و پرورش برای اجرا ابالغ خواهد شد.
 .3برنامههای ارآمد و ارربخت را برای آموزش منابع انساني ،اصالح فرهنگ و رفتارسازماني و اشاعه نظاممند استررانداردهای
ارزشيابي با بهرهايری از فناوریهای نویی ثدویی و اجرا رده و برای دستيابي به استررانداردهای مصوب در دورهزماني پنجساله،
ثدابير الزم را اثخاذ نماید.
 .2منابع مالي و انساني و نيز ثسهيالت و امکانات موردنياز را برای اجرای بایسته شاخصها و استررانداردها ،ثأميی و در برنامههای
ساالنه خود منظور نماید.
 .4ارزشيابي ثحليلي عملکرد خود را براساس شاخصها و استررانداردهای مصوب ،به همراه برنامههای پيشنهادی برای ارثشای
شاخصها و رسيدر به وضع مطلوب ،هر سال به شورای عالي آموزش و پرورش ازارش ند.
 .5باثوجه به ي يبودر شاخصهای شماره 27الي ،42الزم است با است اده از روشهای علمي مناسب ،ابزارهای متناسب با
شاخصهای مربوط را طراحي و براساس آر ،نظام آموزش و پرورش را ارزشيابي و به شورایعالي آموزش و پرورش ،ازارش
ند .بدیهي است نتيجه ارزشيابي سال اول به عنوار پایه محسوب شده و مبنای ق اوت برای ارزشيابي در سالهای بعدی قرار
خواهد ارفت.
 .6دستورالعمل های اجرایي ایی مصوبه را (با ثا يد بر ثعييی مرجع ارزشيابي ،مدل اجرا و شيوههای ارزشيابي ،ابزارهای سنجت
ارآمد ،برنامههای عملياثي و ثعييی محدوده زماني) ظرف مدت سه ماه ،ثدویی و ابالغ نماید.

ب) دبيرخانه شورای عالی آموزش و پرورش موظف است:
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 .1ضمی ثحليل و بررسي ازارش های عملکرد ساالنه وزارت آموزش و پرورش ،با است اده از ظرفيت و امکانات درور و برور
سازماني و براساس استررانداردهای مصوب و برنامههای عملياثي ،هر سه سال یکبار ازارش جامعي از ارزشيابي نظام آموزش و
پرورش را به شورایعالي آموزش و پرورش ارائه دهد.
 .3فرآیند بررسي و ثصویب استررانداردهای ارزشيابي نظام آموزش و پرورش (موضوع بند ب ماده یک) را به شورای عالي
آموزش و پرورش ازارش ند.

موضوع :نشانگرهاي ارزشیابی نظام آموزش و پرورش و استــانداردهاي آن در هشتصد و هشتاد
وششمین( )888جلسه شوراي عالی آموزش و پرورش ،تاريخ  29/7/51به تصويب رسید.

سهم هزينههای آموزش و پرورش از کل توليد ناخالص دا
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مقدمه:
آمرروزش و پرررورش برره عنرروار نهرراد مولررد سرررمایه انسرراني و اجتمرراعي ،رسررالت خطيررر ثربيررت دانررت آمرروزار
مررر،می ،خرررالل ،فعرررال ،ثوانمنرررد و شایسرررته را برررر مبنرررای فلسرر ه ثعلررريم و ثربيرررت اسرررالمي برعهرررده دارد؛ دانرررت
آمررروزاني ررره برررا سرررب شایسرررت يهرررا و مهرررارتهرررای الزم در دورار ثحصررريل ،بتواننرررد زنرررداي مناسرررب و
رضایتمندانهای را برای خود و جامعه خویت به ارمغار آورند و در مسير عبودیت الهي اام بردارند.
از ایرری منظررر ،ارزشرريابي نظررامآمرروزش و پرررورش و اطمينررار از ثحشررف ایرری هرردف انسررار سرراز و سررتر  ،نيازمنررد در
اختيررار داشررتی شرراخصهررا و اسررتانداردهایي اسررت ثررا عوامررل مرر،رر در فراینررد ثعلرريم و ثربيررت را ارزیررابي رررده و
چ ررون ي حر ررت آنهررا را برررای دسررتيابي برره اهررداف مشررخص نمایررد .شرراخص ،وسرريلهای برررای اررردآوری
دادههررا ،ثجزیرره و ثحليررل اطالعررات و ابررزار انرردازهايررری مناسرربي برررای ق رراوت و بررسرري هدفمنررد مسررایل اسررت
رره ثعيرريی اسررتاندارد برررای آر ،مرريثوانررد فرصررت مغتنمرري را برررای ارزیررابي عملکرررد و اصررالح رونرردها و فرآینرردها
فراهم آورد.
شررورایعررالي آمرروزش و پرررورش ،برره عنرروار مرجررع سياسررتا ر اری در حرروزه آمرروزش عمررومي و متوسررطه شررور
بررا درا اهميررت و ضرررورت موضرروع ،در اررام نخسررت «شرراخصهررای ارزشرريابي نظررام آمرروزش و پرررورش را در
جلسرره  ،067مررور  66/11/32و در اررام بعرردی مجموعرره حاضررر را ثحررت عنرروار «نشااانهرهای ارزشاايابی ن ااا

آموزش و پرورش و استانداردهای آن» در جلسه  ،666مور  23/0/11ثصویب رده است.
در فراینررد ثرردویی و ثصررویب ایرری مجموعرره ،عررالوه بررر اسررت اده از ثحشيشررات و پررژوهتهررای داخلرري ،ثجزیرره و
ثحليررل وضررع موجررود ،مطالعررات ثطبيشرري و بهرررهايررری از ثجربيررات سررایر شررورها ،برره اسررناد ثحررولي ،قرروانيی
فرادسررتي نيررز ثوجرره شررده و در نهایررت روش ثوافررف خبرارري و ارشناسرري ،مررورد ثوجرره قرررار ارفترره و بررر اسرراس
آر استانداردها ثعييی شده است.
از آر جرررا ررره اسرررتانداردهای مربررروط بررره نشررران رهای ارزشررريابي ،حرررداقل بررررای مررردت  1سرررال معتبرررر و الزم
االجراسررت؛ لرر ا انتظررار مرريرود همرره مسرر والر و دسررت انرردر ارار نظررام ثعلرريم و ثربيررت ،بررا اهتمررام خررا ،
طراحرري سرراز و ارهررای الزم و برنامررهریررزی مناسررب ،زمينرره اجرایرري و عمليرراثي شرردر ایرری مجموعرره و بررا ارزشرريابي
مسررتمر و نظررام منررد ،اقرردامات مرر،رری برررای نهادینرره شرردر ثحررول بنيررادیی ،ارثشررای ي يررت ،افررزایت بهرررهوری و
ارربخشي نظام آموزش و پرورش را فراهم آورند.
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شاخص  .1درصد پذيرش ظاهری و واقعی جمعيت  6سالهها
تعاريف

پذيرش ظاهری :ایی شاخص بيان ر درصدی از افراد واجبالتعليم واجد شرایط است ه با ثوجه به سی قانوني برای اوليی
بار در پایه اول ابتدایي ربت نام ردهاند.
پذيرش واقعی :ایی شاخص بيان ر درصد جمعيت  6سالهای است ه در پایه اول ابتدایي ربت نام ردهاند.
پذيرش ظاهری :باال بودر ایی شاخص مطلوب است و نشار دهنده ميزار ظرفيت و آماداي نظام آموزشي برای پ یرش و

تافاسير

ربت نام ود اني است ه در سی قانوني ورود به مدرسه قرار دارند.

مشخصات و ويژگی هاي شاخص

پذيرش واقعی :نزدیکثر شدر شاخص به صد نشار دهنده مطلوبيت آر است .ایی دو شاخص به ث کيک جنسيت و مناطف
شهری و روستایي قابل محاسبه است.
درصد پذيرش ظاهری :از ثشسيم مجموع دانتآموزار پایه اول ابتدایي ،منهای مردودیی مشغول بره ثحصريل آر پایره ،برر
جمعيت  6سالههای همار سال ،ضرب در صد حاصل مي شود.

روش محاسبه

مردودين مشغول به تحصيل آن پايه اا دانشآموزان پايه اول ابتدايی

 × 111اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا = درصد پذيرش ظاهری پايه اول
جمعيت  6ساله همان سال

درصد پذيرش واقعی :از ثشسيم ثعداد دانتآموزار پایه اول شت ساله برجمعيت شت ساله همار سال ،ضرب در صد به
دست ميآید.
تعداد دانشآموزان پايه اول شش ساله

 × 111اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا = درصد پذيرش واقعی پايه اول
جمعيت  6ساله همان سال

واحد سنجش

درصد

دوره زمانی

سال تحصيلی (ساالنه)

سنجش

استــاندارد

ظاهری

واقعی

%201

%99/5
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شاخص  .2درصد پذيرش دوره پيش دبستانی
تعاريف

ایی شاخص بيان ر درصد ود ار  4و 5ساله ربت نام شده در مرا ز پيت دبستاني است.
دوره پيش دبستانی :دوره دو ساله ای ه ود ار اروه سني  4و  5ساله را ،قبل از ورود به دوره دبسرتار ،ثحرت پوشرت

مشخصات و ويژگی هاي شاخص

برنامههای ثربيتي خود قرار ميدهد.

تافاسير

بيشتر بودر ایی شاخص مطلوب است ،زیرا نشار دهنده وجود زمينه ح ور مطم ی م،رر افرراد الزمالتعلريم در مدرسره اسرت.
ایی شاخص به ث کيک جنسيت ،شهری -روستایي ،مناطف دو زبانه ،ثک زبانه و 4و 5ساله ،قابل محاسبه است.
ایی شاخص از ثشسيم ثعداد ود ار ربت نام شده در دوره پيت دبستاني بر ل جمعيت 4و 5ساله همار سال ،ضرب در صد
به دست ميآید.

روش محاسبه
تعداد کودکان ثبت نا شده در دوره پيش دبستانی

 × 111ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا = درصد پذيرش دوره پيشدبستانی
جمعيت  4يا  5ساله

واحد سنجش

درصد

دوره زمانی

سال تحصيلی(ساالنه)

سنجش

استـاندارد

چهارساله

پنج ساله

کل

% 50

% 55

% 65
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شاخص  .3درصد پوشش تحصيلی ظاهری و واقعی
تعاريف

پوشش ظاهری :بيان ر درصد پ یرش جمعيت دانتآموزی است ه در سری متعرارف در دورههرای مختلرت ثحصريلي
مشغول به ثحصيل هستند.
پوشش واقعی :بيان ر درصد جمعيت الزم التعليم واجد شرایط مشغول به ثحصيل در دورههرای مختلرت ثحصريلي همرار
سال است.
پوشش ظاهری :باال بودر ایی شاخص مطلوب است و نشار دهنده ميزار ظرفيت و آماداي نظام آموزشي برای پ یرش

تافاسير

و ربت نام ود اني است ه در سی قانوني ورود به مدرسه قرار دارند.

مشخصات و ويژگی هاي شاخص

پوشش واقعی :هرچه ميزار شاخص به صد نزدیکثر باشد نشار دهنده مطلوبيت آر اسرت .ایری دو شراخص بره ث کيرک
جنسيت و دورههای ثحصيلي قابل محاسبه است.
درصد پوشش ظاهری :ایی شاخص از ثشسيم ثعداد دانتآمروزار دوره ثحصريلي مرورد نظرر ،برثعرداد جمعيرت در سری
متعارف همار دوره ،ضرب در صد به دست ميآید ه ممکی است به دليل وجود ثکررار پایره و وق ره ثحصريلي ،از عردد
 200نيز ثجاوز ند.

روش محاسبه

تعداد دانشآموزان دوره تحصيلی مورد ن ر

 × 111اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا = درصد پوشش تحصيلی ظاهری
تعداد جمعيت در سن متعارف همان دوره

درصد پوشش واقعی :ایی شاخص از ثشسيم ثعداد دانتآموزاني ه در آر دوره ثحصيلي ربت نام ردهاند و در سی
متعارف همار دوره ثحصيلي قرار دارند ،برثعداد جمعيت در سی متعارف همار دوره ،ضرب در صد حاصل ميشود.
تعداد دانشآموزان در سن متعارف دوره تحصيلی مورد ن ر
 × 111ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا = درصد پوشش تحصيلی واقعی
جمعيت در سن متعارف همان دوره

واحد سنجش

درصد

دوره زمانی

سال تحصيلی (ساالنه)

سنجش

استــاندارد

دوره ابتدايی

دوره متوسطه اول

دوره متوسطه دو

کل دوره ها

)1ظاهری%201 :

)1ظاهری%99 :

)1ظاهری%96 :

)1ظاهری%95 :

)2واقعی%99/5:

)2واقعی%95 :

)2واقعی%90 :

)2واقعی%95 :

00

شاخص .4

نسبت دانشآموزان به کالس های درس داير(حداکثر تراکم در کالس درس)
ایی شاخص بيان ر ثعداد دانتآموزار به اِزای یک الس درس (دایر) در یک واحد آموزشي است.

تعاريف

کالس درس(داير) :السي ه در آر اروهي از دانتآموزار در مکار مشخص ،با برنامه آموزشي مدور و ح رور مردرس
(استاد ،معلم ،آموزشيار و )...در زمار معيی ،ثحت آموزش واحد قرار ميايرند.
با مشایسه ایی شاخص و استرراندارد مربوط ميثوار از وضعيت ثرا م الس هرا آاراه شرد .البتره ایری شراخص بره همرراه دامنره

تافاسير

معلم و بهرهايری مطلوب از فناوری آموزشي خواهند داشت .ضمی ایی ه شاخص م ور یکي از ابزارهای اصلي ثعييی نوع
ف ای آموزشي ،ميزار ثخصيص منابع مالي و انساني و به طور لي مدیریت بهينه منابع در نظام آموزشي است ره بره ث کيرک
دوره های ثحصيلي ،نظری -مهارثي و در سه طيت الر شهرها ،شهرهای متوسط و روستاها قابل محاسبه است.

روش محاسبه

حداکثر تراکم
استاااندارد

مشخصات و ويژگی هاي شاخص

ثغييرات و واریانس آر ميثواند ثصویر بهتری را ارائه ند .در الس استاندارد ،دانتآموزار فرصت بيشتری بررای ثعامرل برا

اين شاخص از تقسيم مجموع دانشآموزان واحد آموزشی به کل کالسهای درس داير به دست میآيد.
مجموع دانشآموزان واحد آموزشی مورد ن ر

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا = نسبت دانشآموزان به کالسهای درس
تعداد کالسهای درس داير همان واحد آموزشی
اين شاخص از تقسيم مجموع دانشآموزان به کل کالسهای درس داير هر واحد آموزشی ضرب در استاااندارد به دست
میآيد.

1

مجموع دانشآموزان واحد آموزشی مورد ن ر

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا = نسبت دانشآموزان به کالس های درس
استاااندارد × تعداد کالسهای درس داير همان واحد آموزشی

واحدسنجش نفر(تعداد دانشآموز وتعداد کالس)
دوره زمانی

سال تحصيلی (ساالنه)

سنجش
دوره ابتدايی

دوره متوسطه اول

دوره متوسطه دو

هنرستانها (مهارتی)

کل دورهها

 16نفر

 15نفر

 15نفر

 25نفر

 11نفر

استــاندارد*

 10نفر

 11نفر

 11نفر

25

نفر3

 10نفر

حداقل مطلوب

 24نفر

 26نفر

 26نفر

 21نفر

 11نفر

حداکثر مطلوب

*ثشکيل السدرس با ثعداد بيشتر از «حدا ثرثرا م» ثعييی شده ،ثحت هر شرایطي ممنوع است و ثالش برای
اهت دامنهثغيير ،از سطح پایيی یا باالی استرراندارد و حر ت به سمت استرراندارد ،یکي از مالاهای اصلي
ارزیابي عملکرد استار در خصو

ایی استرراندارد خواهد بود.

تبصره )1در هيچیک از مناطف و ثحت هيچ شرایطي نباید دانتآموز بازمانده از ثحصيل وجود داشته باشد؛ ل ا
در صورثي ه در مناطف مجمعيت و روستایي ،روشهای معمول ،از قبيل ادغام السها ،اعزام دانت آموزار

) 1چنانچه پس از محاسبه ،عدد به دست آمده مساوی « »1باشد ،نشار دهنده استاندارد بودر الس درس و عددهای متر و بيشتر از « «1نشار دهنده ميزار فاصله از استاندارد مورد نظر است.

 ) 3در زمار ارائه دروس نظری در مدارس و رشته های فني و حرفه ای ،ثرا م الس درس متناسب با استاندارد دروس نظری دوره متوسطه دوم خواهد بود.

01

به نزدیکثریی محل و مکارهای آموزشي همجوار و نظایر آر پاسخاو نباشد ،ثشکيل السدرس با متر از
حداقل ثرا م ثعييی شده ،با نظر شورای برنامهریزی استار ،بالمانع است.
تبصره )2دامنه ایی استرراندارد در مناطف و مدارس خا  ،استثنائاً در دوره ابتدایي از  24ثا  16و در دوره
متوسطه اول و متوسطه دوم از  26ثا  15و در هنرستارها از  21ثا  25قابل ثغيير خواهد بود ،ولي در هر صورت
و ثحت هيچ شرایطي ثرا م دانتآموزار در الس درس نباید از حدا ثر ثعييیشده ثجاوز ند.
تبصره )3ميان يی ثرا م دانتآمروزی هرر اسرتار در سره سرطح .2« :کاالن شاهرها .1 ،شاهرهای متوسا و.3
شهرهای کمجمعيت و روستاها» جدا از یکدی ر ثعييی ومحاسبه خواهد شد؛ بنابرایی در محاسبه ایی شاخص باید
به نحوی عمل شود ه ميان يی هيچیک از سطوح ثعييی شده بر دی ری ثارير نداشته باشد.
تبصره )4ایی شاخص به صورت ثر يبي «دانشآموز – کالس درس داير» در سره سرطح .1« :کاالن شاهرها.2،
شهرهای متوس و .3شهرهای کمجمعيت و روستاها» به صورت جردا از هرم محاسربه خواهرد شرد؛ بنرابرایی در
محاسبه ایی شاخص ،به ویژه برای ج ب و ثأميی منابع انساني ،باید بهنحوی عمل شرود ره هريچیرک از سرطوح
ثعييی شده بر دی ری ثارير نداشته باشد؛ به ایی معني ه در منراطف روسرتایي و شرهرهای رمجمعيرت ،بره جرای
محاسبه صرف شاخص «نسبت دانشآموزان به کارکنان آموزشی» ،شاخص «نسبت کالس درس داير به معلم»،
با احتساب حداقل ثرا م مطلوب ،مبنای محاسبه خواهد بود.

01

شاخص  .5نسبت دانشآموزان به کل کارکنان آموزشی
تعاريف

ایی شاخص بيان ر ثعداد دانتآموزار به ازای هر یک از ار نارآموزشي است.
کارکنان آموزشی :همه ار نار رسمي ،اعم از مدیر ،معاونار آموزشي ،اجرایي ،فني و فناوری ،معلم ،متصدی آزمایش اه
و ارااه ،سرپرست بخت و تابدار ه در مدارس و واحدهای آموزشي مشغول خدمت هستند.
دانشآموز :فردی ه قبل از آموزشعالي در یکي از دوره های ثحصيلي(ابتدایي ،متوسرطه اول ،متوسرطه دوم) بره ثحصريل

مشخصات و ويژگی هاي شاخص

اشتغال داشته باشد.

تافاسير

متر بودر ایی شاخص مطلوب است ،زیرا هر یک از ار نار آموزشي زمار بيشتری برای ثعامل با ثک ثک دانتآموزار
خواهند داشت .برنامه ریزار با مشایسه ایی شاخص با استررانداردهای مربوط ،مي ثوانند برنامهریزی الزم را برای رسريدر ایری
شاخص به استاندارد ،انجام دهند .ایی شاخص به ث کيک دورههای ثحصيلي ،جنسيت ،شهری و روستایي و سطوح ثحصيلي
قابل محاسبه است.
ایی شاخص از ثشسيم مجموع دانتآموزار بر ثعداد ل ار نار آموزشي( به ث کيک) به دست ميآید.

روش محاسبه

تعداد دانشآموزان دوره تحصيلی مورد ن ر

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا = نسبت دانشآموزان به کارکنانآموزشی
تعداد کارکنان آموزشی شاغل در همان دوره تحصيلی

واحد سنجش

نفر(تعداد دانشآموزان و تعداد کارکنان آموزشی)

دوره زماااانی سالتحصيلی (ساالنه)
سنجش

استــاندارد

دوره ابتدايی

دوره متوسطه اول

دوره متوسطه دو

کل دورهها

10نفر

25نفر

29نفر

25نفر
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شاخص  .6نسبت دانشآموزان شاخه فنی و حرفهای وکاردانش به کل دانشآموزان دوره متوسطه
تعاريف

ایی شاخص بيان ر سهم دانتآموزار پایه های دوم و سوم شاخهها /رشتههای فني حرفهای و اردانت از ل دانتآمروزار
پایههای دوم و سوم دوره متوسطه است .شاخه ثحصيلي جزء اصلي سراختار دوره آمروزش متوسرطه اسرت ره آر را بره سره
شاخه نظری ،فني حرفهای و اردانت ثشسيم مي ند.

مشخصات و ويژگی هاي شاخص

تافاسير

نزدیک بودر ایی شاخص به استاندارد موردنظر نشار دهنده ثوزیع متناسب دانتآموزار ميار رشتههای دوره متوسطه با ثوجه
به عالقه ،استعداد آنار و نيازهای واقعي جامعه است .ایی شاخص بره ث کيرک اسرتار ،جنسريت و شراخههرای ثحصريلي قابرل
محاسبه است.
ایی شاخص از ثشسيم ثعداد دانتآموزار پایه های دوم و سوم فني حرفه ای /اردانت بر ل دانتآموزار پایرههرای دوم و
سوم دوره متوسطه به دست ميآید.

روش محاسبه
تعداد دانشآموزان پايههای دو و سو شاخههای فنی حرفه ای /کاردانش

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا = نسبت دانشآموزان فنی و حرفهای/کاردانش به
کل دانشآموزان پايههای دو و سو دوره متوسطه

واحد سنجش

درصد

دوره زمانی

سالتحصيلی (ساالنه)

کل دانشآموزان دوره متوسطه

سنجش

استــاندارد

کاردانش

فنی وحرفهای

کل(فنی حرفهای وکاردانش)

% 15

%10/16

%45/16
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شاخص  .7نسبت دانشآموزان مدارس غيردولتی به کل دانشآموزان
تعاريف

ایی شاخص بيان ر سهم دانتآموزار مشغول به ثحصيل در مدارس غيردولتي از ميار ل دانتآمروزار ربرت نرام شرده و
درصد مشار ت بخت خصوصي و نهادهای غيردولتي در امر آموزش و پرورش است.
باالثر بودر ایی شاخص مطلوب است ،زیرا امکار است اده بيشرتر از ظرفيرت و مشرار ت عملري بخرتهرای غيردولتري در

مشخصات و ويژگی هاي شاخص

تافاسير

آموزش و پرورش را بهوجود ميآورد هرچند ایی موضوع به خودی خود برثری آموزشي را سربب نمريشرود؛ امرا ميرزار
مشار ت و ورود بخت خصوصي به آموزش و پرورش را نشار ميدهد.
ایی شاخص از ثشسيم مجموع دانتآموزار مدارس غيردولتي به ل دانتآموزار ،ضرب در صد به دست ميآید.

روش محاسبه

مجموع دانشآموزان مدارس غيردولتی

 × 111ااااااااااااااااااااااااااااااااااا = نسبت دانشآموزان مدارس غيردولتی به کل دانشآموزان
کل دانشآموزان

واحد سنجش

درصد

دوره زمانی

سالتحصيلی (ساالنه)

سنجش

استــاندارد

دوره ابتدايی

دوره متوسطه اول

دوره متوسطه دو

کل دوره ها

%20

%21

%25

%23
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شاخص  .8درصد دانشآموزان کالسهای چندپايه
تعاريف

ایی شاخص بيان ر ثعداد دانتآموزاني است ه در الس های چند پایه ثحصيل مي نند.
اار در یک واحد آموزشي دو یا چند پایه ثحصيلي از دانتآموزار در یک الس درس و با ح ور یک معلم به ثحصريل
بپردازند ،صرف نظر از ایی ه هر دو یا چندپایه زیر نظر یک یا دو معلم اداره شود،آر الس را چندپايه مياویند.

مشخصات و يژگی اي شاخص

تافاسير

متر بودر ایی شاخص مطلوب است ،زیرا هرچه ثعداد السهای ثکپایه بيشتر باشد ،امکار ارائه خدمات آموزشي و
پرورشي بيشتر و مطلوبثر به دانتآموزار فراهم ميشود .ایی شاخص به ث کيک دورههای ثحصيلي ،جنسيت و شهری و
روستایي قابل محاسبه است.
ایی شاخص از ثشسيم ثعداد السهای چند پایه به ل دانتآموزار ضرب در صد ،حاصل مي شود.

روش محاسبه
تعداد کل کالس های چندپايه

 × 111ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا = درصد دانشآموزان کالسهای چندپايه
تعداد کل دانشآموزان

واحد سنجش

درصد

دوره زمانی

سالتحصيلی (ساالنه)

سنجش

استــاندارد

دو پايه

سه پايه

چهارپايه

پنج پايه

شش پايه

%1

%2

%2

1/11

1/12
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شاخص  .9نسبت کارکنان آموزشی واجد شراي
تعاريف

تخصصی به کلکارکنان

ایی شاخص بيان ر سهم ار نار آموزشي و ثربيتي واجد شرایط علمي و ثخصصي از ل ار نار است.
ار ناني ه مدرا ،سطح ،رشته ثحصيلي و رثبه علمي آنار با دروس مورد ثدریس ،پسرت مرورد ثصردی یرا فعاليرتشرار
مرثبط باشد ،کارکنان آموزشی واجد شراي تخصصی ا ته ميشود.

مشخصات و ويژگی هاي شاخص

تافاسير

بيشتر بودر ایی شاخص مطلوب است ،زیرا امکار بهرهايری از ثوار و ثخصص منابع انساني فراهم شده و اررر بخشري فعاليرت
ار نار افزایت پيدا مي ند .ایی شاخص به ث کيک جنسريت ،دورههرای ثحصريلي ،مردرا ،سرطح ثحصريلي ،ارروههرای
ثدریس و اداری -آموزشي قابل محاسبه است.
ایی شاخص از ثشسيم ثعداد ار نار واجد شرایط ثخصصي برثعداد ل ار نار به دست ميآید.

روش محاسبه

تعداد کارکنان واجد شراي

تخصصی

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا = نسبت کارکنان واجد شراي
تعداد کل کارکنان

واحد سنجش

درصد

دوره زمانی

سالتحصيلی (ساالنه)

سنجش

استــاندارد

ورود

موجود

%200

%95
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تخصصی به کل کارکنان

شاخص  .11نسبت کارکنان آموزشی واجد شراي
تعاريف

حرفهای به کل کارکنان

ایی شاخص بيان ر سهم ار نار آموزشي و ثربيتي واجد شرایط حرفهای از ل ار نار است .همه ار نار آموزشري ره
دورههای ثربيت معلم یا دبيری را با موفشيت ا رانده و با شر ت در آزمورهای استرراندارد ،اواهينامه صالحيت حرفرهای را
سب رده باشند ،کارکنان آموزشی واجد شراي حرفهای محسوب ميشوند.

مشخصات و ويژگی هاي شاخص

تافاسير

بيشتر بودر ایی شاخص مطلوب است ،زیرا امکرار بهرره ايرری از ثروار و ثخصرص منرابع انسراني فرراهم و ارربخشري فعاليرت
ار نار آموزشي و یادايری دانتآموزار افزایت پيدا مي ند .ایی شاخص به ث کيک جنسيت ،دورهها ،رشتههرا و سرطوح
ثحصيلي قابل محاسبه است.
ایی شاخص از ثشسيم ثعداد ار نار آموزشي واجد شرایط حرفهای برثعداد ل ار نار به دست ميآید.

روش محاسبه

تعداد کارکنان آموزشی واجد شراي

حرفهای

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا = نسبت کارکنان آموزشی واجد شراي

حرفهای به کل کارکنان

تعداد کل کارکنان

واحد سنجش

درصد

دوره زمانی

سالتحصيلی (ساالنه)

سنجش

استــاندارد

دوره ابتدايی

دوره متوسطه اول

دوره متوسطه دو

ورودی همه دورهها

%65

%90

%50

%200
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شاخص  .11ضريب اشتغال واقعی کارکنان آموزشی

مشخصات و ويژگی هاي شاخص

تعاريف

ایی شاخص بيان ر وضعيت اشتغال واقعي ار نار آموزشي موظت واجد شرایط و مورد نياز آموزش و پرورش است.

تافاسير

نزدیک شدر ایی شاخص به عدد یک مطلوب است و بيان ر آر است ه نياز آموزش و پرورش با ثوجه به فعاليت ار نار
موظت واجد شرایط ثأميی شده است .ایی شراخص بره ث کيرک دوره ثحصريلي ،ارروه ثردریس ،فعاليرت و جنسريت قابرل
محاسبه است.
شاخص ضریب اشتغال واقعي از ثشسيم مجموع ساعات ثدریس یا فعاليت موظت ار نار واجد شرایط موجود ،بر مجمروع
ساعات ثدریس یا فعاليت مورد نياز هر اروه ثدریس یا فعاليت آموزشي و ثربيتي به دست ميآید.

روش محاسبه
مجموع ساعات اشتغال کارکنان موظف واجد شراي

هر فعاليت /گروه تدريس

اااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا = ضريب اشتغال واقعی کارکنان آموزشی
مجموع ساعات مورد نياز آن فعاليت /گروه تدريس

واحد سنجش

ضريب همبستهی

دوره زمانی

سالتحصيلی (ساالنه)

سنجش

استــاندارد

دوره ابتدايی

دوره متوسطه اول

دوره متوسطه دو

کل دورهها

2/5

1

1

2/5
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شاخص  .12ميانهين سطح تحصيالت کارکنان
تعاريف

ایی شاخص متوسط سالهای ثحصيل ل ار نار آموزش و پرورش را نشار مي دهد.
سااطح تحص ايالت :متررر از یرک سررال ،متررر از ثحص ريالت مشرردماثي ،مشرردماثي ،ابترردایي ،راهنمررایي ،متوسررطه ،دی رپلم و
پيتدانش اهي ،فول دیپلم ،عالي علوم دیني ،ليسانس ،فولليسانس ،د تری و باالثر.

مشخصات و ويژگی هاي شاخص

تافاسير

باال بودر ایی شاخص مطلوب و بيان ر ارثشای سطح ثحصريالت ار نرار آمروزش و پررورش اسرت .لر ا هرچره ميرزار ایری
شاخص باالثر باشد امکار ارائه خدمات بيشتر و مطلوب ثرر فرراهم خواهرد شرد .ایری شراخص بره ث کيرک جنسريت ،سرطوح
ثحصيلي و ار نار اداری و آموزشي قابل محاسبه است.
ایی شاخص از ثشسيم مجموع حاصل ضرب سالهای ثحصيل استرراندارد هر اروه از ار نرار برر ثعرداد رل ار نرار بره
دست ميآید.

روش محاسبه
مجموع حاصل ضرب سالهای تحصيل استاااندارد هرگروه از کارکنان

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا = ميانهين سطح تحصيالت کارکنان
تعداد کل کارکنان

واحد سنجش

سالهای تحصيل استاااندارد

دوره زمانی

سالتحصيلی (ساالنه)

سنجش

استــاندارد

دوره ابتدايی

دوره متوسطه اول

دوره متوسطه دو

کل دورهها

25/5

26/5

26/5

26/26
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شاخص  .13ميانهين ساعات آموزشهای ضمن خدمت ساالنه کارکنان
تعاريف

ایی شاخص بيان ر متوسط ساعات آموزشهای ضمی خدمت ،به ازای هر یک از ار نار آموزش و پرورش در یک سال
است.

مشخصات و ويژگی هاي شاخص

تافاسير

بيشتر بودر ایی شاخص مطلوب است ،زیرا موجب ارثشای صالحيتهای حرفرهای و ثخصصري و مهرارتهرای شرغلي منرابع
انساني و به روز شدر اطالعات حرفه ای آنار مي شود .ایی شاخص به ث کيرک جنسريت ،دوره ،ارروه ثردریس و ار نرار
آموزشي و غيرآموزشي قابل محاسبه است.
ایی شاخص از ثشسيم مجموع ساعات دورههای آموزشي ضمی خدمت برازار شده ار نرار در طرول یرک سرال ،برثعرداد

روش محاسبه

ل ار نار حاصل ميشود.
مجموع ساعت دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان در طول يک سال

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا = ميانهين ساعات آموزشهای ضمن خدمت ساالنه کارکنان
تعداد کل کارکنان

واحد سنجش

ساعت آموزش

دوره زمانی

سالتحصيلی (ساالنه)

سنجش

استــاندارد

دوره ابتدايی

دوره متوسطه اول

دوره متوسطه دو

کل دورهها

90

64

60

65

تبصره :الزم است در طول دوره زماني پيتبيني شده نسبت آموزشهای ثخصصي به آموزشهای عمومي ضمیخدمت ،به نسبت ( 27ثخصصي)
به(17عمومي) ثغيير یابد.
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شاخص  .14ميزان رضايت شغلی کارکنان
ایی شاخص ميزار رضایتمندی ار نار از شغلشار را نشار ميدهد.
رضايت شغلی کارکنان :مجموع عکرس العمرلهرای شرناختي ،ادرا ري و ارزشري افرراد ،درجره ای از حراالت ،احساسرات،

تعاريف

اعتشادات و ن رشهای مطبوع ،عاط ي و مثبت یا مجموعهای از احساسات سازاار نسبت بره شرغل حرا ي از همراهن ي ميرار

مشخصات و ويژگی هاي شاخص

نيازها و ارزش های حرفه ای و ن رش لي نسبت به شغل ه حاصل ارزیابي یا ثجارب شغلي است و بره عنروار عامرل ثسرهيل
ننده نيل به ارزشهای شغلي حاصل مي شود؛ استرهای است ه در آر محيط اری ،ثشاضاهای فرد را بررآورده مري نرد؛
یعني احساس خرسندی و خشنودی ه فرد از ار خود مي ند و ل ثي ه از آر ميبرد و در پي آر ،به شغل خود دل رمي و
وابست ي پيدا مي ند و در مجموع از احساس خوب و مطلوبي نسبت به آر برخوردار است.

تافاسير

باال بودر ایی شاخص مطلوب است ،زیرا موجب ارثشرای فررد و سرازمار مريشرود و رارایي و ارربخشري فعاليرتهرا را ارثشرا
ميبخشد .ایی شاخص به ث کيک ار نار آموزشي ،اداری ،پرورشي ،پشتيباني ،جنسيت ،منطشه ،اسرتار ،شرهری و روسرتایي
قابل محاسبه است.

روش محاسبه

ایی شاخص پس از ثعييی م،ل ههای رضایت شغلي ار نار ،به روش علمي و از طریف ابزارسرازی مناسرب برا سرنجت مرورد
نظر ،قابل حصول خواهد بود.

واحد سنجش

درصد

دوره زمانی

دوره پنج ساله

سنجش

استــاندارد

دوره ابتدايی

دوره متوسطه اول

%95

%95
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دوره متوسطه دو
%95

کل دورهها
%95

شاخص  .15نسبت مدارس دونوبته به کل مدارس
تعاريف

ایی شاخص بيان ر سهم مدارس دونوبته از ل مدارس شور است .اار در یک واحد آموزشي دو ارروه/دوره جدااانره از
دانت آموزار به ثرثيب در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در یک مدرسه به ثحصيل بپردازند ،صرف نظر از ایی ه هر دو نوبت
زیر نظر یک یا دو مدیر اداره شود و برنامه روزانه آموزشي وپرورشي آنار طبف آیيینامه مصوب برای هر اروه/دوره به طور

مشخصات و ويژگی هاي شاخص

جدااانه ثنظيم واجرا شود،آر واحد آموزشي را دونوبته مياویند.

تافاسير

متر بودر ایی شاخص مطلوب است ،زیرا هرچه ثعداد مردارس یرک نوبتره بيشرتر باشرد ،امکرار ارائره خردمات آموزشري و
پرورشي بيشتر و مطلوبثر به دانت آموزار فراهم ميشود .ایی شاخص به ث کيک دورههای ثحصيلي و جنسيت قابل محاسبه
است.
ایی شاخص از ثشسيم ثعداد مدارس دونوبته به ل مدارس دایر حاصل ميشود.

روش محاسبه
تعداد مدارس دونوبته

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا = نسبت مدارس دونوبته به کل مدارس
کل مدارس داير

واحد سنجش

سهم /نسبت

دورهزمانی

سالتحصيلی (ساالنه)

سنجش

استــاندارد

دوره ابتدايی

دوره متوسطه اول

دوره متوسطه دو

کل دورهها

%20

%20

%20

%20
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شاخص  .16نرخ اتصال مدارس به شبكه ملی اطالعات و ارتباطات
تعاريف

ایی شاخص ميزار دسترسي مدارس به شبکه ملي اطالعات و ارثباطات را نشار مي دهد.
شبكه ملی اطالعات و ارتباطات :شبکهای مبتني بر قرارداد اینترنت (شبکه) ،بره همرراه سرویچ هرا و مسرير یرابهرا و مرا رز
دادهای و متناسب با نياز آموزشي و ثربيتي در محيطهای آموزشي است ه به صرورت درخواسرتهرای دسترسري داخلري و
اخ اطالعاثي ه در مرا ز داده داخلي ن هداری ميشوند ،به هريچ وجره از طریرف خرارس مسريریابي نشرود و امکرار ایجراد

مشخصات و ويژگی هاي شاخص

شبکههای اینترانت ،خصوصي و امی داخلي در آر فراهم شود.
فناوری اطالعات و ارتباطات :مجموعهای از سخت افزارها ،نرم افزارها و نظامهای ارثباطي ه برای دستيابي ،جمعآوری،
طبشه بندی ،ثجزیه و ثحليل و ارائه اطالعات به ار ميرود.

تافاسير

بيشتر بودر ایی شاخص مطلوب است ،زیرا امکار بهرهايری بيشتر از منابع آموزشي و پژوهشي را در محريط مردارس فرراهم
مي ند و به ارثشای بهرهوری نظام آموزشي مک خواهد رد.
ایی شاخص از ثشسيم ثعداد مدارس متصل به شبکه ملي اطالعات و ارثباطات بر ثعداد رل مردارس ضررب در صرد حاصرل
ميشود.

روش محاسبه

تعداد مدارس متصل به شبكه ملی اطالعات و ارتباطات
 ×111اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا = نرخ اتصال مدارس به شبكه ملی اطالعات و ارتباطات
تعداد کل مدارس

واحد سنجش

درصد

دوره زمانی

سالتحصيلی(ساالنه)

سنجش

استــاندارد

دوره ابتدايی

دوره متوسطه اول

دوره متوسطه دو

کل دورهها

%200

%200

%200

%200
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شاخص  .17سرانه دانشآموزی (به تفكيک دورهها و شاخهتحصيلی دوره متوسطه)

تعاريف

ميزار اعتبارات هزینهای دانتآموزار ه آموزش وپرورش برای هر دانتآموز در یک سال ثحصيلي به ث کيک دورهها و
شاخه ثحصيلي دوره متوسطه هزینه مي ند .به عبارت دی ر متوسط هزینهای ه ثوسط دولت طي یک سال مالي یا
سالثحصيلي صرف آموزش یکن ر آموزش ايرنده در هریک از دورههای ثحصيلي ميشود ،سرانهآموزشی ناميده

مشخصات و ويژگی هاي شاخص

ميشود.

تافاسير

ایی شاخص نشار ميدهد ه منابع مالي آموزش و پرورش چ ونه بيی دورههای مختلت ثحصيلي ثوزیع شده و برای هر
دانتآموز چه ميزار هزینه ميشود؛ به عبارت دی ر سرانه دانتآموزی نشار ميدهد به طور ميان يی در یک سال (یا دوره
معيی) برای آموزش و ثحصيل هر دانتآموز چشدر هزینه شده است.
ایی شاخص از ثشسيم اعتبارات هزینهای دورهها یا شاخه ثحصيلي(به ث کيک) به ل دانتآموزار همار دوره یا

روش محاسبه

شاخهثحصيلي به دست ميآید.
اعتبارات هزينه ای دورهها  /شاخه تحصيلی

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا = سرانه دانشآموزی
کل دانشآموزان همان دوره /شاخه

واحد سنجش

ريال(واحد به هزار ريال)

دوره زمانی

سال مالی (ساالنه)

سنجش

استــاندارد

دوره ابتدايی

دوره متوسطه اول

دوره متوسطه دو

هنرستان

5500

9500

9600

24000
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شاخص  .18سهم اعتبارات غيرپرسنلی ازکل اعتبارات (جاری -هزينهای)آموزش و پرورش
تعاريف

درصدی از اعتبارات هزینهای آموزش و پرورش است ه در یک سال مالي برای هزینههای غيرپرسنلي آموزش وپرورش
اختصا

مشخصات و ويژگی هاي شاخص

تافاسير

ميیابد.

افزایت سهم اعتبارات غيرپرسنلي از ل اعتبارات هزینهای مطلوب است و نشار دهنده ثوجه آموزش و پرورش به برنامههای
ي يتبخشي ،فعاليتهای آموزشي ،پرورشي و پژوهشي و بيان رآر است ه آموزش و پرورش ميثواند طرحها و
برنامههای ثحولي بيشتری را اجرا ند.
ایی شاخص از ثشسيم اعتبارات غيرپرسنلي به ل اعتبارات هزینهای آموزش و پرورش ضرب در صد به دست ميآید.

روش محاسبه
اعتبارات غير پرسنلی

 ×111اااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااا = سهم اعتبارات غيرپرسنلی از کل اعتبارات آ.پ
کل اعتبارات هزينهای آموزش و پرورش

واحد سنجش

درصد

دوره زمانی

سال مالی (ساالنه)

سنجش

استــاندارد

اعتبارات غيرپرسنلی از جاری

اعتبارات غيرپرسنلی از هزينهای

کل

اا

اا

%5
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شاخص  .19سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی
تعاريف

(به تفكيک جاری/هزينهای و عمرانی/تملک دارايی و سرمايهای)

شاخصهای مربوط به بودجه و اعتبارات برای نترل ،هدایت و اربرد دقيف منابع مالي مورد است اده قرار ميايرند.
بودجه :پيت بيني دریافتها از محل بودجه عمومي و سایر منابع ثاميی اعتبار ه به طور مستشيم یا غيرمستشيم در سال مالي در
اختيار آموزش و پرورش قرار ميايرد.
اعتبارات :وجوهي ه برای مصرف یا مصارف معيی و اجرای برنامهها ،برای نيل به اهداف در بودجره مربروط ،بره ثصرویب
رسيده باشد.

مشخصات و ويژگی هاي شاخص

بودجه عمومی :بودجهای ه برای اجرای برنامره سراالنه ،در آر منرابع مرالي الزم پريت بينري و اعتبرارات جراری و عمرانري
دست اه های اجرایي ثعييی ميشود.

تافاسير

باال بودر ایی سهم مطلوب است و نشار دهنده اهتمام ،ثأ يد و ارس نهادر دولت به امر ثعلريم و ثربيرت اسرت .ایری امرر بررای
ارزیابي سياستهای دولت در قبال آموزش و پرورش هم بسيار حائز اهميت است .ایی شاخص نشار ميدهد ه چند درصرد
از مخارس دولت (بودجه دولت) صرف بخت آموزش ميشود و به طور نسبي ميرزار مسر وليت پر یری دولرت از نظرر ثرأميی
بودجه برای موسسات آموزشي را نشار ميدهد.
ایی شاخص از ثشسيم بودجه عمومي(جاری یا عمراني) آموزش و پرورش به بودجه عمومي ل(جاری ،عمراني) دولتي

روش محاسبه

ضرب در صد به دست ميآید.
بودجه عمومی ( جاری /عمرانی) آ.پ

 × 111اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا = سهم بودجه آ.پ از بودجه عمومی
بودجه عمومی کل(جاری ،عمرانی) دولتی

واحد سنجش

درصد

دوره زمانی

سال مالی (ساالنه)

سنجش

استــاندارد

جاری

عمرانی

(هزينهای)

%10

(تملک دارايی /سرمايهای)

%5

18

عمومیکل
%21

شاخص  .21سهم هزينههای آموزش و پرورش از کل توليد ناخالص داخلی()GDP

تعاريف

درصدی از ل ثوليد ناخالص داخلي ه در یک سال مالي برای هزینه در آموزش و پرورش اختصا

ميیابرد .بره مجمروع

االها وخدمات ثوليد شده در طول یک دوره زماني معيی ه معموال سهماهه یا یکسراله اسرت ،تولياد ناخاالص داخلای

ا ته ميشود .ثوليد ناخالص داخلي از محاسبه ارزی پولي االها و خدمات ثوليدی به دست ميآید ه االهرای واسرطهای
را شامل نميشود و در محاسبه آر ثنها االهای مصرفي و سرمایهای ه مصارف نهایي دارند ،وارد مي شود.

مشخصات و ويژگی هاي شاخص

تافاسير

باال بودر ایی سهم مطلوب است و نشار دهنده اهتمام ،ثأ يد و ارس نهادر دولت به آمروزش و پررورش اسرت و ميرزار سرهم
آموزش و پرورش از ثوليد ناخالص داخلي است .ایی شاخص نشار ميدهد ه چشردر از ثوليرد ناخرالص داخلري هرر شرور
برای آموزش صرف ميشود و ثأ يد نسبي هر شور برآموزش را نسبت به بختهای دی ر مانند بهداشرت ،انرر،ی ،مسرکی،
ثغ یه ،پوشاا و امنيت و...نشار ميدهد.
ایی شاخص از ثشسيم ل اعتبارات آموزش وپرورش به ثوليد ناخالص داخلي( )GDPضرب درصد به دست ميآید.

روش محاسبه

کل اعتبارات آ.پ

 × 111اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا = سهم هزينههای آ.پ از کل توليد ناخالص داخلی
توليد ناخالص داخلی()GDP

واحد سنجش

درصد

دوره زمانی

سال مالی (ساالنه)

سنجش

استــاندارد

دوره ابتدايی

دوره متوسطه اول

دوره متوسطه دو

کل دورهها

%1/9

%1/9

%1/9

%1/9
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شاخص  .21نسبت مقاالت منتشرشده (در نشريات معتبر داخلی و خارجی) به کل پژوهشهای انجا شده در
آموزش و پرورش
تعاريف

ایی شاخص بيان ر سهم مشاالت پژوهشي منتشر شده در نشریات معتبر(علمي -پژوهشي) به اِزای پژوهتهای انجام ارفته در
آموزش و پرورش است.
مقاله :نوشتهای ه حاصل یک ثحشيف علمي -پژوهشري بروده و در یکري از نشرریات چراپ یرا دراردهمرایي هرای علمري-

مشخصات و ويژگی هاي شاخص

پژوهشي ارائه شده باشد.

تافاسير

بيشتر بودر ایی شاخص نشار دهنده غنای علمي و محتوایي پژوهتهای انجام شده در آموزش و پرورش است .ایی شراخص
به ث کيک سطوح ثحصيلي ( ارداني ،ارشناسي ،ارشناسي ارشد و د تری) پژوهش رار قابل محاسبه است.
ایی شاخص ازثشسيم ثعداد مشاالت پژوهشي منتشرشده درنشریات معتبر به ل پژوهت های انجام شده درآموزش و پرورش،
ضرب در صد ،به دست ميآید.

روش محاسبه

تعداد مقاالت منتشر شده در نشريات معتبر

 × 111ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا = نسبت مقاالت منتشر شده در نشريات معتبر
کل پژوهش های انجا شده در آموزش و پرورش

واحد سنجش

درصد

دوره زمانی

سالتحصيلی (ساالنه)

سنجش

استــاندارد

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

کل سطوح

%60

%90

%50

%90

%95

11

شاخص  .22نسبت مقاالت منتشرشده به کل کارکنان

مشخصات و ويژگی هاي شاخص

تعاريف

ایی شاخص بيان ر ثعداد مشاالت منتشر شده ار نار به اِزای هریک از ار نار آموزش و پرورش است.

تافاسير

بيشتر بودر ایی شاخص مطلوب است ،زیرا نشان ر ثرویج فرهنگ پژوهت و ثحشيف و ثوليد علم در ميار ار نار اسرت و بره
ث کيک سطوح ثحصيلي ( ارداني ،ارشناسي ،ارشناسي ارشد و د تری) قابل محاسبه است.
ایی شاخص ازثشسيم مجموع مشاالت منتشر شده ار نار به ثعداد ل ار نار به دست ميآید.

روش محاسبه

مجموع مقاالت منتشر شده کارکنان

 ×111اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا = نسبت مقاالت منتشر شده به کل کارکنان
تعداد کل کارکنان (به تفكيک سطوح تحصيلی)

واحد سنجش

درصد

دوره زمانی

دو ساالنه

سنجش

استــاندارد

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

کل سطوح

%20

%10

%30

%50

% 19/5

10

شاخص  .23نرخ ارتقای دانشآموزان
تعاريف

ایی شاخص بيان ر درصد دانتآموزاني است ه در ارزشيابي پایاني قبول شده و در پایه باالثر ربت نام ردهاند .احراز یک
پایه ثحصيلي یا رده شغلي باالثر از پایه ثحصيلي یا رده شغلي قبلي را ارتقا مياویند.

مشخصات و ويژگی هاي شاخص

تافاسير

بيشتر بودر ایی شاخص مطلوب است ،زیرا افزایت نر ارثشای دانتآموزار به پایره ثحصريلي براالثر ،نشراردهنرده موفشيرت
آموزش و پرورش در انجام بهينه مأموریت خود است .ایی شاخص بره ث کيرک پایره ثحصريلي ،جنسريت و منراطف شرهری-
روستایي قابل محاسبه است.
ایی شاخص از ث اضل مردودیی مشغول به ثحصيل پایه مورد نظر از ثعداد دانتآموزار همار پایره ،ثشسريم برر ثعرداد دانرت
آموزار پایه قبل ،ضرب در صد به دست ميآید.

روش محاسبه

دانشآموزان تكرار پايه ثبت نا شده اا تعداد دانشآموزان ارتقا يافته به پايه باالتر

 ×111اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا = نرخ ارتقای دانشآموزان
تعداد دانشآموزان پايه قبلی

واحد سنجش

درصد

دوره زمانی

سالتحصيلی (ساالنه)

سنجش

استــاندارد

دوره ابتدايی

دوره متوسطه اول

دوره متوسطه دو

%95/5

%95

اا

11

شاخص  .24نرخ فارغالتحصيلی دانشآموزان
تعاريف

ایی شاخص بيان ر سهمي از دانت آموزار است ه یک دوره ثحصريلي(آموزش متوسرطه امرل) را برا موفشيرت پشرت سرر
ا اشتهاند.
فارغالتحصيل :فردی ه آموزش های علمي و عملي مربوط به همه دورههای ثحصيلي را با موفشيت پشت سر ا اشرته و از
سوی مراجع ذی صالح حائز شرایط موفف به دریافت اواهينامه پایار ثحصيالت دوره متوسطه شده است.

مشخصات و ويژگی هاي شاخص

تافاسير

بيشتر بودر ایی شاخص مطلوب است ،زیررا افرزایت ثعرداد فرارغ التحصريالر نشرار دهنرده رارایي و ثوانمنردی آمروزش و
پرورش در ن هداری دانتآموزار در محيطهای آموزشي ثرا پایرار دوره هرای ثحصريلي اسرت .ایری شراخص بره ث کيرک
جنسيت و رشته ثحصيلي قابل محاسبه است.
ایی شاخص ازثشسيم ثعداد دانتآموخت ار بر ل دانت آموزار ربت نام شده در پایه اول ابتدایي ،ضرب در صرد بره دسرت

روش محاسبه

ميآید.

واحد سنجش

درصد

دوره زمانی

سالتحصيلی (ساالنه)

تعداد دانشآموختهان يک دوره تحصيلی

 × 111ااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا = نرخ فارغ التحصيلی دانشآموزان
تعداد کل ثبت نا شدگان در پايه اول ابتدايی همان گروه

سنجش

استــاندارد

دوره ابتدايی

دوره متوسطه اول

دوره متوسطه دو

اا

اا

%50

11

شاخص  .25نرخ ترک تحصيل دانشآموزان
تعاريف

ایی شاخص نشار دهنده درصد دانتآموزاني است ه در طول سال ثحصيلي ،بنا به دالیلي از ادامه ثحصيل و ح رور در
مدرسه خودداری ردهاند؛ به عبارت دی ر دانتآموزاني ه به هر دليلي ،حيی ثحصيل ،بعد از قبولي یا مرردودی ،نظرام
آموزشي را ثرا رده باشند ،تارک تحصيل ناميده ميشوند.

تافاسير

متر بودر ایی شاخص مطلوب است ،زیرا ميزار ماندااری دانتآمروزار در مدرسره و رارایي نظرام آموزشري را نشرار
ميدهد و بيان ر آر است ه چه ثعداد از دانتآموزار در طول سال ثحصيلي یا پس از قبولي یا مردودی نظرام آموزشري

مشخصات و ويژگی هاي شاخص

را ثرا ردهاند .ایی شاخص به ث کيک پایه ثحصريلي ،منراطف جغرافيایي(شرهری -روسرتایي) و جنسريت قابرل محاسربه
ميباشد.
 )2ثعداد «تارکان تحصيل طول سال» از سر ثعداد شر ت ننداار در امتحانات حاصل مىشود.
 )1ثعداد «تارکان تحصيل از قبول شدگان» از سرر ثعرداد دانرت آمروزار ارثشرا یافتره بره رالس باالثر(ث اضرل ثعرداد
دانتآموزار یک پایه و مردودیی مشغول به ثحصيل همار پایه در سال بعد) از ثعداد قبول شداار به دست مىآید.

روش محاسبه

 )3ثعداد «تارکان تحصيل از مردودين» از سر ثعداد دانتآموزار مردود مشغول به ثحصيل در یک پایه در سال بعرد،
از ثعداد مردودیی همار پایه حاصل مىشود.
ایی شاخص از ثشسيم مجموع ثعداد ثار ار ثحصيل(در طول سال ثحصيلى ،از قبول شداار و از مردودیی) ،بر ثعداد رل
دانتآموزار به دست مىآید.
تعداد تارکان تحصيل(در طول سال تحصيلى ،از قبول شدگان و از مردودين)

 × 111ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا = نرخ ترک تحصيل دانشآموزان
تعداد کل دانشآموزان همان پايه

واحد سنجش

درصد

دوره زمانی

سالتحصيلی (ساالنه)

سنجش

استــاندارد

دوره ابتدايی

دوره متوسطه اول

دوره متوسطه دو

کل دورهها

%0/5

%1

%3

%2/5

11

شاخص  .26نرخ ماندگاری دانشآموزان
تعاريف

درصد دانتآموزار ورودی پایه اول را نشار ميدهد ه ثوانستهاند ،با قبولي یا ثکرار پایه /واحد درس ،به پایه باالثر ارثشرا
یافته و ثا آر پایه ثرا ثحصيل نکردهاند.

مشخصات و ويژگی هاي شاخص

تافاسير

باال بودر ایی شاخص مطلوب است ،زیرا نشار ميدهد نظام آموزشي با اثخاذ روشها و ثدابير مناسب ثوانسته است ثعرداد
بيشتری از دانتآموزار را در واحدهای آموزشي ن ه دارد .ایی شاخص به ث کيک جنسيت و سطوح اداری قابل محاسربه
است.
ایی شاخص از ثشسيم ثعداد دانتآموزار پایه اول منهای ثار ار ثحصيل در پایه مورد نظر ،بر ل ربرتنرام شرداار همرار

روش محاسبه

پایه درطول دوره ثحصيلي ،ضرب درصد به دست ميآید .
تارکان تحصيل پايه مورد ن ر اا تعداد دانشآموزان ورودی پايه اول

 × 111ااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا = نرخ ماندگاری دانشآموزان
تعداد کل ثبت نا شدگان همان پايه

واحد سنجش

درصد

دوره زمانی

سالتحصيلی (ساالنه)

سنجش

استــاندارد

دوره ابتدايی

دوره متوسطه اول

دوره متوسطه دو

کل دورهها

%99

%96

%50

%91

11

شاخص  .27نرخ گذر دانشآموزان
تعاريف

درصد دانتآمروزار ربرت نرام شرده در پایره اول دوره ثحصريلي براالثر در یرک سرال ثحصريلي مشرخص ،بره نسربت ثعرداد
دانتآموزار ربت نام شده در آخریی پایه دوره ثحصيلي ،سال ثحصيلي قبل.
باال بودر ایی شاخص مطلوب است ،زیرا نر ا ر باال ،نشار دهنده ا ر دانرتآمروزار بيشرتری از یرک دوره ثحصريلي بره

مشخصات و ويژگی هاي شاخص

تافاسير

دوره ثحصيلي باالثر است .ایی نر ميزار انجایت دوره ثحصيلي بعدی را نشار ميدهد .همچنيی ميزار ا ر پایيی ،ميثواند
ناشي از بروز مشکالثي در ارثباط بيی دو دوره ثحصيلي باشد ه براساس نشص سيستم امتحانات یرا نارسرایي ظرفيرت ورود
در دورههای ثحصيلي باالثر به وجود ميآید .ایی نر بره بررسري فرآینرد و نيازهرای آموزشري و مرالي یرک نظرام ثحصريلي
مک مي ند.
ایی شاخص ازثشسيم ثعداد ربت نام شداار درپایه اول دوره ثحصيلي باالثر ،منهای مردودیی مشغول بره ثحصريل ،بره ثعرداد
دانتآموزار آخریی پایه دوره ثحصيلي پایيیثر ،در سال ثحصيلي قبلي ،ضرب درصد به دست مي آید.

روش محاسبه
تعداد تكرار کنندگان پايه اا تعداد ثبت نا شدگان در پايه اول دوره تحصيلی باالتر

 ×111ااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا = نرخ گذر دانشآموزان
تعداد دانشآموزان آخرين پايه دوره تحصيلی سالتحصيلی قبل

واحد سنجش

درصد

دوره زمانی

سال تحصيلی (ساالنه)

سنجش

استــاندارد

دوره ابتدايی

دوره متوسطه اول

%95

%95
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دوره متوسطه دو

اا

کل دورهها

اا

شاخص  .28نرخ تكرار پايه دانشآموزان
تعاريف

ایی شاخص نشار دهنده سهم جمعيت دانتآموزی است ه در سال ثحصيلي معيی و در یک پایه مشخص ،ربتنرام ررده
و در سالثحصيلي آینده نيز در همار پایه ثحصيلي ربتنام مي نند.

مشخصات وويژگی هاي شاخص

تافاسير

اهت نر ثکرار پایه ،مطلوب و نشار دهنده ارایي نظام آموزشي است .ایی شاخص یکي از نشان رهای ليدی است ه
برای ثجزیه و ثحليل جریار ثحصيلي دانتآموزار مورد است اده قرار ميايرد .شاخص به ث کيک پایه ثحصريلي و جنسريت
قابل محاسبه است.
ایی شاخص ازثشسيم ثعداد مردودشداار شاغل به ثحصيل دریک پایه سال ثحصيلي مورد نظر ،برثعداد رل دانرتآمروزار

روش محاسبه

درهمار پایه ،درسال ثحصيلي قبل ،ضرب درصد به دست ميآید.
تعداد مردود شدگان شاغل در يک پايه سال تحصيلی مورد ن ر

 × 111ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا = نرخ تكرار پايه دانشآموزان
تعداد کل دانشآموزان در همان پايه ،درسال تحصيلی قبل

واحد سنجش

درصد

دوره زمانی

سالتحصيلی (ساالنه)

سنجش

استــاندارد

دوره ابتدايی

دوره متوسطه اول

دوره متوسطه دو

کل دورهها

%0/3

%1

%1/3

اا
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شاخص  .29نرخ باسوادی گروههای سنی (6ساله و باالتر20،ساله و باالتر 25،ساله و باالتر)
ایی شاخص درصد باسوادار اروههای سني مختلت را نشار ميدهد .در ایی شاخص منظور از باسوادی ،ثوانرایي خوانردر،

تعاريف

نوشتی و حساب ردر اسرت .نرخ باسوادی افراد بالغ (براالی 25سرال) عبرارت از درصرد افرراد برالغي اسرت ره در حرد
خواندر و نوشتی جمالت ساده مهارت دارند .نرخ باسوادی طبق تعريف مرکز آمار در ایرار مربوط به افراد باالی  6سرال

مشخصات و ويژگی هاي شاخص

است.

تافاسير

ایی شاخص نشار ميدهد در بلند مدت ،شورها ثا چه ميزار ثوانستهاند آموزشهای اوليره را بره افرراد منتشرل نماینرد .بيشرتر
بودر ایی شاخص مطلوب است ،زیرا نشار دهنده موفشيت و ثوانمندی نظام آموزشري بررای ارثشرای سرواد ارروههرای سرني
مختلت است .ایی شاخص به ث کيک جنسيت و شهری -روستایي قابل محاسبه است.
ایی شاخص ازثشسيم ثعداد باسوادار اروه های سني(6ساله و باالثر 20 ،ساله و باالثر 25 ،ساله و باالثر) بر ل جمعيرت هرر
یک از اروههای سني ضرب درصد به دست مي آید.

روش محاسبه
تعداد باسوادان گروههای سنی (6ساله و باالتر20 /ساله و باالتر 25/ساله و باالتر)

 ×111ااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا = نرخ باسوادی گروههای سنی
کل جمعيت هر يک از گروههای سنی

واحد سنجش

درصد

دوره زماااانی سالتحصيلی(ساالنه)
سنجش

استــاندارد

 6ساله و باالتر

 20ساله و باالتر

25ساله و باالتر

%99

% 95

%95
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رديف

شاخصهای کيفی

شاخص .31

ميزان تناسب محتوای آموزشی و پرورشی با ويژگیها و نيازهای دانشآموزان

شاخص .31

ميزان برخورداری دانشآموختهان ازکرامت اخالقی و عزت نفس

شاخص .32

ميزان برخورداری دانشآموختهان از اعتماد به نفس و استقالل شخصيت

شاخص .33

ميزان برخورداری دانشآموختهان از روحيه تحقيق ،تفكر ،تعقل ،تعمق ،نقد و ابتكار

شاخص .34

ميزان ادای احترا دانشآموختهان به قانون و التزا به رعايت آن

شاخص .35

ميزان برخورداری دانشآموختهان از بينش سياسی مبتنی بر اصل واليتفقيه برای مشارکت آگاهانه در سرنوشت سياسی

شاخص .36

کشور

ميزان برخورداری دانشآموختهان از روحيه مسئوليت پذيری و مشارکت در فعاليتهای دينی ،فرهنهی
واجتماعی

شاخص .37

ميزان مشارکت و همكاری دانشآموختهان در فعاليتهای گروهی

شاخص .38

ميزان برخورداری دانشآموختهان از روحيه حراست از اموال عمومی و ثروت ملی

شاخص .39

ميزان برخورداری دانشآموختهان از روحيه اميد به آينده

شاخص .41

ميزان عالقمندی دانشآموختهان به مطالعه و کتابخوانی

شاخص .41

ميزان پاسخهويی کتابخانههای مدارس به نيازهای واقعی دانشآموزان

شاخص .42

ميزان اهتما مديريت به رفع آسيبهای اجتماعی دانشآموزان

شاخص .43

نسبت مدارس استاااندارد به کل مدارس
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