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حضرت امام خمینیرحمت اهلل علیه

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 مدظله العاالی

در مـورد عدالـت آموزشـی و بهره منـدی دانش آمـوزان از سـهم مناسـب خـود 

پـرورش  و  شناسـایی  و  دوردسـت  مناطـق  بویـژه  کشـور،  نقـاط  همـه ی  در 

بارهـا صحبـت شـده اسـت و  اسـتعدادهای درخشـان در مناطـق محـروم 

اکنون که مسـئله ی آموزش مجازی مطرح اسـت، موضوع عدالت آموزشـی 

حسـاس تر از گذشـته اسـت.



حجت االسالم و المسلمین دکتررئیسی

اگـر سـند تحـول اجـرا نشـود  مـدارس و آمـوزش و پـرورش کشـور متحـول 

نمی شـود. مدرسـه بایـد تحول گـرا باشـد و تحـول مدرسـه در گـرو آن اسـت 

کـه کار در دسـت چهره هـای تحول گرا باشـد. کسـی کـه انگیزه تحـول ندارد 

نمی توانـد سـند تحـول را اجـرا کنـد.
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سوابق و مختصری از فعالیت های  مسعود فیاضی در آموزش و پرورش

مســـعود فیاضـــی متولـــد بهمـــن مـــاه 1354 در تهـــران اســـت. او تحصیـــالت خـــود 

را در شـــهر تهـــران آغـــاز کـــرده و در ســـال 1373 وارد دانشـــکده فنـــی 

ــال  ــده اســـت. وی 7 سـ ــران شـ ــته عمـ ــران در رشـ ــگاه تهـ دانشـ

معلـــم و مدیـــر امـــور پرورشـــی و فرهنگـــی در مـــدارس متوســـطه 

دوم بـــوده اســـت. فیاضـــی از ســـال دوم دانشـــگاه، دروس 

حـــوزوی را نیـــز آغـــاز کـــرده و 9 ســـال دوره ســـطح و 15 

ســـال دوره خـــارج را طـــی نمـــوده اســـت. در ســـال 1396 

ـــوم،  ـــدون  مـــدرك وزارت عل ـــق کمیســـیون نخبـــگان ب ی از طر

تحقیقـــات و فنـــاوری، پـــس از قبولـــی در آزمـــون جامـــع و دفـــاع از 

ـــا نمـــره عالـــی، بـــا درجـــه اســـتادیاری و در رشـــته فقـــه و اصـــول  رســـاله دکتـــری ب

ــه  ــگ و اندیشـ ــگاه فرهنـ ــی پژوهشـ ــأت علمـ ــو هیـ ــادی عضـ ــی و اجتهـ تحلیلـ

ـــون  ـــت. او اکن ـــده اس ـــن ش ـــم دی ـــق فه ـــی و منط ـــوزه روش شناس ـــالمی در ح اس

در دانشـــگاه و حـــوزه تدریـــس می کنـــد.

سوابق اجرایی
1. تدریس در دوره دبیرستان )متوسطه دوم( به مدت 4 سال

2. مدیـــر امـــور پرورشـــی و فرهنگـــی مجمتـــع آموزشـــی تهـــران )پیـــش از دبســـتان تـــا انتهـــای متوســـطه 

دوم( )3 ســـال(

3.مدیر کل انتشارات و فناوری آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

اهم فعالیت ها:

ــزی  ــش و برنامه ریـ ــازمان پژوهـ ــازی سـ ــای مجـ ــری فضـ ــورای راهبـ ــکیل و اداره شـ تشـ  

آموزشـــی

سوابق مسعود فیاضی
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استقراء نظام مسائل آموزش و پرورش در فضای مجازی  

ــارکت  ــوه مشـ ــانه های کمـــک آموزشـــی و طراحـــی نحـ ــا و رسـ ــه کتاب هـ ــاماندهی بـ سـ  

بخـــش غیردولتـــی در تأمیـــن نیازمندی هـــای آموزشـــی مـــدارس

Epub3 تهیه نسخه الکترونیکی 80 کتاب درسی با فرمت  

طراحی پلت فرم رشد به مثابه زیست بوم آموزش مجازی دانش آموزان  

در ایـــن طـــرح بـــرای مدرســـه، معلـــم، دانـــش آمـــوز و والدیـــن جمعـــًا 74 خـــرده برنامـــه و خدمـــت 

ـــه  ـــی ب ـــش خصوص ـــد بخ ـــورد تائی ـــی م ـــک درس ـــدات کم ـــه تولی ـــن نقش ـــود. در ای ـــده ب ـــی ش پیش بین

مخاطـــب بـــا قیمـــت بســـیار نـــازل بـــه مخاطـــب ارائـــه می شـــد و قـــدم مهمـــی در راســـتای عدالـــت 

ــد. ــته می شـ ــی برداشـ آموزشـ

برگزاری نهمین دوره جشنواره ملی تولید محتوای الکترونیکی دانش آموزی  

اجرای دهمین دوره جشنواره ملی عکس دانش آموزی  

تولید بیش از چهل فیلم آموزشی ناظر به محتویات کتاب های درسی   

برگـــزاری چهـــل و نهمیـــن دوره جشـــنواره بین المللـــی فیلـــم رشـــد در وزارت آمـــوزش   

و پـــرورش در تهـــران

  بـــاز طــــــراحی جشـــــــنواره فیلـــم رشـــد بـــرای جانمایـــی فیلـــم آموزشـــی در بســـته های 

یادگیــــــری جهـــت بهره بـــرداری در مـــدارس و کالس هـــای درس بـــه عنـــوان مکملـــی بـــر 

کتاب هـــای درســـی 

برگزاری جشنواره های استانی فیلم رشد در 32 استان کشور  

4. مدیر مسئول 36 عنوان مجله رشد وزارت آموزش و پرورش

یه مدرسه زندگی و رشد خانواده به نشریات رشد افزدون دو نشر  

ایجاد شبکه ارزیابان برای مجالت رشد  
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فرآوری و دیجیتال سازی مجالت رشد  

نوسازی و جوان سازی تیم های تولید نشریات رشد  

ارتقاء شبکه کشوری مجالت رشد در کشور  

5. رئیس هیأت مدیره انتشارات مدرسه وابسته به وزارت آموزش و پرورش

ـــره شـــرکت افســـت )شـــرکت چـــاپ و توزیع کننـــده کتاب هـــای درســـی وزارت  6. عضـــو هیـــأت مدی

آمـــوزش و پـــرورش(

7. مسئول محتوایی بنیاد ICDL وابسته به وزارت آموزش و پرورش

8. دبیر علمی جشنواره کتاب رشد وزارت آموزش و پرورش

9. رئیس کارگروه گفتمان انقالب اسالمی آموزش و پرورش استان تهران در سال 1388 

10. معاون مطالعات فرهنگی و اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس

اهم فعالیت ها:

طراحـــی و نظـــارت علمـــی بـــر ده هـــا گـــزارش  سیاســـتی در مـــورد مســـائل مختلـــف وزارت 

ــه:  ــرورش از جملـ ــوزش و پـ آمـ

مطالعات تمهیدی در مورد طراحی و اجرای مؤثر طرح رتبه بندی معلمان  

تعییـــن تکلیـــف معلمـــان حـــق التدریـــس و آموزشـــیاران نهضـــت ســـوادآموزی در وزارت   

آمـــوزش و پـــرورش

بسته پیشنهادی درخصوص تأمین نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش  

کارشناسی مسائل پیرامون مدیریت مهدکودک ها  

ضرورت تأمین تبلت دانش آموزی برای آموزش مجازی  

ضرورت بازنگری در تقویم آموزش مدارس  

تحلیل و بررسی آئین نامه اجرایی مدارس مصوب شورای عالی آموزش و پرورش  
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آسیب شناسی برنامه های توسعه پنج ساله در حوزه آموزش و پرورش  

بررسی کارشناسی بودجه های ساالنه آموزش و پرورش  

11. معاون پژوهشی مرکز مطالعات راهبردی بسیج

  طراحی و ایجاد 19 اندیشکده در حوزه های مختلف حکمرانی و راهبری محتوایی آنها

   تدوین 13 جلد نظام مسائل جمهوری اسالمی

12. تأســـیس مرکـــز پژوهش هـــای جـــوان ذیـــل پژوهشـــگاه فرهنـــگ و اندیشـــه اســـالمی و تشـــکیل 7 

ـــان و دانش آمـــوزان ـــاز جوان گـــروه علمـــی و تولیـــد بیـــش از 200 کتـــاب در حوزه هـــای مـــورد نی

یخ معاصر یه »زمانه« با موضوع تار 13. مدیر مسئول نشر

یه حوزوی »حاشیه« 14. سردبیر نشر

15. مدیر عامل کانون اندیشه جوان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

ـــرای  ـــق ب ـــدود 200 محق ـــك ح ـــا کم ـــاب ب ـــد کت ـــش از 300 جل ـــه بی ـــاپ و عرض ـــد، چ تولی  

جوانـــان و دانش آمـــوزان

برگزاری بیش از 300 نشست علمی در دانشگاه ها  

بازطراحـــی ســـایت »باشـــگاه اندیشـــه« )bashgah.net( و کســـب رتبـــه اول ســـایت های   

ـــال 1386 ـــال در س ـــانه های دیجیت ـــنواره رس ـــوردر جش ـــری کش فک

ارتقـــاء جایـــگاه ســـایت »کانـــون« )canoon.org( و کســـب رتبـــه دومیـــن ســـایت تولیـــد   

کننـــده محتـــوای دینـــی در جشـــنواره رســـانه های دیجیتـــال در ســـال 1387

ـــب  ـــر و کس ـــخ معاص ی ـــوع تار ـــه« در موض ـــن زمان ـــایه روش ـــزار »س ـــد نرم اف ـــی و تولی طراح  

ــال 1388 ــال سـ ــانه های دیجیتـ ــنواره رسـ ــه ای در جشـ ــای اندیشـ ــن نرم افزارهـ ــوم در بیـ ــه سـ رتبـ

مدیریـــت پـــروژه تولیـــد و چـــاپ 32 جلـــد از کتـــاب مشـــق آزاد بـــرای توزیـــع در دانشـــگاه ها   

و مـــدارس در ســـال تحصیلـــی 1388- 1387
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مدیریـــت پـــروژه  تولیـــد و چـــاپ 15 جلـــد کتـــاب در خصـــوص مهـــارت فعالیـــت فرهنگـــی   

بـــرای توزیـــع در مـــدارس و دانشـــگاه ها

16. مدّرِس سطوح عالی در حوزه علمیه قم

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

سوابق علمی و پژوهشی
تألیف کتاب اصول فقه و نقد هرمنوتیك فلسفی  .1

تألیف کتاب اصول فقه و هرمنوتیک روش شناختی   .2

تألیف کتاب جریان شناسی فقهی با معیار تمدن سازی  .3

تألیف کتاب پیرامون فلسفه اصول فقه  .4

تألیف 15 مقاله علمی پژوهشی چاپ شده در نشریات معتبر کشور  .5

برگزار کننده چندین کرسی ترویجی  .6

ارزیاب 5 مجله علمی پژوهشی و ارزیابی بیش از 70 مقاله علمی و پژوهشی  .7
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مقدمه
یــن اهــداف تشــکیل نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی ایــران  تربیــت و تعالــی آحــاد جامعــه از مهم تر

یــن رکــن تحقــق ایــن  بــوده اســت. بــر ایــن اســاس نظــام آمــوزش و پــرورش کشــور را می تــوان مهم تر

هــدف محســوب نمــود. لــذا، از روزهــای نخســت پیــروزی انقــالب اســالمی تغییــر ماهیــت و کارکــرد 

نظام آموزشــی و پرورشــی و همسوســازی آن با مبانی و تعالیم اســالمی به عنوان یکی از ضروریات 

یح  تغییــر در عرصه هــای مختلــف اجتماعــی کشــور مطــرح و دنبــال شــده اســت. در ایــن راســتا، تصر

بــه ایــن مهــم در قانــون اساســی بــه عنــوان وظیفــه حاکمیــت و از نیازهــای اساســی مــورد تأکیــد واقع 

ــاد  ــرورش، ایج ــوزش و پ ــه آم ــه ب ــرورت توج ــت و ض ــر اهمی ــالب ب ــن انق ــد امامی ــت. تأکی ــده اس ش

شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی، جایگاه بخشــی و صالحیت بخشــی بــه شــورای عالــی آمــوزش 

ــاله  ــه پنج س ــن برنام ــاص و قوانی ــن خ ــن قوانی ــم در ضم ــن مه ــه ای ــذار ب ــه قانون گ ــرورش، توج و پ

ــاره  ــن ب ــی در ای ــت های تحول ــناد و سیاس ــا، اس ــی طرح ه ــنواتی و پیش بین ــای س ــعه و بودجه ه توس

ــران دارد. در همیــن راســتا،  ــگاه ایــن مهــم در نظــام حکمرانــی جمهــوری اســالمی ای نشــان از جای

طرح هــای تغییــر و تحــول بنیــادی نظــام آمــوزش و پــرورش از ابتــدای دهــه شــصت تــا اوایــل دهــه 

یــن تالش هــای نظام منــد صــورت گرفتــه بــرای ایجــاد تحــول بنیادیــن در  نــود، را می تــوان از مهم تر

نظــام آمــوزش و پــرورش کشــور بــه شــمار آورد. بــا ایــن حال، تصویب ســند تحــول بنیادین آمــوزش و 

پــرورش در ســال 1390 از ســوی شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی و ابــالغ سیاســت های کلــی ایجــاد 

تحــول در نظــام آمــوزش و پــرورش در 1392 و تأکیــد نظــام قانونگــذاری بــر اجــرای ایــن دغدغــه را 

یل  یــن برنامــه تحولــی و نقطــه عطفــی در جهــت ایجــاد تغییــر اساســی در ر می تــوان بــه عنــوان مهم تر

گــذاری و مســیر حرکــت نظــام آمــوزش و پــرورش کشــور بــه حســاب آورد.

از ســوی دیگــر، در چشــم انــداز جمهــوری اســالمی ایــران در افــق 1404 ، ایران کشــوری اســت توســعه 

یافتــه بــا جایــگاه اول اقتصــادی، علمــی و فنــاوری در ســطح منطقــه، بــا هویــت اســالمی و انقالبــی، 

نظام مسائل آموزش و پرورش
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الهام بخــش در جهــان اســالم و دارای تعامــل ســازنده و مؤثــر در روابــط بین الملــل. در ایــن افــق 

چشــم انداز جامعــه ایرانــی برخــوردار از دانــش پیشــرفته، توانــا در تولیــد علــم و فنــاوری، متکــی بــر 

ــگاه اول  ــده و دارای جای ــداد ش ــی قلم ــد مل ــی در تولی ــرمایه اجتماع ــانی و س ــع انس ــر مناب ــهم برت س

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 اســـالمی، توجــه بــه تربیــت 

ــت  ــدی رقابـ ــزار جـ ــور و اب ــرفت کش ــاخت های پیش ــن زیرس ی ــن و مهم تر ی ــانی اصلی تر ــروی انس نی

ــران و  ــالمی ای ــالب اس ــی انق ــای متعال ــق آرمان ه ــن تحق ــت. هم چنی ــف اس ــای مختل در عرصه ه

مطالبــات مقــرر بیانیــه گام دوم انقــالب نظیـــر ایجــاد تمــدن نوین اســالمی، تقویت علــم و فناوری 

بعنــوان موتــور پیشــران کشــور، افزایــش چشــمگیر معنویــت و اخــالق در فضــای عمومــی جامعــه، 

تقویــت عــزت ملــی و هویــت ملــی و ایســتادگی در مقابــل مســتکبران، توجــه بــه جوانــان بعنــوان 

ــوان  ــد بعن ــتعد و کارآم ــانی مس ــروی انس ــه نی ــه ب ــالمی و توج ــرفته ی اس ــام پیش ــق نظ ــور تحق مح

یــن ظرفیــت امیــد بخــش کشــور و مبــارزه بــا فســاد و بســط عدالــت و ترویــج ســبك زندگــی  مهم تر

اســالمی ـ ایرانــی همــه در گروتعلیــم و تربیــت انســان های شایســته اســت.

یــن نهــاد تربیــت نیــروی انســانی و موّلــد   بــر ایــن اســاس، وزارت آمــوزش و پــرورش بــه عنــوان مهم تر

ســرمایه ی اجتماعــی که زمینه ســازی بــرای تربیت آحاد جامعــه را برعهــده دارد، نیازمند یک برنامه 

جامــع تحولــی جهــت پیگیــری مأموریت هــای محولــه اســت؛ بدیهــی اســت اجــرای متــوازن ســند 

تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش، سیاســت های کلــی ایجــاد تحــول در نظــام آمــوزش و پــرورش 

ــت  ــی دول ــای تحول ــا رویکرده ــی ب ــه ا ی عملیات ــتن برنام ــه، داش ــن موضوع ــناد و قوانی ــور و اس کش

ســیزدهم، معطــوف بــه اهــداف، مســائل و نیازهای نظام تعلیم و تربیــت را ضروری می نمایــد. از این 

جهــت، در برنامــه پیــش رو ضمــن توجــه بــه تجربیــات قبلی و ســیر تحوالت و تطــورات نظــام آموزش 

و پــرورش و برنامه هــا و اقدامــات تحولــی انجــام شــده در ســنوات گذشــته و بــا توجــه بــه مفــاد بیانیــه 
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قوانین و اسناد باالدستی

بیانیه ارزش ها

اهداف کالن

راهبردها
محیط خارجی

)تهدیدها و فرصتها(
محیط داخلی

)قوت ها و ضعف ها(

برنامه عملیاتی چهارساله

گام دوم انقــالب،  الزامــات و اقداماتــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت تــا در یــک دوره ی چهارســاله و 

بــا بســیج امکانــات و ظرفیت هــای موجــود در کشــور و تمهیــد زیرســاخت های حقوقــی و قانونــی و 

منابــع ســخت افزاری و نرم افــزارِی الزم بتــوان زمینــه پیاده ســازی تحــول بنیادیــن در نظــام آمــوزش و 

پــرورش کشــور را فراهــم ســاخت و گام مؤثــری در ایــن مســیر برداشــت.  



برنامه چهارساله وزارت آموزش و پرورش 10

وضعیت موجود در آموزش و پرورش

وضعیت موجود آموزش و پرورش

ـــای  ـــا و ظرفیت ه ـــائل، نیازه ـــق مس ـــناخت دقی ـــد ش ـــت نیازمن ـــدم نخس ـــی در ق ـــه عملیات ـــه برنام ارائ

درونـــی و پیرامونـــی وزارت آمـــوزش و پـــرورش اســـت. بنابرایـــن در بخـــش نخســـت، مســـائل 

ـــوت ـ  ـــل ق ـــر تحلی ـــی ب ـــود مبتن ـــع موج ـــد وض ـــش بع ـــت و در بخ ـــت و فوری ـــث اهمی ـــت دار از حی اولوی

ــرار می گیـــرد. ــاره قـ ــورد اشـ ضعـــف و فرصـــت ـ تهدیـــد مـ

الف( مسائل اولویت دار   
در عیـــن اینکـــه نـــگاه بلندمـــدت یکـــی از اصـــول مهـــم مدیریـــت دســـتگاه عظیـــم آمـــوزش 

و پـــرورش اســـت، امـــا وضعیـــت آمـــوزش و پـــرورش در برخـــی مســـائل بـــه گونـــه ای اســـت 

ـــارکت و  ـــتفاده از مش ـــا اس ـــد ب ـــا بای ـــل آنه ـــرای ح ـــت و ب ـــوری اس ـــری ف ـــد تصمیم گی ـــه نیازمن ک

ـــا  ـــریع تر آنه ـــه س ـــل هرچ ـــاماندهی و ح ـــه س ـــبت ب ـــط نس ـــتگاه های مرتب ـــه دس ـــکاری هم هم

ـــدام  ـــری و اق ـــد تصمیم گی ـــه نیازمن ـــرورش ک ـــوزش و پ ـــائل آم ـــن مس ی ـــود. از مهم تر ـــدام نم اق

فـــوری اســـت، مـــوارد زیـــر را می تـــوان برشـــمرد: 

1- بازگشایی مدارس و حضوری شدن آموزش ها
ــه ســبب  افــت کیفیــت آموزشــی و پرورشــی و طوالنــی شــدن دوره آمــوزش غیرحضــوری ب

ــرورش کــودکان و  ــه آمــوزش و پ فراگیــری 18 ماهــه کرونا،تبعــات و لطمــات ســنگینی را ب

نوجوانــان کشــور وارد نمــوده اســت. بــا وجــود مجاهــدت خالصانــه و پرمشــقت معلمــان بــه 

عنــوان مدافعــان تعلیــم و تربیــت، ضعــف دسترســی بخــش قابــل توجهــی از دانش آمــوزان 

و معلمــان بــه زیرســاخت های آمــوزش مجــازی باعــث تــرك تحصیــل برخــی از دانش آمــوزان 

بویــژه در مناطــق محــروم شــده اســت. به عــالوه، عدم امکان آمــوزش مجازی برخــی دروس 

بویــژه درس هــا و رشــته های مهارتــی، وابســتگی بیــش از حــد کــودکان بــه فضــای مجــازی 

ــدن  ــی ش ــف در اجتماع ــوزان و ضع ــرای دانش آم ــی ب ــمی و روح ــالمت جس ــوء س ــار س و آث

ایشــان و تعامــالت گروهــی بــه ویــژه در مقطــع ابتدایی از جمله چالش ها و مســائلی اســت که 
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ایجــاب می نمایــد، نســبت بــه آموزش حضــوری دانش آمــوزان و یــا ترکیب حضــوریـ  مجازی 

بــا حفــظ ســالمتی کامــل آنهــا اقــدام فــوری نمــود.

2- کمبود شدید معلم 
مــوج فزآینــده بازنشســتگی فرهنگیــان وظرفیــت محــدود دانشــگاه های تربیــت معلم کشــور 

ســبب شــده آمــوزش و پــرورش در حــال حاضــر بــا کمبــود 175 هزار نفــری معلم مواجه شــود. 

بــه عــالوه، ضعــف در نظــام ســاماندهی نیروهــای آموزشــی و تراکــم نیرو در بخش پشــتیبانی 

و کم توجهــی بــه تحــوالت جمعیتــی و مهاجرتــی باعــث شــده تــا بــا پدیــده همزمانــی کاهــش 

و افزایــش نیــروی انســانی مواجــه شــویم، بــه گونــه ای کــه در یــك منطقــه آمــوزش و پــرورش 

افزایــش نیــروی انســانی وجــود دارد ولــی همزمــان در منطقــه دیگــر بــا کمبــود نیروی انســانی 

مواجــه باشــیم، یــا اینکــه در یــك منطقــه آمــوزش و پــرورش، یــك مقطــع تراکم نیروی انســانی 

داشــته باشــد ولــی مقطــع دیگــر بــا کاهــش نیــروی انســانی مواجه باشــد. 

3- پرداخت مطالبات معوق معلمان 
ــد  ــان خری ــوق معلم ــس، حق ــتگی، حق التدری ــاداش بازنشس ــوق معلمان)پ ــات مع مطالب

خدمــات و...(  یکــی از مســائلی اســت که ضــرورت دارد با حمایت هــای نهادهای اقتصادی 

ــرم  ــدگان محت ــرم و نماین ــور محت ــس جمه ــت رئی ــود. حمای ــت ش ــرعت پرداخ ــه س ــور ب کش

ــه حــق همــکاران فرهنگــی را  ــه ب ــن مطالب ــد ای مجلــس و ســازمان برنامــه و بودجــه می توان

ــرآورده ســازد.  ب

4- ساماندهی مطالبات استخدامی 
مطالبــات اســتخدامی گروه هــای 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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کیفیــت خدمــات آموزشــی و پرورشــی از ســوی دیگــر می توانــد ایــن مطالبــات و دغدغه هــا را 

در مســیر منطقــی و معقولــی قــرار دهد. 

5- ساماندهی وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان 
ابهــام در شــخصیت حقوقــی صنــدوق ذخیره و بحث هــای متعدد در زمینــه خصوصی بودن 

یــا نبــودن آن و از طــرف دیگــر عــدم شــفافیت مناســب در عملکــرد ایــن صنــدوق از دیربــاز 

یکــی 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. 

6- استقرار نظام رتبه بندی معلمان 
اصـــالح نظـــام پرداخـــت معلمـــان و رتبه بنـــدی ایشـــان یکـــی از مســـائل بســـیار مهمـــی اســـت 

کـــه نیازمنـــد نگرشـــی واقع بینانـــه، بـــا رویکـــرد برقـــراری عدالـــت در نظـــام پرداخـــت معلمـــان 

از ســـویی و ارتقـــاء توانمنـــدی و صالحیت هـــای حرفـــه ای آنهـــا از ســـوی دیگـــر اســـت. ایـــن 

مهـــم کـــه از ســـوی مجلـــس شـــورای اســـالمی در دســـتور بررســـی و رســـیدگی قـــرار دارد 

ـــه  ـــتی از جمل ـــناد باالدس ـــرات در اس ـــه ک ـــه ب ـــان ک ـــاله فرهنگی ـــه چندس ـــن مطالب ـــد ای می توان

ســـند تحـــول، سیاســـت های تحولـــی و قانـــون برنامـــه ششـــم توســـعه مـــورد تأکیـــد واقع شـــده 

ـــد.  ـــق بخش ـــت را تحق اس

7- اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سیاست های ابالغی تحول
ده ســـال از زمـــان تصویـــب ســـند تحـــول بنیادیـــن ســـپری شـــده اســـت، امـــا بـــه دالیـــل متعـــددی 

ـــن  ـــود دارد ای ـــند وج ـــرای س ـــه در اج ـــائلی ک ـــی از مس ـــت. یک ـــیده اس ـــی نرس ـــه اجرای ـــه مرحل ب

ــوص  ــی در خصـ ــنجش و ارزیابـ ــل سـ ــاخص های قابـ ــال ها شـ ــن سـ ــام ایـ ــه در تمـ ــت کـ اسـ

ـــا عـــدم  ـــرای میـــزان تحقـــق ی ـــا معیـــاری ب اهـــداف و راهکارهـــای ســـند تدویـــن نشـــده اســـت ت
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تحقـــق آنهـــا در مقـــام عمـــل باشـــد. مضافـــًا اینکـــه، اجـــرای ســـند تحـــول نیازمنـــد همـــکاری و 

همراهـــی ســـایر دســـتگاه های اجرایـــی بـــه ویـــژه نهادهـــای آموزشـــی و فرهنگـــی کشـــور اســـت، 

امـــا بـــا ایـــن وجـــود، قانونـــی بـــه عنـــوان نگاشـــت نهـــادی اجـــرای ســـند پیش بینـــی نشـــده 

اســـت. تأخیـــر در تدویـــن، تصویـــب و اجـــرای شـــش زیرنظـــام ســـند نیـــز از دیگـــر دالیـــل عـــدم 

ـــت.  ـــرای آن اس اج

8- ارتقاء کیفیت و عدالت آموزشی و پرورشی
کاهـــش کیفیـــت آموزشـــی و پرورشـــی مطابـــق نتایـــج آزمون هـــای داخلـــی و بین المللـــی، 

ـــب  ـــع نامناس ـــاختها، توزی ـــی و زیرس ـــع مال ـــع مناب ـــرزمین در توزی ـــش س ـــه آمای ـــی ب ـــم توجه ک

ــه مـــدارس عـــادی دولتـــی،  ــتر بـ ــه بیشـ فرصت هـــای آموزشـــی و پرورشـــی، ضـــرورت توجـ

ضعـــف حمایت هـــای آموزشـــی و پرورشـــی بـــرای دانش  آمـــوزان بـــا نیازهـــای خـــاص 

)معلولیـــن(، دانش آمـــوزان عشـــایری، روســـتایی و مناطـــق محـــروم و حاشـــیه شـــهرها، 

ضـــرورت توجـــه بیشـــتر بـــه وضعیـــت ســـالمت دانش آمـــوزان، ضعـــف در آمـــوزش  مهارت هـــای 

زندگـــی و شـــغلی، ضعـــف در نظـــام تولیـــد محتـــوا، تجهیـــزات و فناوری هـــای نویـــن آموزشـــی و 

پرورشـــی و ضعـــف در نظـــام ارزشـــیابی و نظـــارت آموزشـــی و پرورشـــی از جملـــه مســـائل مهمـــی 

ـــه مخاطـــره انداختـــه اســـت. چـــه بســـا  اســـت کـــه کیفیـــت و عدالـــت آموزشـــی و پرورشـــی را ب

یـــن دســـتور کار وزارت آمـــوزش و پـــرورش پرداختـــن بـــه ایـــن مـــوارد و ارتقـــاء کیفیـــت و  مهم تر

ـــت. ـــرورش اس ـــوزش و پ ـــر آم ـــت در ام عدال

ب( بررسی وضعیت موجود
در ایـن بخـش، تصویـری اجمالی از وضعیت موجود آموزش و پرورش کشـور در چهار بخش 

فرصت ها و تهدیدها که ناظر به عوامل بیرون از وزارت آموزش و پرورش اسـت و قوت ها و 

ضعف هـا کـه ناظر به عوامـل درونی وزارت آموزش و پرورش اسـت، ارائه می شـود. 
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1- بررسی وضعیت عوامل برونی تأثیرگذار بر نظام آموزش و پرورش
فرصت ها

1. تأکیــد و توجــه ویــژه مقــام معظــم رهبــری بــه آمــوزش و پــرورش بــه عنــوان نهــاد تربیــت 

منابــع انســانی و تولیدکننــده ســرمایه اجتماعــی

2. توجــه و تأکیــد رئیــس محتــرم جمهــور مبنی بر  اولویت داشــتن آمــوزش و پــرورش و توجه 

ویــژه ایشــان به ایــن موضوع

ــت و  ــرای تقوی ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــات و مجل ــوزش و تحقیق ــیون آم ــی کمیس همراه  .3

حمایــت از آمــوزش و پــرورش 

همــکاری ســازنده شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی و شــورای عالــی فضــای مجــازی بــا   .4

آمــوزش و پــرورش

همــکاری ســازنده نهادهــای دولتــی و حاکمیتــی نســبت بــه آمــوزش و پــرورش و   .5

وزارتخانــه ایــن  پرورشــی  و  آموزشــی  اهــداف  تحقــق  بــه  نســبت  آنهــا  دغدغه منــدی 

ظرفیــت بــاالی مشــارکت های مردمــی، اولیــاء دانش آمــوزان و نهادهــای غیردولتــی در   .6

پیشــبرد اهــداف آموزشــی و پرورشــی وزارتخانــه

توسعه نسبتًا مناسب فناوری های آموزشی، به ویژه فناوری های آموزش مجازی در کشور  .7

تهدیدها

شیوع و فراگیری بیماری کرونا   .1

عــدم وجــود نقشــه راه دقیــق در مشــارکت دســتگاه های دولتــی و حاکمیتــی در اجــرای   .2

ســند تحــول بنیادیــن 

عــدم تنقیــح و تصویــب قوانیــن و مقــررات مــورد نیــاز آمــوزش و پرورش متناســب با ســند   .3

تحــول بنیادین
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سهم نامناسب بودجه آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی کشور  .4

5. سهم ناکافی بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت

ساختار نامناسب بودجه و نحوه تخصیص  .6

7. ناکافــی بــودن ظرفیــت و امکانــات دانشــگاه های تربیــت معلم با نیــاز آموزش و پــرورش و 

کم بودن ســهم ســرانه بودجه دانشــگاه فرهنگیان نســبت به ســایر دانشــگاه ها

نبــود پوشــش کامــل زیرســاخت های فناوری هــای اطالعاتــی و ارتباطــی جهــت تأمیــن   .8

ــه  آمــوزش الکترونیکــی و مجــازی   دسترســی آســان و باکیفیــت همــه دانش آمــوزان ب

درصد بسیار اندک اعتبارات رفاه اجتماعی فرهنگیان در بودجه   .9

10.  کسری بودجه و مطالبات معوق فرهنگیان

ضعف در نظام پرداخت و تخصیص تسهیالت به فرهنگیان    .11

12.  ضعف و نقص نظام بازنشستگی قانون مدیریت خدمات کشوری برای فرهنگیان

13.  تداخــل وظایــف در برخــی مــوارد بیــن شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی و شــورای عالــی 

آمــوزش و پــرورش 

وجود مطالبات استخدامی و نداشتن ضابطه مشخص برای مواجهه منطقی با آنها  .14

15. تمایل به خصوصی سازی و کاالیی کردن نظام  آموزش و پرورش 

2- بررسی وضعیت عوامل درونی تأثیرگذار بر نظام آموزش و پرورش
قوت ها

یــن ســرمایه  ــه عنــوان مهم تر برخــورداری از معلمانــی عالــم، متعهــد و مســئولیت پذیر ب  .1

وزارتخانــه

وجــود اســناد باالدســتی متقــن از قبیــل ســند تحــول بنیادیــن، سیاســت های کلــی ایجاد   .2

تحــول و مبانــی نظــری تحــول بنیادیــن در آمــوزش و پــرروش
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وجود صالحیت های قانونی مفید و مؤثر برای شورای عالی آموزش و پرورش   .3

وجـود صالحیت هـای قانونـی مفیـد و مؤثر برای شـوراهای آموزش و پرورش اسـتان ها،   .4

شهرسـتانها و مناطق

اهتمــام وزارتخانــه بــه توســعه زیرســاخت های آمــوزش مجــازی در وزارت آمــوزش و   .5

پــرورش و اهتمــام دســتگاه های ذی ربــط بــه تقویــت ایــن حــوزه

سوابق و تجربیات گران سنگ در زمینه ی تربیت معلم  .6

اماکــن و فضاهــای فرهنگــی و تربیتی و ورزشــی گســترده تحــت تملــک وزارت آموزش و   .7

پــرورش )منابــع ســرمایه ای(

فراگیری وجود »مدرسه« در همه نقاط شهری، روستایی و عشایری کشور   .8

ــی و  ــای اطالعات ــری فناوری ه ــه کارگی ــه در ب ــانی وزارتخان ــروی انس ــب نی ــزه مناس انگی  .9

یهــای نویــن در آمــوزش مجــازی ارتباطــی و مهــارت مناســب آنهــا در اســتفاده از فناور

ضعف ها

تمرکزگرایــی بیــش از حــد در اداره وزارتخانــه و عــدم اســتفاده مناســب از ظرفیــت بــاالی   .1

شــوراهای اســتانی و مناطق و همچنین معلمان و مدیران در فرایندهای مدیریتی، نظارتی 

و ارزشــیابی

عــدم یکپارچگــی ســامانه های آمــاری و داشــبوردهای اطالعاتــی مــورد نیــاز بــرای   .2

وزارتخانــه مدیریــت 

عــدم انســجام و بــه هــم پیوســتگی شایســته و بایســته در بیــن ظرفیت هــا و بخش هــای   .3

مختلــف وزارتخانــه

4. ناکافی بودن پژوهش های سیاستی جهت ارتقاء کیفیت تصمیم گیری ها و عدم ساز و 

کار مناسب جهت استفاده از اندیشکده ها و نهادهای علمی و پژوهشی در تصمیم سازی ها
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ضعف در استقرار نظام اثربخش و کارآمد مدیریت منابع انسانی و کمبود شدید معلم   .5

ساختار سازمانی نامناسب، غیرچابک و نامتناسب برای اجرای سند تحول  .6

پویایــی و انعطــاف انــدک در برنامــه درســی و کــم توجهــی بــه اســتفاده از بســته های   .7

آموزشــی بــه جــای کتــب درســی

ضعــف در بهره منــدی هوشــمندانه از فناوری هــای نویــن آموزشــی در راســتای ارتقــاء   .8

کیفیــت و عدالــت آموزشــی

نامناســـب بـــودن و ضعـــف برنامه هـــای درســـی در پاســـخگویی بـــه نیازهـــای جامعـــه و   .9

مهارت هـــای مـــورد نیـــاز دانش آمـــوزان

ســهم انــدک و نامناســب آموزش هــای فنــی و حرفــه ای یــا مهارتی نســبت بــه آموزش های   .10

نظری در دوره متوســطه دوم

عدم استقرار نظام جامع استعدادیابی و هدایت تحصیلی  .11

12.  خالء نظام یکپارچه ارتقاء توانمندی و مهارت های حرفه ای معلمان

13.  ضعف در جلب و جذب مشارکت وزارتخانه، سازمان ها و نهادهای مرتبط

ین و بخش خصوصی ساز و کار ناکارآمد برای جلب مشارکت خیر  .14

15. عدم استقرار نظام جبران خدمات و تأمین رفاه فرهنگیان

16. فقدان نظام پایش و ارزیابی راهبردی )ارزیابی سازمانی و رتبه بندی مدارس(

17. عــدم اســتقرار نظــام مکان یابــی مــدارس و فرســودگی و نــا ایمنــی بســیاری از فضاهــای 

آموزشــی و پرورشــی

18. استفاده روز افزون از روش های اضطراری تأمین معلم 

19. عدم تناسب و توازن آموزش های فنی و حرفه ای بر اساس آمایش سرزمین

20. عدم وجود نظام تربیت مدیر از سطح مدرسه تا مدیران عالی در آموزش و پرورش
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وضعیت موجود در آموزش و پرورش

21. ضعف در مدیریت زمان آموزش و تقویم آموزشی مدارس

22. ضعف در وصول درآمدهای اختصاصی 

23. وجــود تعــارض منافــع در بخش هــای مختلــف و عــدم شــفافیت مناســب در بخش هــا و 

موضوعات مســتعد فســاد

24. عدم توجه به سیاست پرداخت به ذینفع نهایی در واریز سرانه مدارس  

ــان و  ــوزان، معلم ــور )دانش آم ــب مح ــانی مخاط ــام اطالع رس ــورداری از نظ ــدم برخ 25. ع

اولیــاء(
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اصول و ارزش های حاکم

ارزش های حاکم بر برنامه، مبتنی بر تعالیم اسالم ناب محمدی، منویات امام خمینی علیه الرحمه 

و مقام معظم رهبری، بیانیه گام دوم انقالب اسالمی و اسناد باالدستی وزارت آموزش و 

پرورش و برنامه تحولی دولت سیزدهم عبارتند از:

ــه در  ــات طیب ــق حی ــرای تحق ــا ب ــر برنامه ه ــالم ب ــدی اس ــی توحی ــت جهان بین حاکمی  

دانش آمــوزان

پایبندی به آرمان های اصیل انقالب اسالمی   

نگرش هدایت گرایانه و آخرت گرایانه به تعلیم و تربیت و ساحت های شش گانه آن  

یــن کانــون تعالی بخــش و هویت  ســاز  توجــه بــه جایــگاه وی ــژه مدرســه بــه عنــوان مهم تر  

دانش آمــوزان

محله محور شدن مدارس و تعامل هدفمند و نظام مند مدرسه با خانواده و مسجد  

توجه به جایگاه وی ژه معلم به عنوان پیشران اصلی تعلیم و تربیت  

عدالــت محــوری در تعلیــم و تربیــت و توزیــع امکانــات در عین توجه بــه اقتضائات ملی،   

محلــی و آمایــش ســرزمینی

اخالق مداری و معنویت گروی  

مدیریت جهادی و امید به تحقق آینده ای فاخر و متعالی در نظام آموزش و پرورش   

قانون مداری و پایبندی به نظم و انضباط عمومی  

نوآوری و خالقیت در ایده پردازی و طراحی روش ها و فرایندها  

تقدم مصالح عمومی بر منافع فردی و گروهی  

گردش نخبگانی، جوان سازی و پویایی در مدیریت آموزش و پرورش   

مشارکت جویی و استفاده از ظرفیت های درونی و برونی در تقویت نهاد تعلیم و تربیت  

استفاده هوشمندانه از فناوری های نوین آموزشی، اطالعاتی و ارتباطی  
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رویکردها

ـــول در  ـــی تح ـــت های ابالغ ـــرورش و سیاس ـــوزش و پ ـــن آم ـــول بنیادی ـــند تح ـــت س محوری  

برنامه ریزی هـــا  و  اولویت بندی هـــا  سیاســـت گذاری ها،  در  پـــرورش  و  آمـــوزش 

توجه به تمام ساحت های شش گانه مندرج در سند تحول در فرایند تعلیم و تربیت   

محوریت ارزش های انقالبی و آداب و سبک زندگی اسالمی ایرانی و تقویت هویت ملی  

روزآمدســـازی و ارتقـــاء کارآمـــدی سیاســـت ها، برنامه هـــا، قوانیـــن و رویه هـــای نظـــام   

ــرورش ــوزش و پـ آمـ

توجـــه بـــه کرامـــت انســـانی فرهنگیـــان )معلـــم، کادر و دانش آمـــوز( و ارتقـــاء منزلـــت   

اجتماعـــی و حرفـــه ای ایشـــان

تمرکــز ویــژه بــر ارتقــاء مدرســه به مثابه مدرســه زندگــی و کانــون هویت ســاز دانش آموزان   

و کانــون تربیــت محله 

کیفیت بخشی و کارآمدسازی مدارس عادی دولتی، مناطق محروم، مرزی و عشایری  

ـــدی  ـــره وری و بهره من ـــی، به ـــام دسترس ـــاء نظ ـــی و ارتق ـــی و تربیت ـــت آموزش ـــعه عدال توس  

ــاخت های آموزشـــی و پرورشـــی ــع و زیرسـ ــه منابـ بـ

ـــی  ـــی و تربیت ـــات آموزش ـــه خدم ـــوع در ارای ـــاد تن ـــت و ایج ـــوزش و تربی ـــت آم ـــاء کیفی ارتق  

ــا ــا اســـتعدادها، تفاوت هـــای فـــردی و نیازهـــای حـــال و آینـــده آنهـ متناســـب بـ

نگرش سیستمی و نظام مند در مدیریت و نظارت  

شفاف سازی، قانون گرایی، اخالق مداری و انضباط آموزشی، مالی و اداری  

ایجـــاد مشـــارکت اثربخـــش و کارآمـــد معلمـــان، خانواده هـــا، آحـــاد مـــردم و کلیـــه   

پـــرورش و  آمـــوزش  نظـــام  در  ذی صالحـــان 

آینده نگـــری و بهره منـــدی هوشـــمندانه و خالقانـــه از فنـــاوری اطالعـــات و فناوری هـــای   

نویـــن آموزشـــی و تربیتـــی

رویکردها
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شناســـایی و مدیریـــت اســـتعداد های علمـــی، آموزشـــی، مهارتـــی، شـــغلی، هنـــری،   

دانش آمـــوزان  ورزشـــی  و  فرهنگـــی 

پرهیز از حافظه محوری در برنامه درسی و ارتقاء هویت، قدرت تفکر، بینش، خالقیت   

و مهارت هـا 

تمرکز بر بسته یادگیری در تولید محتوا  

ایجـــاد تنـــوع در ســـبک ها و محیط  هـــای آموزشـــی مؤثـــر و کارآمـــد متناســـب بـــا تنـــوع   

ــر ــوی دیگـ ــوزان از سـ ــات دانـــش آمـ ــتعدادها و گرایشـ ــو و اسـ ــه از یـــک سـ ــای جامعـ نیازهـ

ارتقاء جایگاه خانواده در امر  تعلیم و تربیت دانش آموزان   

ـــازی ها و  ـــتی در تصمیم س ـــای سیاس ـــتفاده از پژوهش ه ـــارب آراء و اس ـــی، تض آزاداندیش  

اســـتفاده حداکثـــری از ظرفیـــت اندیشـــکده ها و پژوهشـــگاه های مرتبـــط

اسـتفاده از تجربه های گذشـته و توجه به سـوابق آموزشـی و تربیتی، سیاسـتی و اجرایی   

تصمیم گیری هـا  در 

بهره برداری از تجارب موفق جهانی و منطقه ای مبتنی بر اقتضائات دینی و ملی  

شفافیت در اطالعات و پاسخگویی مسئوالنه  

بهینه سازی منابع و ساختارهای اداری و مالی و ارتقاء بهره وری زیرساخت ها و منابع  

یکپارچه ســـازی و هماهنگ ســـازی اهـــداف و سیاســـت های نظـــام آمـــوزش و پـــرورش   

بـــا ســـایر ارکان و زیـــر نظام هـــای آموزشـــی کشـــور 

اهداف



برنامه چهارساله وزارت آموزش و پرورش 22

اهداف

در برنامـــه حاضـــر تحقـــق اهـــداف منـــدرج در اســـناد باالدســـتی از جملـــه منویـــات مقـــام معظـــم رهبـــری 

بـــا تأکیـــد بـــر بیانیـــه گام دوم انقـــالب اســـالمی، قانـــون اساســـی بـــا تأکیـــد بـــر اصـــول ســـوم، پانزدهـــم، 

ســـی ام و چهـــل  و ســـوم، سیاســـت های کلـــی ایجـــاد تحـــول در نظـــام آمـــوزش و پـــرورش کشـــور، 

ســـند تحـــول بنیادیـــن آمـــوزش و پـــرورش، قانـــون اهـــداف و وظایـــف وزارت آمـــوزش و پـــرورش، 

برنامـــه نقشـــه جامـــع علمـــی کشـــور، قانـــون برنامـــه ششـــم توســـعه و ســـایر قوانیـــن و مقـــررات و اســـناد 

باالدســـتی در حـــوزه آمـــوزش و پـــرورش مدنظـــر خواهنـــد بـــود، امـــا اهـــم مـــوارد مزبـــور عبارتنـــد از: 

تحـــول در نظـــام آمـــوزش و پـــرورش مبتنـــی بـــر فلســـفه ی تعلیـــم و تربیـــت اســـالمی در   .1

ـــد  ـــالمی( و رش ـــوب اس ـــی مطل ـــردی و اجتماع ـــی ف ـــه )زندگ ـــات طیب ـــه حی ـــیدن ب ـــت رس جه

ــی در  ــاء کیفـ ــش گانه و ارتقـ ــاحت های شـ ــه سـ ــری در همـ ــتعدادهای فطـ ــکوفایی اسـ و شـ

ــوزان ــمی دانش آمـ ــی و جسـ ــالمت روحـ ــت و سـ ــارت، تربیـ ــش، مهـ ــش، دانـ ــای بینـ حوزه هـ

ـــن  ـــداف تعیی ـــه اه ـــتیابی ب ـــور دس ـــه منظ ـــی ب ـــی و پرورش ـــت آموزش ـــت و کیفی ـــط عدال بس  .2

شـــده در ســـند تحـــول بنیادیـــن و ارتقـــاء جایـــگاه آمـــوزش و پـــرورش از نظـــر شـــاخص های 

کّمـــی و کیفـــی در ســـطح منطقـــه و جهـــان بـــه عنـــوان الگـــوی قابـــل اقتبـــاس آموزشـــی و 

تربیتـــی در بیـــن کشـــورهای جهـــان اســـالم بـــه وی ـــژه در محـــور مقاومـــت

3.  ارتقـــاء نظـــام بهـــره وری و برقـــراری نظـــام اثربخـــش، کارآمـــد و بهینـــه در فرایندهـــای 

آموزشـــی و پرورشـــی، تولیـــد محتـــوا و تأمیـــن زیرســـاخت های آموزشـــی و مدیریـــت منابـــع 

انســـانی و مالـــی

4.  ارتقـــاء جایـــگاه آمـــوزش و پـــرورش بـــه عنـــوان پیشـــران اصلـــی تحـــول و پیشـــرفت کشـــور 

یـــن نهـــاد تربیـــت نیـــروی انســـانی، موّلـــد ســـرمایه ی اجتماعـــی و عهـــده دار  و بـــه مثابـــه مهم تر

اجـــرای سیاســـت های مصـــوب و هدایـــت و نظـــارت بـــر آن )از مهـــد کـــودک و پیش دبســـتانی 

تـــا دانشـــگاه( بـــه عنـــوان امـــر حاکمیتـــی بـــا توســـعه ی همـــکاری دســـتگاه ها

اهداف
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5.  رشــد فضائــل اخالقــی و تبییــن ارزش هــای اســالمی و انقالبی و پــرورش دانش آمــوزان، 

شــناخت و شــکوفا کــردن و پــرورش اســتعدادهای دانش آمــوزان و تقویــت روح بررســی 

و تتبــع و تحقیــق و ابتــکار و خالقیــت در تمــام زمینه هــای علمــی،  فنــی، فرهنگــی و علــوم 

بررســی بــا تأکیــد بــر نفــی روحیــه مدرک گرایــی و حافظــه محــوری 

ــرورش و ارتقــاء علمیــت، مهــارت،  ــاز آمــوزش و پ ــر نیــروی انســانی مــورد نی تأمیــن مؤث  .6

منزلــت و کرامــت معلمــان بــه عنــوان پیشــران های اصلــی آمــوزش و تربیــت 
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راهبردها

بســـط عدالـــت آموزشـــی و ارتقـــاء کیفیـــت آمـــوزش در تمـــام ســـاحت های شـــش گانه   .1

تعلیـــم و تربیـــت

یــق تقویــت تنظیم گــری بــه جــای تصدی گــری  تمرکززدایــی و توســعه مشــارکت، از طر  .2

و ایجــاد بســترهای الزم بــرای ایفــای نقــش ذی نفعــان نهــاد تعلیــم و تربیــت )معلمــان، 

خانواده هــا، مدیــران منطقــه ای و ...(، در تأمیــن  محتــوا، مدیریــت، تأمیــن زیرســاخت ها، 

ــارت  ــیابی و نظ ارزش

3.  هوشمندســازی و اســتفاده حداکثــری از فناوری هــای نویــن در فرایندهــای آموزشــی و 

تربیتــی، مدیریــت، ارزش یابــی و نظــارت و شــفافیت

4.  تقویــت مهارت هــای زندگــی و شــغلی بــرای دانش آمــوزان و آموزش هــای فنــی و حرفــه ای 

متناســب با آمایش ســرزمین

5. ارتقاءکیفیــت نظــام تأمیــن و تربیــت منابــع انســانی و تقویــت دانشــگاه فرهنگیــان و 

شــهیدرجایی

6.  اصالح ساختارها و فرایندهای اجرایی، اداری و مالی متناسب با سند تحول 

7.   ارتقاء معیشت، منزلت و کرامت معلمان

8.  ارتقاء سالمت جسمی و روحی و فعالیت های پرورشی دانش آموزان

9.  تسهیل دسترسی و ارتقاء بهره وری فضا و تجهیزات آموزشی،  پرورشی و ورزشی

10.  توجه و تمرکز ویژه به دوره پیش از دبستان و ابتدایی

یــق افزایش کیفیت آموزش، توســعه  11.  ارتقــاء جایــگاه بین المللــی آمــوزش و پــرورش از طر

همکاری هــای بین المللــی و مشــارکت فعــال، الهام بخــش و اثربخــش در مجامــع جهانــی و 

منطقــه ای حــوزه تعلیــم و تربیت

راهبردها
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الف( برنامه ها و اقدامات مربوط به مسائل اولویت دار
1- بازگشایی مدارس و حضوری شدن آموزش ها

تالش برای تکمیل واکسیناسیون کادر مدارس، معلمان و دانش آموزان  

تفویـــض اختیـــار بـــه شـــوراهای آمـــوزش و پـــرورش منطقـــه و شهرســـتان بـــه منظـــور   

ـــا،  ـــودن آموزش ه ـــی ب ـــا ترکیب ـــودن ی ـــازی ب ـــودن، مج ـــوری ب ـــورد حض ـــری در م تصمیم گی

ـــی  ـــع تحصیل ـــه مقط ـــه ب ـــا توج ـــوری ب ـــوزان حض ـــداد دانش آم ـــت تع ی ـــدی و مدیر ترکیب بن

ـــا ـــتاد کرون ـــا س ـــل ب ـــی کام و ... در هماهنگ

جلب مشارکت حداکثری اولیاء دانش آموزان در همکاری با مدارس  

تدارک مقدمات الزم برای اجرای پروتکل های بهداشتی در مدارس   

2- تأمین کمبود شدید معلم 
طراحـــی دوره هـــای دو ســـاله و ســـه ســـاله تربیـــت معلـــم در دانشـــگاه فرهنگیـــان و   

شـــهید رجایـــی

ــور  ــگاه های کشـ ــی و دانشـ ــوزش عالـ ــام آمـ ــی نظـ ــای نخبگانـ ــتفاده از ظرفیت هـ اسـ  

یـــر نظـــر دانشـــگاه فرهنگیـــان( )پـــس از پیش بینـــی ضوابـــط قانونـــی و ز

ظرفیت هـــای آزمـــون اســـتخدامی مـــاده 28 اساســـنامه دانشـــگاه فرهنگیـــان بـــه   

همـــراه دوره یکســـاله آموزشـــی دانشـــگاه مزبـــور 

ــع  ــه نفـ ــی بـ ــهیالت مالـ ــاد تسـ ــه و ایجـ ــی وزارتخانـ ــانی فعلـ ــروی انسـ ــاماندهی نیـ سـ  

معلمـــان گروه هـــای 

یـــس معلمـــان شـــاغل و بازنشســـته بـــا امـــکان پرداخـــت ماهانـــه  اســـتفاده از حـــق التدر  

حق الزحمـــه 
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ارتقـــاء دانشـــگاه فرهنگیـــان بـــه لحـــاظ بودجـــه و امکانـــات بـــه منظـــور ارتقـــاء ظرفیـــت   

پذیـــرش دانشـــجو )میان مـــدت(

اصالح نظام بازنشستگی فرهنگیان ضمن تأمین حقوق آنها   

3- پرداخت مطالبات معوق معلمان 
ـــا رئیـــس محتـــرم جمهـــور و نماینـــدگان محتـــرم مجلـــس و ســـازمان  رایزنـــی مناســـب ب  

برنامـــه و بودجـــه جهـــت تخصیـــص منبـــع الزم 

4- ساماندهی مطالبات استخدامی 
تصویب قانون جذب و تأمین نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش توسط مجلس  

ـــه  ـــه ب ـــت ارائ ـــرورش جه ـــوزش و پ ـــی آم ـــورای عال ـــط ش ـــی توس ـــه اجرای ـــن نام ـــه آئی تهی  

یـــران هیـــأت وز

تشـــکیل کارگـــروه تخصصـــی مشـــترک بیـــن آمـــوزش و پـــرورش و ســـازمان امـــور اداری   

و اســـتخدامی جهـــت بررســـی وضعیـــت هـــر یـــک از متقاضیـــان و تصمیم گیـــری الزم در 

ـــور  ـــی مزب ـــروه تخصص ـــط کارگ ـــورد توس ـــر م ه

5- ساماندهی 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 سپرده گذار  

تعیین ساز و کار نظارت شفاف فرهنگیان بر صندوق   
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تعیین محدوده فعالیت های صندوق   

ایجـــاد زمینـــه مناســـب بـــرای تســـهیالت مناســـب صنـــدوق بـــه فرهنگیـــان از قبیـــل   

ــفر   ــهیالت سـ ــی و تسـ ــه تکمیلـ ــکن، بیمـ ــه مسـ ینـ ــن کمـــک هز تأمیـ

6- استقرار نظام رتبه بندی معلمان 
حمایـــت از تصویـــب الیحـــه رتبـــه بنـــدی در مجلـــس و تـــالش بـــرای تـــدارک زمینه هـــای   

الزم و رفـــع نواقـــص احتمالـــی جهـــت تصویـــب الیحـــه در مجلـــس در هماهنگـــی کامـــل بـــا 

کمیســـیون آمـــوزش و تحقیقـــات و ســـازمان برنامـــه و بودجـــه و ســـازمان امـــور اســـتخدامی 

اجرای مصوبه مجلس در خصوص رتبه بندی معلمان بعد از تصویب  

ـــوزش  ـــی آم ـــورای عال ـــط ش ـــان توس ـــدی معلم ـــون رتبه بن ـــی قان ـــه اجرای ـــه آئین نام تهی  

یـــران و پـــرورش جهـــت ارائـــه بـــه هیـــأت وز

تـــدارک ســـاز و کار مهـــارت افزایـــی و ســـنجش صالحیت هـــای مصـــرح در قانـــون   

معلمـــان  رتبه بنـــدی 

ـــادین آمـــوزش و پـــرورش و سیاســـت های ابالغـــی  ـــرای ســـند تحـــول بنیـ 7- اجـ
ـــول تح

تهیـــه قوانیـــن و لوایـــح مـــورد نیـــاز بـــرای اجـــرای ســـند تحـــول بنیادیـــن و سیاســـت های   

یـــح ذکـــر شـــده اند یـــا بـــه طـــور ضمنـــی در ســـند بـــه  ابالغـــی کـــه یـــا در ســـند بـــه صـــورت صر

آن اشـــاره شـــده اســـت

ــس  ــه مجلـ ــه بـ ــن و ارائـ ــول بنیادیـ ــند تحـ ــرای سـ ــادی اجـ ــت نهـ ــه نگاشـ ــه الیحـ     تهیـ

شـــورای اســـالمی جهـــت تصویـــب
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طراحـــی شـــاخص های کیفـــی و کمـــی کنتـــرل میـــزان پیشـــرفت اجرایـــی شـــدن   

ابالغـــی ســـند تحـــول و سیاســـت های 

تشکیل و فعال سازی کارگروه ارتقا و به روز رسانی سند تحول بنیادین  

بـــه روزآوری و تنقیـــح قوانیـــن و مقـــررات آمـــوزش و پـــرورش و ســـازمان های تابعـــه   

متناســـب بـــا ســـند تحـــول

گفتمان سازی در تبیین و توضیح سند تحول برای فرهنگیان   

 بازنگـــری در ســــــاختارهای ســـتاد و ســـازمان های تابعـــه متناســـب بـــا داللت هـــای 

ســـند تحـــول بنیادیـــن

ب( برنامه ها و اقدامات مربوط به راهبردهای یازده گانه 
1- بسط عدالت آموزشی و ارتقاء کیفیت آموزش

یات کمـــک آموزشـــی و دیگـــر  یـــع کتـــب درســـی، نشـــر تولیـــد، تألیـــف، چـــاپ و توز  .1

اجـــزاء بســـته های یادگیـــری بـــا رعایـــت سیاســـت چنـــد تألیفـــی و تنـــوع محصولـــی و 

بـــا عنایـــت بـــه  اصـــل 15 قانـــون اساســـی، متناســـب بـــا اقتضائـــات زندگـــی روســـتایی، 

ــهری ــایری و شـ عشـ

استانداردسازی مواد و رسانه های آموزشی   .2

اســـتفاده حداکثـــری از بســـتر آمـــوزش مجـــازی رســـمی وزارتخانـــه در دسترســـی آســـان   .3

و ارزان دانش آمـــوزان سراســـر کشـــور بـــه اجـــزاء بســـته های یادگیـــری

یرســـاخت ها و تجهیـــزات  یـــع عادالنـــه فرصت هـــا، منابـــع مالـــی و انســـانی و ز توز  .4

آموزشـــی و کمـــك آموزشـــی

یرساخت های آموزشی، پرورشی و ورزشی توجه به آمایش سرزمین در استقرار ز  .5
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تقویــت آمــوزش و پــرورش مــدارس اســتثنایی و حمایــت از دانش آمــوزان بــا نیازهــای   .6

ــژه )معلــول(  وی

پرســـت بی بضاعـــت و  اهتمـــام بیشـــتر جهـــت تعلیـــم و تربیـــت دانش آمـــوزان بی سر  .7

محرومیـــن،  عشـــایری و نقـــاط مـــرزی

8.  حمایت از آموزش و پرورش دانش آموزان در سکونت گاه های غیررسمی و حاشیه شهرها

9.  کمك به مدارس شبانه روزی و خوابگاه های دانش آموزی

بـــه کارگیـــری امکانـــات ویـــژه و انجـــام اقدامـــات الزم در زمینـــه تعلیـــم و تربیـــت   .10

فرزنـــدان ایثارگـــران

تسهیل دسترسی به کتب درسی نیم بها و رایگان در مناطق محروم  .11

ـــه دولتـــی و ســـمپاد در جهـــت توســـعه اســـتقرار  12.  بازنگـــری در اساســـنامه مـــدارس نمون

آنهـــا در مناطـــق کـــم برخـــوردار

13. جذب بازماندگان از تحصیل و انسداد مبادی بی سوادی

ـــزام ســـازمان ســـنجش  ـــزی آموزشـــی در ال ی ینـــی ســـازمان پژوهـــش و برنامه ر نقش آفر  .14

بـــه طراحـــی ســـواالت آزمـــون سراســـری از محتـــوای کتـــب درســـی 

2-  تمرکززدایی و توسعه مشارکت، تنظیم گری و مدرسه محوری
یت و تأمین  یت تقویم آموزشی، مدیر واگذاری بخش های مهمی از اختیارات )مدیر  .1

یرساخت( به شوراهای آموزش و پرورش استانی، منطقه ای و شهرستانی و مدارس ز

اصـــالح قوانیـــن، مقـــررات و ســـاختار ســـازمانی بـــرای جلـــب مشـــارکت اولیـــاء، مـــردم،   .2

ــفافیت و  دانشـــگاه ها، حوزه هـــای علمیـــه، نهادهـــای دولتـــی و بخـــش غیردولتـــی و شـ

ـــا ـــرد آنه ـــارت در عملک نظ
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یـــت  اصـــالح آیین نامـــه اجرایـــی مـــدارس جهـــت مدرســـه محوری و ارتقـــاء مدیر  .3

یـــزی  آموزشـــگاهی بـــه منظـــور ایجـــاد انعطـــاف و چابکـــی در تصمیم گیـــری و برنامه ر

ــه ــت محلـ ــون تربیـ ــوان کانـ ــه عنـ ــه بـ ــل مدرسـ ــی و تبدیـ اجرایـ

استقرار نظام مشارکت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش  .4

ـــم و  ـــا در تعلی ـــی آنه ین ـــت از نقش آفر ـــوزان و حمای ـــاء دانش آم ـــا اولی ـــتمر ب ـــاط مس ارتب  .5

ـــت تربی

یـــت شـــهری در احـــداث و نگهـــداری  ــارکت مـــردم و نهادهـــای مدیر توســـعه ی مشـ  .6

مـــدارس و فضاهـــای فرهنگـــی و ورزشـــی

اسـتفاده از مشـارکت معلمـان در تولیـد محتـوای آموزشـی )بسـته یادگیـری، آمـوزش   .7

آموزشـی(  بازی هـای  مجـازی، 

یابـــی آموزشـــی و تربیتـــی آمـــوزش و  یـــت و ارز تقویـــت ســـاختارهای علمـــی در مدیر  .8

ــتان  ــتان و اسـ ــطح شهرسـ ــی در سـ ــای آموزشـ ــه گروه هـ ــرورش از جملـ پـ

یـــع محتـــوای آموزشـــی از ســـوی معلمـــان و ذی نفعـــان  فراهم ســـازی زمینـــه تولیـــد و توز  .9

آموزشـــی و پروشـــی بـــرای تســـهیل در بهره منـــدی دانش آمـــوزان در بســـترهای آمـــوزش 

ـــه ـــازی وزارتخان مج

ـــه ای و  ـــای حرف یابی ه ـــا و ارز ـــا در نظارت ه ـــان و خانواده ه ـــارکت فرهنگی ـــاء مش ارتق  .10

علمـــی و عمومـــی

تقویـــت گروه هـــای آموزشـــی و اســـتفاده از ظرفیـــت آنهـــا در ســـنجش صالحیـــت   .11

حرفـــه ای معلمـــان و بهســـازی فرایندهـــای یاددهـــی ـ یادگیـــری 

ـــواده در تعلیـــم و  ـــا خانواده هـــا و تقویـــت کارکردهـــای خان 12.  افزایـــش تعامـــل مـــدارس ب

تربیـــت رســـمی و غیررســـمی
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13.  بهره بـــرداری مؤثـــر از ظرفیت هـــای بخـــش دولتـــی و غیردولتـــی در ارتقـــاء کیفیـــت 

ـــی ـــی و پرورش آموزش

اســـتفاده از ظرفیـــت کانون هـــای فرهنگـــی مســـاجد و انجمـــن اولیـــا مربیـــان و   .14

هیأت هـــای امنـــای مدارس،کانـــون پـــرورش فکـــری کـــودکان و نوجوانـــان و فدراســـیون 

دوره هـــای  و  غیرآموزشـــی  ســـاعات  در  مـــدارس  اداره  جهـــت  دانش آمـــوزی،  ورزش 

آموزشـــی و محله محـــور شـــدن مـــدارس بـــرای توانمندســـازی دانش آمـــوزان و والدیـــن، 

فعالیت هـــای  ترویـــج  زندگـــی،   مهارت هـــای  آمـــوزش  برنامـــه،  فـــوق  فعالیت هـــای 

ورزشـــی و فرهنگـــی دانش آمـــوزان و والدیـــن در اوقـــات غیرآموزشـــی مـــدارس

15. تعمیـــم و ترویـــج وقـــف آموزشـــی و پرورشـــی در زمینه هـــای کیفیت بخشـــی بـــه 

آمـــوزش، ارتقـــا تغذیـــه و ســـالمت دانش آمـــوزان

در  یـــن  نو فناوری هـــای  از  حداکثـــری  اســـتفاده  و  هوشمندســـازی   -3
ـــی و نظـــارت و شـــفافیت فرایندهـــای آموزشـــی و تربیتـــی، مدیریـــت، ارزش یاب

1. ســـاماندهی نظـــام آمـــار و اطالعـــات و فنـــاوری جامـــع و اســـتقرار رویه هـــای نویـــن 

ــه ــا مدرسـ ــتاد تـ الکترونیکـــی از سـ

یکپارچه سـازی سـامانه ها و بهره بـرداری از کالن داده هـا به منظور بهبـود فرایندهای   .2

یتـی و اسـتفاده بهینـه از منابـع موجـود بویـژه منابـع مالـی و نیروی انسـانی مدیر

اســـتفاده از فناوری هـــای اطالعاتـــی و ارتباطـــی در نظـــام مکان یابـــی مـــدارس و   .3

اماکـــن آموزشـــی، تربیتـــی و ورزشـــی

ـــا،  ـــارکت خانواده ه ـــق مش ـــت تحق ـــدارس جه ـــیابی م ـــارت و ارزش ـــامانه نظ ـــتقرار س اس  .4

ـــه ـــن زمین ـــران در ای ـــان و مدی معلم
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ــای  ــری وکتاب هـ ــته های یادگیـ ــد بسـ ــازی، تولیـ ــای مجـ ــم و تقویـــت آموزش هـ تعمیـ  .5

ــی الکترونیکـ

یـــن و نهادهـــای عمومـــی در تأمیـــن ســـخت افزار  مـــورد نیـــاز  اســـتفاده از مشـــارکت خیر  .6

دانش آمـــوزان  بـــا اولویـــت مناطـــق محـــروم

و  ارتباطـــی، معلمـــان  رســـانه ای،  از ظرفیت هـــای  مؤثـــر  اســـتفاده  و  ســـاماندهی   .7

رســـمی مجـــازی  آمـــوزش  بهبـــود  خانواده هـــادر 

تجهیز مدارس به سخت افزار و نرم افزارهای ارائه و تولید محتوای آموزشی و پرورشی  .8

4-  تقویـــت آموزش هـــای مهارت هـــای زندگـــی و شـــغلی بـــرای دانش آمـــوزان 
ـــرزمین ـــش س ـــا آمای ـــب ب ـــه ای متناس ـــی و حرف ـــای فن و آموزش ه

ــا  ــه بـــه دانش آمـــوزان متناســـب بـ ــاز جامعـ آمـــوزش حداقـــل یـــک مهـــارت مـــورد نیـ  .1

ســـن و جنـــس و بـــا رعایـــت اولویت هـــای منطقـــه ای و شـــرایط بومـــی

افزایش سهم آموزش های مهارتی در نظام آموزش و پرورش )دوره دوم متوسطه(    .2

رصـد دائمـی ظرفیت هـای محیطـی و اقتضائـات اجتماعی و تنظیـم ظرفیت پذیرش   .3

یـع متعـادل و متـوازن دانش آمـوزان در شـاخه ها و رشـته های تحصیلـی دوره دوم  و توز

متوسـطه متناسـب بـا ظرفیت هـا و نیازهـای حـال و آینـده بـازار کار و اشـتغال کشـور

ـــردی در شـــاخه های تحصیلـــی  ـــد و کارب 4. طراحـــی و اجـــرای رشـــته های تحصیلـــی جدی

ـــازار  ـــده ب ـــال و آین ـــای ح ـــا و نیازه ـــا ظرفیت ه ـــب ب ـــش متناس ـــه ای و کار و دان ـــی و حرف فن

کار و اشـــتغال کشـــور

5. تقویت مدارس و هنرستان های فنی و حرفه ای و کار و دانش و اولویت دهی به آنها 

یکی انسانی و فناوری مورد نیاز یرساخت-های مالی، فیز در تأمین و تخصیص منابع و ز
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6. ایجـــاد ســـاز و کارهـــای قانونـــی و نظـــام حمایتـــی و تشـــویقی ویـــژه بـــرای دانش آمـــوزان 

ـــل  ـــه تحصی ـــت ادام ـــش جه ـــه ای و کار و دان ـــی، حرف ـــی فن ـــته های تحصیل ـــاخه ها و رش ش

و ورود زودهنـــگام بـــه بـــازار کار و اشـــتغال کشـــور

اســـتفاده از ظرفیـــت شـــرکتهای دانـــش بنیـــان و صنایـــع نویـــن و دارای ارزش افـــزوده   .7

بـــاال در بخش هـــای دولتـــی و غیردولتـــی جهـــت مهارت آمـــوزی و هدایـــت شـــغلی 

ــی ــات تربیتـ ــت مالحظـ ــا رعایـ ــان بـ ــوزان و معلمـ دانش آمـ

استعدادیابی کارآمد و هدایت تحصیلی مؤثر دانش آموزان  .8

استفاده از ظرفیت اردوهای دانش آموزی جهت کسب مهارت های زندگی  .9

اصـــالح برنامـــه درســـی ملـــی بـــه منظـــور ارتقـــاء بعـــد مهارت افزایـــی در برنامــــــه   .10

درســـی ملـــی 

توانمندسازی مشاوران و اصالح نظام آموزش مشاوره در سطح مدارس  .11

12.  استفاده از ظرفیت رسانه ملی در ارتقاء مهارت های زندگی و شغلی دانش آموزان  

5-  ارتقاءکیفیـــت نظـــام تأمیـــن و تربیـــت منابـــع انســـانی و تقویـــت دانشـــگاه 
فرهنگیـــان و شـــهیدرجایی

ــوب  ــت در چارچـ ــم و تربیـ ــرای تعلیـ ــح بـ ــراد صالـ ــاب افـ ــذب و انتخـ ــایی، جـ شناسـ  .1

قوانیـــن و مقـــررات

آمـــوزش کارآمـــد و مســـتمر معلمـــان و کارکنـــان وزارتخانـــه بـــه منظـــور ارتقـــاء ســـطح   .2

توانمنـــدی علمـــی و شـــغلی آنـــان

توســـعه ظرفیـــت کمـــی و کیفـــی دانشـــگاه های فرهنگیـــان و شـــهید رجایـــی بـــا   .3

اســـتفاده از امکانـــات موجـــود نظـــام آمـــوزش عالـــی کشـــور 
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متنوع ســـازی روش هـــای تربیـــت و تأمیـــن معلـــم بـــرای عبـــور از بحـــران کمبـــود   .4

شـــدید معلـــم در شـــرایط موجـــود بـــا نظـــارت دانشـــگاه فرهنگیـــان

پیش بینی قانون تأمین و تربیت نیروی انسانی در آموزش و پرورش  .5

بازنگـــری و اصـــالح برنامـــه درســـی تربیـــت معلـــم مبتنـــی بـــر برنامـــه درســـی ملـــی و   .6

اقتضائـــات ســـاحت های شـــش گانه تعلیـــم و تربیـــت

اصـــالح ســـاز و کار ارتقـــاء علمـــی و ارتقـــاء مرتبـــه اعضـــای هیـــأت علمـــی دانشـــگاه   .7

یـــت اصلـــی آنهـــا ــر مأمور فرهنگیـــان و شـــهید رجایـــی مبتنـــی بـ

ــا  ــی بـ ــهید رجایـ ــان و شـ ــگاه فرهنگیـ ــی دانشـ ــأت علمـ ــای هیـ ــرم اعضـ ــالح هـ اصـ  .8

تبدیـــل وضعیـــت معلمـــان دارای دکتـــری تخصصـــی و ســـوابق درخشـــان

اصالح نظام ساماندهی معلمان در جهت افزایش بهره وری نیروی انسانی   .9

یـــع متعـــادل و متـــوازن معلمـــان و نیروهـــای انســـانی در مناطـــق  ســـاماندهی و توز  .10

مختلـــف کشـــور بـــا توجـــه بـــه نیازســـنجی دقیـــق در دوره هـــا، شـــاخه ها و رشـــته های 

تحصیلـــی و اقتضائـــات فـــردی و جنســـیتی دانش آمـــوزان

تعیین تکلیف مطالبات استخدامی فرهنگیان و متقاضیان موجود  .11

6- اصالح ساختارها و فرایندهای اجرایی، اداری و مالی
کیـــد بـــر پیش بینـــی  یـــزی وزارت آمـــوزش و پـــرورش بـــا تأ اصـــالح نظـــام بودجه ر  .1

برنامه هـــای کیفیـــت بخشـــی آموزشـــی و پرورشـــی 

اجرای سیاست پرداخت به ذینفع نهایی در اداره امور مالی از جمله سرانه مدارس  .2

شفاف سازی منابع و مصارف مالی در تمام سطوح و سازمان ها  .3

ـــز  ـــدارس و مراک ـــت م ـــق فعالی ی ـــدار از طر ـــی پای ـــع مال ـــن مناب ـــت تأمی ـــازی جه بسترس  .4
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ینـــه آموزشـــی و پرورشـــی بصـــورت درآمـــد ـ هز

فعال ســـازی ظرفیـــت و بســـترهای درآمدزایـــی و اقتصـــادی آمـــوزش و پـــرورش از   .5

یرســـاخت های و فضاهـــای موجـــود جملـــه افزایـــش بهـــره وری ز

فعال ســـازی ظرفیـــت قانـــون تنظیـــم برخـــی از مقـــررات مالـــی، اداری و پشـــتیبانی   .6

ــرورش ــوزش و پـ ــی آمـ ــع مالـ ــرورش جهـــت تأمیـــن منابـ ــوزش و پـ وزارت آمـ

بازمهندسی ساختار اداری مالی و بودجه متناسب با اهداف سند تحول  .7

اصـــالح ســـاختار ســـازمانی بـــا رویکـــرد چابك ســـازی و منطقی ســـازی ســـاختار   .8

پـــرورش و  آمـــوزش  اســـتان ها و۷۰۰ منطقـــه  ســـتاد، 

اصالح اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان  .9

یت داده محور در فرایندهای اداری   یت دانش و مدیر مدیر  .10

یابـــی عملکـــرد ســـازمانی مبتنـــی بـــر اهـــداف و شـــاخص های  اســـتقرار نظـــام ارز  .11

اســـتاندارد بـــا هـــدف اصـــالح فرایندهـــا و ســـاختارها

12.  استقرار نظام جامع رصد، نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام آموزش و پرورش

7-  ارتقاء معیشت، منزلت و کرامت معلمان
اجــرای نظــام رتبه بنــدی معلمــان و اســتقرار نظــام پرداخت هــا براســاس تخصــص و   .1

نظــام شایســتگی ها و عملکــرد رقابتــی و مهندســی نیــروی انســانی براســاس ســند تحــول 

و نقشــه جامــع علمــی کشــور در چارچــوب قوانیــن و مقــررات

یس معلمان یع در پرداخت مطالبات بازنشستگی فرهنگیان و حق التدر تسر  .2

یــق اعتبــارات قابــل پیش بینــی در قوانیــن  کمــك بــه تأمیــن مســکن فرهنگیــان از طر  .3

بودجــه ســنواتی، پرداخــت تســهیالت بانکــی و طرح هــای مســکن حمایتــی دولــت
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تعییـــن جایـــگاه حقوقـــی فرهنگیـــان بـــه عنـــوان ســـهام داران صنـــدوق ذخیـــره   .4

یـــق اصـــالح  فرهنگیـــان در جهـــت ارتقـــاء وضعیـــت رفاهـــی و معیشـــتی معلمـــان از طر

اساســـنامه صنـــدوق 

یـــت منابـــع انســـانی )نظـــام پرداخـــت، تســـهیالت  اصـــالح قوانیـــن و مقـــررات مدیر  .5

رفاهـــی، بازنشســـتگی و...( 

تســهیل در تأمین ســفر و گردشــگری آســان و ارزان فرهنگیان و تقویت زیرســاخت های   .6

اردوگاهــی، کانون هــای تربیتــی و خانه هــای معلــم 

افزایش بهره وری و ارتقاء خدمات پشتیبانی بیمه  تکمیلی فرهنگیان   .7

8. افزایـــش ظرفیـــت و بهبـــود کیفیـــت خدمـــات درمانـــی و بهداشـــتی مراکـــز بهداشـــتی و 

درمانـــی فرهنگیـــان

یرساخت های تابعه ارائه خدمات ورزشی رایگان به فرهنگیان از محل ز  .9

همکاری و هماهنگی با سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی جهت   .10

تولید و پخش فیلم و مستند و پویانمایی در خصوص منزلت و جایگاه واالی معلمان

8-  ارتقاء سالمت جسمی و روحی و فعالیت های پرورشی دانش آموزان
کید بر حفظ سالمت دانش آموزان و معلمان بسترسازی جهت بازگشایی مدارس با تأ  .1

توســـعه و تعمیـــم تربیـــت بدنـــی در ســـطح مـــدارس و مراکـــز آموزشـــی و تأمیـــن، حفـــظ   .2

و ارتقـــاء ســـالمت جســـمی، روانـــی و اجتماعـــی دانش آمـــوزان 

3. فراهم ســـازی زمینـــه اســـتفاده دانش آمـــوزان و خانواده هـــا از محوطـــه مـــدارس، 

ـــت  ـــوص در نوب ـــی )بخص ـــاعات غیرآموزش ـــی در س ـــی و پرورش ـــای آموزش ـــن و فضاه اماک

ــی ــای ورزشـ ــا و فعالیت هـ ــرکت در برنامه هـ ــرای شـ ــر( بـ ــالت آخـ ــر و تعطیـ عصـ
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مناسب ســـازی محوطـــه مـــدارس بـــرای فعالیـــت دختـــران و احـــداث اماکـــن و   .4

مـــدارس مجـــاورت  یـــا  محوطـــه  در  ایشـــان  مناســـب  ورزشـــی  ســـالن های 

رشـــد ســـواد حرکتـــی دانش آمـــوزان و فراهم ســـازی زمینـــه آمـــوزش حداقلـــی یـــک   .7

رشـــته ورزشـــی در هـــر پایـــه کالســـی

و  رفتار  ترویج  در  مدارس  ورزش  و  مدارس  تربیت بدنی  ظرفیت های  از  بهره مندی   .6

منش پهلوانی و اخالقی و ارتقاء سطح مهارت های اجتماعی و روانشناختی دانش آموزان 

ــج  ــعه و ترویـ ــدارس در توسـ ــی و ورزش مـ ــت بدنـ ــای تربیـ ــدی از ظرفیت هـ بهره منـ  .7

یـــق تعمیـــم و  ورزش همگانـــی در  جامعـــه و کمـــك بـــه رشـــد ورزش قهرمانـــی کشـــور از طر

ـــی ـــتعدادیابی ورزش ـــر اس ـــز ب تمرک

8. پیشـــگیری از آســـیب های اجتماعـــی دانش آمـــوزان و والدیـــن و تقویـــت و فراگیـــری 

ــوزان ــی دانش آمـ ــای اجتماعـ ــام مراقبت هـ نظـ

یـــع  توز از  حمایـــت  و  محـــروم  مناطـــق  دانش آمـــوزان  تغذیـــه  بهبـــود  بـــه  کمـــك   .9

بســـته های تغذیـــه ای و مکمل هـــای دارویـــی و غذایـــی بـــرای دانش آمـــوزان بـــا اولویـــت 

دختـــران، فرزنـــدان خانواده هـــای نیازمنـــد،  خانواده هـــای پرجمعیـــت و بـــا اولویـــت 

ــوردار ــر برخـ ــروم و کمتـ ــق محـ مناطـ

رصـــد وضعیـــت ســـالمت جســـمانی دانش آمـــوزان و توجـــه بـــه ناهنجاری هـــای   .10

یزمغذی هـــا بـــا اولویـــت دختـــران قامتـــی و حرکتـــی و کمبـــود ر

یارتی  11. توســعه و تســهیل اردوهــا و ســفرهای فرهنگــی دانش آمــوزی بــه ویــژه اردوهــای ز

و راهیــان نور

12. ترویـــج و نهادینه ســـازی ارزش هـــای ملـــی، دینـــی و انقالبـــی در بیـــن دانش آمـــوزان 

یـــق آموزش هـــای رســـمی و غیررســـمی و فرهنگیـــان از طر



برنامه چهارساله وزارت آموزش و پرورش 38

برنامه ها و اقدامات

13. نهادینه سازی احترام به والدین، خانواده و سالمندان در فعالیت های آموزشی و پرورشی

9- تسهیل دسترسی و ارتقاء بهره وری فضا و تجهیزات آموزشی،  پرورشی و ورزشی
1. تالش برای تکمیل پروژه های نیمه تمام آموزشی، پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش

ـــد  ـــری مانن ـــای یادگی ـــوع در محیط ه ـــاد تن ـــز و ایج ـــعه، تجهی ـــاخت، توس ـــی، س طراح  .2

پژوهش ســـراها، نمایشـــگاه ها و اردوگاه هـــا و موزه هـــای تخصصـــی 

3. تدویـــن و اجـــرای ســـاز و کارهـــای اثربخـــش بـــرای شناســـایی، جـــذب و تســـهیل 

مدرسه ســـاز یـــن  خیر فعالیـــت 

هویت بخشـــی بـــه فضاهـــای آموزشـــی، تربیتـــی و ورزشـــی بـــا تدویـــن و پیاده ســـازی   .4

الگوهـــای آموزشـــی مبتنـــی بـــر شـــاخص های معمـــاری اســـالمی ایرانـــی

یـــع عادالنـــه تجهیـــزات و وســـایل آزمایشـــگاهی بـــا تمرکـــز بـــر مناطـــق محـــروم و  توز  .5

دانش آمـــوزان بـــا نیازهـــای ویـــژه )معلـــول(

توســـعه، متناسب ســـازی و مقاوم ســـازی فضاهـــای آموزشـــی، تربیتـــی و ورزشـــی   .6

دانش آمـــوزان بـــا نیازهـــای ویـــژه )معلـــول(

یرساخت های آموزشی، پرورشی و ورزشی  نوسازی، مقاوم سازی و تجهیز ز  .7

یرساخت های مناسب گرمایشی و سرمایشی برای مدارس و مراکز آموزشی تأمین ز  .8

9.  تدویـــن شـــاخص و معیارهـــای مکان یابـــی فضاهـــای آموزشـــی و تربیتـــی و ورزشـــی 

ـــی ـــوالت جمعیت ـــرزمینی و تح ـــش س ـــر آمای ـــی ب مبتن

ســـاماندهی مـــدارس موجـــود و جانمایـــی مـــدارس جدیـــد بـــا رویکـــرد ایجـــاد مـــدارس   .10

متوســـط و بـــزرگ بـــا در نظـــر گرفتـــن تحـــوالت جمعیتـــی، رعایـــت اصـــول و ضوابـــط 

ــهولت در دسترســـی ــم و سـ ــوع اقلیـ ــای محیطـــی، نـ ــواری، ویژگی هـ همجـ
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یژه به دوره پیش از دبستان و ابتدایی 10-  توجه و تمرکز و
استقرار سازمان تعلیم و تربیت کودك و ساماندهی وضعیت مهدهای کودك   .1

ین معلمان برای دوره ابتدایی ین و کارآمدتر ینش و تربیت بهتر گز  .2

ایجاد تسهیالت ویژه برای دانشجو معلمان دوره ابتدایی  .3

پرداخت فوق العاده مناسب به معلمان چندپایه در مدارس ابتدایی  .4

ین مربیان برای دوره پیش از دبستان ین و کارآمدتر گزینش و همکاری در تربیت بهتر  .5

کمـــك بـــه آمـــاده  ســـازی کـــودکان بـــرای ورود بـــه نظـــام آمـــوزش و پـــرورش رســـمی و   .6

ـــور ـــی کش عموم

توسعه فضاها وتجهیزات آموزشی، پرورشی و ورزشی خاص کودکان  .7

غنـــی ســـازی اوقـــات فراغـــت کـــودکان و آمـــوزش مهارت هـــای زندگـــی بـــه ایشـــان   .8

بـــا اســـتفاده حداکثـــری از تـــوان کانـــون پـــرورش فکـــری کـــودک و نوجـــوان

ســـاماندهی و استانداردســـازی مـــواد و رســـانه های آموزشـــی مخصـــوص دوره قبـــل   .9

از دبســـتان و دوره ابتدایـــی 

ــتند،  ــودك، مسـ ــم کـ ــه فیلـ ــودکان از جملـ ــژه کـ ــی ویـ ــدات فرهنگـ ــت از تولیـ حمایـ  .10

ــوط ــار مربـ ــوای آثـ ــر محتـ ــارت بـ ــا و نظـ ــد آنهـ ــی( و ماننـ ــن )پویانمایـ انیمیشـ

ـــژه کـــودکان در مناطـــق  ـــار فرهنگـــی وی ـــه آث ـــع و تســـهیل دسترســـی ب ی حمایـــت از توز  .11

محـــروم، روســـتایی و آســـیب پذیر

12. ایجـــاد امکانـــات الزم جهـــت رشـــد و پـــرورش فکـــری و ذوقـــی کـــودکان و نوجوانـــان 

بـــا افزایـــش بهـــره وری مـــدارس، مراکـــز آموزشـــی و پرورشـــی موجـــود و مراکـــز کانـــون 

پـــرورش فکـــری کـــودک و نوجـــوان
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یـــق افزایـــش کیفیـــت  11-  ارتقـــاء جایـــگاه بین المللـــی آمـــوزش و پـــرورش از طر
آمـــوزش، توســـعه همکاری هـــای بین المللـــی و مشـــارکت فعـــال، الهام بخـــش 

و اثربخـــش در مجامـــع جهانـــی و منطقـــه ای حـــوزه تعلیـــم و تربیـــت
ـــه  یاضـــی و علـــوم ب 1. افزایـــش کیفیـــت آمـــوزش بـــه ویـــژه در حوزه هـــای ســـواد خوانـــدن، ر

ـــی ـــطح جهان ـــور در س ـــرورش کش ـــوزش و پ ـــی آم ـــای بین الملل ـــاء رتبه ه ـــور ارتق منظ

و  اســـالم  جهـــان  کشـــورهای  اولویـــت  بـــا  بین المللـــی  همکاری هـــای  توســـعه   .2

پـــرورش و  آمـــوزش  حـــوزه  در  جهانـــی  تجربیـــات  از  هوشـــمند  بهره گیـــری 

3. مشـــارکت فعـــال و اثربخـــش در ســـازمان ها و مجامـــع بین المللـــی و اثرگـــذاری بـــر 

تنظیـــم قواعـــد، معیارهـــا و اســـتانداردهای آموزشـــی و تربیتـــی بین المللـــی جهـــت حفـــظ 

و صیانـــت از آرمان هـــای تربیتـــی و منافـــع ملـــی کشـــور

کیـــد بـــر تدویـــن برنامه هـــای درســـی  4. طراحـــی نظـــام آمـــوزش بیـــن الملـــل بـــا تأ

بین المللـــی مبتنـــی بـــر ســـند تحـــول بنیادیـــن آمـــوزش و پـــرورش و ســـند برنامـــه درســـی 

ـــذب  ـــت ج ـــور جه ـــارج از کش ـــل و خ ـــی در داخ ـــدارس بین الملل ـــعه م ـــاد و توس ـــی و ایج مل

یـــت کشـــورهای اســـالمی ــا محور ــر ایرانـــی بـ و آمـــوزش دانش آمـــوزان ایرانـــی و غیـ

ینش و اعزام معلمان به مدارس خارج کشور تحول در گز  .5

اســـتقرار نظـــام بین المللـــی تألیـــف ایـــران و تـــالش در جهـــت ثبـــت جهانـــی آن بـــا   .6

ـــذب  ـــور ج ـــه منظ ـــور ب ـــارج از کش ـــی خ ـــدارس ایران ـــی در م ـــالمی و انقالب ـــت اس ـــظ هوی حف

دانش آمـــوزان و معلمـــان مســـلمان بومـــی متمایـــل بـــه انقـــالب اســـالمی ایـــران 






