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حضرتامامخمینی

رحمتاهللعلیه

اسـاس عالـم بـر تربیـت انسـان اسـت .انسـان عصـاره همـه موجودات اسـت
و فشـرده تمـام عالـم اسـت .انبیـاء آمـده اند بـرای اینکه ایـن عصارۀ بالقـوه را
بالفعل و انسـان یک موجودی الهی بشـود که این موجود الهی تمام صفات
حـق تعالـی در اوسـت و جلـوه گاه نـور مقـدس حق تعالی اسـت.

امام خامنه ای

مدظلهالعاالی

در مـورد عدالـت آموزشـی و بهرهمنـدی دانشآمـوزان از سـهم مناسـب خـود
در همـهی نقـاط کشـور ،بویـژه مناطـق دوردسـت و شناسـایی و پـرورش
اسـتعدادهای درخشـان در مناطـق محـروم بارهـا صحبـت شـده اسـت و
اکنون که مسـئلهی آموزش مجازی مطرح اسـت ،موضوع عدالت آموزشـی
حسـاستر از گذشـته اسـت.

حجتاالسالموالمسلمیندکتررئیسی
اگـر سـند تحـول اجـرا نشـو د مـدارس و آمـوزش و پـرورش کشـور متحـول
نمیشـود .مدرسـه بایـد تحولگـرا باشـد و تحـول مدرسـه در گـرو آن اسـت
کـه کار در دسـت چهرههـای تحولگرا باشـد .کسـی کـه انگیزه تحـول ندارد
نمیتوانـد سـند تحـول را اجـرا کنـد.
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سوابق و مختصری از فعالیتهای مسعود فیاضی در آموزش و پرورش

سوابق مسعود فیاضی
مســعود فیاضــی متولــد بهمــن مــاه  1354در تهــران اســت .او تحصیــات خــود
را در شــهر تهــران آغــاز کــرده و در ســال  1373وارد دانشــكده فنــی
دانشـــگاه تهـــران در رشـــته عمـــران شـــده اســـت .وی  7ســـال
معلــم و مدیــر امــور پرورشــی و فرهنگــی در مــدارس متوســطه
دوم بــوده اســت .فیاضــی از ســال دوم دانشــگاه ،دروس
ح ــوزوی را نی ــز آغ ــاز ك ــرده و  9س ــال دوره س ــطح و 15
س ــال دوره خ ــارج را ط ــی نم ــوده اس ــت .در س ــال 1396
از طر ی ــق كمیس ــیون نخب ــگان ب ــدونم ــدرك وزارت عل ــوم،
تحقیقــات و فنــاوری ،پــس از قبولــی در آزمــون جامــع و دفــاع از
رســاله دکتــری بــا نمــره عالــی ،بــا درجــه اســتادیاری و در رشــته فقــه و اصــول
تحلیلـــی و اجتهـــادی عضـــو هیـــأت علمـــی پژوهشـــگاه فرهنـــگ و اندیشـــه
اس ــامی در ح ــوزه روششناس ــی و منط ــق فه ــم دی ــن ش ــده اس ــت .او اکن ــون
در دانش ــگاه و ح ــوزه تدری ــس میکن ــد.

سوابق اجرایی
 .1تدریس در دوره دبیرستان (متوسطه دوم) به مدت  4سال
 .2مدیــر امــور پرورشــی و فرهنگــی مجمتــع آموزشــی تهــران (پیــش از دبســتان تــا انتهــای متوســطه
دوم) ( 3ســال)
.3مدیر کل انتشارات و فناوری آموزشی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
اهمفعالیتها:
تشـــکیل و اداره شـــورای راهبـــری فضـــای مجـــازی ســـازمان پژوهـــش و برنامهریـــزی
آموزشـــی
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استقراء نظام مسائل آموزش و پرورش در فضای مجازی
ســـاماندهی بـــه کتابهـــا و رســـانههای کمـــک آموزشـــی و طراحـــی نحـــوه مشـــارکت
بخـــش غیردولتـــی در تأمیـــن نیازمندیهـــای آموزشـــی مـــدارس
تهیه نسخه الکترونیکی  80کتاب درسی با فرمت Epub3
طراحی پلتفرم رشد به مثابه زیستبوم آموزش مجازی دانشآموزان
ً
در ای ــن ط ــرح ب ــرای مدرس ــه ،معل ــم ،دان ــش آم ــوز و والدی ــن جمع ــا  74خ ــرده برنام ــه و خدم ــت
پیشبین ــی ش ــده ب ــود .در ای ــن نقش ــه تولی ــدات کم ــک درس ــی م ــورد تائی ــد بخ ــش خصوص ــی ب ــه
مخاط ــب ب ــا قیم ــت بس ــیار ن ــازل ب ــه مخاط ــب ارائ ــه میش ــد و ق ــدم مهم ــی در راس ــتای عدال ــت
آموزشـــی برداشـــته میشـــد.
برگزاری نهمین دوره جشنواره ملی تولید محتوای الکترونیکی دانشآموزی
اجرای دهمین دوره جشنواره ملی عکس دانشآموزی
تولید بیش از چهل فیلم آموزشی ناظر به محتویات کتابهای درسی
برگ ــزاری چه ــل و نهمیــن دوره جش ــنواره بینالمللــی فیل ــم رش ــد در وزارت آم ــوزش
و پ ــرورش در ته ــران
ب ــاز طـــ ــراحی جشــــ ــنواره فیل ــم رش ــد ب ــرای جانمای ــی فیل ــم آموزش ــی در بس ــتههای
یادگیـــ ــری جه ــت بهرهب ــرداری در م ــدارس و كالسه ــای درس ب ــه عن ــوان مکمل ــی ب ــر
کتابهـــای درســـی
برگزاری جشنوارههای استانی فیلم رشد در  32استان کشور
 .4مدیر مسئول  36عنوان مجله رشد وزارت آموزش و پرورش
افزدون دو نشر یه مدرسه زندگی و رشد خانواده به نشریات رشد
ایجاد شبکه ارزیابان برای مجالت رشد
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فرآوری و دیجیتالسازی مجالت رشد
نوسازی و جوانسازی تیمهای تولید نشریات رشد
ارتقاء شبکه کشوری مجالت رشد در کشور
 .5رئیس هیأت مدیره انتشارات مدرسه وابسته به وزارت آموزش و پرورش
 .6عض ــو هی ــأت مدی ــره ش ــرکت افس ــت (ش ــرکت چ ــاپ و توزیعکنن ــده کتابه ــای درس ــی وزارت
آم ــوزش و پ ــرورش)
 .7مسئول محتوایی بنیاد  ICDLوابسته به وزارت آموزش و پرورش
 .8دبیر علمی جشنواره کتاب رشد وزارت آموزش و پرورش
 .9رئیس کارگروه گفتمان انقالب اسالمی آموزش و پرورش استان تهران در سال 1388
 .10معاون مطالعات فرهنگی و اجتماعی مركز پژوهشهای مجلس
اهمفعالیتها:
ش سیاس ــتی در م ــورد مس ــائل مختل ــف وزارت
طراح ــی و نظ ــارت علم ــی ب ــر دهه ــا گ ــزار 
آمـــوزش و پـــرورش از جملـــه:
مطالعات تمهیدی در مورد طراحی و اجرای مؤثر طرح رتبهبندی معلمان
تعییــن تکلیــف معلمــان حــق التدریــس و آموزشــیاران نهضــت ســوادآموزی در وزارت
آم ــوزش و پ ــرورش
بسته پیشنهادی درخصوص تأمین نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش
کارشناسیمسائلپیرامونمدیریتمهدکودکها
ضرورت تأمین تبلت دانشآموزی برای آموزش مجازی
ضرورت بازنگری در تقویم آموزش مدارس
تحلیل و بررسی آئیننامه اجرایی مدارس مصوب شورای عالی آموزش و پرورش
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آسیبشناسی برنامههای توسعه پنجساله در حوزه آموزش و پرورش
بررسی کارشناسی بودجههای ساالنه آموزش و پرورش
 .11معاون پژوهشی مركز مطالعات راهبردی بسیج
طراحی و ایجاد  19اندیشکده در حوزههای مختلف حکمرانی و راهبری محتوایی آنها
تدوین  13جلد نظام مسائل جمهوری اسالمی
 .12تأســیس مرکــز پژوهشهــای جــوان ذیــل پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه اســامی و تشــکیل 7
گ ــروه علم ــی و تولی ــد بی ــش از  200کت ــاب در حوزهه ــای م ــورد نی ــاز جوان ــان و دانشآم ــوزان
 .13مدیر مسئول نشر یه «زمانه» با موضوع تار یخ معاصر
 .14سردبیر نشر یه حوزوی «حاشیه»
 .15مدیر عامل كانون اندیشه جوان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
تولی ــد ،چ ــاپ و عرض ــه بی ــش از  300جل ــد کت ــاب ب ــا كم ــك ح ــدود  200محق ــق ب ــرای
جوانـــان و دانشآمـــوزان
برگزاری بیش از  300نشست علمی در دانشگاهها
بازطراحــی ســایت «باشــگاه اندیشــه» ( )bashgah.netو کســب رتبــه اول ســایتهای
فک ــری کش ــوردر جش ــنواره رس ــانههای دیجیت ــال در س ــال 1386
ارتقــاء جایــگاه ســایت «کانــون» ( )canoon.orgو کســب رتبــه دومیــن ســایت تولیــد
کنن ــده محت ــوای دین ــی در جش ــنواره رس ــانههای دیجیت ــال در س ــال 1387
طراح ــی و تولی ــد نرماف ــزار «س ــایه روش ــن زمان ــه» در موض ــوع تار ی ــخ معاص ــر و کس ــب
رتبـــهســـومدربیـــننرمافزارهـــایاندیشـــهایدرجشـــنوارهرســـانههایدیجیتـــالســـال1388
مدیریــت پــروژه تولیــد و چــاپ  32جلــد از کتــاب مشــق آزاد بــرای توزیــع در دانشــگاهها
و مــدارس در ســال تحصیلــی 1387 -1388
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مدیریــت پــروژه تولیــد و چــاپ  15جلــد کتــاب در خصــوص مهــارت فعالیــت فرهنگــی
ب ــرای توزی ــع در م ــدارس و دانش ــگاهها

ّ
مدرس سطوح عالی در حوزه علمیه قم
ِ .16

ّ
مدرس دانشگاه باقرالعلوم علیه السالم در دروه کارشناسی ارشد و دکتری
ِ .17

سوابق علمی و پژوهشی
 .1تألیف کتاب اصول فقه و نقد هرمنوتیك فلسفی
 .2تألیف کتاب اصول فقه و هرمنوتیک روششناختی
 .3تألیف کتاب جریانشناسی فقهی با معیار تمدنسازی
 .4تألیف کتاب پیرامون فلسفه اصول فقه
 .5تألیف  15مقاله علمی پژوهشی چاپ شده در نشریات معتبر کشور
 .6برگزار کننده چندین کرسی ترویجی
 .7ارزیاب  5مجله علمی پژوهشی و ارزیابی بیش از  70مقاله علمی و پژوهشی
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نظام مسائل آموزش و پرورش
مقدمه
تربیــت و تعالــی آحــاد جامعــه از مهمتر یــن اهــداف تشــکیل نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران
بــوده اســت .بــر ایــن اســاس نظــام آمــوزش و پــرورش کشــور را میتــوان مهمتر یــن رکــن تحقــق ایــن
هــدف محســوب نمــود .لــذا ،از روزهــای نخســت پیــروزی انقــاب اســامی تغییــر ماهیــت و كاركــرد
نظام آموزشــی و پرورشــی و همسوســازی آن با مبانی و تعالیم اســامی به عنوان یکی از ضروریات
تغییــر در عرصههــای مختلــف اجتماعــی کشــور مطــرح و دنبــال شــده اســت .در ایــن راســتا ،تصر یح
بــه ایــن مهــم در قانــون اساســی بــه عنــوان وظیفــه حاكمیــت و از نیازهــای اساســی مــورد تأكیــد واقع
شــده اســت .تأكیــد امامیــن انقــاب بــر اهمیــت و ضــرورت توجــه بــه آمــوزش و پــرورش ،ایجــاد
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی ،جایگاهبخشــی و صالحیتبخشــی بــه شــورای عالــی آمــوزش
و پــرورش ،توجــه قانونگــذار بــه ایــن مهــم در ضمــن قوانیــن خــاص و قوانیــن برنامــه پنجســاله
توســعه و بودجههــای ســنواتی و پیشبینــی طرحهــا ،اســناد و سیاس ـتهای تحولــی در ایــن بــاره
نشــان از جایــگاه ایــن مهــم در نظــام حكمرانــی جمهــوری اســامی ایــران دارد .در همیــن راســتا،
طرحهــای تغییــر و تحــول بنیــادی نظــام آمــوزش و پــرورش از ابتــدای دهــه شــصت تــا اوایــل دهــه
نــود ،را میتــوان از مهمتر یــن تالشهــای نظاممنــد صــورت گرفتــه بــرای ایجــاد تحــول بنیادیــن در
نظــام آمــوزش و پــرورش کشــور بــه شــمار آورد .بــا ایــن حال ،تصویب ســند تحــول بنیادین آمــوزش و
پــرورش در ســال  1390از ســوی شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی و ابــاغ سیاسـتهای كلــی ایجــاد
تحــول در نظــام آمــوزش و پــرورش در  1392و تأكیــد نظــام قانونگــذاری بــر اجــرای ایــن دغدغــه را
میتــوان بــه عنــوان مهمتر یــن برنامــه تحولــی و نقطــه عطفــی در جهــت ایجــاد تغییــر اساســی در ر یل
گــذاری و مســیر حرکــت نظــام آمــوزش و پــرورش کشــور بــه حســاب آورد.
از ســوی دیگــر ،در چشــم انــداز جمهــوری اســامی ایــران در افــق  ، 1404ایران کشــوری اســت توســعه
یافتــه بــا جایــگاه اول اقتصــادی ،علمــی و فنــاوری در ســطح منطقــه ،بــا هویــت اســامی و انقالبــی،
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الهامبخــش در جهــان اســام و دارای تعامــل ســازنده و مؤثــر در روابــط بینالملــل .در ایــن افــق
چش ـمانداز جامعــه ایرانــی برخــوردار از دانــش پیشــرفته ،توانــا در تولیــد علــم و فنــاوری ،متکــی بــر
ســهم برتــر منابــع انســانی و ســرمایه اجتماعــی در تولیــد ملــی قلمــداد شــده و دارای جایــگاه اول
اقتصــادی ،علمــی و فنــاوری در ســطح منطقــه آســیای جنــوب غربــی اســت .لــذا بــرای دســتیابی
بــه اهــداف ایــن چشـــم انــداز و احـــراز جایگـــاهی مناســب درشــأن ایــران اســـامی ،توجــه بــه تربیــت
نیــروی انســانی اصلیتر یــن و مهمتر یــن زیرســاختهای پیشــرفت کشــور و ابــزار جـــدی رقابـــت
در عرصههــای مختلــف اســت .همچنیــن تحقــق آرمانهــای متعالــی انقــاب اســامی ایــران و
مطالبــات مقــرر بیانیــه گام دوم انقــاب نظیـــر ایجــاد تمــدن نوین اســامی ،تقویت علــم و فناوری
بعنــوان موتــور پیشــران كشــور ،افزایــش چشــمگیر معنویــت و اخــاق در فضــای عمومــی جامعــه،
تقویــت عــزت ملــی و هویــت ملــی و ایســتادگی در مقابــل مســتكبران ،توجــه بــه جوانــان بعنــوان
محــور تحقــق نظــام پیشــرفتهی اســامی و توجــه بــه نیــروی انســانی مســتعد و کارآمــد بعنــوان
مهمتر یــن ظرفیــت امیــد بخــش كشــور و مبــارزه بــا فســاد و بســط عدالــت و ترویــج ســبك زندگــی
اســامی ـ ایرانــی همــه در گروتعلیــم و تربیــت انســانهای شایســته اســت.
ّ
بــر ایــن اســاس ،وزارت آمــوزش و پــرورش بــه عنــوان مهمتر یــن نهــاد تربیــت نیــروی انســانی و مولــد
ســرمایهی اجتماعــی که زمینهســازی بــرای تربیت آحاد جامعــه را برعهــده دارد ،نیازمند یک برنامه
جامــع تحولــی جهــت پیگیــری مأموریتهــای محولــه اســت؛ بدیهــی اســت اجــرای متــوازن ســند
تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش ،سیاس ـتهای کلــی ایجــاد تحــول در نظــام آمــوزش و پــرورش
کشــور و اســناد و قوانیــن موضوعــه ،داشــتن برنامــ های عملیاتــی بــا رویکردهــای تحولــی دولــت
ســیزدهم ،معطــوف بــه اهــداف ،مســائل و نیازهای نظام تعلیم و تربیــت را ضروری مینمایــد .از این
جهــت ،در برنامــه پیــش رو ضمــن توجــه بــه تجربیــات قبلی و ســیر تحوالت و تطــورات نظــام آموزش
و پــرورش و برنامههــا و اقدامــات تحولــی انجــام شــده در ســنوات گذشــته و بــا توجــه بــه مفــاد بیانیــه
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گام دوم انقــاب  ،الزامــات و اقداماتــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت تــا در یــک دورهی چهارســاله و
بــا بســیج امکانــات و ظرفیتهــای موجــود در کشــور و تمهیــد زیرســاختهای حقوقــی و قانونــی و
ـزاری الزم بتــوان زمینــه پیادهســازی تحــول بنیادیــن در نظــام آمــوزش و
منابــع ســختافزاری و نرمافـ ِ
پــرورش کشــور را فراهــم ســاخت و گام مؤثــری در ایــن مســیر برداشــت.

قوانین و اسناد باالدستی

بیانیه ارزشها

اهداف کالن
محیط خارجی
(تهدیدها و فرصتها)

راهبردها

محیط داخلی
(قوتها و ضعف ها)

برنامه عملیاتی چهارساله
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وضعیت موجود آموزش و پرورش
ارائ ــه برنام ــه عملیات ــی در ق ــدم نخس ــت نیازمن ــد ش ــناخت دقی ــق مس ــائل ،نیازه ــا و ظرفیته ــای
درونـــی و پیرامونـــی وزارت آمـــوزش و پـــرورش اســـت .بنابرایـــن در بخـــش نخســـت ،مســـائل
اولویــتدار از حی ــث اهمی ــت و فوری ــت و در بخ ــش بع ــد وض ــع موج ــود مبتن ــی ب ــر تحلی ــل ق ــوت ـ
ضع ــف و فرص ــت ـ تهدی ــد م ــورد اش ــاره ق ــرار میگی ــرد.

الف) مسائل اولویتدار
در عی ــن اینک ــه ن ــگاه بلندم ــدت یک ــی از اص ــول مه ــم مدیری ــت دس ــتگاه عظی ــم آم ــوزش
و پ ــرورش اس ــت ،ام ــا وضعی ــت آم ــوزش و پ ــرورش در برخ ــی مس ــائل ب ــه گونــهای اس ــت
ک ــه نیازمن ــد تصمیمگی ــری ف ــوری اس ــت و ب ــرای ح ــل آنه ــا بای ــد ب ــا اس ــتفاده از مش ــارکت و
هم ــکاری هم ــه دس ــتگاههای مرتب ــط نس ــبت ب ــه س ــاماندهی و ح ــل هرچ ــه س ــریعتر آنه ــا
اق ــدام نم ــود .از مهمتر ی ــن مس ــائل آم ــوزش و پ ــرورش ک ــه نیازمن ــد تصمیمگی ــری و اق ــدام
ف ــوری اس ــت ،م ــوارد زی ــر را میت ــوان برش ــمرد:

 -1بازگشایی مدارس و حضوری شدن آموزشها
افــت کیفیــت آموزشــی و پرورشــی و طوالنــی شــدن دوره آمــوزش غیرحضــوری بــه ســبب
فراگیــری  18ماهــه كرونا،تبعــات و لطمــات ســنگینی را بــه آمــوزش و پــرورش کــودکان و
نوجوانــان کشــور وارد نمــوده اســت .بــا وجــود مجاهــدت خالصانــه و پرمشــقت معلمــان بــه
عنــوان مدافعــان تعلیــم و تربیــت ،ضعــف دسترســی بخــش قابــل توجهــی از دانشآمــوزان
و معلمــان بــه زیرســاختهای آمــوزش مجــازی باعــث تــرك تحصیــل برخــی از دانشآمــوزان
بویــژه در مناطــق محــروم شــده اســت .به عــاوه ،عدم امكان آمــوزش مجازی برخــی دروس
بویــژه درسهــا و رشــتههای مهارتــی ،وابســتگی بیــش از حــد كــودكان بــه فضــای مجــازی
و آثــار ســوء ســامت جســمی و روحــی بــرای دانشآمــوزان و ضعــف در اجتماعــی شــدن
ایشــان و تعامــات گروهــی بــه ویــژه در مقطــع ابتدایی از جمله چالشها و مســائلی اســت كه
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ایجــاب مینمایــد ،نســبت بــه آموزش حضــوری دانشآمــوزان و یــا تركیب حضــوری ـ مجازی
بــا حفــظ ســامتی کامــل آنهــا اقــدام فــوری نمــود.

 -2کمبود شدید معلم
مــوج فزآینــده بازنشســتگی فرهنگیــان وظرفیــت محــدود دانشــگاههای تربیــت معلم کشــور
ســبب شــده آمــوزش و پــرورش در حــال حاضــر بــا کمبــود  175هزار نفــری معلم مواجه شــود.
بــه عــاوه ،ضعــف در نظــام ســاماندهی نیروهــای آموزشــی و تراكــم نیرو در بخش پشــتیبانی
و كمتوجهــی بــه تحــوالت جمعیتــی و مهاجرتــی باعــث شــده تــا بــا پدیــده همزمانــی كاهــش
و افزایــش نیــروی انســانی مواجــه شــویم ،بــه گونـهای كــه در یــك منطقــه آمــوزش و پــرورش
افزایــش نیــروی انســانی وجــود دارد ولــی همزمــان در منطقــه دیگــر بــا كمبــود نیروی انســانی
مواجــه باشــیم ،یــا اینكــه در یــك منطقــه آمــوزش و پــرورش ،یــك مقطــع تراكم نیروی انســانی
داشــته باشــد ولــی مقطــع دیگــر بــا كاهــش نیــروی انســانی مواجه باشــد.

 -3پرداخت مطالبات معوق معلمان
مطالبــات معــوق معلمان(پــاداش بازنشســتگی ،حقالتدریــس ،حقــوق معلمــان خریــد
خدمــات و )...یکــی از مســائلی اســت که ضــرورت دارد با حمایتهــای نهادهای اقتصادی
کشــور بــه ســرعت پرداخــت شــود .حمایــت رئیــس جمهــور محتــرم و نماینــدگان محتــرم
مجلــس و ســازمان برنامــه و بودجــه میتوانــد ایــن مطالبــه بــه حــق همــکاران فرهنگــی را
بــرآورده ســازد.

 -4ساماندهی مطالبات استخدامی
مطالبــات اســتخدامی گروههــای مختلــف (خریــد خدمــات ،آموزشــیاران نهضــت ،کارنامــه
ســبزها و )...ســبب شــده هــر از گاهــی شــاهد طــرح مطالبــات میدانــی آنهــا باشــیم .بــدون
شــك پیگیــری و ارائــه برنامــه در جهــت تأمین و تضمین حقوق ایشــان از یــك طرف و تضمین
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كیفیــت خدمــات آموزشــی و پرورشــی از ســوی دیگــر میتوانــد ایــن مطالبــات و دغدغههــا را
در مســیر منطقــی و معقولــی قــرار دهد.

 -5ساماندهی وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان
ابهــام در شــخصیت حقوقــی صنــدوق ذخیره و بحثهــای متعدد در زمینــه خصوصی بودن
یــا نبــودن آن و از طــرف دیگــر عــدم شــفافیت مناســب در عملکــرد ایــن صنــدوق از دیربــاز
یكــی از مســائل و مطالبــات معلمــان شــاغل و بازنشســته عضــو ایــن صنــدوق اســت .ابهــام در
نســبت فرهنگیــان بــا ایــن صنــدوق و مشــارکت بســیار محــدود اعضــای صنــدوق در نظــارت
و مدیریــت آن از دیگــر مســائل مهــم ایــن صنــدوق اســت کــه نیــاز بــه رســیدگی فــوری دارد.

 -6استقرار نظام رتبهبندی معلمان
اص ــاح نظ ــام پرداخ ــت معلم ــان و رتبهبن ــدی ایش ــان یک ــی از مس ــائل بس ــیار مهم ــی اس ــت
کــه نیازمنــد نگرشــی واقعبینانــه ،بــا رویکــرد برقــراری عدالــت در نظــام پرداخــت معلمــان
از س ــویی و ارتق ــاء توانمن ــدی و صالحیته ــای حرفــهای آنه ــا از س ــوی دیگ ــر اس ــت .ای ــن
مهـــم كـــه از ســـوی مجلـــس شـــورای اســـامی در دســـتور بررســـی و رســـیدگی قـــرار دارد
میتوان ــد ای ــن مطالب ــه چندس ــاله فرهنگی ــان ك ــه ب ــه ك ــرات در اس ــناد باالدس ــتی از جمل ــه
ســند تحــول ،سیاس ـتهای تحولــی و قانــون برنامــه ششــم توســعه مــورد تأكیــد واقعشــده
اس ــت را تحق ــق بخش ــد.

 -7اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سیاستهای ابالغی تحول
ده ســال از زمــان تصویــب ســند تحــول بنیادیــن ســپری شــده اســت ،امــا بــه دالیــل متعــددی
ب ــه مرحل ــه اجرای ــی نرس ــیده اس ــت .یک ــی از مس ــائلی ک ــه در اج ــرای س ــند وج ــود دارد ای ــن
اســـت کـــه در تمـــام ایـــن ســـالها شـــاخصهای قابـــل ســـنجش و ارزیابـــی در خصـــوص
اه ــداف و راهكاره ــای س ــند تدوی ــن نش ــده اس ــت ت ــا معی ــاری ب ــرای می ــزان تحق ــق ی ــا ع ــدم
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ً
تحقــق آنهــا در مقــام عمــل باشــد .مضافــا اینکــه ،اجــرای ســند تحــول نیازمنــد همــكاری و
همراهــی ســایر دســتگاههای اجرایــی بــه ویــژه نهادهــای آموزشــی و فرهنگــی كشــور اســت،
ام ــا ب ــا ای ــن وج ــود ،قانون ــی ب ــه عن ــوان نگاش ــت نه ــادی اج ــرای س ــند پیشبین ــی نش ــده
اســت .تأخیــر در تدویــن ،تصویــب و اجــرای شــش زیرنظــام ســند نیــز از دیگــر دالیــل عــدم
اج ــرای آن اس ــت.

 -8ارتقاء كیفیت و عدالت آموزشی و پرورشی
كاه ــش كیفی ــت آموزش ــی و پرورش ــی مطاب ــق نتای ــج آزمونه ــای داخل ــی و بینالملل ــی،
ك ــم توجه ــی ب ــه آمای ــش س ــرزمین در توزی ــع مناب ــع مال ــی و زیرس ــاختها ،توزی ــع نامناس ــب
فرصته ــای آموزش ــی و پرورش ــی ،ض ــرورت توج ــه بیش ــتر ب ــه م ــدارس ع ــادی دولت ــی،
ضعـــف حمایتهـــای آموزشـــی و پرورشـــی بـــرای دانشآمـــوزان بـــا نیازهـــای خـــاص
(معلولیـــن) ،دانشآمـــوزان عشـــایری ،روســـتایی و مناطـــق محـــروم و حاشـــیه شـــهرها،
ش مهارتهــای
ضــرورت توجــه بیشــتر بــه وضعیــت ســامت دانشآمــوزان ،ضعــف در آمــوز 
زندگــی و شــغلی ،ضعــف در نظــام تولیــد محتــوا ،تجهیــزات و فناوریهــای نویــن آموزشــی و
پرورشــی و ضعــف در نظــام ارزشــیابی و نظــارت آموزشــی و پرورشــی از جملــه مســائل مهمــی
اس ــت ك ــه كیفی ــت و عدال ــت آموزش ــی و پرورش ــی را ب ــه مخاط ــره انداخت ــه اس ــت .چ ــه بس ــا
مهمتر یــن دســتور کار وزارت آمــوزش و پــرورش پرداختــن بــه ایــن مــوارد و ارتقــاء کیفیــت و
عدال ــت در ام ــر آم ــوزش و پ ــرورش اس ــت.

ب) بررسی وضعیت موجود

در ایـن بخـش ،تصویـری اجمالی از وضعیت موجود آموزش و پرورش کشـور در چهار بخش
فرصتها و تهدیدها که ناظر به عوامل بیرون از وزارت آموزش و پرورش اسـت و قوتها و
ضعفهـا کـه ناظر به عوامـل درونی وزارت آموزش و پرورش اسـت ،ارائه میشـود.
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 -1بررسی وضعیت عوامل برونی تأثیرگذار بر نظام آموزش و پرورش
فرصت ها
 .1تأکیــد و توجــه ویــژه مقــام معظــم رهبــری بــه آمــوزش و پــرورش بــه عنــوان نهــاد تربیــت
منابــع انســانی و تولیدکننــده ســرمایه اجتماعــی
 .2توجــه و تأکیــد رئیــس محتــرم جمهــور مبنی بر اولویت داشــتن آمــوزش و پــرورش و توجه
ویــژه ایشــان به ایــن موضوع
 .3همراهــی کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات و مجلــس شــورای اســامی بــرای تقویــت و
حمایــت از آمــوزش و پــرورش
 .4همــکاری ســازنده شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی و شــورای عالــی فضــای مجــازی بــا
آمــوزش و پــرورش
 .5همــکاری ســازنده نهادهــای دولتــی و حاکمیتــی نســبت بــه آمــوزش و پــرورش و
دغدغهمنــدی آنهــا نســبت بــه تحقــق اهــداف آموزشــی و پرورشــی ایــن وزارتخانــه
 .6ظرفیــت بــاالی مشــارکتهای مردمــی ،اولیــاء دانشآمــوزان و نهادهــای غیردولتــی در
پیشــبرد اهــداف آموزشــی و پرورشــی وزارتخانــه
ً
 .7توسعه نسبتا مناسب فناوریهای آموزشی ،به ویژه فناوریهای آموزش مجازی در کشور
تهدیدها
 .1شیوع و فراگیری بیماری کرونا
 .2عــدم وجــود نقشــه راه دقیــق در مشــارکت دســتگاههای دولتــی و حاکمیتــی در اجــرای
ســند تحــول بنیادیــن
 .3عــدم تنقیــح و تصویــب قوانیــن و مقــررات مــورد نیــاز آمــوزش و پرورش متناســب با ســند
تحــول بنیادین
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 .4سهم نامناسب بودجه آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی کشور
 .5سهم ناکافی بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت
 .6ساختار نامناسب بودجه و نحوه تخصیص
 .7ناکافــی بــودن ظرفیــت و امکانــات دانشــگاههای تربیــت معلم با نیــاز آموزش و پــرورش و
کم بودن ســهم ســرانه بودجه دانشــگاه فرهنگیان نســبت به ســایر دانشــگاهها
 .8نبــود پوشــش کامــل زیرســاختهای فناوریهــای اطالعاتــی و ارتباطــی جهــت تأمیــن
دسترســی آســان و باکیفیــت همــه دانشآمــوزان بــه آمــوزش الکترونیکــی و مجــازی
 .9درصد بسیار اندک اعتبارات رفاه اجتماعی فرهنگیان در بودجه
 .10کسری بودجه و مطالبات معوق فرهنگیان
 .11ضعف در نظام پرداخت و تخصیص تسهیالت به فرهنگیان
 .12ضعف و نقص نظام بازنشستگی قانون مدیریت خدمات کشوری برای فرهنگیان
 .13تداخــل وظایــف در برخــی مــوارد بیــن شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی و شــورای عالــی
آمــوزش و پــرورش
 .14وجود مطالبات استخدامی و نداشتن ضابطه مشخص برای مواجهه منطقی با آنها
م آموزش و پرورش
 .15تمایل به خصوصیسازی و کاالییکردن نظا 

 -2بررسی وضعیت عوامل درونی تأثیرگذار بر نظام آموزش و پرورش
قوت ها
 .1برخــورداری از معلمانــی عالــم ،متعهــد و مســئولیتپذیر بــه عنــوان مهمتر یــن ســرمایه
وزارتخانــه
 .2وجــود اســناد باالدســتی متقــن از قبیــل ســند تحــول بنیادیــن ،سیاسـتهای کلــی ایجاد
تحــول و مبانــی نظــری تحــول بنیادیــن در آمــوزش و پــرروش
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 .3وجود صالحیتهای قانونی مفید و مؤثر برای شورای عالی آموزش و پرورش
 .4وجـود صالحیتهـای قانونـی مفیـد و مؤثر برای شـوراهای آموزش و پرورش اسـتانها،
شهرسـتانها و مناطق
 .5اهتمــام وزارتخانــه بــه توســعه زیرســاختهای آمــوزش مجــازی در وزارت آمــوزش و
پــرورش و اهتمــام دســتگاههای ذی ربــط بــه تقویــت ایــن حــوزه
 .6سوابق و تجربیات گرانسنگ در زمینهی تربیت معلم
 .7اماكــن و فضاهــای فرهنگــی و تربیتی و ورزشــی گســترده تحــت تملــک وزارت آموزش و
پــرورش (منابــع ســرمایهای)
 .8فراگیری وجود «مدرسه» در همه نقاط شهری ،روستایی و عشایری کشور
 .9انگیــزه مناســب نیــروی انســانی وزارتخانــه در بــه کارگیــری فناوریهــای اطالعاتــی و
ارتباطــی و مهــارت مناســب آنهــا در اســتفاده از فناور یهــای نویــن در آمــوزش مجــازی
ضعف ها
 .1تمرکزگرایــی بیــش از حــد در اداره وزارتخانــه و عــدم اســتفاده مناســب از ظرفیــت بــاالی
شــوراهای اســتانی و مناطق و همچنین معلمان و مدیران در فرایندهای مدیریتی ،نظارتی
و ارزشــیابی
 .2عــدم یکپارچگــی ســامانههای آمــاری و داشــبوردهای اطالعاتــی مــورد نیــاز بــرای
مدیریــت وزارتخانــه
 .3عــدم انســجام و بــه هــم پیوســتگی شایســته و بایســته در بیــن ظرفیتهــا و بخشهــای
مختلــف وزارتخانــه
 .4ناکافی بودن پژوهشهای سیاستی جهت ارتقاء کیفیت تصمیمگیریها و عدم ساز و
کار مناسب جهت استفاده از اندیشکدهها و نهادهای علمی و پژوهشی در تصمیم سازیها
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 .5ضعف در استقرار نظام اثربخش و کارآمد مدیریت منابع انسانی و کمبود شدید معلم
 .6ساختار سازمانی نامناسب ،غیرچابک و نامتناسب برای اجرای سند تحول
 .7پویایــی و انعطــاف انــدک در برنامــه درســی و کــم توجهــی بــه اســتفاده از بســتههای
آموزشــی بــه جــای کتــب درســی
 .8ضعــف در بهرهمنــدی هوشــمندانه از فناوریهــای نویــن آموزشــی در راســتای ارتقــاء
کیفیــت و عدالــت آموزشــی
 .9نامناس ــب ب ــودن و ضع ــف برنامهه ــای درس ــی در پاس ــخگویی ب ــه نیازه ــای جامع ــه و
مهارتهـــای مـــورد نیـــاز دانشآمـــوزان
 .10ســهم انــدک و نامناســب آموزشهــای فنــی و حرفـهای یــا مهارتی نســبت بــه آموزشهای
نظری در دوره متوســطه دوم
 .11عدم استقرار نظام جامع استعدادیابی و هدایت تحصیلی
 .12خالء نظام یکپارچه ارتقاء توانمندی و مهارتهای حرفهای معلمان
 .13ضعف در جلب و جذب مشارکت وزارتخانه ،سازمانها و نهادهای مرتبط
 .14ساز و کار ناکارآمد برای جلب مشارکت خیر ین و بخش خصوصی
 .15عدم استقرار نظام جبران خدمات و تأمین رفاه فرهنگیان
 .16فقدان نظام پایش و ارزیابی راهبردی (ارزیابی سازمانی و رتبهبندی مدارس)
 .17عــدم اســتقرار نظــام مکانیابــی مــدارس و فرســودگی و نــا ایمنــی بســیاری از فضاهــای
آموزشــی و پرورشــی
 .18استفاده روز افزون از روشهای اضطراری تأمین معلم
 .19عدم تناسب و توازن آموزشهای فنی و حرفهای بر اساس آمایش سرزمین
 .20عدم وجود نظام تربیت مدیر از سطح مدرسه تا مدیران عالی در آموزش و پرورش
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وضعیت موجود در آموزش و پرورش

 .21ضعف در مدیریت زمان آموزش و تقویم آموزشی مدارس
 .22ضعف در وصول درآمدهای اختصاصی
 .23وجــود تعــارض منافــع در بخشهــای مختلــف و عــدم شــفافیت مناســب در بخشهــا و
موضوعات مســتعد فســاد
 .24عدم توجه به سیاست پرداخت به ذینفع نهایی در واریز سرانه مدارس
 .25عــدم برخــورداری از نظــام اطالعرســانی مخاطــب محــور (دانشآمــوزان ،معلمــان و
اولیــاء)
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اصول و ارزشهای حاكم
ی
ارزشهایحاكمبربرنامه،مبتنیبرتعالیماسالمنابمحمدی،منویاتامامخمین 

علیهالرحمه

و مقام معظم رهبری ،بیانیه گام دوم انقالب اسالمی و اسناد باالدستی وزارت آموزش و
پرورش و برنامه تحولی دولت سیزدهم عبارتند از:
حاکمیــت جهانبینــی توحیــدی اســام بــر برنامههــا بــرای تحقــق حیــات طیبــه در
دانشآمــوزان
پایبندی به آرمانهای اصیل انقالب اسالمی
نگرش هدایتگرایانه و آخرتگرایانه به تعلیم و تربیت و ساحتهای ششگانه آن
توجــه بــه جایــگاه و یــژه مدرســه بــه عنــوان مهمتر یــن كانــون تعالیبخــش و هویتســاز
دانشآمــوزان
محلهمحور شدن مدارس و تعامل هدفمند و نظاممند مدرسه با خانواده و مسجد
توجه به جایگاه و یژه معلم به عنوان پیشران اصلی تعلیم و تربیت
عدالــت محــوری در تعلیــم و تربیــت و توزیــع امكانــات در عین توجه بــه اقتضائات ملی،
محلــی و آمایــش ســرزمینی
اخالق مداری و معنویتگروی
مدیریت جهادی و امید به تحقق آیندهای فاخر و متعالی در نظام آموزش و پرورش
قانونمداری و پایبندی به نظم و انضباط عمومی
نوآوری و خالقیت در ایدهپردازی و طراحی روشها و فرایندها
تقدم مصالح عمومی بر منافع فردی و گروهی
گردشنخبگانی ،جوانسازی و پویایی در مدیریت آموزش و پرورش
مشاركتجویی و استفاده از ظرفیتهای درونی و برونی در تقویت نهاد تعلیم و تربیت
استفاده هوشمندانه از فناوریهای نوین آموزشی ،اطالعاتی و ارتباطی
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رویکردها

رویکردها
محوری ــت س ــند تح ــول بنیادی ــن آم ــوزش و پ ــرورش و سیاس ـتهای ابالغ ــی تح ــول در
آمـــوزش و پـــرورش در سیاســـتگذاریها ،اولویتبندیهـــا و برنامهریزیهـــا
توجه به تمام ساحتهای ششگانه مندرج در سند تحول در فرایند تعلیم و تربیت
محوریت ارزشهای انقالبی و آداب و سبک زندگی اسالمی ایرانی و تقویت هویت ملی
روزآمدس ــازی و ارتق ــاء کارآم ــدی سیاسـ ـتها ،برنامهه ــا ،قوانی ــن و رویهه ــای نظ ــام
آمـــوزش و پـــرورش
توج ــه ب ــه کرام ــت انس ــانی فرهنگی ــان (معل ــم ،كادر و دانشآم ــوز) و ارتق ــاء منزل ــت
اجتماعـــی و حرفـــهای ایشـــان
تمرکــز ویــژه بــر ارتقــاء مدرســه به مثابه مدرســه زندگــی و کانــون هویتســاز دانشآموزان
و کانــون تربیــت محله
کیفیتبخشی و کارآمدسازی مدارس عادی دولتی ،مناطق محروم ،مرزی و عشایری
توس ــعه عدال ــت آموزش ــی و تربیت ــی و ارتق ــاء نظ ــام دسترس ــی ،به ــرهوری و بهرهمن ــدی
بـــه منابـــع و زیرســـاختهای آموزشـــی و پرورشـــی
ارتق ــاء کیفی ــت آم ــوزش و تربی ــت و ایج ــاد تن ــوع در ارای ــه خدم ــات آموزش ــی و تربیت ــی
متناس ــب ب ــا اس ــتعدادها ،تفاوته ــای ف ــردی و نیازه ــای ح ــال و آین ــده آنه ــا
نگرش سیستمی و نظاممند در مدیریت و نظارت
شفافسازی ،قانونگرایی ،اخالقمداری و انضباط آموزشی ،مالی و اداری
ایجـــاد مشـــارکت اثربخـــش و کارآمـــد معلمـــان ،خانوادههـــا ،آحـــاد مـــردم و کلیـــه
ذیصالحـــان در نظـــام آمـــوزش و پـــرورش
آیندهنگ ــری و بهرهمن ــدی هوش ــمندانه و خالقان ــه از فن ــاوری اطالع ــات و فناوریه ــای
نوی ــن آموزش ــی و تربیت ــی
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شناســـایی و مدیریـــت اســـتعدادهای علمـــی ،آموزشـــی ،مهارتـــی ،شـــغلی ،هنـــری،
فرهنگـــی و ورزشـــی دانشآمـــوزان
پرهیز از حافظهمحوری در برنامه درسی و ارتقاء هویت ،قدرت تفکر ،بینش،خالقیت
و مهارتهـا
تمرکز بر بسته یادگیری در تولید محتوا
ایج ــاد تن ــوع در س ــبکها و محیطه ــای آموزش ــی مؤث ــر و کارآم ــد متناس ــب ب ــا تن ــوع
نیازهـــای جامعـــه از یـــک ســـو و اســـتعدادها و گرایشـــات دانـــش آمـــوزان از ســـوی دیگـــر
ارتقاء جایگاه خانواده در امر تعلیم و تربیت دانش آموزان
آزاداندیش ــی ،تض ــارب آراء و اس ــتفاده از پژوهشه ــای سیاس ــتی در تصمیمس ــازیها و
اس ــتفاده حداکث ــری از ظرفی ــت اندیش ــکدهها و پژوهش ــگاههای مرتب ــط
اسـتفاده از تجربههای گذشـته و توجه به سـوابق آموزشـی و تربیتی ،سیاسـتی و اجرایی
در تصمیمگیریهـا
بهرهبرداری از تجارب موفق جهانی و منطقهای مبتنی بر اقتضائات دینی و ملی
شفافیت در اطالعات و پاسخگویی مسئوالنه
بهینهسازی منابع و ساختارهای اداری و مالی و ارتقاء بهرهوری زیرساختها و منابع
یکپارچهس ــازی و هماهنگس ــازی اه ــداف و سیاســتهای نظ ــام آم ــوزش و پ ــرورش
ب ــا س ــایر ارکان و زی ــر نظامه ــای آموزش ــی کش ــور
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اهداف

اهداف
در برنامــه حاضــر تحقــق اهــداف منــدرج در اســناد باالدســتی از جملــه منویــات مقــام معظــم رهبــری
بــا تأكیــد بــر بیانیــه گام دوم انقــاب اســامی ،قانــون اساســی بــا تأكیــد بــر اصــول ســوم ،پانزدهــم،
ل و س ــوم ،سیاســتهای كل ــی ایج ــاد تح ــول در نظ ــام آم ــوزش و پ ــرورش کش ــور،
ســیام و چهــ 
س ــند تح ــول بنیادی ــن آم ــوزش و پ ــرورش ،قان ــون اه ــداف و وظای ــف وزارت آم ــوزش و پ ــرورش،
برنامــه نقشــه جامــع علمــی کشــور ،قانــون برنامــه ششــم توســعه و ســایر قوانیــن و مقــررات و اســناد
باالدس ــتی در ح ــوزه آم ــوزش و پ ــرورش مدنظ ــر خواهن ــد ب ــود ،ام ــا اه ــم م ــوارد مزب ــور عبارتن ــد از:
 .1تح ــول در نظ ــام آم ــوزش و پ ــرورش مبتن ــی ب ــر فلس ــفهی تعلی ــم و تربی ــت اس ــامی در
جه ــت رس ــیدن ب ــه حی ــات طیب ــه (زندگ ــی ف ــردی و اجتماع ــی مطل ــوب اس ــامی) و رش ــد
و شـــکوفایی اســـتعدادهای فطـــری در همـــه ســـاحتهای شـــشگانه و ارتقـــاء کیفـــی در
حوزههـــای بینـــش ،دانـــش ،مهـــارت ،تربیـــت و ســـامت روحـــی و جســـمی دانشآمـــوزان
 .2بس ــط عدال ــت و كیفی ــت آموزش ــی و پرورش ــی ب ــه منظ ــور دس ــتیابی ب ــه اه ــداف تعیی ــن
ش ــده در س ــند تح ــول بنیادی ــن و ارتق ــاء جای ــگاه آم ــوزش و پ ــرورش از نظ ــر ش ــاخصهای

ّ
کم ــی و کیف ــی در س ــطح منطق ــه و جه ــان ب ــه عن ــوان الگ ــوی قاب ــل اقتب ــاس آموزش ــی و
تربیت ــی در بی ــن كش ــورهای جه ــان اس ــام ب ــه و ی ــژه در مح ــور مقاوم ــت
 .3ارتق ــاء نظ ــام به ــرهوری و برق ــراری نظ ــام اثربخ ــش ،کارآم ــد و بهین ــه در فراینده ــای
آموزش ــی و پرورش ــی ،تولی ــد محت ــوا و تأمی ــن زیرس ــاختهای آموزش ــی و مدیری ــت مناب ــع
انس ــانی و مال ــی
 .4ارتقــاء جایــگاه آمــوزش و پــرورش بــه عنــوان پیشــران اصلــی تحــول و پیشــرفت كشــور
ّ
و بــه مثابــه مهمتر یــن نهــاد تربیــت نیــروی انســانی ،مولــد ســرمایهی اجتماعــی و عهــدهدار
اجــرای سیاس ـتهای مصــوب و هدایــت و نظــارت بــر آن (از مهــد کــودک و پیشدبســتانی
تــا دانشــگاه) بــه عنــوان امــر حاکمیتــی بــا توســعهی همــکاری دســتگاهها
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 .5رشــد فضائــل اخالقــی و تبییــن ارزشهــای اســامی و انقالبی و پــرورش دانشآمــوزان،
شــناخت و شــکوفا کــردن و پــرورش اســتعدادهای دانشآمــوزان و تقویــت روح بررســی
و تتبــع و تحقیــق و ابتــکار و خالقیــت در تمــام زمینههــای علمــی،فنــی ،فرهنگــی و علــوم
بررســی بــا تأکیــد بــر نفــی روحیــه مدرکگرایــی و حافظــه محــوری
 .6تأمیــن مؤثــر نیــروی انســانی مــورد نیــاز آمــوزش و پــرورش و ارتقــاء علمیــت ،مهــارت،
منزلــت و کرامــت معلمــان بــه عنــوان پیشــرانهای اصلــی آمــوزش و تربیــت
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راهبردها

راهبردها
 .1بس ــط عدال ــت آموزش ــی و ارتق ــاء کیفی ــت آم ــوزش در تم ــام س ــاحتهای شـ ـشگانه
تعلی ــم و تربی ــت
 .2تمرکززدایــی و توســعه مشــاركت ،از طر یــق تقویــت تنظیمگــری بــه جــای تصدیگــری
و ایجــاد بســترهای الزم بــرای ایفــای نقــش ذینفعــان نهــاد تعلیــم و تربیــت (معلمــان،
ن محتــوا ،مدیریــت ،تأمیــن زیرســاختها،
خانوادههــا ،مدیــران منطق ـهای و  ،)...در تأمی ـ 
ارزشــیابی و نظــارت
 .3هوشمندســازی و اســتفاده حداکثــری از فناوریهــای نویــن در فرایندهــای آموزشــی و
تربیتــی ،مدیریــت ،ارزشیابــی و نظــارت و شــفافیت
 .4تقویــت مهارتهــای زندگــی و شــغلی بــرای دانشآمــوزان و آموزشهــای فنــی و حرفـهای
متناســب با آمایش ســرزمین
 .5ارتقاءكیفیــت نظــام تأمیــن و تربیــت منابــع انســانی و تقویــت دانشــگاه فرهنگیــان و
شــهیدرجایی
 .6اصالح ساختارها و فرایندهای اجرایی ،اداری و مالی متناسب با سند تحول
 .7ارتقاء معیشت ،منزلت و کرامت معلمان
 .8ارتقاء سالمت جسمی و روحی و فعالیتهای پرورشی دانشآموزان
 .9تسهیل دسترسی و ارتقاء بهرهوری فضا و تجهیزات آموزشی،پرورشی و ورزشی
 .10توجه و تمركز ویژه به دوره پیش از دبستان و ابتدایی
 .11ارتقــاء جایــگاه بینالمللــی آمــوزش و پــرورش از طر یــق افزایش کیفیت آموزش ،توســعه
همکاریهــای بینالمللــی و مشــارکت فعــال ،الهامبخــش و اثربخــش در مجامــع جهانــی و
منطقـهای حــوزه تعلیــم و تربیت
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الف) برنامهها و اقدامات مربوط به مسائل اولویتدار

 -1بازگشایی مدارس و حضوری شدن آموزشها

تالش برای تکمیل واکسیناسیون کادر مدارس ،معلمان و دانشآموزان
تفوی ــض اختی ــار ب ــه ش ــوراهای آم ــوزش و پ ــرورش منطق ــه و شهرس ــتان ب ــه منظ ــور
تصمیمگی ــری در م ــورد حض ــوری ب ــودن ،مج ــازی ب ــودن ی ــا ترکیب ــی ب ــودن آموزشه ــا،
ترکیببن ــدی و مدیری ــت تع ــداد دانشآم ــوزان حض ــوری ب ــا توج ــه ب ــه مقط ــع تحصیل ــی
و  ...در هماهنگ ــی کام ــل ب ــا س ــتاد کرون ــا
جلب مشارکت حداکثری اولیاء دانشآموزان در همکاری با مدارس
تدارک مقدمات الزم برای اجرای پروتکلهای بهداشتی در مدارس

 -2تأمین کمبود شدید معلم
طراح ــی دورهه ــای دو س ــاله و س ــه س ــاله تربی ــت معل ــم در دانش ــگاه فرهنگی ــان و
ش ــهید رجای ــی
اســـتفاده از ظرفیتهـــای نخبگانـــی نظـــام آمـــوزش عالـــی و دانشـــگاههای کشـــور
(پـــس از پیشبینـــی ضوابـــط قانونـــی و زیـــر نظـــر دانشـــگاه فرهنگیـــان)
ظرفیتهـــای آزمـــون اســـتخدامی مـــاده  28اساســـنامه دانشـــگاه فرهنگیـــان بـــه
همـــراه دوره یكســـاله آموزشـــی دانشـــگاه مزبـــور
ســـاماندهی نیـــروی انســـانی فعلـــی وزارتخانـــه و ایجـــاد تســـهیالت مالـــی بـــه نفـــع
گروههـــای معلمـــان
اســتفاده از حــق التدریــس معلمــان شــاغل و بازنشســته بــا امــكان پرداخــت ماهانــه
حقالزحمـــه
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ارتقــاء دانشــگاه فرهنگیــان بــه لحــاظ بودجــه و امکانــات بــه منظــور ارتقــاء ظرفیــت
پذی ــرش دانش ــجو (میانم ــدت)
اصالح نظام بازنشستگی فرهنگیان ضمن تأمین حقوق آنها

 -3پرداخت مطالبات معوق معلمان
رایزن ــی مناس ــب ب ــا رئی ــس محت ــرم جمه ــور و نماین ــدگان محت ــرم مجل ــس و س ــازمان
برنام ــه و بودج ــه جه ــت تخصی ــص منب ــع الزم

 -4ساماندهی مطالبات استخدامی
تصویب قانون جذب و تأمین نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش توسط مجلس
تهی ــه آئی ــن نام ــه اجرای ــی توس ــط ش ــورای عال ــی آم ــوزش و پ ــرورش جه ــت ارائ ــه ب ــه
هی ــأت وزی ــران
تشــکیل کارگــروه تخصصــی مشــترک بیــن آمــوزش و پــرورش و ســازمان امــور اداری
و اس ــتخدامی جه ــت بررس ــی وضعی ــت ه ــر ی ــک از متقاضی ــان و تصمیمگی ــری الزم در
ه ــر م ــورد توس ــط کارگ ــروه تخصص ــی مزب ــور

 -5ساماندهی وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان
تعیین شخصیت حقوقی صندوق
اصالح اساسنامه صندوق و تصویب آن در مجلس شورای اسالمی
تعیین جایگاه فرهنگیان به عنوان سهامدار صندوق نه سپردهگذار
تعیین ساز و کار نظارت شفاف فرهنگیان بر صندوق
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تعیین محدوده فعالیتهای صندوق
ایج ــاد زمین ــه مناس ــب ب ــرای تس ــهیالت مناس ــب صن ــدوق ب ــه فرهنگی ــان از قبی ــل
تأمیـــن کمـــک هزینـــه مســـکن ،بیمـــه تکمیلـــی و تســـهیالت ســـفر

 -6استقرار نظام رتبهبندی معلمان
حمایــت از تصویــب الیحــه رتبــه بنــدی در مجلــس و تــاش بــرای تــدارک زمینههــای
الزم و رفــع نواقــص احتمالــی جهــت تصویــب الیحــه در مجلــس در هماهنگــی کامــل بــا
کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات و ســازمان برنامــه و بودجــه و ســازمان امــور اســتخدامی
اجرای مصوبه مجلس در خصوص رتبهبندی معلمان بعد از تصویب
تهی ــه آئیننام ــه اجرای ــی قان ــون رتبهبن ــدی معلم ــان توس ــط ش ــورای عال ــی آم ــوزش
و پ ــرورش جه ــت ارائ ــه ب ــه هی ــأت وزی ــران
تـــدارک ســـاز و کار مهـــارت افزایـــی و ســـنجش صالحیتهـــای مصـــرح در قانـــون
رتبهبنـــدی معلمـــان

 -7اجـ ــرای س ــند تح ــول بنیـ ــادین آم ــوزش و پ ــرورش و سیاس ـتهای ابالغ ــی
تح ــول

تهیــه قوانیــن و لوایــح مــورد نیــاز بــرای اجــرای ســند تحــول بنیادیــن و سیاس ـتهای
ابالغــی کــه یــا در ســند بــه صــورت صر یــح ذکــر شــدهاند یــا بــه طــور ضمنــی در ســند بــه
آن اشــاره شــده اســت
تهیـــه الیحـــه نگاشـــت نهـــادی اجـــرای ســـند تحـــول بنیادیـــن و ارائـــه بـــه مجلـــس
شـــورای اســـامی جهـــت تصویـــب
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طراحـــی شـــاخصهای کیفـــی و کمـــی کنتـــرل میـــزان پیشـــرفت اجرایـــی شـــدن
ســـند تحـــول و سیاســـتهای ابالغـــی
تشکیل و فعال سازی کارگروه ارتقا و بهروز رسانی سند تحول بنیادین
ب ــه روزآوری و تنقی ــح قوانی ــن و مق ــررات آم ــوزش و پ ــرورش و س ــازمانهای تابع ــه
متناس ــب ب ــا س ــند تح ــول
گفتمانسازی در تبیین و توضیح سند تحول برای فرهنگیان
بازنگـــری در ســــــاختارهای ســـتاد و ســـازمانهای تابعـــه متناســـب بـــا داللتهـــای
س ــند تح ــول بنیادی ــن

ب) برنامهها و اقدامات مربوط به راهبردهای یازدهگانه

 -1بسط عدالت آموزشی و ارتقاء کیفیت آموزش

 .1تولی ــد ،تألی ــف ،چ ــاپ و توزی ــع کت ــب درس ــی ،نش ــریات کم ــک آموزش ــی و دیگ ــر
اجـــزاء بســـتههای یادگیـــری بـــا رعایـــت سیاســـت چنـــد تألیفـــی و تنـــوع محصولـــی و
ب ــا عنای ــت ب ــهاص ــل  15قان ــون اساس ــی ،متناس ــب ب ــا اقتضائ ــات زندگ ــی روس ــتایی،
عشـــایری و شـــهری
 .2استانداردسازی مواد و رسانههای آموزشی
 .3اســتفاده حداکثــری از بســتر آمــوزش مجــازی رســمی وزارتخانــه در دسترســی آســان
و ارزان دانشآم ــوزان سراس ــر کش ــور ب ــه اج ــزاء بس ــتههای یادگی ــری
 .4توزیـــع عادالنـــه فرصتهـــا ،منابـــع مالـــی و انســـانی و زیرســـاختها و تجهیـــزات
آموزشـــی و كمـــك آموزشـــی
 .5توجه به آمایش سرزمین در استقرار زیرساختهای آموزشی ،پرورشی و ورزشی
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 .6تقویــت آمــوزش و پــرورش مــدارس اســتثنایی و حمایــت از دانشآمــوزان بــا نیازهــای
ویــژه (معلــول)
 .7اهتم ــام بیش ــتر جه ــت تعلی ــم و تربی ــت دانشآم ــوزان بیسرپرس ــت بیبضاع ــت و
محرومی ــن  ،عش ــایری و نق ــاط م ــرزی
 .8حمایت از آموزش و پرورش دانشآموزان در سكونتگاههای غیررسمی و حاشیه شهرها
 .9كمك به مدارس شبانهروزی و خوابگاههای دانشآموزی
 .10بـــه کارگیـــری امکانـــات ویـــژه و انجـــام اقدامـــات الزم در زمینـــه تعلیـــم و تربیـــت
فرزنـــدان ایثارگـــران
 .11تسهیل دسترسی به كتب درسی نیمبها و رایگان در مناطق محروم
 .12بازنگ ــری در اساس ــنامه م ــدارس نمون ــه دولت ــی و س ــمپاد در جه ــت توس ــعه اس ــتقرار
آنه ــا در مناط ــق ك ــم برخ ــوردار
 .13جذب بازماندگان از تحصیل و انسداد مبادی بیسوادی
 .14نقشآفرین ــی س ــازمان پژوه ــش و برنامهری ــزی آموزش ــی در ال ــزام س ــازمان س ــنجش
بــه طراحــی ســواالت آزمــون سراســری از محتــوای كتــب درســی

 -2تمرکززدایی و توسعه مشارکت ،تنظیمگری و مدرسهمحوری
 .1واگذاری بخشهای مهمی از اختیارات (مدیریت تقویم آموزشی ،مدیریت و تأمین
زیرساخت) به شوراهای آموزش و پرورش استانی ،منطقهای و شهرستانی و مدارس
 .2اصــاح قوانیــن ،مقــررات و ســاختار ســازمانی بــرای جلــب مشــارکت اولیــاء ،مــردم،
دانش ــگاهها ،حوزهه ــای علمی ــه ،نهاده ــای دولت ــی و بخ ــش غیردولت ــی و ش ــفافیت و
نظ ــارت در عملک ــرد آنه ــا
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 .3اصـــاح آییننامـــه اجرایـــی مـــدارس جهـــت مدرســـهمحوری و ارتقـــاء مدیریـــت
آموزشـــگاهی بـــه منظـــور ایجـــاد انعطـــاف و چابکـــی در تصمیمگیـــری و برنامهریـــزی
اجرایـــی و تبدیـــل مدرســـه بـــه عنـــوان کانـــون تربیـــت محلـــه
 .4استقرار نظام مشارکت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش
 .5ارتب ــاط مس ــتمر ب ــا اولی ــاء دانشآم ــوزان و حمای ــت از نقشآفرین ــی آنه ــا در تعلی ــم و
تربی ــت
 .6توس ــعهی مش ــارکت م ــردم و نهاده ــای مدیری ــت ش ــهری در اح ــداث و نگه ــداری
مـــدارس و فضاهـــای فرهنگـــی و ورزشـــی
 .7اسـتفاده از مشـارکت معلمـان در تولیـد محتـوای آموزشـی (بسـته یادگیـری ،آمـوزش
مجـازی ،باز یهـای آموزشـی)
 .8تقوی ــت س ــاختارهای علم ــی در مدیری ــت و ارزیاب ــی آموزش ــی و تربیت ــی آم ــوزش و
پـــرورش از جملـــه گروههـــای آموزشـــی در ســـطح شهرســـتان و اســـتان
 .9فراهمســازی زمینــه تولیــد و توزیــع محتــوای آموزشــی از ســوی معلمــان و ذینفعــان
آموزش ــی و پروش ــی ب ــرای تس ــهیل در بهرهمن ــدی دانشآم ــوزان در بس ــترهای آم ــوزش
مج ــازی وزارتخان ــه
 .10ارتق ــاء مش ــاركت فرهنگی ــان و خانوادهه ــا در نظارته ــا و ارزیابیه ــای حرفــهای و
علم ــی و عموم ــی
 .11تقویـــت گروههـــای آموزشـــی و اســـتفاده از ظرفیـــت آنهـــا در ســـنجش صالحیـــت
حرفـــهای معلمـــان و بهســـازی فرایندهـــای یاددهـــی ـ یادگیـــری
 .12افزای ــش تعام ــل م ــدارس ب ــا خانوادهه ــا و تقوی ــت کارکرده ــای خان ــواده در تعلی ــم و
تربیــت رســمی و غیررســمی
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 .13بهرهب ــرداری مؤث ــر از ظرفیته ــای بخ ــش دولت ــی و غیردولت ــی در ارتق ــاء كیفی ــت
آموزش ــی و پرورش ــی
 .14اســـتفاده از ظرفیـــت كانونهـــای فرهنگـــی مســـاجد و انجمـــن اولیـــا مربیـــان و
هیأتهــای امنــای مدارس،كانــون پــرورش فكــری كــودكان و نوجوانــان و فدراســیون
ورزش دانشآمـــوزی ،جهـــت اداره مـــدارس در ســـاعات غیرآموزشـــی و دورههـــای
آموزش ــی و محلهمح ــور ش ــدن م ــدارس ب ــرای توانمندس ــازی دانشآم ــوزان و والدی ــن،
فعالیتهـــای فـــوق برنامـــه ،آمـــوزش مهارتهـــای زندگـــی  ،ترویـــج فعالیتهـــای
ورزشـــی و فرهنگـــی دانشآمـــوزان و والدیـــن در اوقـــات غیرآموزشـــی مـــدارس
 .15تعمیـــم و ترویـــج وقـــف آموزشـــی و پرورشـــی در زمینههـــای كیفیتبخشـــی بـــه
آمـــوزش ،ارتقـــا تغذیـــه و ســـامت دانشآمـــوزان

 -3هوشمندســـازی و اســـتفاده حداکثـــری از فناوریهـــای نویـــن در
فراینده ــای آموزش ــی و تربیت ــی ،مدیری ــت ،ارزشیاب ــی و نظ ــارت و ش ــفافیت
 .1ســـاماندهی نظـــام آمـــار و اطالعـــات و فنـــاوری جامـــع و اســـتقرار رویههـــای نویـــن
الكترونیك ــی از س ــتاد ت ــا مدرس ــه
 .2یكپارچهسـازی سـامانهها و بهرهبـرداری از كالن دادههـا به منظور بهبـود فرایندهای
مدیریتـی و اسـتفاده بهینـه از منابـع موجـود بویـژه منابـع مالـی و نیروی انسـانی
 .3اســـتفاده از فناوریهـــای اطالعاتـــی و ارتباطـــی در نظـــام مكانیابـــی مـــدارس و
اماكـــن آموزشـــی ،تربیتـــی و ورزشـــی
 .4اس ــتقرار س ــامانه نظ ــارت و ارزش ــیابی م ــدارس جه ــت تحق ــق مش ــاركت خانوادهه ــا،
معلم ــان و مدی ــران در ای ــن زمین ــه
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 .5تعمیـــم و تقویـــت آموزشهـــای مجـــازی ،تولیـــد بســـتههای یادگیـــری وکتابهـــای
الکترونیکـــی
 .6اســتفاده از مشــاركت خیر یــن و نهادهــای عمومــی در تأمیــن ســختافزار مــورد نیــاز
دانشآم ــوزان ب ــا اولوی ــت مناط ــق مح ــروم
 .7ســـاماندهی و اســـتفاده مؤثـــر از ظرفیتهـــای رســـانهای ،ارتباطـــی ،معلمـــان و
خانوادههـــادر بهبـــود آمـــوزش مجـــازی رســـمی
 .8تجهیز مدارس به سخت افزار و نرمافزارهای ارائه و تولید محتوای آموزشی و پرورشی

 -4تقوی ــت آموزشه ــای مهارته ــای زندگ ــی و ش ــغلی ب ــرای دانشآم ــوزان
و آموزشه ــای فن ــی و حرف ـهای متناس ــب ب ــا آمای ــش س ــرزمین

 .1آم ــوزش حداق ــل ی ــک مه ــارت م ــورد نی ــاز جامع ــه ب ــه دانشآم ــوزان متناس ــب ب ــا
ســـن و جنـــس و بـــا رعایـــت اولویتهـــای منطقـــهای و شـــرایط بومـــی
 .2افزایش سهم آموزشهای مهارتی در نظام آموزش و پرورش (دوره دوم متوسطه)
 .3رصـد دائمـی ظرفیتهـای محیطـی و اقتضائـات اجتماعی و تنظیـم ظرفیت پذیرش
و توزیـع متعـادل و متـوازن دانشآمـوزان در شـاخهها و رشـتههای تحصیلـی دوره دوم
متوسـطه متناسـب بـا ظرفیتهـا و نیازهـای حـال و آینـده بـازار کار و اشـتغال کشـور
 .4طراح ــی و اج ــرای رش ــتههای تحصیل ــی جدی ــد و کارب ــردی در ش ــاخههای تحصیل ــی
فن ــی و حرفــهای و کار و دان ــش متناس ــب ب ــا ظرفیته ــا و نیازه ــای ح ــال و آین ــده ب ــازار
کار و اش ــتغال کش ــور
 .5تقویت مدارس و هنرستانهای فنی و حرفهای و کار و دانش و اولویتدهی به آنها
در تأمین و تخصیص منابع و زیرساخت-های مالی ،فیزیکی انسانی و فناوری مورد نیاز
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 .6ایج ــاد س ــاز و کاره ــای قانون ــی و نظ ــام حمایت ــی و تش ــویقی وی ــژه ب ــرای دانشآم ــوزان
ش ــاخهها و رش ــتههای تحصیل ــی فن ــی ،حرفــهای و کار و دان ــش جه ــت ادام ــه تحصی ــل
و ورود زودهنــگام بــه بــازار کار و اشــتغال کشــور
 .7اســتفاده از ظرفیــت شــركتهای دانــش بنیــان و صنایــع نویــن و دارای ارزش افــزوده
بـــاال در بخشهـــای دولتـــی و غیردولتـــی جهـــت مهارتآمـــوزی و هدایـــت شـــغلی
دانشآمـــوزان و معلمـــان بـــا رعایـــت مالحظـــات تربیتـــی
 .8استعدادیابی كارآمد و هدایت تحصیلی مؤثر دانشآموزان
 .9استفاده از ظرفیت اردوهای دانش آموزی جهت كسب مهارتهای زندگی
 .10اصـــاح برنامـــه درســـی ملـــی بـــه منظـــور ارتقـــاء بعـــد مهارتافزایـــی در برنامــــــه
درســـی ملـــی
 .11توانمندسازی مشاوران و اصالح نظام آموزش مشاوره در سطح مدارس
 .12استفاده از ظرفیت رسانه ملی در ارتقاء مهارتهای زندگی و شغلی دانشآموزان

 -5ارتقاءكیفی ــت نظ ــام تأمی ــن و تربی ــت مناب ــع انس ــانی و تقوی ــت دانش ــگاه

فرهنگی ــان و ش ــهیدرجایی

 .1شناســـایی ،جـــذب و انتخـــاب افـــراد صالـــح بـــرای تعلیـــم و تربیـــت در چارچـــوب
قوانیـــن و مقـــررات
 .2آم ــوزش كارآم ــد و مس ــتمر معلم ــان و کارکن ــان وزارتخان ــه ب ــه منظ ــور ارتق ــاء س ــطح
توانمن ــدی علم ــی و ش ــغلی آن ــان
 .3توســـعه ظرفیـــت کمـــی و کیفـــی دانشـــگاههای فرهنگیـــان و شـــهید رجایـــی بـــا
اســـتفاده از امکانـــات موجـــود نظـــام آمـــوزش عالـــی کشـــور
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 .4متنوعســـازی روشهـــای تربیـــت و تأمیـــن معلـــم بـــرای عبـــور از بحـــران کمبـــود
شـــدید معلـــم در شـــرایط موجـــود بـــا نظـــارت دانشـــگاه فرهنگیـــان
 .5پیشبینی قانون تأمین و تربیت نیروی انسانی در آموزش و پرورش
 .6بازنگ ــری و اص ــاح برنام ــه درس ــی تربی ــت معل ــم مبتن ــی ب ــر برنام ــه درس ــی مل ــی و
اقتضائـــات ســـاحتهای شـــشگانه تعلیـــم و تربیـــت
 .7اص ــاح س ــاز و کار ارتق ــاء علم ــی و ارتق ــاء مرتب ــه اعض ــای هی ــأت علم ــی دانش ــگاه
فرهنگی ــان و ش ــهید رجای ــی مبتن ــی ب ــر مأموری ــت اصل ــی آنه ــا
 .8اصـــاح هـــرم اعضـــای هیـــأت علمـــی دانشـــگاه فرهنگیـــان و شـــهید رجایـــی بـــا
تبدیـــل وضعیـــت معلمـــان دارای دکتـــری تخصصـــی و ســـوابق درخشـــان
 .9اصالح نظام ساماندهی معلمان در جهت افزایش بهرهوری نیروی انسانی
 .10س ــاماندهی و توزی ــع متع ــادل و مت ــوازن معلم ــان و نیروه ــای انس ــانی در مناط ــق
مختلـــف کشـــور بـــا توجـــه بـــه نیازســـنجی دقیـــق در دورههـــا ،شـــاخهها و رشـــتههای
تحصیلـــی و اقتضائـــات فـــردی و جنســـیتی دانشآمـــوزان
 .11تعیین تكلیف مطالبات استخدامی فرهنگیان و متقاضیان موجود

 -6اصالح ساختارها و فرایندهای اجرایی ،اداری و مالی
 .1اصـــاح نظـــام بودجهریـــزی وزارت آمـــوزش و پـــرورش بـــا تأكیـــد بـــر پیشبینـــی
برنامههـــای كیفیـــت بخشـــی آموزشـــی و پرورشـــی
 .2اجرای سیاست پرداخت به ذینفع نهایی در اداره امور مالی از جمله سرانه مدارس
 .3شفافسازی منابع و مصارف مالی در تمام سطوح و سازمانها
 .4بسترس ــازی جه ــت تأمی ــن مناب ــع مال ــی پای ــدار از طر ی ــق فعالی ــت م ــدارس و مراك ــز
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آموزش ــی و پرورش ــی بص ــورت درآم ــد ـ هزین ــه
 .5فعالســـازی ظرفیـــت و بســـترهای درآمدزایـــی و اقتصـــادی آمـــوزش و پـــرورش از
جملـــه افزایـــش بهـــرهوری زیرســـاختهای و فضاهـــای موجـــود
 .6فعالس ــازی ظرفی ــت قان ــون تنظی ــم برخ ــی از مق ــررات مال ــی ،اداری و پش ــتیبانی
وزارت آمـــوزش و پـــرورش جهـــت تأمیـــن منابـــع مالـــی آمـــوزش و پـــرورش
 .7بازمهندسی ساختار اداری مالی و بودجه متناسب با اهداف سند تحول
 .8اصـــاح ســـاختار ســـازمانی بـــا رویكـــرد چابكســـازی و منطقیســـازی ســـاختار
ســـتاد ،اســـتانها و ۷۰۰منطقـــه آمـــوزش و پـــرورش
 .9اصالح اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان
 .10مدیریت دانش و مدیریت دادهمحور در فرایندهای اداری
 .11اســـتقرار نظـــام ارزیابـــی عملكـــرد ســـازمانی مبتنـــی بـــر اهـــداف و شـــاخصهای
اســـتاندارد بـــا هـــدف اصـــاح فرایندهـــا و ســـاختارها
 .12استقرار نظام جامع رصد ،نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام آموزش و پرورش

 -7ارتقاء معیشت ،منزلت و کرامت معلمان
 .1اجــرای نظــام رتبهبنــدی معلمــان و اســتقرار نظــام پرداختهــا براســاس تخصــص و
نظــام شایســتگیها و عملكــرد رقابتــی و مهندســی نیــروی انســانی براســاس ســند تحــول
و نقشــه جامــع علمــی كشــور در چارچــوب قوانیــن و مقــررات
 .2تسریع در پرداخت مطالبات بازنشستگی فرهنگیان و حقالتدریس معلمان
	.3كمــك بــه تأمیــن مســكن فرهنگیــان از طر یــق اعتبــارات قابــل پیشبینــی در قوانیــن
بودجــه ســنواتی ،پرداخــت تســهیالت بانكــی و طرحهــای مســكن حمایتــی دولــت
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 .4تعییـــن جایـــگاه حقوقـــی فرهنگیـــان بـــه عنـــوان ســـهامداران صنـــدوق ذخیـــره
فرهنگی ــان در جه ــت ارتق ــاء وضعی ــت رفاه ــی و معیش ــتی معلم ــان از طر ی ــق اص ــاح
اساســـنامه صنـــدوق
 .5اص ــاح قوانی ــن و مق ــررات مدیری ــت مناب ــع انس ــانی (نظ ــام پرداخ ــت ،تس ــهیالت
رفاهـــی ،بازنشســـتگی و)...
 .6تســهیل در تأمین ســفر و گردشــگری آســان و ارزان فرهنگیان و تقویت زیرســاختهای
اردوگاهــی ،كانونهــای تربیتــی و خانههــای معلــم
 .7افزایش بهرهوری و ارتقاء خدمات پشتیبانی بیم ه تكمیلی فرهنگیان
 .8افزای ــش ظرفی ــت و بهب ــود كیفی ــت خدم ــات درمان ــی و بهداش ــتی مراك ــز بهداش ــتی و
درمان ــی فرهنگی ــان
 .9ارائه خدمات ورزشی رایگان به فرهنگیان از محل زیرساختهای تابعه
 .10همكاری و هماهنگی با سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی جهت
تولید و پخش فیلم و مستند و پویانمایی در خصوص منزلت و جایگاه واالی معلمان

 -8ارتقاء سالمت جسمی و روحی و فعالیتهای پرورشی دانشآموزان
 .1بسترسازی جهت بازگشایی مدارس با تأكید بر حفظ سالمت دانشآموزان و معلمان
 .2توســعه و تعمیــم تربیــت بدنــی در ســطح مــدارس و مراکــز آموزشــی و تأمیــن ،حفــظ
و ارتق ــاء س ــامت جس ــمی ،روان ــی و اجتماع ــی دانشآم ــوزان
 .3فراهمســـازی زمینـــه اســـتفاده دانشآمـــوزان و خانوادههـــا از محوطـــه مـــدارس،
اماک ــن و فضاه ــای آموزش ــی و پرورش ــی در س ــاعات غیرآموزش ــی (بخص ــوص در نوب ــت
عصـــر و تعطیـــات آخـــر) بـــرای شـــركت در برنامههـــا و فعالیتهـــای ورزشـــی
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 .4مناسبســـازی محوطـــه مـــدارس بـــرای فعالیـــت دختـــران و احـــداث اماکـــن و
ســـالنهای ورزشـــی مناســـب ایشـــان در محوطـــه یـــا مجـــاورت مـــدارس
 .7رش ــد س ــواد حركت ــی دانشآم ــوزان و فراهمس ــازی زمین ــه آم ــوزش حداقل ــی ی ــک
رش ــته ورزش ــی در ه ــر پای ــه كالس ــی
 .6بهرهمندی از ظرفیتهای تربیتبدنی مدارس و ورزش مدارس در ترویج رفتار و
منش پهلوانی و اخالقی و ارتقاء سطح مهارتهای اجتماعی و روانشناختی دانشآموزان
 .7بهرهمنـــدی از ظرفیتهـــای تربیـــت بدنـــی و ورزش مـــدارس در توســـعه و ترویـــج
ورزش همگانــی در جامعــه و كمــك بــه رشــد ورزش قهرمانــی كشــور از طر یــق تعمیــم و
تمرك ــز ب ــر اس ــتعدادیابی ورزش ــی
 .8پیش ــگیری از آس ــیبهای اجتماع ــی دانشآم ــوزان و والدی ــن و تقوی ــت و فراگی ــری
نظـــام مراقبتهـــای اجتماعـــی دانشآمـــوزان
	.9كمـــك بـــه بهبـــود تغذیـــه دانشآمـــوزان مناطـــق محـــروم و حمایـــت از توزیـــع
بس ــتههای تغذیــهای و مکمله ــای داروی ــی و غذای ــی ب ــرای دانشآم ــوزان ب ــا اولوی ــت
دختـــران ،فرزنـــدان خانوادههـــای نیازمنـــد  ،خانوادههـــای پرجمعیـــت و بـــا اولویـــت
مناطـــق محـــروم و كمتـــر برخـــوردار
 .10رصـــد وضعیـــت ســـامت جســـمانی دانشآمـــوزان و توجـــه بـــه ناهنجاریهـــای
قامتـــی و حرکتـــی و کمبـــود ریزمغذیهـــا بـــا اولویـــت دختـــران
 .11توســعه و تســهیل اردوهــا و ســفرهای فرهنگــی دانشآمــوزی بــه ویــژه اردوهــای زیارتی
و راهیــان نور
 .12تروی ــج و نهادینهس ــازی ارزشه ــای مل ــی ،دین ــی و انقالب ــی در بی ــن دانشآم ــوزان
و فرهنگی ــان از طر ی ــق آموزشه ــای رس ــمی و غیررس ــمی
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 .13نهادینهسازیاحترامبهوالدین،خانوادهوسالمنداندرفعالیتهایآموزشیوپرورشی

 -9تسهیلدسترسیوارتقاءبهرهوریفضاوتجهیزاتآموزشی،پرورشیوورزشی
 .1تالش برای تكمیل پروژههای نیمهتمام آموزشی ،پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش
 .2طراح ــی ،س ــاخت ،توس ــعه ،تجهی ــز و ایج ــاد تن ــوع در محیطه ــای یادگی ــری مانن ــد
پژوهشســـراها ،نمایشـــگاهها و اردوگاههـــا و موزههـــای تخصصـــی
 .3تدویـــن و اجـــرای ســـاز و كارهـــای اثربخـــش بـــرای شناســـایی ،جـــذب و تســـهیل
فعالیـــت خیر یـــن مدرسهســـاز
 .4هویتبخش ــی ب ــه فضاه ــای آموزش ــی ،تربیت ــی و ورزش ــی ب ــا تدوی ــن و پیادهس ــازی
الگوه ــای آموزش ــی مبتن ــی ب ــر ش ــاخصهای معم ــاری اس ــامی ایران ــی
 .5توزی ــع عادالن ــه تجهی ــزات و وس ــایل آزمایش ــگاهی ب ــا تمرك ــز ب ــر مناط ــق مح ــروم و
دانشآمـــوزان بـــا نیازهـــای ویـــژه (معلـــول)
 .6توســـعه ،متناسبســـازی و مقاومســـازی فضاهـــای آموزشـــی ،تربیتـــی و ورزشـــی
دانشآمـــوزان بـــا نیازهـــای ویـــژه (معلـــول)
 .7نوسازی ،مقاومسازی و تجهیز زیرساختهای آموزشی ،پرورشی و ورزشی
 .8تأمین زیرساختهای مناسب گرمایشی و سرمایشی برای مدارس و مراكز آموزشی
 .9تدوی ــن ش ــاخص و معیاره ــای مكانیاب ــی فضاه ــای آموزش ــی و تربیت ــی و ورزش ــی
مبتن ــی ب ــر آمای ــش س ــرزمینی و تح ــوالت جمعیت ــی
 .10ســاماندهی مــدارس موجــود و جانمایــی مــدارس جدیــد بــا رویکــرد ایجــاد مــدارس
متوســـط و بـــزرگ بـــا در نظـــر گرفتـــن تحـــوالت جمعیتـــی ،رعایـــت اصـــول و ضوابـــط
همجـــواری ،ویژگیهـــای محیطـــی ،نـــوع اقلیـــم و ســـهولت در دسترســـی
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 -10توجه و تمركز ویژه به دوره پیش از دبستان و ابتدایی
 .1استقرار سازمان تعلیم و تربیت كودك و ساماندهی وضعیت مهدهای كودك
 .2گزینش و تربیت بهتر ین و کارآمدتر ین معلمان برای دوره ابتدایی
 .3ایجاد تسهیالت ویژه برای دانشجو معلمان دوره ابتدایی
 .4پرداخت فوقالعاده مناسب به معلمان چندپایه در مدارس ابتدایی
 .5گزینش و همكاری در تربیت بهتر ین و کارآمدتر ین مربیان برای دوره پیش از دبستان
	.6كمــك بــه آمــادهســازی کــودکان بــرای ورود بــه نظــام آمــوزش و پــرورش رســمی و
عموم ــی کش ــور
 .7توسعه فضاها وتجهیزات آموزشی ،پرورشی و ورزشی خاص کودکان
 .8غن ــی س ــازی اوق ــات فراغ ــت ك ــودكان و آم ــوزش مهارته ــای زندگ ــی ب ــه ایش ــان
ب ــا اس ــتفاده حداکث ــری از ت ــوان کان ــون پ ــرورش فک ــری ک ــودک و نوج ــوان
 .9س ــاماندهی و استانداردس ــازی م ــواد و رس ــانههای آموزش ــی مخص ــوص دوره قب ــل
از دبس ــتان و دوره ابتدای ــی
 .10حمایـــت از تولیـــدات فرهنگـــی ویـــژه كـــودكان از جملـــه فیلـــم كـــودك ،مســـتند،
انیمیشـــن (پویانمایـــی) و ماننـــد آنهـــا و نظـــارت بـــر محتـــوای آثـــار مربـــوط
 .11حمای ــت از توزی ــع و تس ــهیل دسترس ــی ب ــه آث ــار فرهنگ ــی وی ــژه ك ــودكان در مناط ــق
مح ــروم ،روس ــتایی و آس ــیبپذیر
 .12ایجــاد امکانــات الزم جهــت رشــد و پــرورش فکــری و ذوقــی کــودکان و نوجوانــان
ب ــا افزای ــش به ــرهوری م ــدارس ،مراك ــز آموزش ــی و پرورش ــی موج ــود و مراک ــز کان ــون
پ ــرورش فک ــری ک ــودک و نوج ــوان
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 -11ارتقــاء جایــگاه بینالمللــی آمــوزش و پــرورش از طر یــق افزایــش کیفیــت

آم ــوزش ،توس ــعه همکاریه ــای بینالملل ــی و مش ــارکت فع ــال ،الهامبخ ــش

و اثربخــش در مجامــع جهانــی و منطق ـهای حــوزه تعلیــم و تربیــت

 .1افزای ــش کیفی ــت آم ــوزش ب ــه وی ــژه در حوزهه ــای س ــواد خوان ــدن ،ریاض ــی و عل ــوم ب ــه
منظ ــور ارتق ــاء رتبهه ــای بینالملل ــی آم ــوزش و پ ــرورش کش ــور در س ــطح جهان ــی
 .2توســـعه همکاریهـــای بینالمللـــی بـــا اولویـــت کشـــورهای جهـــان اســـام و
بهرهگیـــری هوشـــمند از تجربیـــات جهانـــی در حـــوزه آمـــوزش و پـــرورش
 .3مشـــارکت فعـــال و اثربخـــش در ســـازمانها و مجامـــع بینالمللـــی و اثرگـــذاری بـــر
تنظی ــم قواع ــد ،معیاره ــا و اس ــتانداردهای آموزش ــی و تربیت ــی بینالملل ــی جه ــت حف ــظ
و صیان ــت از آرمانه ــای تربیت ــی و مناف ــع مل ــی کش ــور
 .4طراحـــی نظـــام آمـــوزش بیـــن الملـــل بـــا تأکیـــد بـــر تدویـــن برنامههـــای درســـی
بینالملل ــی مبتن ــی ب ــر س ــند تح ــول بنیادی ــن آم ــوزش و پ ــرورش و س ــند برنام ــه درس ــی
مل ــی و ایج ــاد و توس ــعه م ــدارس بینالملل ــی در داخ ــل و خ ــارج از کش ــور جه ــت ج ــذب
و آم ــوزش دانشآم ــوزان ایران ــی و غی ــر ایران ــی ب ــا محوری ــت کش ــورهای اس ــامی
 .5تحول در گزینش و اعزام معلمان به مدارس خارج کشور
 .6اس ــتقرار نظ ــام بینالملل ــی تألی ــف ای ــران و ت ــاش در جه ــت ثب ــت جهان ــی آن ب ــا
حف ــظ هوی ــت اس ــامی و انقالب ــی در م ــدارس ایران ــی خ ــارج از کش ــور ب ــه منظ ــور ج ــذب
دانشآم ــوزان و معلم ــان مس ــلمان بوم ــی متمای ــل ب ــه انق ــاب اس ــامی ای ــران
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