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(سوره آلعمران)

اگر خداوند شما را یاری کند ،هیچ کس بر شما پیروز نخواهد شد! و اگر دست از یاری شما بردارد،
کیست که بعد از او ،شما را یاری کند؟! و مؤمنان ،تنها بر خداوند باید توکل کنند!

بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران
حضرت امام خمینی رضواناهللتعالیعلیه

از همـه باالتـر هميـن قضيـه آمـوزش و پـرورش و قضيـه دانشـگاه و قضيـه تعليـم و
تربيـت اسـت كـه مـا در اين جهـت از همه جـا ،از همه جهات بيشـتر ،احتيـاج داريم
كـه اصالح شـود.

مقام معظم رهبری مدظله العالی

آمـوزش و پـرورش «بیـت الغـزل» مسـائل بعـد از انقلاب ماسـت .مسـئله آمـوزش و
پـرورش يـک مسـئله دائمـی و هميشـگی و در حقيقـت قاعـده نظـام جمهوری اسلامی
ايـران اسـت .مـا در آمـوزش و پـرورش احتيـاج بـه تحـول داريـم.
بهتریـن و برجسـتهترین فکرهـا بایـد بنشـینند بـرای آمـوزش و پـرورش طراحـی کننـد
بایـد فلسـفه آمـوزش و پـرورش اسلامی واضـح باشـد و براسـاس ایـن فلسـفه ،افـق
آینـده آمـوزش و پرورش کشـور روشـن باشـد .معلوم باشـد مـا دنبال چه هسـتیم و کجا
میخواهیـم برویم و براسـاس آن خطکشـی بشـود ،برنامهریزی بشـود و راهها مشـخص
بشو د .

رئیسجمهور محترم ،حضرت آیتاهلل رئیسی

آمـوزش و پـرورش به عنوان یک جایگاه کادرسـازی برای کشـور و تربیت نیروی انسـانی،
میتوانـد فرهنـگ کشـور را رقـم بزنـد و هرچـه در آمـوزش و پـرورش سـرمایهگذاری
کنیـم ،جـا دارد و بـا ایـن کار بـه سـرمایه خـود میافزاییـم .بایـد کیفیـت آمـوزش را در
آمـوزش و پـرورش بـاال بـرد و عدالـت آموزشـی را مـورد توجـه داد .صـرف کـردن منابع
در امـر آمـوزش و پـرورش نـه هزین ه بلکـه بزرگتریـن و پرثمرترین سـرمایهگذاری اسـت
کـه میتوانـد آینـده کشـور را تضمیـن کنـد .پیشـرفت کشـور در گرو توسـعه آمـوزش و
پـرورش و توسـعه مهارتآمـوزی بـوده و اینجاسـت که عدالت آموزشـی اهمیـت واقعی
خـود را نشـان میدهـد .آمـوزش و پـرورش در دولت مردمـی باید واقعا مردمی شـده و
بـه مناطـق محروم توجـه ویژهای بشـود.
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مقدمه

۹

روش شناسی

 ۱۰سوابق آموزشی و پرورشی ،پژوهشی و اجرایی
 ۱۸دیدگاههای الهامبخش
 ۲۲اسناد فرادست
 ۲۳کلیات و مبانی
 ۲۹آسیبشناسی و تحلیل وضع موجود
 ۳۶مزیتها و قوتهای امیدبخش
 ۳۷اهم رویکردها و راهبردهای عملیاتی
 ۴۲برنامهها و اقدامات اساسی
برنامهها و اقدامات اولویتدار (کوتاهمدت)
برنامهها و اقدامات میانمدت
موضوعات مرتبط با آینده نظام آموزش و پرورش

مـقدمــه
مقـام معظـم رهبـری مدظلـه العالـی در بیانیـهی گام دوم ،نیـروی انسـانی را بزرگترین سـرمایه کشـور دانسـته و تعلیم و
تربیـت را رکـن اصلـی تمدنسـازی معرفـی نمودهاند .این بیانیه نیز در راسـتای تمدنسـازی بر سـه عنصر کلیـدی« :تربیت
و مسـئولیتپذیری جوانان کشـور»« ،جایگاه علم و پژوهش» و «خودسـازی ،جامعهسـازی و تمدنسـازی» اسـتوار اسـت
ش وپرورش بـوده و تضمین
و روح حاکـم بـر ایـن سـه نکتـه کلیدی توجـه ویژه به نظـام تعلیم و تربیت و مشـخصاً آمـوز 
تحقـق هفـت توصیـه پایانـی بیانیه نیز مشـروط به تحول بنیادین در نظام آموزشـی و پرورشـی کشـور اسـت.
بهرغـم گامهـای بلنـدی کـه در چهـار دهـه گذشـته بهویـژه تصویـب سیاسـتهای کلـی و سـند تحـول بنیادیـن ،بـرای
بازسـازی نظـام تعلیـم و تربیـت کشـور و استوارسـازی آن بـر پایه اندیشـههای نـاب اســلامی و آرمانهـا و رویکردهای
انقلاب اسلامی برداشـته شـده اسـت .همچنـان فرهنـگ و تربیت کشـور مـا در جهت پاسـخگویی بـه نیازهای اساسـی
و گرهگشـایی مشـکالت اجتماعـی بـا آسـیبها و چالشهـای جـدی مواجـه بـوده و میباشـد .روشـن اسـت در گام دوم
انقلاب اسلامی ،نظـام آمـوزش و پـرورش نمیتوانـد بـا روشهـای کنونی به اهداف اسـناد فرادسـتی دسـت یافتـه و به
جایگاه ترسـیم شـده در سـند چشـمانداز  1404برسـد .برای خروج این نظام از روشهای سـلیقهای و منسـوخ و دسـتیابی
بـه عملکـرد نتیجهبخـش ،نیازمنـد بـه برنامههـای راهبـردی و عملیاتـی مبتنی بر اسـناد فرادسـتی تحولآفریـن ،نیروهای
متخصـص ،متعهـد ،خلاق و انقالبـی اسـت .ایـن برنامه چارچوبی بـرای نیل بـه آموزش و پـرورش تراز جمهوری اسلامی
ایـران در دولت سـیزدهم میباشـد.

روش شـناسـی
در ایـن مسـتند بـا معرفی سـوابق و قابلیتهـا و تجارب اجرایـی و الهام گرفتن از بیانـات بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی
ایـران حضـرت امـام خمینـی رهبرکبیـر انقالب اسلامی ایران رضـوان اهلل تعالی علیـه ،مقام معظـم رهبری مدظلـه العالی و
ریاسـت محتـرم جمهـوری جنـاب آقای دکتر رئیسـی بـا بیان عناوین اسـناد فرادسـتی ،مجموعه مفـاد و مسـتندات قانونی
حاکـم بـر ایـن برنامـه معرفـی میگـردد .سـپس با بیـان تعاريـف نظـام تربيـت ،بیانیـه مأموریـت ،چشـمانداز ،هدفهای
کالن سـند تحـول بنیادیـن و راهبردهـای کالن سـند تحـول بنیادیـن مسـتند بر اسـناد باالدسـتی بـه تبیین آسیبشناسـی
وضـع موجـود ،ذکـر مسـائل ،چالشهـا و نقـاط قـوت و فرصتهـای امیدبخـش کـه بسـتر و عناصـر انتخـاب رویکردها و
راهبردهـای عملیاتـی را فراهـم مـیآورد ،میپردازد.
پـس از بیـان رویکردهـا و راهبردهـا که پاسـخگوی مسـائل مطرح شـده میباشـد برنامههـا و اقدامات اصلـی منتخب ،در
سـه دوره زمانـی کوتـاه ،میـان و بلنـد مـدت بـا مالحظـه اهـداف عملیاتـی ،راهکارهای سـند تحـول بنیادیـن و برنامههای
مصـوب زیرنظامهـای شـشگانه تدویـن گردیده اسـت.
حسـب ضـرورت و اهمیـت موضـوع در گام نخسـت برنامههای اولویتدار و فوری تشـریح شـده ،سـپس برنامههای میان
مـدت بیـان گردیـده و در نهایـت به تبییـن برنامهها و اقدامـات آیندهپژوهانه و بلندمدت پرداخته شـده اسـت.
در سه گام تحلیل وضع موجود ،انتخاب راهبردها و تعیین برنامهها ،پنج محور ذیل مورد نظر قرار گرفته است:
 -1محور حاکمیتی و کالن نظام آموزش و پرورش به ویژه در تحقق سند تحول بنیادین
 -2محور یاددهی  -یادگیری و ارتقاء کیفیت تربیتی(آموزشی و پرورش) با تأکید بر عدالت آموزشی
 -3محور بهسازی سازمانی در راستای تقویت مدرسه محوری آموزش و پرورش
 -4محور ارتقای کمی و کیفی منابع انسانی
 -5محور منابع مالی و اقتصاد آموزش و پرورش با توسعه مشارکت عوامل سهیم و موثر

سوابق آموزشی و پرورشی،
پژوهشی و اجرایی
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یوسف نوری متولد 1340
سوابق تحصیلی
دکترای تخصصی مدیریت گردشگری کودک  -دانشگاه عالمه طباطبایی
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
کارشناسی برنامهریزی
فوق دیپلم پرورشی

سوابق شغلی و اجرایی
سوابق در وزارت آموزش و پرورش
مربی پرورشی دبستان شهید وحید نیا شهر ایالم
مربی پرورشی مدرسه راهنمائی خیام شهر ایالم
مربی پرورشی دانشسرای تربیت معلم امام جعفر صادق(ع) چوار()1368-1367
تدریس در دانشسرای تربیت معلم دختران شهر ایالم ()1374-1369
تدریس در مراکز تربیت معلم دختران حضرت رقیه و پسران شهید مدرس استان ایالم()1373-1369
معاون پرورشی آموزش و پرورش شهرستان ایالم()1374-1370
معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان ایالم()1377 - ۱۳74
مدیر هسته گزینش آموزش و پرورش استان ایالم()1378-1376
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سوابق شغلی و اجرایی
سوابق در وزارت آموزش و پرورش
مسئول پرورشی مدارس جمهوری اسالمی ایران در کشورهای قطر و بحرین()1380-1378
مشاور دبیرستان ایثارگران شهرستان ایالم ()1384-1382
دبیر هنرستان فنی امام خمینی (ره) و هنرستان حضرت آیت اهلل خامنهای شهر ایالم ()1384-1380
دبیر هنرستان کاردانش شهدای بسیج شهر ایالم ()1384-1380
دبیر مرکز استعدادهای درخشان شهید بهشتی شهر ایالم()1384-1380
رئیس سازمان آموزش وپرورش استان ایالم ()1385 - 1384
معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت آموزش و پرورش تهران ()1387 -1386
مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش وپرورش ()1389 - 1388
رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش ()1392 - 1389

سایر سوابق شغلی و اجرایی
مدیر سازمانهای مردمنهاد(سمن) و خیرین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی تهران ( 1399تا کنون)
نماینده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء (ص) در دولت و مجلس شورای اسالمی ()1399-1398
مشاور معاونت توسعه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی ()1399-1397
مشاور اقتصادی بنیاد شهید و امور ایثارگران انقالب اسالمی ( 1392تا )1394

12

سوابق علمی ـ پژوهشی
الف) پروژههای پژوهشی
همـکاری در پـروژه بررسـی عملکـرد سیاسـتهای کلـی ایجـاد تحـول بنیادیـن در آمـوزش و پـرورش (به سـفارش
مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام و زیـر نظـر دکتـر علیرضا علـی احمـدی )1395
طراحی مدل ریاضی تخصیص منابع مالی با رویکرد اثربخش(در ادارت کل آموزش و پرورش استانهای کشور)
تدوین راهبرد و دستورالعمل اجرایی ،مالی و بودجه آموزش و پرورش در سال 1389
همـکاری در پـروژه بررسـی عملکـرد سیاسـتهای اصلاح الگـوی مصـرف (بـه سـفارش مجمع تشـخیص مصلحت
نظـام ،زیـر نظر دکتـر علیرضـا علی احمـدی )1395
بررسی میانگین دریافتی معلمین آموزش و پرورش با سایر کارکنان دولت (پژوهشگاه تعلیم و تربیت )1382
نظارت بر تعداد  60عنوان پروژه فناوری اطالعات و ارتباطات ()1392-1389
تدوین استاندارد مرکز آموزشی  IWA2در سازمان ملی استاندارد
طراحی الگوی تدوین تفاهمنامه مالی توزیع اعتبارات ادارات کل آموزش و پرورش استانها()1391 - 1388

ب) تدریس در مراکز آموزش عالی
تدریس در مراکز تربیت معلم و ضمن خدمت فرهنگیان
دبیر دانشسرای تربیت معلم ،مدارس متوسطه ،راهنمائی و ابتدائی
تدریس در دانشگاه عالمه طباطبائی (دانشکده مدیریت و حسابداری)
تدریس در دانشگاه آزاد اسالمی (واحد ایالم) ،دانشگاه پیام نور تهران و دانشگاه علمی کاربردی تهران
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ج) مقاالت و تألیفات
همکاری در تألیف کتاب شمیم تحول (زیر نظر دکتر حمیدرضا حاجی بابائی)
مدل سواد گردشگری در برنامه درسی دانشآموزان دورهی ابتدائی( ،رساله دکترا) دانشگاه عالمه طباطباتی تهران 1399
ارائـه دو مقالـه «الگـوی توزیـع بودجـه غیرپرسـنلی آمـوزش و پـرورش جمهـوری اسلامی ایـران» و «نقـش فنـاوری
اطالعـات و ارتباطـات در اقتصـاد آمـوزش و پـرورش»  -کنفرانـس سـاالنه سـازمان جهانـی اسلامی بـرای آموزش و
پـرورش ،علـوم و فرهنگ (آیسسـکو)
بررسی وضعیت بودجه و اعتبارات و نحوه نظارت بر منابع و مصارف
رتبهبندی استانها ( )۳۲و شهرستانهای کشور ( )۴۴۹مبتنی بر شاخصهای آموزشی بر اساس مدل AHP
نقش تلفیق برنامه درسی با انواع گردشگری در ساحتهای تربیتی دورهی ابتدایی ( 1400ـ علمی پژوهشی)
نقش گردشگری بر پرورش کودک در ساحتهای تربیتی از دیدگاه قرآن و حدیث ( 1399ـ علمی پژوهشی)
بررسی تأثیر صنعت گردشگری بر رشد اقتصادی و ثبات سیاسی جمهوری اسالمی ایران ()1395
بررسی تأثیر مالیات ارزش افزوده بر درآمدهای گردشگری جمهوری اسالمی ایران ()1398
نقش گردشگری بر تربیت کودک در ساحتهای تربیتی دورهی ابتدائی از دیدگاه قرآن و حدیث ()1399

توفیقات
حضور در جبهههای نبرد حق علیه باطل به مدت  53ماه و نائل شدن به درجه جانبازی
احـراز رتبـه اول سـتاره فنـاوری ایران در سـالهای  1390و  1391در دوره تصدی مسـئولیت مرکز آمـار و فناوری اطالعات
و ارتباطـات وزارت آمـوزش و پرورش به واسـطه جهش شـاخصهای فناوری اطالعـات و ارتباطات
تدوین و شناسایی اقالم آماری وزارت آموزش و پرورش از طریق انعقاد تفاهمنامه با مرکز آمار ایران
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توفیقات
تدویـن سـند اسـتراتژی فنـاوری اطالعـات و ارتباطات وزارت آمـوزش و پـرورش ( ،)ICT Master Planمبتنی بر اسـناد
فرادسـتی بهویژه سـند تحـول بنیادیـن ( 1390تا )1391
کسب جایگاه اول آمارهای بخشی دستگاههای اجرائی کشور در سال جهانی آمار ()1392
طراحـی و استقرارسـامانه هـای برخـط آمارهـای ثبتـی بهویـژه سـامانه ثبـت نـام الکترونیکـی دانشآمـوزان ،پرتـال
مـدارس ،داشـبورد آمارهای ثبتـی ()BI
پیشبینـی و تحقـق بودجـه بـدون کسـری در دوره تصـدی مسـئولیت دفتـر برنامـه و بودجـه در سـطح کالن وزارت
آمـوزش و پـرورش در سـال ( 1389انحصـار در طـول تاریـخ آمـوزش و پـرورش)
اجرای طرح بیمه طالیی (تکمیلی) فرهنگیان شاغل و بازنشسته
اختصـاص سـرانه از محـل اعتبـارات هدفمنـدی یارانهها به مـدارس شـبانهروزی ،مناطق محـروم و کمتر توسـعه یافته
و عشـایر کشـور بـه صورت واریز مسـتقیم به حسـاب مـدارس دولتی
تحویل بودجه بدون کسری در دوره مسؤلیت معاون پشتیبانی آموزش و پرورش شهر تهران ()1387
ارائـه و اجـرای طـرح تکریـم خدمتگـزاران مـدارس با عنـوان «خادمان آیندهسـازان ایران اسلامی» در زمان مسـؤلیت
معاون پشـتیبانی آموزش و پرورش شـهر تهران ( )1387و تسـری این طرح به کل کشـور توسـط وزارت آموزش و پرورش
ارتقـای جایـگاه آمـوزش و پرورش اسـتان ایالم در شـاخصهای تحصیلی در زمان ریاسـت سـازمان آمـوزش و پرورش
اسـتان ایالم ( 1384و )1385
طراحـی الگـوی ارزیابـی و عملکـرد واحدهـای سـتادی و صفـی در دورهی تصدی مسـئولیت ریاسـت سـازمان آموزش
و پـرورش اسـتان ایلام ( 1384و ( )1385ایـن الگـو کمـاکان در وزارت آمـوزش و پرورش مورد اسـتفاده قـرار میگیرد).
افزایـش مشـارکت خیریـن در توسـعه فضاهـای تربیتی و سـاخت نمازخانههایی با معماری اسلامی -ایرانی در سـطح
مـدارس شـهر ایلام در زمان تصدی مسـئولیت معاونت پرورشـی آمـوزش و پرورش شهرسـتان ایلام ( 1372تا )1374
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توفیقات
احـراز رتبـه برتـر بسـیج دانشآمـوزی کشـور و تقدیـر توسـط فرمانده محترم سـازمان بسـیج مسـتضعفین کشـور در
دوران تصـدی مسـئولیت معاونـت پرورشـی آمـوزش و پرورش شهرسـتان ایالم(سـال )1372
کسـب رتبه اول سرپرسـتیهای مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشـور در دوره تصدی مسـئولیت پرورشـی
سرپرستی کشـورهای قطر و بحرین()1380
جلـب مشـارکت ( 6برابـری) خیریـن در دانشـگاه علوم پزشـکی شـهید بهشـتی تهـران علـی الخصـوص در دوران پاندمی
کوویـد)1399( ۱۹-

تواناییها و نقاط قوت
شـناخت تحلیلـی و التزام به اسـناد باالدسـتی خاصه مبانی نظری و سـند تحـول بنیادین آموزش و پـرورش و مجموعه
سیاسـتهای ابالغـی از سـوی مقام معظـم رهبری مدظله العالـی و قوانین موضوعی مترتبه در آمـوزش و پرورش
اشراف به ادبیات علمی و الگوهای موفق جهانی در چارچوب نظام معیار ایرانی -اسالمی در حوزههای تعلیم و تربیت
اسـتفاده حداکثـری از ظرفیتهـای بالقـوه جوانان و بانـوان در مسـئولیتهای کلیدی و جلب مشـارکت و بهرهمندی
از دانـش خبـرگان و صاحبنظران حـوزه تعلیم و تربیت
دارای روحیه و عملکرد جهادی و انقالبی و باور «ما میتوانیم» ،متکی به تواناییهای درونی
باور ولی نعمت بودن مردم و روحیه خدمتگزاری
شـناخت صحیـح ظرفیتهـا و ویژگیهـای آمـوزش و پـرورش بـه عنـوان نهـاد متولـی تربیـت منابـع انسـانی و
مولدسـاز سـرمایه اجتماعـی کشـور
دارای توانایی ارتباطی و تعاملی اثربخش با سایر دستگاهها و نهادهای انقالبی
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تواناییها و نقاط قوت
دارای دانایی و توانایی راهبری و مدیریت مبتنی بر ویژگیهای تحول آفرین و کارآمد
آگاهـی نسـبت بـه نیروهـای توانمنـد ،متعهـد و متخصـص بـه منظـور اجـرای مأموریتهـا و راهبردهـا در حوزههـای
مختلـف آمـوزش و پرورش
آشنایی با علم اقتصاد و نظام بودجهریزی عملیاتی در وزارت آموزش و پرورش
توانمندی در شناسایی گلوگاههای فسادخیز و اعمال الگوهای نظارتی کارآمد و فسادستیز
توانایی در جلب مشارکت بخش دولتی و غیر دولتی و خیرین در راستای تحقیق اهداف نظام تعلیم و تربیت

17

دیدگاههای الهامبخش
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بنیان گذار نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران،
حضرت امامخمینی رضواناهللتعالیعلیه
آمـوزش و پـرورش و موضـوع تعلیـم و تربیـت از منظـر امامخمینـی
رضواناهللتعالیعلیـه جایـگاه ویژه و راهبردی داشـت؛ ایشـان سـعادت
و شـقاوت جامعـه را در نحـوه برنامـه هـا و برنامهریز یهـای آموزش و
پـرورش و نهـاد تعلیـم و تربیـت میدیدند

لـذا نسـبت بـه اصلاح برنامههـای آموزشـی و تربیتـی تأکید داشـتند .یکی از جملات معروف ایشـان در جهـت تحول
آمـوزش و پـرورش همیـن بـود که «مجلـس و ملت و متفکـران متعهد بایـد این حقیقـت را باور کنند و اصلاح فرهنگ
و از آن جملـه اصلاح مـدارس ،از دبسـتان تـا دانشـگاه را جـدی بگیرنـد و بـا تمامـی قـوا در سـد راه انحراف بکوشـند.
جایـگاه معلـم در نـزد حضـرت امامخمینـی رضواناهللتعالیعلیـه بسـیار مقـدس می باشـد تا جایی کـه با جایـگاه انبیاء
مقایسـه مـی گـردد .از منظـر حضـرت امامخمینـی رضواناهللتعالیعلیـه؛ معلـم امانـت داری اسـت که غیر همـه امانت
هـا ،انسـان امانـت اوسـت .»...معلمیـن هسـتند کـه مـی توانند مملکـت را حفـظ کننـد ،اسـتقالل مملکت را .نـه تنها
اسـتقالل مملکـت بلکـه پیشـرفت و ترقـی یک ملـت نیز بـه معلم مربوط اسـت.
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مقام معظم رهبری مدظله العالی
از منظـر مقـام معظـم رهبـری مدظلـه العالـی آمـوزش و پـرورش يکي
از عوامـل توسـعه اقتصـادی ،اجتماعـی و فرهنگـی ،گسـترش همـه
جانبـه آمـوزش و تربيـت نيروی انسـاني متخصص و کارآمد ميباشـد.
«اگـر جمهـوري اسلامی میخواهـد پرچـم اسلام را در دسـت بگيـرد،
میخواهـد خـودش بـه سـعادت برسـد ،دنيا و آخـرت خـود را آباد کند
همچنــان کــه قــرآن بــه مــا یــاد میدهــد کــه میتــوان دنیــا و آخــرت را بــا هــم آبــاد کــرد و بایــد ایــن کار انجــام
بگیــرد ...بایــد انســانهای شــریف ،دانــا ،بــا اســتعدادهای جوشــان ،دارای ابتــکار ،دارای اخــاق نیــک انســانی،
قــوت خطرپذیــری ،ورود در میــدان هــای جدیــد ،بــدون هیــچ گونــه عقــدهی خودکمبینــی یــا
دارای شــجاعت،
ّ
خودبرتربینــی ،انســانهای دلــدادهی بــه خــدای متعــال و متکــی بــه قــدرت الهــی و دارای تــوکل کامــل ،انســانهای
صبــور ،انســان هــای بردبــار و حلیــم ،انســانهای خوشــبین و انســان هــای امیــدوار تربیــت کنیــد.
اسلام همـهی اینهـا را بـه صـورت بسـتهی کامـل در اختیـار همـهی معتقدیـن و مؤمنین خـود قـرار داده .این بسـته را
بـاز کنیـم ،دانهدانـه از ایـن مـواد اسـتفاده کنیـم ،بهرهمند شـویم ،آنهـا را بچشـیم و درون وجـود خودمان ذخیـره کنیم.
خروجـی آمـوزش و پـرورش بایـد این جور انسـانی باشـد»
ایشـان بهرهمندی دانش آموزان مناطق دوردسـت از امکانات مناسـب ،شناسـایی و پرورش اسـتعدادهای درخشـان در
مناطـق محـروم و توجـه ویـژه بـه موضـوع مدارس دولتـی را از مهـم تریـن اولویتها در عدالت آموزشـی دانسـتهاند و
تأکیـد فرمودهانـد« :بایـد سـطح و کیفیت مـدارس دولتی از لحاظ آموزشـی و تربیتی به گونهای شـود کـه دانشآموزان
احسـاس نکننـد بـا تحصیـل در ایـن مـدارس امـکان قبولـی آنهـا در کنکـور کمتـر اسـت و خانوادههـا نیـز تصـور کننـد
فرزندانشـان را بـه یـک جـای بیپناه میفرسـتند».
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ایشـان اجـرای سـند تحـول ضـروری دانسـته و فرمـوده اند« :برنامـه جامع بایـد متقـن و در بردارنده همه اهداف سـند
تحـول باشـد .سـند تحـول باید بـرای همه سـطوح آموزش و پـرورش ،به روشـنی و جذاب تبیین شـود تا همـه مدیران
و معلمـان بـرای اجرای دقیـق آن انگیزه پیـدا کنند».
ایشـان از معلمـان به عنوان افسـران سـپاه پیشـرفت کشـور یـاد کردند و نـگاه معلم به جایـگاه خود ،نگاه مسـئوالن به
آمـوزش و پـرورش و نیـز فرهنگسـازی بـرای ترویـج احتـرام و اکرام معلمان را سـه عامـل اصلی حفظ و ارتقای شـأن و
جایـگاه معلم در جامعـه ارزیابی کردند.

رئیس جمهور محترم حضرت آیتاهلل رئیسی
حضـرت آیـتاهلل سـید ابراهیم رئیسـی در خصوص آمـوزش و پرورش
اعلام نموهانـد؛ آمـوزش و پـرورش بـه عنـوان یـک جایگاه کادرسـازی
بـرای کشـور و تربیـت نیـروی انسـانی ،میتوانـد فرهنگ کشـور را رقم
بزنـد و هرچـه در آمـوزش و پـرورش سـرمایهگذاری کنیـم ،جـا دارد و
بـا ایـن کار به سـرمایه خـود میافزاییـم .بایـد کیفیـت را در آموزش و
پـرورش بـاال برد و عدالـت آموزشـی را مورد توجـه داد.
ایشان در خصوص تحول در آموزش و پرورش می فرمایند:
«مدیـران بایـد در جهـت اجرایـی کـردن سیاسـتها و سـند تحـول آمـوزش و پـرورش و ارتقـای فرهنگی ،آموزشـی و
پرورشـی تلاش کنند».
رئیـس جمهـور محتـرم از وزارت آمـوزش و پرورش بـه عنوان وزارتخانـهای با بیشـترین کارمند یاد میکنـد و میفرماید:
آمـوزش و پـرورش شـبکهای گسـترده و عمومیتریـن دسـتگاهی اسـت کـه با خانه هـر ایرانی در ارتباط اسـت .ایشـان
توجـه بـه معلـم ،معیشـت معلـم و نظـرات و دیدگاههـای معلـم در تصمیمسـاز یها و تصمیمگیر یهـای آموزشـی و
پرورشـی را مـورد تأکیـد قـرار داد و برایـن باور اسـت کـه رتبه بندی معلمـان باید بـرای ارتقاء کیفیت آمـوزش و پرورش
مبتنـی بر سـند تحـول بنیادین اجرائی شـود.
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اسناد فرادست حوزه آموزش و پرورش
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران با تاکید بر اصول سوم ،پانزدهم ،سیام و چهل و سوم
بیانیه گام دوم انقالب اسالمی ()1397
سیاسـتهای کلـی ایجـاد تحـول در نظـام آمـوزش و پـرورش کشـور ابالغـی مقـام معظـم رهبـری
مدظلهالعالـی در سـال 1392
سـایر سیاسـتهای ابالغـی مقام معظم رهبـری مدظله العالی (اقتصـاد مقاومتی ،علم و فناوری ،سلامت،
جمعیت ،اصالح الگـوی مصرف و )...
قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش (مصوب سال )1366
سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش (مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی )1390 -
اسناد برنام ه توسعه و سایر قوانین و مقررات باالدستی
نقشه جامع علمی کشور (مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی ـ )1389
نقشه مهندسی فرهنگی کشور (مصوب سال )1392
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کلیات و مبانی
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تعريف نظام تربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسالمي ايران
(وزارت آموزش و پرورش)
نهـاد اجتماعـی و فرهنگـی سـازمان یافتـه ای کـه ،بـه عنـوان مهـم تریـن عامـل انتقـال ،بسـط واعتلاء فرهنـگ
عمومـی در جامعـه اسلامی ایـران ،مسـئولیت فراهـم آوردن زمینـه نظـام منـد وعادالنه کسـب آمادگـی متربیان
جهـت تحقـق مرتبـه ای از حیـات طیبـه در همـه ابعـاد را برعهـده دارد کـه تحصیـل آن مرتبـه بـرای عمـوم افـراد
جامعـه ،الزم یـا شایسـته باشـد  .دسـتیابی به این مرتبـه از آمادگی جهت تكویـن وتعالی پیوسـته هویت متربیان
(باتاكیـد برهویـت مشـترك انسـانی اسلامی وایرانـی ایشـان) در راسـتای شـکل گیـری واعتلای مـداوم جامعه
صالـح براسـاس نظام معیار اسلامی مسـتلزم آن اسـت کـه تربیت یافتگان این نظام ،شایسـتگی هـای الزم جهت
درک و اصلاح مـداوم موقعیـت خـود ودیگـران را کسـب نمایند.

بیانیه مأموریت
وزارت آمـوزش و پـرورش مهمتریـن نهـاد تعلیـم و تربیـت رسـمی عمومـی ،متولـی فرآینـد تعلیـم و تربیـت در
همـه سـاحتهای تعلیـم و تربیـت ،قـوام بخـش فرهنگ عمومـی و تعالیبخـش جامعه اسلامی براسـاس نظام
معیـار اسلامی ،بـا مشـارکت خانـواده ،نهادها و سـازمانهای دولتـی و غیردولتی اسـت .این نهـاد مأموریت دارد
بـا تأکیـد بـر شایسـتگیهای پایـه ،زمینـه دسـتیابی [نوآمـوزان دوره پیـش دبسـتانی و] دانشآمـوزان در سـنین
الزمالتعلیـم طـی  12پایـه (چهـار دوره تحصیلـی سـه سـاله) تحصیلـی بـه مراتبـی از حیـات طیبـه در ابعـاد فردی،
خانوادگـی ،اجتماعـی و جهانـی را بـه صورت نظاممنـد ،همگانی ،عادالنـه و الزامی در سـاختاری کارآمد و اثربخش
فراهـم سـازد .انجـام ایـن مهـم نقـش زیرسـاختی در نظام تعلیـم و تربیـت رسـمی عمومی خواهد داشـت.
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چشمانداز
نظـام تعلیـم و تربیـت رسـمی عمومـی در افق  ،1404بـا اتکاء به قـدرت الیزال الهـی ،مبتنی بر نظام معیار اسلامی،
م بخـش آنهـا و زمینهسـاز جامعـه جهانـی عـدل مهـدوی و برخـوردار از
فرهنـگ و تمـدن اسلامی ـ ایرانـی و قـوا 
توانمندیهـای تربیتـی ممتـاز در طـراز جمهـوری اسلامی ایـران در سـطح منطقـه ،الهامبخـش و دارای تعامـل
سـازنده و مؤثـر بـا نظامهـای تعلیـم و تربیتـی در سـطح جهـان ،توانمند در زمینهسـازی بـرای شـکوفایی فطرت و
اسـتعدادها و شـکلگیری هویـت یکپارچه اسلامی ،انقالبـی ـ ایرانی دانشآمـوزان با توجه به هویـت اختصاصی
آنـان؛ کارآمـد ،اثربخـش ،یادگیرنـده ،عدالتمحـور و مشـارکتجو ،برخـودار از مربیـان و مدیران مؤمن آراسـته به
فضائـل اخلاق اسلامی عامـل به عمـل صالـح ،تعالیجـو و تحولآفرین ،انقالبـی ،آیندهنگـر ،عاقل ،متعهـد ،امین،
بصیر ،حقشـناس.
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هدفهای کالن سند تحول بنیادین
 -1تربیـت انسـانی موحـد و مؤمـن و معتقـد بـه معـاد و آشـنا و متعهـد بـه مسـئولیتها و وظایف در برابـر خدا،
خـود ،دیگـران و طبیعـت ،حقیقتجـو و عاقـل ،عدالتخـواه و صلحجـو ،ظلمسـتیز ،جهادگـر ،شـجاع و ایثارگـر و
وطندوسـت ،مهـرورز ،جمعگـرا و جهانیاندیـش ،والیتمـدار و منتظـر و تالشـگر در جهـت تحقـق حکومت عدل
جهانـی ،بـا اراده و امیـدوار ،خودبـاور و دارای عـزت نفـس ،امانتـدار ،دانـا و توانا ،پاکدامـن و با حیـاء ،انتخابگر و
آزادمنـش ،متعلـق بـه اخالق اسلامی ،خالق و کارآفرین و مقتصد و ماهر ،سـالم و بانشـاط ،قانونمـدار و نظمپذیر
و آمـاده ورود بـه زندگی شایسـته فـردی ،خانوادگـی و اجتماعی براسـاس نظام معیار اسلامی.
 -2ارتقـای نقـش نظـام تعلیـم و تربیت رسـمی عمومی و خانواده در رشـد و تعالی کشـور ،بسـط و اعتالی فرهنگ
عمومـی و زمینهسـازی بـرای اقتـدار و مرجعیـت علمـی و تکوین تمـدن اسلامی ـ ایرانی در راسـتای تحقق جامعه
جهانـی عـدل مهـدوی بـا تأکیـد بـر تعمیـق معرفـت و بصیـرت دینـی و سیاسـی ،التـزام بـه ارزشهـای اخالقی،
وفـاداری بـه نظـام جمهـوری اسلامی ایـران ،اعتقـاد و التـزام عملـی به اصل والیـت مطلقـه فقیه و مردمسـاالری
دینـی ،تحکیـم وحـدت ملـی ،تقویـت روحیـه علمی ،رعایـت حقـوق و مسـئولیتهای اجتماعـی ،ارتقـای آداب و
آییـن زندگـی متعالی ،بهداشـتی و زیسـتمحیطی.
 -3گسترش و تأمین همهجانبه عدالت آموزشی و پرورشی.
 -4برقراری نظام اثر بخش و کارآمد مدیریت و مدیریت منابع انسانی براساس نظام معیار اسالمی.
 -5افزایش مشارکت و اثربخشی همگانی به ویژه خانواده در تعالی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی.
 -6بهسازی و تحول در نظام برنامهریزی آموزشی و درسی ،مالی و اداری و زیرساختهای کالبدی.
 -7ارتقای اثربخشی و افزایش کارایی در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی.
 -8کسـب موقعیـت نخسـت تربیتـی در منطقه و جهان اسلام و ارتقـای فزاینده جایـگاه تعلیم و تربیتـی ایران در
سـطح جهانی.
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راهبردهای کالن سند تحول بنیادین
 -1اسـتقرار نظام تعلیم و تربیت رسـمی عمومی براسـاس مبانی نظری و فلسـفه تعلیم و تربیت اسلامی و اجرایی
متوازن سـند تحول بنیادین .
 -2توسـعه و نهادینـه کـردن عدالـت آموزشـی و پرورشـی در مناطـق مختلـف کشـور و تقویـت آمـوزش و پرورش
مناطـق مـرزی بـا تأکیـد بـر توانمندسـازی معلمـان و دانشآمـوزان ایـن مناطق بـا تمرکز بـر کیفیـت فرصتهای
تربیتـی هماهنـگ بـا نظـام معیار اسلامی .
 -3تقویـت و نهادینهسـازی مشـارکت اثربخش و مسـئولیتپذیری مـردم ،خانواده و نهادهـای اقتصادی ،مدیریت
شـهری و روسـتایی و بنیادهـای عامالمنفعـه در نظـام تعلیم و تربیت رسـمی عمومی .
4ـ بهرهمندی هوشمندانه از فناوریهای نوین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی مبتنی بر نظام معیار اسالمی.
 -5تعامـل اثربخـش و فعـال نظـام تعلیـم و تربیـت رسـمی عمومی با سـایر نهادها و دسـتگاههای مرتبـط به ویژه
نهـاد خانـواده و رسـانه بـا تأکیـد بر کاهش مرزهـای تعلیم و تربیت رسـمی و غیررسـمی
 -6اسـتقرار نظـام مدیریـت اثربخش ،کارآمد ،مسـئولیتپذیر و پاسـخگو و بسترسـازی برای اسـتقرار نظـام کارآمد
منابـع و مصـارف در نظام تعلیـم و تربیت رسـمی عمومی .
 -7ارتقـای جایـگاه نظـام تعلیـم و تربیـت کشـور بـه عنـوان مهمتریـن نهاد تربیـت منابع انسـانی و مولد سـرمایه
اجتماعـی و اعمـال سیاسـتهای مصـوب و هدایـت و نظـارت بر آن ،از پیش دبسـتانی تا دانشـگاه بـه عنوان امر
حاکمیتـی با توسـعه مشـارکت همگانی .
 -8ارتقـاء معرفـت و بصیرت دینی ،انقالبی و سیاسـی برای رشـد و تعالی معنوی و اخالقـی معلمان و دانشآموزان
و مشـارکت برای ارتقـاء معنوی خانواده .
 -9بازنگری و بازسازی ساختارها و رویهها در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی.
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راهبردهای کالن سند تحول بنیادین
 -10توسعه مستمر شایستگیها و توانمندیهای اعتقادی ،تربیتی ،علمی و حرفهای فرهنگیان.
 -11توسـعه ظرفیتهـا و توانمندیهـای آموزشـی و پرورشـی برای حضور فعال و سـازنده در صحنههـای بینالمللی
و منطقهای در راسـتای تحقق اهداف و مأموریتهای مندرج در قانون اساسـی و سـند چشـمانداز و سیاسـتهای
کلـی مقـام معظم رهبـری و برنامههای پنج سـاله .
 -12ارتقـای جایـگاه علـم و علمآمـوزی بـه عنـوان عاملـی مؤثـر در دسـتیابی بـه حیـات طیبه بـا تأکید بـر حیثیت
کاشـفیت و مطلوبیـت علم.
 -13نهادینـه کـردن نـگاه یکپارچـه بـه فرآینـد تعلیـم و تربیـت با رویکـرد تعالـی بخشـی در کلیه مؤلفههـای نظام
تعلیـم و تربیـت رسـمی عمومی
 -14ابتنـاء فرآینـد طراحـی ،تدویـن واجرای اسـناد تحولی زیر نظامها (شـامل برنامه درسـی ،تربیـت معلم و تأمین
منابـع انسـانی ،راهبـری و مدیریـت ،تأمیـن و تخصیص منابع مالـی ،تأمین فضـا ،تجهیـزات و فناوری-پژوهش و
ارزشـیابی) و برنامههـای كوتاهمـدت و میانمـدت بـر مبانـی نظری و فلسـفه تعلیم و تربیت اسلامی و مفاد سـند
تحـول بنیادین آمـوزش و پرورش
 -15گسـترش و تعمیـق فرهنـگ پژوهـش و ارزشـیابی ،خالقیـت و نوآوری ،نظریهپـردازی و مستندسـازی تجربیات
علمـی  -تربیتـی بومـی در نظام تعلیـم و تربیت رسـمی عمومی
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آسیبشناسی و تحلیل
وضع موجود
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الف) مسائل و چالشهای حاکمیتی و کالن نظام آموزش و
پرورش به ویژه در تحقق سند تحول بنیادین
(زیر نظامهای ششگانه)
عـدم توجـه کافـی به امـر حاکمیتی بـودن آموزش عمومـی و عدالت تربیتی (آموزشـی و پرورشـی) به اسـتناد اصول ،۳
 30و  ۴۳قانون اساسـی
نگاه هزینهای به آموزش و پرورش به جای نگاه سرمایهای و مولد
تقویت جایگاه آموزش و پرورش در مراجع تصمیمساز و سیاستگذار کشور
تعییـن نقـش و وظایـف دسـتگاهها و نهادهـا در اجـرای سـند تحـول بنیادیـن از طریـق شـورای عالـی انقلاب
فرهنگی(نقشـه تقسـیم کار ملـی)
نیـاز بـه بازنگـری و ترمیـم سـند تحـول بنیادیـن آموزش و پرورش به اسـتناد بخش سـوم فصل هشـتم سـند تحول
بنیادیـن مصوب شـورای عالی انقلاب فرهنگی
اشاعه و فرهنگسازی سند تحول در میان ذینفعان با بهرهگیری حداکثری از روشهای موثر
فراهـم کـردن اسـتلزامات الزم قانونـی در برنامههـای توسـعه (برنامـه هفتـم) و قانـون بودجـه سـنواتی بـه منظـور
تحقـق کیفـی مأموریتهـا و برنامههـای آمـوزش و پـرورش در راسـتای تحقـق سـند تحـول بنیادیـن
عدم تحقق برنامههای اعالمی در خصوص منزلت و جایگاه شایسته فرهنگیان
عدم استقرار چرخه مدیریت بهرهوری و کمتوجهی به ارتقای شاخصهای آن
گسسـت بیـن تعلیـم و تربیـت رسـمی و غیررسـمی و آمـوزش عالـی و عـدم هماهنگـی بیـن خروجـی مـورد انتظار
آمـوزش و پـرورش بـا نظـام سـنجش آموزش کشـور (کنکـور) ،برنامـه آموزش عالـی و حوزههـای فنـی و حرفهای و
مهارتـی مـورد نیـاز جامعه
ناپایداری مدیریتها ،سیاستگذار یها و برنامهها در آموزش و پرورش
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تمرکزگرایی آموزشی و پرورشی و کمتوجهی به اقتضائات بومی ،منطقهای و اقلیمی
عدم اجرای کامل قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش و آئیننامه اجرایی آن
اصالح قانون اهداف و وظایف آموزش و پرورش در مجلس شورای اسالمی
غلبـه بخشـینگری سـازمانی و وزارتخانـهای و بیتوجهـی بـه نقشآفرینـی ارکان و نهادهـای مؤثر در سیاسـتگذاری،
برنامهریـزی و اجرا

ب) مسائل و چالشهای یاددهی  -یادگیری و ارتقاء کیفیت
تربیتی(آموزشی و پرورش) با تأکید بر عدالت آموزشی
(زیر نظامهای برنامه درسی ملی ،پژوهش و ارزشیابی،
فضا ،تجهیزات و فناوری)
کاهش نرخ پوشش تحصیلی به ويژه در مناطق کمتر برخوردار(مرزی ،عشایری ،روستایی و حاشیه شهرها)
تربیت و ارزشیابی تحصیلی تک ساحتی
عـدم توفیـق در حفـظ و ارتقـای نشـانگرها و اسـتانداردهای مصـوب شـورای عالـی آمـوزش و پـرورش بـه ويـژه در
مناطـق کمتـر برخـوردار (مرزی ،عشـایری ،روسـتایی و حاشـیه شـهرها)
لـزوم ایجـاد ظرفیـت پذیـرش تفاوتهـای فـردی ،کشـف و هدایـت اسـتعدادهای متنوع فطـری و پاسـخگویی به
نیازهـا ،عالئـق و رغبـت دانشآمـوزان و پرهیـز از حافظـه محـوری در متـون درسـی در راسـتای مصالـح و چارچوب
نظـام معیار اسلامی
عـدم تناسـب شایسـتگیهای مطلـوب در فار غالتحصیلان آمـوزش و پـرورش بـا اهداف سـاحتهای تربیتی سـند
تحـول بنیادین
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ب) مسائل و چالشهای یاددهی  -یادگیری و ارتقاء کیفیت
تربیتی(آموزشی و پرورش) با تأکید بر عدالت آموزشی
(زیر نظامهای برنامه درسی ملی ،پژوهش و ارزشیابی،
فضا ،تجهیزات و فناوری)
کمتوجهی به اندیشهورزی ،درک معنا و نبود برنامه درسی یکپارچه در تدوین موضوعات برنامه درسی ملی
برنامهريزی درسی كامال متمركز و عدم توجه کافی به مشاركت موثر اركان و عوامل سهيم در تمام سطوح
نیاز به تقویت رشته علوم انسانی ،هنر و فنی و حرفهای
گسترش آسیبهای اجتماعی و تربیتی در بین دانشآموزان با توجه به افزایش استفاده از فضای مجازی
ضعف دسترسی به آموزش رایگان و با کیفیت از جمله در خدمات آموزش مجازی
عـدم توجـه کافـی بـه اسـتانداردهای فضـای تربیتـی در تأمیـن فضاهـای آموزشـی و پرورشـی و تنوعبخشـی بـه
محیطهـای تربیتـی و یادگیـری بـا تأکیـد بـر مناطـق کمتـر برخوردار(مرزی ،عشـایری ،روسـتایی و حاشـیه شـهرها)
نیـاز بـه تغییـر ماهیتـی مـدارس بـه مدارسـی بـا هویـت مدرسـه صالـح مبتنی بـر مفـاد مبانـی نظری سـند تحول
بنیادیـن آمـوزش و پرورش
نیـاز بـه تغییـر از نـگاه ابـزاری بـه فناور یهـا بـه اسـتفاده هوشـمندانه از علـوم و فناور یهـای نو متناسـب بـا نظام
معیار اسلامی
نیاز به تغییر از نگاه تفكيكی به فضاي فيزيكی مدارس به نگاه فرآيندی به تربيت و ساخت مجتمعهای تربيتی
کمتوجهی به معماری اسالمی ايرانی در ساخت مراکز آموزشی
عدم انطباق سرفصلهای درسی تربیت معلم با برنامه درسی ملی
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ج) مسائل و چالشهای بهسازی سازمانی در راستای تقویت
مدرسه محوری آموزش و پرورش
(زیر نظامهای راهبری و مدیریت و برنامه درسی ملی)
عدم تناسب ساختار نظام آموزش و پرورش با رویکرد مدرسه محوری مبتنی بر سند تحول بنیادین
کمتوجهـی بـه جایـگاه مدرسـه در تراز مدرسـه صالـح و چشـمانداز مدرسـه در افق  1404سـند تحول بنیادیـن مبتنی
بـر آییننامه اجرایی مدرسـه
همسوسـازی حداکثـری عملکـرد مـدارس غیر دولتـی و آموزشـگاههای علمـی آزاد و ...با اهداف سـند تحـول بنیادین
آمـوزش و پرورش
عـدم برخـورداری از فنـاوری آموزشـی در سـطح معیـار؛ بـا توجـه بـه طیـف منابـع و رسـانههای یادگیـری (شـبکه ملی
اطالعـات و ارتباطـات).
عدم توجه به ظرفیت مشارکت مدارس در تصمیمسازی برای نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی
عـدم تعامـل اثربخـش مـدارس در مسـائل جامعـه در مقیـاس محلـی ،منطقـهای و ملـی با حضـور فعـال در حیات
اجتماعـی (مسـاجد و دیگـر نهادها ،مراکـز مذهبی و کانونهـای محلی نظیر فرهنگسـرا ،کتابخانههـای عمومی و)...
کمتوجهـی بـه دانشآمـوزان مـدارس مناطـق کمتر برخوردار(روسـتاها ،حاشـیه شـهرها ،عشـایر کوچنشـین ،مناطق
دو زبانه و)...
عدم یکپارچهسازی سامانههای اطالعاتی ،آماری ،مالی ،اداری و ...مدارس
کمتوجهـی بـه بهبـود سـاختار و فرآیندهـای انـواع مختلـف مـدارس بـه ویـژه مـدارس شـاهد و ایثارگـران و توسـعه
مـدارس هیئـت امنایی
کمتوجهی به توسعه و ارتقای فعالیتهای تربیت بدنی ،ورزش و سالمت دانشآموزان
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د)مسائل و چالشهای ارتقای کمی و کیفی منابع انسانی
(زیر نظام تربیت معلم و تأمین منابع انسانی)

نبود نظام اثربخش و كارآمد مدیریت منابع انسانی
چالشهـای مربـوط بـه سـاماندهی کمی و کیفـی و توزیـع عادالنه نیروی انسـانی ،از جمله کسـری و مـازاد توأمان،
عـدم تناسـب جـذب و ورودی منابـع انسـانی با میزان نیروی آموزشـی ،پرورشـی و اداری مـورد نیاز
ضعف فرآیند انتخاب افراد اصلح و تربیت معلمان توانمند
فقـدان نظـام سـنجش صالحیتهـای عمومـی ،تخصصـی و حرفـهای ،تعییـن مالکهـای ارزیابـی و ارتقـای مرتبـه
(نظـام رتبهبنـدی) علمـی و تربیتـی معلمـان و تقویـت انگیـزه ارتقـای شـغلی در آنان براسـاس نظام معیار اسلامی
عـدم توجـه بـه تحول و نـوآوري در نظـام تربیت معلم و آموزش فرهنگیان كشـور بـه منظور تقویت شایسـتگیهای
اعتقـادی ،اخالقـی و حرفـهای مدیـران و معلمـان و تحکیـم نقش الگویی آنـان و فراهـمآوردن سـازوکارهای اجرایی
بـرای مشـارکت فعـال و مؤثـر ایشـان در برنامههـای تربیتـی و فعالیتهای پرورشـی مـدارس و واگذاری مسـئولیت
کالن تربیتـی مدرسـه به مدیـران مدارس
نبـود سـازوکارهای الزم برای تربیت و نگهداشـت مدیران و راهبران آموزشـی و پرورشـی و تالش بـرای افزایش ثبات
مدیریـت در مجموعـه نظام تعلیم و تربیت رسـمی عمومی
عدم بازنگری و تنقیح قوانین استخدامی نیروی انسانی از جمله قوانین متعهدین خدمت و قوانین معلمان
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هـ) مسائل و چالشهای منابع مالی و اقتصاد آموزش و پرورش
با توسعه مشارکت عوامل سهیم و موثر
(زیر نظام تأمین و تخصیص منابع مالی)
نگاه به نظام تربیت رسمی عمومی به مثابه دستگاهی مصرفی به جای نگاه سرمایهای
عـدم توجـه بـه اصـل کفایـت در تأمین منابع مالـی و پایین بودن سـهم بودجه آمـوزش و پـرورش از بودجه عمومی
دولـت و تولیـد ناخالص ملی
کم توجهی به جمعیت الزمالتعلیم در تأمین و تخصیص منابع مالی
عدم توجه کافی به تنوعبخشی در تأمین منابع مالی
کمتوجهـی بـه اصـل عدالـت در تخصیـص منابـع بـه ويـژه در مناطـق کمتـر برخوردار(مـرزی ،عشـایری ،روسـتایی و
حاشیه شـهرها)
کمتوجهی به اصل کارآیی در هزینهکرد (مصرف) منابع
تأمین ،توزیع و مصرف منابع با رویکرد عرضه مدار و نهاده محور خدمات آموزشی و پرورشی
نظارت بر هزینه توسط ذیحسابی به جای حسابرسی بعد از هزینهکرد
بهینـه نبـودن نظـام پرداخـت فرهنگیـان ،مبتنی بـر شایسـتگیها و براسـاس رویکرد رقابتی و سـاماندهی مناسـب
خدمـات و امکانـات رفاهـی و رفع مشـکالت مـادی و معیشـتی آنان
کسری مزمن و پایدار بودجه و عدم استقرارکامل نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد
وجود تبعیض در نظام پرداخت فرهنگیان و عدم توجه به خط فقر
تصویـب برخـی از قوانیـن در طـول سـال اجـرای بودجه سـنواتی و عـدم پیشبینی و تخصیـص اعتبارات مـورد نیاز
بـرای اجـرای آن مانند قانـون جامع خدماترسـانی بـه ایثارگران
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مزیتها و قوتهای امیدبخش

علیرغـم مسـائل و چالشهـای ذکـر شـده میتـوان با اتـکا به مزیتهـا و نقاط قـوت امیدبخش ذیـل از چالشهای
یـاد شـده عبور کرد .اهـم نقاط قـوت عبارتند از:
حمایـت مقـام معظـم رهبـری مدظلهالعالی ،رئیسجمهـور محتـرم از اهمیت و جایـگاه حاکمیتی آمـوزش و پرورش
و دغدغهمنـدی نسـبت بـه تحقق تحول بنیادین آموزشـی و پرورشـی
حمایـت و مطالبهگـری نماینـدگان محتـرم مجلـس شـورای اسلامی و سـایر نهادهـای نظارتـی نسـبت بـه اجـرا و
تحقـق اهـداف سـند تحـول بنیادیـن آمـوزش و پرورش
برخورداری آموزش و پرورش از اسناد باالدستی راهبردی مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی ـ ایرانی
تقاضا و مطالبه خانوادهها نسبت به دریافت خدمات آموزشی و پرورشی مطلوب
حضور و ظهور رو به فزونی نیروهای فرهنگی متعهد ،متخصص ،با انگیزه ،تحولخواه
وجـود جمعیـت قابـل توجـه فرهنگیـان کشـور به عنوان سـرمایهی انسـانی بـا ترکیب توأمـان نیروهـای دغدغهمند
جـوان و خبـرگان باتجربه
گستردگی و فراگیری زیرساختهای فیزیکی و مجازی آموزشی ،پرورشی و اداری آموزش و پرورش در کل کشور
تمایـل و عالقهمنـدی بسـیاری از سـازمانهای مـردم نهـاد ،خیریـن ،اولیـاء ،بخـش عمومـی و خصوصـی و ...جهت
مشـارکت و ایفـای نقـش در نظـام تعلیـم و تربیت رسـمی عمومی کشـور
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اهم رویکردها و
راهبردهای عملیاتی
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الف) محور حاکمیتی و کالن نظام آموزش و پرورش
به ویژه در تحقق سند تحول بنیادین
تلاش در جهـت ایجـاد وفـاق ملـی و جلب مشـارکت حداکثری کلیه عوامل سـهیم و موثـر به منظور ارتقـای کیفیت
نظـام تعلیـم و تربیـت رسـمی عمومـی بـرای پرورش نسـل تراز جمهوری اسلامی ایـران (مرتبـط با راهبـرد کالن 5
و  8سـند تحول)
تمرکـز هماهنـگ ،متـوازن و همهجانبـه جهـت تحقق اسـناد فرادسـتی حـوزه آموزش و پـرورش به ویژه سـند تحول
بنیادیـن آمـوزش و پـرورش و برنامـه زیرنظامهـای شـش گانه(مرتبط بـا راهبرد کالن 2و 3سـند تحول)
برنام ه محوری با اتکا به رویکرد علمی و پژوهشی در تصمیمگیر یها (مرتبط با راهبرد کالن  12و 13سند تحول)
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ب) محور یاددهی  -یادگیری و ارتقاء کیفیت تربیتی
(آموزشی و پرورش) با تأکید بر عدالت آموزشی
ارتقای حاکمیتی بودن آموزش و پرورش در تراز نظام جمهوری اسالمی ایران(مرتبط با راهبرد کالن  1سند تحول)
ارتقـای عدالـت تربیتـی در دو بعـد کمـی و کیفـی در چارچـوب اصـل  ۳و  ۳۰قانون اساسـی (مرتبط با راهبـرد کالن 4
سـند تحول)
ارتقـاء شـاخصهای کلیـدی حـوزه آمـوزش و پـرورش در سـطح ملـی ،منطقـهای و بینالمللـی در چهارچـوب نظـام
معیـار اسلامی (مرتبـط بـا راهبـرد کالن  14سـند تحول)
بهرهمندسـازی نظـام تعلیـم و تربیـت رسـمی عمومـی از فناوریهای نویـن اطالعاتی و ارتباطـی (مرتبط بـا راهبرد کالن
 7سـند تحول)
ارتقـای کیفیـت خدمـات آموزشـی و پرورشـی بـهویـژه تقویـت کیفـی مـدارس دولتـی در مناطـق کمتـر برخـوردار
(مرتبـط بـا راهبـرد کالن  2سـند تحـول)
خـروج از نظـام برنامـه درسـی تـک سـاحتی و حرکـت بـا رویکـرد تربیـت مبتنی بـر سـاحتهای شـشگانه تربیت
بـا تقویـت آموزشهـای مهارتـی و کاربـردی جهـت تأمیـن منابـع انسـانی مـورد نیـاز بـازار کار با رعایـت مالحظات
آمایـش سـرزمینی بـا تأکید بر مناطق کمتر برخوردار ،مرزی ،عشـایری ،روسـتایی و حاشـیه شـهرها (مرتبـط با راهبرد
کالن  1و 2سـند تحول)
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ج) محور بهسازی سازمانی در راستای تقویت
مدرسه محوری آموزش و پرورش
مدرسهمحوری و استقرار مؤلفههای «مدرسه صالح» (مرتبط با راهبرد کالن  1و 2سند تحول)
جوانگرایـی و چرخـش نخبگانـی در وزارت آمـوزش و پـرورش در عیـن بهرهگیـری از مجربـان و خبـرگان (مرتبـط با
راهبـرد کالن  12سـند تحول)
ایجاد و استقرار سازوکارهای الزم به منظور افزایش کیفیت عملکرد مدارس و آموزشگاههای علمی آزاد

د) محور ارتقای کمی و کیفی منابع انسانی
ی و صالحیتهـای حرفـهای بـه منظـور انجـام مأموریتهـای محولـه
ایجـاد انگیـزه ،افزایـش دانـش ،شایسـتگ 
دسـتگاه(مرتبط بـا راهبـرد کالن  13سـند تحـول)
توسـعه خالقیـت ،نـوآوری ،نظریهپـردازی و مستندسـازی تجربیـات علمی-تربیتی معلمـان مبتنی بـر تقویت فرهنگ
پژوهـش و ارزشـیابی(مرتبط بـا راهبرد کالن  6و  15سـند تحول)
ارتقاء شأن و جایگاه اجتماعی و علمی «فرهنگیان» (مرتبط با راهبرد کالن  10و  11سند تحول)
اتخاذ رویکرد آیندهنگری و آیندهپژوهی در پایش منابع انسانی مورد نیاز (مرتبط با راهبرد کالن  3سند تحول)
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هـ) محور منابع مالی و اقتصاد آموزش و پرورش با توسعه
مشارکت عوامل سهیم و موثر
ارتقای نظام تأمین ،تخصیص منابع مالی به منظور افزایش بهرهوری دستگاه(مرتبط با راهبرد کالن  9سند تحول)
مشـارکتجویی و مشـارکتپذیری از نهادهـای فـرا دسـتگاهی و ارکان سـهیم و موثـر نظام تعلیم و تربیـت (با توجه
بـه نقش خانـواده) (مرتبط بـا راهبرد کالن  5سـند تحول)
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برنامهها و اقدامات اساسی

42

برنامههای اولویتدار (کوتاه مدت)
 .۱تدویـن برنامـه اجرایـی و عملیاتی سـند تحـول بنیادین و زیـر نظامهای شـشگانه و تعیین نقشها و شـاخصهای
کلیـدی و تمهیـد اسـتلزامات و منابع الزم با مالحظـه رویکردهای حاکم بـر بازنگری آن
 .۲پیگیری و اجرای کامل رتبهبندی فرهنگیان
 .3برنامهریـزی جهـت حضـور و اجـرای مطلـوب برنامههای آموزشـی و پرورشـی دانشآمـوزان در مدارس متناسـب
بـا تصمیمـات سـتاد ملـی مقابلـه با کرونا بـا رعایت مالحظات بهداشـت فـردی و محیطـی دانشآمـوزان و مدارس
تسریع در استقرار سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک و آمادهسازی آن برای انجام مأموریتهای محوله
 .4تقویـت انگیـزه و مشـارکتپذیری و سـاماندهی منابـع انسـانی کارشناسـی و مدیریتـی مبتنـی بـر الگـوی
شایسـتگیهای تخصصـی ،حرفـهای و انقالبـی
 .5استفاده حداکثری از ظرفیت قانون بودجه جهت تأمین منابع مالی به حد کفایت و پرداخت تعهدات مالی
 .6پیگیری تصویب اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان به استناد بند «ک» تبصره  ۱۲بودجه ۱۴۰۰
 .7تلاش بـرای افزایـش تخصیـص ردیفهـای بودجـه غیرپرسـنلی جهـت توسـعه عدالـت تربیتـی و افزایـش
کیفیتبخشـی بـه خدمـات آموزشـی و پرورشـی
 .8اتخـاذ تدابیـر الزم جهـت پوشـش تحصیلـی جمعیـت الزمالتعلیـم بـه منظـور انسـداد مبـادی بیسـوادی ،جذب
بازمانـدگان از تحصیـل و جلوگیـری از تـرک تحصیـل دانشآمـوزان بـه ويـژه در مناطـق کمتـر برخـوردار
 .9پیگیـری تعییـن وضعیـت اسـتخدامی نیروهای بالتکلیـف و تمهید مقدمـات جهت تدوین و تصویـب برنامه جامع
منابع انسانی
.10بررسی و تحلیل و ارائه راهکار به منظور کاهش افت تحصیلی دانشآموزان ناشی از همهگیری کرونا در کشور
 .۱۱تسریع در استقرار سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک و آمادهسازی آن برای انجام مأموریتهای محوله
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برنامهها و اقدامات میانمدت
الف) اقدامات ناظر به محور حاکمیتی و کالن نظام آموزش و
پرورش به ویژه در تحقق سند تحول بنیادین
بازنگـری و ترمیـم سـند تحـول بنیادیـن آمـوزش و پـرورش و تدویـن شـاخصها و نشـانگرهای (اسـتانداردهای)
اجرایـی آن
تدویـن و پیگیـری جهـت اصلاح و تصویـب لوایـح قانونـی مـورد نیاز بـهعنـوان ضمانت اجرایـی و پشـتوانه حقوقی
اجـرای سـند تحـول بنیادیـن به ویژه قانـون اهداف و وظایـف وزارت آموزش و پرورش مصوب مجلس شـورای اسلامی
تهیـه نگاشـت نهایی سـند همـکاری دسـتگاهها و نهادهـای ذیربط در کمک بـه اجرای سـند تحول بنیادیـن از طریق
شـورای انقالب فرهنگی
تمهیـد و تأمیـن اسـتلزامات زیرسـاختی ،سـاختاری ،فرآینـدی ،انسـانی ،مالـی ،محتوایـی و ...اجـرای سـند تحـول
بنیادیـن از طریـق نهادهـای باالدسـتی و شـورای انقلاب فرهنگـی
بازطراحـی شـوراهای اسـتانی و منطقـهای آمـوزش و پـرورش با اصالح قانون تشـکیل شـوراهای آمـوزش و پرورش
در اسـتانها ،شهرسـتانها و مناطـق کشـور بـرای تقویـت قاعدهگـذاری ،حمایـت و نظـارت محلـی و نقشآفرینـی
فعـال خانوادههـا و فرهنگیان
بررسـی نظـام ارتباطـی شـورای عالـی آمـوزش و پـرورش با سـایر نهادهـای تصمیمگیر ذیربـط بهویژه شـورای عالی
انقلاب فرهنگـی و مجلـس شـورای اسلامی و ارائه پیشـنهاد به منظـور بهبود آن
مدیریت و رفع تعارض منافع در بخشهای مختلف وزارت آموزش و پرورش
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ب) اقدامات ناظر به محور یاددهی  -یادگیری و ارتقاء کیفیت
تربیتی(آموزشی و پرورش) با تأکید بر عدالت آموزشی

استقرار و اجرای کامل برنامه درسی ملی در مدارس براساس اسناد تحولی بهمنظور تحقق تربیت تمام ساحتی
متناسبسـازی حجـم و محتـوای کتـب درسـی و سـاعات و روزهای آموزشـی بـا توانمندیهـا و ویژگیهـای دانش
آمـوزان ،بهرهگیـری از روشهـای روزآمـد ،فعـال ،خلاق و بهرهگیـری از تجهیـزات و فناور یهـای نویـن آموزشـی و
پرورشـی در راسـتای اهداف
بازطراحـی مرکـز سـنجش آمـوزش وزارت آمـوزش و پـرورش بـرای پیادهسـازی نظـام ملـی سـنجش و ارزشـیابی و
پایـش همهجانبـه خدمات آموزشـی و پرورشـی دانشآمـوزان ،معلمـان و نهادهای تربیتی براسـاس اسـتانداردها و
شـاخصهای بومـی
طراحـی و پیادهسـازی نظـام جامع توسـعه آموزشهـای مهارتی(کاردانش ،فنـی و حرفهای) با رویکرد حل مشـكالت
و رفـع نيازهـاي واقعـی و اقتضائـات كشـور با توجه به آمایش سـرزمین (نیاز بازار کار و مزیت نسـبی اسـتان)
اولویتبخشـی بـه آمـوزش دورههـای پیـش از دبسـتان و ابتدایـی بهعنـوان دورههـای پایـه در عملیاتـی کـردن
برنامههـای تحولـی وزارت آمـوزش و پـرورش
اصلاح نظـام جبـران خدمـات بـه منظـور ارتقـای کیفیـت و افزایـش کارآیـی و بهـرهوری و انگیـزه معلمـان در ارائه
خدمات آموزشـی و پرورشـی
بهسازی و بازسازی مدارس فرسوده و غیراستاندارد با تأکید بر مجتمعسازی
طراحـی الگـوی اسـتفاده بهینـه از فضاهـای آموزشـی و پرورشـی ،تجهیـزات و فنـاوری روزآمد بـا تأکید بـر مناطق
کمتـر برخوردار
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ب) اقدامات ناظر به محور یاددهی  -یادگیری و ارتقاء کیفیت
تربیتی(آموزشی و پرورش) با تأکید بر عدالت آموزشی

مدیریـت تراکـم دانشآمـوزی در کالس بـا رعایت اسـتانداردهای مصوب شـورای عالـی آموزش و پـرورش به منظور
افزایـش کیفیت خدمات تربیتی (آموزشـی و پرورشـی)
طراحـی و اجـرای بسـتههای عدالت آموزشـی -پرورشـی بـرای جامعه هدف نظیر مناطق روسـتایی ،محـروم و مرزی
و حاشـیه شـهرها بـه ویـژه بـا بهسـازی الگـوی توزیـع اعتبـارات بهمنظـور تحقق عدالـت تربیتـی و ارتقـای کیفیت
خدمات آموزشـی و پرورشـی
جلـب و سـاماندهی خدمـات داوطلبانـهی مردمـی و جهـادی بـرای ایجاد فرصـت دسترسـی متعادل بـه خدمات با
کیفیـت آموزشـی و پرورشـی دانشآموزان
تقویت زیرساخت استفاده از بستر مجازی بهعنوان جبران و مکمل آموزش و پرورش حضوری
توسـعه شـبکه یادگیـری -یاددهـی بـه ویژه شـبکه شـاد بهمنظـور توسـعهی فرصتهـای آموزشـی و پرورشـی برای
کـودکان و نوجوانـان و اولیـاء بـا بهرهگیـری از ظرفیتهـای موجـود
تجمیـع و بهکارگیـری همـه امکانـات موجـود و شـرایط الزم بـرای شناسـایی و هدایـت اسـتعدادها بـرای تقویت و
فراگیرسـازی اجـرای طـرح شـهاب در همـه مدارس بـا اولویـت مناطق محروم ،روسـتایی ،حاشیهشـهرها ،عشـایری،
مناطـق دو زبانه و...
جهتدهـی و توسـعه آموزشهـای مهارتـی(کار دانـش ،فنـی و حرفـهای) بـا رویکـرد حل مشـكالت و رفـع نیازهای
واقعـی و اقتضائـات كشـور بـا توجـه بـه آمایش سـرزمین (نیاز بـازار کار و مزیت نسـبی اسـتان)
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ج) اقدامات ناظر به محور بهسازی سازمانی در راستای تقویت
مدرسهمحوری آموزش و پرورش

چابـک نمـودن سـتاد وزارتخانـه و واحدهـای تابعه بـا بهرهگیری از فنـاوری اطالعـات و ارتباطات و هوشمندسـازی و
الکترونیکسـازی فرآیندهـا و خدمـات بهمنظـور خدمترسـانی بهتـر به ذینفعـان (مـدارس ،فرهنگیـان ،خانوادهها
و)...
تقویت زیرساختها و ابزارهای تنظیمگری و نظارتی وزارت آموزش و پرورش
ساماندهی و یکپارچهسازی سامانههای اطالعاتی ،آماری ،اداری و مالی آموزش و پرورش
برنامهریزی و تمهید مقدمات برای پوشش کامل دوره آموزشی عمومی با کیفیت در مدارس کشور
تقویـت مـدارس مناطـق محـروم ،روسـتاها ،حاشـیه شـهرها ،عشـایر کوچنشـین و همچنیـن مناطـق دو زبانـه بـا
نیازهـای ویـژه ،بـه منظـور ایجـاد فرصتهـای آموزشـی و پرورشـی متنـوع و بـا کیفیـت
بـاز طراحـی و بهبـود سـاختار و فرآیندهای انـواع مختلف مدارس به ویژه مدارس شـاهد و ایثارگران و توسـعه مدارس
هیئت امنایی
توسعه و ارتقای فعالیتهای تربیت بدنی ،ورزش و سالمت دانشآموزان در مدارس
افزایـش اختیـارات صـف و تمرکـز بـر نقـش محوری مدرسـه با تأکیـد بر اسـتفاده از ظرفیتهـای آئیننامـه اجرایی
جدیـد مـدارس بـه نحـوی کـه عملیـات اصلـی توسـط مدیریـت مدرسـه و در کالس درس صـورت پذیـرد و مناطق،
ادارات کل و حوزههـای سـتادی نقـش راهبـری ،پشـتیبانی و نظـارت و ارزیابـی را به عهده داشـته باشـند
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د) اقدامات ناظر به محور ارتقای کمی و کیفی منابع انسانی

رتبهبنـدی معلمـان در چارچـوب اسـناد تحولـی آمـوزش و پـرورش و ارتقای نقش ویژه آموزشـی و پرورشـی ایشـان
بـا تدویـن و اجـرای قوانیـن و مقـررات الزم برای جهتدهـی به توانمنـدی و انگیـزهی منابع انسـانی وزارت آموزش
و پـرورش بهویـژه معلمـان بهعنـوان نیروی فکـری و فرهنگـی جامعه
تقویـت کمـی و کیفـی دانشـگاه فرهنگیـان و دانشـگاه تربیت دبیر شـهید رجایی بـرای مدیریت واحـد تربیت معلم
بـا تمرکـز بـر دورههـای تربیـت مربیـان و معلمـان چندسـاحتی از طریـق تسـهیل جـذب اعضـای هیئـت علمـی بـا
صالحیـت و تأمیـن فضـای فیزیکـی و منابع مـورد نیاز
اعمـال اسـتانداردهای مصـوب شـورای عالـی آمـوزش و پـرروش در خصـوص نسـبت دانشآمـوز به منابع انسـانی
(نیروهـای آموزشـی ،اداری و پشـتیبانی)
تأمین و سـاماندهی منابع انسـانی آموزش و پرورش با اعمال متواز نسـازی جغرافیایی ،جنسـیتی ،رشـته تحصیلی،
دوره تحصیلی و...
اصالح قانون مربوط به نظام بازنشستگی ،تعهد خدمت ،جذب و نگهداشت فرهنگیان
منظمسازی پرداختهای حقالتدریس و پاداش پایان خدمت و ...با تعامل موثر با سازمان برنامه و بودجه کشور
پیگیری تعیین تکلیف نهایی وضعیت نیروهای غیررسمی و پیمانی وزارت آموزش و پرورش
ارتقـای فرآینـد جـذب نیروهـای توانمنـد و دارای صالحیـت علمـی ،حرفـهای و اخالقـی با تاکیـد بر نقش دانشـگاه
فرهنگیان و شـهید رجایی
بازنگـری و اصلاح ترکیـب منابـع انسـانی (اداری ،آموزشـی و پشـتیبانی) متناسـب بـا مأموریتهـا و وظایـف بـا
اسـتفاده از فناور یهـای روزآمـد
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هـ) اقدامات ناظر به محور منابع مالی و اقتصاد آموزش و پرورش
با تأکید بر توسعه مشارکت عوامل سهیم و موثر
تلاش بـرای افزایـش سـهم اعتبـارات وزارت آموزش و پـرورش از بودجـه عمومی دولـت و تولید ناخالـص داخلی با
ارائـه مسـتندات و گزارشهـای علمی -کارشناسـی بـا رویکرد کفایـت منابع
بازطراحـی صنـدوق ذخیـره فرهنگیـان و اساسـنامه آن بـرای تقویت بنیـه مالی فرهنگیان شـاغل و بازنشسـته و رفع
مشـکالت معیشـتی آنهـا و ارتقـای شـفافیت و رفـع تعـارض منافـع و تعییـن وضعیـت حقوقـی آن با اجـرای بند
«ک» مـاده  12قانـون بودجه سـال 14۰۰
بازنگری ،اصالح و طراحی الگوی استفاده بهینه از سرمایههای در اختیار وزارتخانه به ویژه با رویکرد آموزشی و پرورشی

احیای ظرفیتهای درآمدی پیشبینی شده در قانون و استفاده بهینه و کارآمد از درآمدهای اختصاصی موجود
تنوعسازی در تأمین منابع مالی آموزش و پرورش با مشارکت عوامل سهیم و موثر
طراحی الگوی تخصیص منابع مالی با رویکرد کارآیی و اثربخشی آموزش و پرورش
بازتوزیـع منابـع انسـانی و مالـی با بهرهگیـری از فناورهای روزآمد براسـاس بازنگری و اصالح جداول سـاعات درسـی
هفتگـی دورههـای تحصیلـی و مـواد درسـی متناسـب بـا مأموریتهـا ،اهـداف ،راهبردهـا و وظایـف نویـن نظـام
آمـوزش و پرورش
بهرهگیـری مضاعـف از ظرفیـت اقتصـاد غیردولتـی (وقـف ،نـذر ،خیریه و خدمـات و کمکهـای داوطلبانـه) ،در امور
مدرسهسـازی و مدرسـهداری
افزایش سهم اعتبارات هزینهای غیر پرسنلی به منظور اجرای برنامههای ارتقای کیفیتبخشی در آموزش و پرورش
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موضوعات مرتبط با آینده نظام آموزش و پرورش
(برنامهها و اقدامات بلندمدت)

بازسـازی و ایجـاد تحـول بنیادیـن در شـیوههای یادگیری و ارزشـیابی در مدارس در سـاحتهای شـشگانه تربیت،
براسـاس تجربیـات بدسـت آمـده در وضعیـت پاندومی کرونـا (تبدیل یک تهدیـد به فرصت)
اصلاح و انسجامبخشـيدن همهجانبـه و کامـل بـه سـاختارها و فرآیندهـا مبتنـی بـر اسـناد فرادسـتی (توسـعه
مشـارکت ،عـدم تمرکـز ،افزایـش بهـرهوری و تأمیـن کفایـت مالـی و)...
بازنگری ،اصالح و استقرار نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد
بازنگری ،اصالح و طراحی الگوی تحصیل و توزیع کارآمد درآمدهای اختصاصی
بازنگـری و اصلاح فرآیندهـای جامع سـازماندهی و سـاماندهی منابع انسـانی آموزش و پرورش (جذب ،نگهداشـت و
ارتقاء ،تبدیـل وضعیت و)...
بازنگـری و اصلاح نظـام سـنجش و پایـش کیفیـت آموزشـی بـا هـدف ايجـاد هماهنگی بیـن آموزش و پـرورش و
آمـوزش عالـی و کاهـش مرزهـای ميـان نظام تعليـم و تربيت رسـمی و غيررسـمی
تعامل فعال و اثرگذار با کشورهای ديگر بهويژه كشورهاي منطقه و جهان اسالم در حوزه تعلیم و تربیت
ایجاد جامعه شكوفا و مولد علم و فناوری در سایه تربیت نسل مطلوب
نهادينه كردن دانش در جامعه با نگرش اسالمی به علم و تسريع در فرآيندهای اسالمی شدن نهادهای آموزشی
اشاعه فرهنگ تصمیمسازی ،تصمیمگیری و برنامهمحوری مبتنی بر مطالعات ،یافتههای پژوهشی و آیندهپژوهی
استقرار نظام جامع تضمین کیفیت و ارزشیابی
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مدیریت جهادی و اعتقاد به اصل «ما میتوانیم»؛ عامل عزت و پیشرفت ایران

				
در همهی عرصههاست( .مقام معظم رهبری مدظله العالی)

باهمدیلوهمرایه«ما   یمتوانیم»
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