
  پرورشپرورش  وو  آموزشآموزش  بنیادینبنیادین  تحولتحول  سندسند  کاملکامل  متنمتن
  ::مقدمهمقدمه
  ازاز  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  عرصهعرصه  احرازاحراز  است.است.  اقتصادياقتصادي  وو  اجتماعیاجتماعی  علمی،علمی،  فرهنگی،فرهنگی،  ابعادابعاد  تمامتمام  دردر  جانبهجانبههمههمه  تالشتالش  مستلزممستلزم  اسالمیاسالمی  انقالبانقالب  متعالیمتعالی  هايهايآرمانآرمان  وو  هاهاارزشارزش  تحققتحقق

  تحققتحقق  ترتیبترتیب  ایناین  بهبه  است.است.  مختلفمختلف  هايهايعرصهعرصه  دردر  کشورکشور  شایستهشایسته  انسانیانسانی  سرمایهسرمایه  ارتقاءارتقاء  برايبراي  جديجدي  ابزارابزار  وو  کشورکشور  جانبهجانبههمههمه  پیشرفتپیشرفت  تعالیتعالی  هايهايزیرساختزیرساخت  مهمترینمهمترین
  معنویتمعنویت  وو  عدالتعدالت  برقراريبرقراري  برايبراي  آمادگیآمادگی  کسبکسب  وو  هاهاملتملت  میانمیان  دردر  پیشروپیشرو  وو  فعالفعال  سازنده،سازنده،  حضورحضور  اسالمی،اسالمی،  عظیمعظیم  تمدنتمدن  احیاياحیاي  مانندمانند  ایرانایران  اسالمیاسالمی  انقالبانقالب  متعالیمتعالی  هايهايآرمانآرمان

  دردر  باشدباشد  ایرانیایرانی  اسالمیاسالمی  تمدنتمدن  وو  جهانیجهانی  عدلعدل  جامعهجامعه  طیبه،طیبه،  حیاتحیات  بخشبخش  تحققتحقق  کهکه  تربیتیتربیتی  وو  تعلیمتعلیم  است.است.  اخالقیاخالقی  وو  آزادهآزاده  وو  متقیمتقی  عالمعالم  هايهايانسانانسان  تربیتتربیت  گروگرو  دردر  جهانجهان  دردر
  بهبه  بشربشر  استعدادهاياستعدادهاي  وو  ظرفیتظرفیت  حکومتیحکومتی  چنینچنین  سایهسایه  دردر  وو  یافتهیافته  رارا  کاملکامل  انسانانسان  جهانیجهانی  حکومتحکومت  تحققتحقق  آمادگیآمادگی  بشريبشري  جامعهجامعه  کهکه  استاست  متعالیمتعالی  انسانیانسانی  سرمایهسرمایه  چنینچنین  پرتوپرتو

  ..رسیدرسید  خواهدخواهد  کمالکمال  وو  شکوفاییشکوفایی
  وو  شفافشفاف  صورتصورت  بهبه  مسیرمسیر  ایناین  دردر  الزاماتالزامات  وو  ملیملی  سطحسطح  دردر  کارکار  تقسیمتقسیم  الزم،الزم،  امکاناتامکانات  وو  منابعمنابع  مسیر،مسیر،  طیطی  نحوهنحوه  آنآن  دردر  کهکه  استاست  راهیراهی  نقشهنقشه  ترسیمترسیم  ددنیازمننیازمن  هدفهدف  ایناین  تحققتحقق
  آنهاآنها  بنیادینبنیادین  هايهايارزشارزش  ازاز  گیريگیريبهرهبهره  وو  باالدستیباالدستی  اسناداسناد  ازاز  گیريگیريالهامالهام  بابا  تاتا  استاست  شدهشده  کوششکوشش  پرورشپرورش  وو  آموزشآموزش  بنیادینبنیادین  تحولتحول  ملیملی  سندسند  تهیهتهیه  دردر  باشد.باشد.  شدهشده  مشخصمشخص  دقیقدقیق

  ..شودشود  تبیینتبیین  شمسیشمسی  هجريهجري  14041404  افقافق  دردر  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  اهدافاهداف  وو  اندازاندازچشمچشم  ایران،ایران،  اسالمیاسالمی  جمهوريجمهوري  نظامنظام  راهبرديراهبردي  اهدافاهداف  بهبه  توجهتوجه  وو
  یافتهیافته  توسعهتوسعه  ایرانیایرانی  گرگرسیمسیمترتر  ،،14041404  روشنروشن  افقافق  دردر  کهکه  باشدباشد  اندازياندازيچشمچشم  بهبه  معطوفمعطوف  بایدباید  اسالمیاسالمی  نظامنظام  بلندبلند  هايهايآرمانآرمان  بربر  مبتنیمبتنی  پرورشپرورش  وو  آموزشآموزش  نظامنظام  دردر  بنیادینبنیادین  تحولتحول

  المللیالمللیبینبین  روابطروابط  عرصهعرصه  دردر  مؤثرمؤثر  وو  سازندهسازنده  تعاملیتعاملی  بابا  همراههمراه  اسالماسالم  جهانجهان  بخشبخشالهامالهام  انقالبی،انقالبی،  اسالمیاسالمی  هویتیهویتی  بابا  منطقهمنطقه  سطحسطح  دردر  فناوريفناوري  وو  علمیعلمی  اقتصادي،اقتصادي،  اولاول  جایگاهجایگاه  بابا
  ..استاست

  آمدآمد  عملعمل  بهبه  کشورکشور  آموزشیآموزشی  نظامنظام  اصالحاصالح  وو  بهبودبهبود  برايبراي  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  نظامنظام  رکارانرکاراناندانددستدست  وو  مسئوالنمسئوالن  سويسوي  ازاز  تقدیريتقدیري  قابلقابل  وو  وافروافر  هايهايتالشتالش  گذشتهگذشته  دههدهه  سهسه  دردر  هرچندهرچند
  اسالمیاسالمی  جمهوريجمهوري  طرازطراز  دردر  آنآن  بروندادبرونداد  وو  استاست  روروروبهروبه  جديجدي  هايهايچالشچالش  بابا  پرورشپرورش  وو  آموزشآموزش  هنوزهنوز  لیکنلیکن  است؛است؛  گذاشتهگذاشته  برجايبرجاي  نیزنیز  مفیديمفیدي  وو  مثبتمثبت  نتایجنتایج  خوشبختانهخوشبختانه  کهکه

  وو  آموزشآموزش  دردر  بنیاديبنیادي  تحولتحول  ضرورتضرورت  بربر  مبنیمبنی  اسالمیاسالمی  انقالبانقالب  فرزانهفرزانه  رهبررهبر  حکیمانهحکیمانه  تأکیداتتأکیدات  رو،رو،  ایناین  ازاز  باشد.باشد.نمینمی  عهعهجامجام  نیازهاينیازهاي  وو  محیطیمحیطی  تحوالتتحوالت  پاسخگويپاسخگوي  وو  ایرانایران
  راهراه  چراغچراغ  محض،محض،  تقلیديتقلیدي  وو  کهنهکهنه  وارداتی،وارداتی،  الگوهايالگوهاي  ازاز  پرهیزپرهیز  وو  تحولتحول  برايبراي  ایرانیایرانی  ــ  اسالمیاسالمی  الگوییالگویی  تدوینتدوین  وو  ایرانیایرانی  ــ  اسالمیاسالمی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  فلسفهفلسفه  بربر  تکیهتکیه  بابا  پرورشپرورش

  ..باشدباشدمیمی  کشورکشور  آموزشیآموزشی  نظامنظام  هايهايچالشچالش  ازاز  رفترفتننبروبرو
  وو  آموزشآموزش  بنیادینبنیادین  تحولتحول  سندسند  تدوینتدوین  طرحطرح  العالی)،العالی)،  (مدظله(مدظله  اسالمیاسالمی  انقالبانقالب  معظممعظم  رهبريرهبري  هوشمندانههوشمندانه  نداينداي  بهبه  پاسخپاسخ  دردر  وو  امرامر  ایناین  اهمیتاهمیت  وو  ضرورتضرورت  دركدرك  بابا  خوشبختانهخوشبختانه

  وو  گرفتگرفت  قرارقرار  فرهنگیفرهنگی  انقالبانقالب  عالیعالی  شورايشوراي  دستورکاردستورکار  دردر  ایرانایران  اسالمیاسالمی  جمهوريجمهوري  سالهساله  یستیستبب  اندازاندازچشمچشم  افقافق  دردر  پرورشپرورش  وو  آموزشآموزش  نظامنظام  راهبرديراهبردي  تحولتحول  سندسند  مثابهمثابه  بهبه  پرورشپرورش
  سایرسایر  وو  پرورشپرورش  وو  آموزشآموزش  مجربمجرب  کارشناسانکارشناسان  وو  مدیرانمدیران  وو  دانشگاهیدانشگاهی  وو  حوزويحوزوي  نظراننظرانصاحبصاحب  مشارکتمشارکت  بابا  پژوهشیپژوهشی  ــ  کارشناسیکارشناسی  هايهايحلقهحلقه  گیريگیريشکلشکل  ازاز  پسپس  سرانجامسرانجام
  ازاز  فرادستی،فرادستی،  اسناداسناد  بابا  همسوهمسو  وو  آموزشیآموزشی  نظامنظام  بنیادینبنیادین  تحولتحول  دربارهدرباره  رهبريرهبري  معظممعظم  مقاممقام  نظراتنظرات  وو  خمینی(ره)خمینی(ره)  امامامام  حضرتحضرت  هايهايدیدگاهدیدگاه  بهبه  پایبنديپایبندي  ضمنضمن  ذیربط،ذیربط،  هايهايدستگاهدستگاه

  ..رسیدرسید  شوراشورا  ایناین  تصویبتصویب  بهبه  وو  تدوینتدوین  مذکورمذکور  سندسند  کشور،کشور،  سالهساله  بیستبیست  اندازاندازچشمچشم  سندسند  جملهجمله
  ::موضوعموضوع

  ایرانایران  اسالمیاسالمی  جمهوريجمهوري  عمومیعمومی  رسمیرسمی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  نظامنظام  تحولتحول  راهبرديراهبردي  سندسند
  وو  ایرانایران  اسالمیاسالمی  جمهوريجمهوري  دردر  عمومیعمومی  رسمیرسمی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  فلسفهفلسفه  ایران،ایران،  اسالمیاسالمی  جمهوريجمهوري  دردر  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  فلسفهفلسفه  شاملشامل  پرورشپرورش  وو  آموزشآموزش  ملیملی  سندسند  نظرينظري  مبانیمبانی

  مبنايمبناي  وو  شدشد  کلیکلی  أییدأییدتت  13891389  مردادمرداد  دومدوم  مورخمورخ  پرورشپرورش  وو  آموزشآموزش  عالیعالی  شورايشوراي  826826  جلسهجلسه  دردر  ایرانایران  اسالمیاسالمی  جمهوريجمهوري  دردر  عمومیعمومی  رسمیرسمی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  نظامنظام  رهنامهرهنامه
  ..استاست  ایرانایران  اسالمیاسالمی  جمهوريجمهوري  عمومیعمومی  رسمیرسمی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  نظامنظام  دردر  تحولیتحولی  اسناداسناد  تولیدتولید  وو  هاهاریزيریزيبرنامهبرنامه  ها،ها،گذاريگذاريسیاستسیاست  تمامیتمامی

  اولاول  فصلفصل**  
  هاهاارزشارزش  بیانیهبیانیه
  بودهبوده  آنهاآنها  بابا  هماهنگهماهنگ  عمومیعمومی  رسمیرسمی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  نظامنظام  هايهايلفهلفهمؤمؤ  وو  اجزااجزا  تمامتمام  استاست  الزمالزم  کهکه  استاست  اساسیاساسی  نبایدهایینبایدهایی  وو  بایدهابایدها  ها،ها،ارزشارزش  بیانیهبیانیه  دردر  مندرجمندرج  ارزشیارزشی  هايهايگزارهگزاره

  ..باشندباشند  آنهاآنها  بهبه  پایبندپایبند  وو  ملتزمملتزم  نظامنظام  کارگزارانکارگزاران  وو  گذارانگذارانسیاستسیاست  همههمه  وو
  کبیرکبیر  رهبررهبر  هايهايرهنمودرهنمود  ایران،ایران،  اسالمیاسالمی  جمهوريجمهوري  اساسیاساسی  قانونقانون  السالم)،السالم)،(علیهم(علیهم  بیتبیت  اهلاهل  حضراتحضرات  وو  (ص)(ص)  اکرماکرم  پیامبرپیامبر  سنتسنت  وو  کریمکریم  قرآنقرآن  هايهايآموزهآموزه  براساسبراساس  هاهاارزشارزش  ایناین

  وو  تهیهتهیه  آموزشیآموزشی  نظامنظام  تحولتحول  کلیکلی  هايهايسیاستسیاست  وو  کشورکشور  علمیعلمی  جامعجامع  نقشهنقشه  وو  سالهساله  بیستبیست  اندازاندازچشمچشم  سندسند  وو  رهبريرهبري  معظممعظم  مقاممقام  وو  (ره)(ره)  خمینیخمینی  امامامام  حضرتحضرت  اسالمیاسالمی  انقالبانقالب
  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  نظامنظام  رهنامهرهنامه  وو  عمومیعمومی  رسمیرسمی  یتیتتربترب  وو  تعلیمتعلیم  فلسفهفلسفه  تربیت،تربیت،  وو  تعلیمتعلیم  فلسفهفلسفه  (شامل(شامل  پرورشپرورش  وو  آموزشآموزش  بنیادینبنیادین  تحولتحول  نظرينظري  مبانیمبانی  بابا  وو  استاست  شدهشده  تدوینتدوین
  ..باشدباشدمیمی  آنهاآنها  دردر  مندرجمندرج  مضامینمضامین  بهبه  مستندمستند  وو  سازگارسازگار  ایران)ایران)  اسالمیاسالمی  جمهوريجمهوري  دردر  عمومیعمومی  رسمیرسمی
  ::ازاز  عبارتندعبارتند  عمومیعمومی  رسمیرسمی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  نظامنظام  ارزشیارزشی  هايهايگزارهگزاره

  امامامام  ویژهویژه  بهبه  السالم)السالم)(علیهم(علیهم  معصومینمعصومین  ائمهائمه  وو  علیها)علیها)  اهللاهللا(سالم(سالم  زهرازهرا  فاطمهفاطمه  حضرتحضرت  وو  ص)ص)((  اکرماکرم  پیامبرپیامبر  تربیتیتربیتی  وو  هدایتیهدایتی  اي،اي،اسوهاسوه  معنوي،معنوي،  نقشنقش  کریم،کریم،  قرآنقرآن  هايهايآموزهآموزه  ــ11
  ((مهدويمهدوي  (جامعه(جامعه  جهانیجهانی  عدلعدل  جامعهجامعه  تحققتحقق  برايبراي  هاهاساحتساحت  تمامتمام  دردر  مداريمداريوالیتوالیت  وو  (عج)(عج)  زمانزمان

  ..کردکرد  خواهندخواهند  اقداماقدام  موضوعهموضوعه  قوانینقوانین  براساسبراساس  اساسیاساسی  قانونقانون  دردر  مصرحمصرح  مذهبیمذهبی  هايهاياقلیتاقلیت  تبصره:تبصره:
  ..غیبتغیبت  عصرعصر  دردر  منتظرانمنتظران  رسالترسالت  مهمترینمهمترین  عنوانعنوان  بهبه  است،است،  غیبتغیبت  عصرعصر  دردر  آنآن  بقايبقاي  وو  حیاتحیات  عاملعامل  وو  نابناب  اسالماسالم  هویتهویت  رمزرمز  کهکه  انتظارانتظار  وو  مهدویتمهدویت  بنیادینبنیادین  هايهايآموزهآموزه  ــ22
  فقیهفقیه  والیتوالیت  وو  اساسیاساسی  قانونقانون  اسالمی،اسالمی،  انقالبانقالب  بابا  پیوندپیوند  وو  عالقهعالقه  تعمیقتعمیق  (ره)،(ره)،  خمینیخمینی  امامامام  حضرتحضرت  عملیعملی  وو  نظرينظري  میراثمیراث  ــ33
  وو  تعلیمتعلیم  بدنی،بدنی،  وو  زیستیزیستی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  سیاسی،سیاسی،  وو  اجتماعیاجتماعی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  اخالقی،اخالقی،  وو  عباديعبادي  اعتقادي،اعتقادي،  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  شاملشامل  هاهاساحتساحت  تمامتمام  دردر  بیتبیتترتر  وو  تعلیمتعلیم  فرآیندفرآیند  ــ44

  کریم،کریم،  قرآنقرآن  ازاز  برگرفتهبرگرفته  هايهايرزشرزشاا  وو  (مبانی(مبانی  اسالمیاسالمی  معیارمعیار  نظامنظام  بربر  منطبقمنطبق  فناورانهفناورانه  وو  علمیعلمی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  اي،اي،حرفهحرفه  وو  اقتصادياقتصادي  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  هنري،هنري،  وو  زیباشناختیزیباشناختی  تربیتتربیت
  ..دارددارد  محوریتمحوریت  آنآن  دردر  اخالقیاخالقی  وو  عباديعبادي  اعتقادي،اعتقادي،  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  کهکه  عقل)عقل)  وو  السالم)السالم)  (علیهم(علیهم  معصومینمعصومین  حضراتحضرات  سنتسنت

  ابعادابعاد  دردر  آموزانآموزاندانشدانش  هویتهویت  پیوستهپیوسته  تعالیتعالی  وو  تکوینتکوین  راستايراستاي  دردر  انقالبی،انقالبی،  وو  ایرانیایرانی  ــ  اسالمیاسالمی  مشتركمشترك  خصوصیاتخصوصیات  بربر  تأکیدتأکید  بابا  ــ  پایهپایه  هايهايشایستگیشایستگی  کسبکسب  سازيسازيزمینهزمینه  ــ55
  ..اجتماعیاجتماعی  وو  خانوادگیخانوادگی  فردي،فردي،

  ..((تجربیتجربی  وو  نقلینقلی  عقالنی،عقالنی،  (وحیانی،(وحیانی،  معرفتمعرفت  منسجممنسجم  وو  جامعجامع  گسترده،گسترده،  معنايمعناي  وو  نمایینماییواقعواقع  وو  مدارمدارشناختشناخت  هویتهویت  ــ66
  رسمیرسمی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  نظامنظام  هايهايمأموریتمأموریت  تحققتحقق  دردر  عنصرعنصر  مؤثرترینمؤثرترین  وو  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  فرآیندفرآیند  دردر  بصیربصیر  وو  امینامین  اياياسوهاسوه  وو  کنندهکنندههدایتهدایت  عنوانعنوان  بهبه  (مربی)(مربی)  معلممعلم  نقشنقش  ــ77

  ..عمومیعمومی
  ..فرهنگیفرهنگی  اجتماعی،اجتماعی،  سیاسی،سیاسی،  اعتقادي،اعتقادي،  اخالقی،اخالقی،  ــ  عباديعبادي  گوناگونگوناگون  هايهايزمینهزمینه  دردر  تعالیتعالی  وو  بصیرتبصیرت  ــ88
  عفت،عفت،  حکمت،حکمت،  علم،علم،  ي،ي،ستیزستیزظلمظلم  مجاهدت،مجاهدت،  روحیهروحیه  خودباوري،خودباوري،  صالح،صالح،  عملعمل  تبري،تبري،  وو  تولیتولی  تقوا،تقوا،  ایمان،ایمان،  جمله:جمله:  ازاز  اخالقیاخالقی  فضایلفضایل  کسبکسب  وو  انسانانسان  اکتسابیاکتسابی  وو  ذاتیذاتی  کرامتکرامت  ــ99

  ..فداکاريفداکاري  وو  ایثارایثار  صداقت،صداقت،  عدالت،عدالت،  شجاعت،شجاعت،
  ..ارادهاراده  تقویتتقویت  وو  نشاطنشاط  جسمانی،جسمانی،  سالمتسالمت  ــ1010
  ..جهانجهان  سراسرسراسر  دردر  هاهاانسانانسان  همههمه  بابا  مهرورزانهمهرورزانه  وو  گسترگسترعدالتعدالت  محور،محور،  حقحق  روابطروابط  تقویتتقویت  برايبراي  آموزانآموزاندانشدانش  هویتهویت  انسانیانسانی  هايهايجنبهجنبه  تعالیتعالی  وو  تکوینتکوین  ــ1111
  ..معلممعلم  وو  عالمعالم  جایگاهجایگاه  وو  مقاممقام  وو  توانمندسازتوانمندساز  وو  گرگرهدایتهدایت  نافع،نافع،  علمعلم  منزلتمنزلت  ــ1212
  ..تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  هايهايساحتساحت  همههمه  دردر  عقالنیتعقالنیت  مراتبمراتب  وو  انواعانواع  تعمیقتعمیق  وو  ارتقاارتقا  پرورش،پرورش،  ــ1313
  ..عمومیعمومی  رسمیرسمی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  نظامنظام  بابا  آنآن  اثربخشاثربخش  مشارکتمشارکت  وو  خانوادهخانواده  تربیتیتربیتی  نقشنقش  وو  جایگاهجایگاه  ارتقاءارتقاء  ــ1414



  ..رسانهرسانه  وو  اجتماعیاجتماعی  مردمی،مردمی،  نهادهاينهادهاي  مذهبی،مذهبی،  اماکناماکن  تربیتیتربیتی  نقشنقش  ــ1515
  ..جغرافیاییجغرافیایی  وو  فرهنگیفرهنگی  جنسیتی،جنسیتی،  فردي،فردي،  هايهايتفاوتتفاوت  رعایترعایت  بابا  کیفیکیفی  عدالتعدالت  وو  الزامیالزامی  وو  همگانیهمگانی  کمی،کمی،  ابعادابعاد  دردر  تربیتیتربیتی  عدالتعدالت  ــ1616
  پیامدهايپیامدهاي  وو  آثارآثار  کنترلکنترل  وو  پیشگیريپیشگیري  جهتجهت  آگاهانهآگاهانه  وو  فعالفعال  مواجههمواجهه  وو  آنآن  ازاز  نهنههوشمنداهوشمندا  گیريگیريبهرهبهره  وو  ارتباطیارتباطی  هايهايفناوريفناوري  وو  رسانهرسانه  نهادنهاد  تربیتیتربیتی  وو  تعلیمتعلیم  نقشنقش  وو  جایگاهجایگاه  ــ1717

  ..آنآن  نامطلوبنامطلوب
  ..ملیملی  مصالحمصالح  وو  منافعمنافع  چارچوبچارچوب  دردر  اجتماعیاجتماعی  وو  فرديفردي  مصالحمصالح  وو  منافعمنافع  بهبه  توأمانتوأمان  توجهتوجه  ــ1818
  ..ایرانیایرانی  ــ  اسالمیاسالمی  مشتركمشترك  هویتهویت  محوریتمحوریت  بابا  اجتماعیاجتماعی  انسجامانسجام  وو  ملیملی  وحدتوحدت  ازاز  صیانتصیانت  ــ1919
  ..مهدويمهدوي  جامعهجامعه  برپاییبرپایی  بهبه  اهتماماهتمام  وو  ایرانیایرانی  ــ  اسالمیاسالمی  ماندگارماندگار  وو  اصیلاصیل  هايهايارزشارزش  بهبه  ررافتخاافتخا  وو  دوستیدوستیوطنوطن  ــ2020
  ..مشتركمشترك  زبانزبان  عنوانعنوان  بهبه  فارسیفارسی  ادبیاتادبیات  وو  زبانزبان  بهبه  گرایشگرایش  تقویتتقویت  ــ2121
  ..اسالمیاسالمی  معیارمعیار  نظامنظام  براساسبراساس  هاهافرهنگفرهنگ  سایرسایر  بابا  نقادانهنقادانه  تعاملتعامل  وو  آنآن  آگاهانهآگاهانه  ارزیابیارزیابی  طریقطریق  ازاز  ایرانیایرانی  ــ  اسالمیاسالمی  فرهنگفرهنگ  استمراراستمرار  ــ2222
  ..جامعهجامعه  نیازنیاز  موردمورد  مهارتمهارت  وو  جمعیجمعی  روحیهروحیه  داشتنداشتن  وو  اجتماعیاجتماعی  مشارکتمشارکت  جانبه،جانبه،همههمه  پذیريپذیريمسئولیتمسئولیت  ــ2323
  ..مولدمولد  کارکار  سازساززمینهزمینه  هنريهنري  وو  مهارتیمهارتی  وو  ايايحرفهحرفه  عامعام  هايهايشایستگیشایستگی  کسبکسب  کارآفرینی،کارآفرینی،  روحیهروحیه  ــ2424
  ..جهانجهان  علمیعلمی  مرجعیتمرجعیت  بهبه  دستیابیدستیابی  برايبراي  ترسازيترسازيبسبس  وو  اسالمیاسالمی  معیارمعیار  نظامنظام  چارچوبچارچوب  دردر  بشريبشري  هايهايتجربهتجربه  وو  علمیعلمی  دستاوردهايدستاوردهاي  بهبه  نهادننهادن  ارجارج  ــ2525
  وو  پایدارپایدار  وو  جانبهجانبههمههمه  تعالیتعالی  وو  رشدرشد  جهتجهت  معنويمعنوي  وو  فرهنگیفرهنگی  سرمایهسرمایه  وو  انسانیانسانی  نیروينیروي  مولدمولد  وو  اجتماعیاجتماعی  اثرگذاراثرگذار  عاملعامل  عنوانعنوان  بهبه  عمومیعمومی  رسمیرسمی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  نظامنظام  ــ2626

  ..اسالمیاسالمی  معیارمعیار  نظامنظام  بربر  مبتنیمبتنی  عمومیعمومی  فرهنگفرهنگ  اعتالياعتالي
  ..تربیتیتربیتی  هايهايتجربهتجربه  کسبکسب  محلمحل  وو  عمومیعمومی  رسمیرسمی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  ننکانوکانو  عنوانعنوان  بهبه  مدرسهمدرسه  ــ2727
  کاهشکاهش  وو  پذیريپذیريمشارکتمشارکت  ضمنضمن  ارزیابیارزیابی  وو  نظارتنظارت  وو  پشتیبانیپشتیبانی  ریزي،ریزي،برنامهبرنامه  گذاري،گذاري،سیاستسیاست  ابعادابعاد  دردر  عمومیعمومی  رسمیرسمی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  نظامنظام  حاکمیتیحاکمیتی  شأنشأن  تقویتتقویت  ــ2828

  ..عدالتعدالت  اصلاصل  رعایترعایت  بابا  اجرااجرا  بعدبعد  دردر  غیرضرورغیرضرور  گريگريتصديتصدي
  ..مختلفمختلف  هايهايعرصهعرصه  دردر  رورو  پیشپیش  هايهايچالشچالش  بابا  مواجههمواجهه  دردر  فعالفعال  نقشنقش  ایفايایفاي  منظورمنظور  بهبه  عمومیعمومی  رسمیرسمی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  بربر  مؤثرمؤثر  تحوالتتحوالت  پایشپایش  وو  پژوهیپژوهیآیندهآینده  ــ2929
  ..تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  هايهايساحتساحت  بهبه  متوازنمتوازن  توجهتوجه  وو  یکپارچگییکپارچگی  جامعیت،جامعیت،  ــ3030

  دومدوم  فصلفصل**  
  مأموریتمأموریت  بیانیهبیانیه
  وو  عمومیعمومی  فرهنگفرهنگ  بخشبخش  قوامقوام  تربیت،تربیت،  وو  تعلیمتعلیم  هايهايساحتساحت  همههمه  دردر  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  فرآیندفرآیند  متولیمتولی  عمومی،عمومی،  رسمیرسمی  تربیتتربیت  وو  علیمعلیمتت  نهادنهاد  مهمترینمهمترین  پرورشپرورش  وو  آموزشآموزش  وزارتوزارت
  بربر  تأکیدتأکید  بابا  دارددارد  مأموریتمأموریت  نهادنهاد  ایناین  است.است.  غیردولتیغیردولتی  وو  دولتیدولتی  هايهايسازمانسازمان  وو  نهادهانهادها  خانواده،خانواده،  مشارکتمشارکت  بابا  اسالمی،اسالمی،  معیارمعیار  نظامنظام  براساسبراساس  اسالمیاسالمی  جامعهجامعه  بخشبخشتعالیتعالی

  فردي،فردي،  ابعادابعاد  دردر  طیبهطیبه  حیاتحیات  ازاز  مراتبیمراتبی  بهبه  تحصیلیتحصیلی  ساله)ساله)  سهسه  تحصیلیتحصیلی  دورهدوره  (چهار(چهار  پایهپایه  1212  طیطی  التعلیمالتعلیم  الزمالزم  سنینسنین  دردر  آموزانآموزاندانشدانش  دستیابیدستیابی  زمینهزمینه  پایه،پایه،  هايهايییشایستگشایستگ
  تعلیمتعلیم  نظامنظام  دردر  زیرساختیزیرساختی  نقشنقش  مهممهم  ایناین  امامانجانج  سازد.سازد.  فراهمفراهم  اثربخشاثربخش  وو  کارآمدکارآمد  ساختاريساختاري  دردر  الزامیالزامی  وو  عادالنهعادالنه  همگانی،همگانی،  مند،مند،نظامنظام  صورتصورت  بهبه  رارا  جهانیجهانی  وو  اجتماعیاجتماعی  خانوادگی،خانوادگی،

  ..داشتداشت  خواهدخواهد  عمومیعمومی  رسمیرسمی  تربیتتربیت  وو
  سومسوم  فصلفصل**  

  اندازاندازچشمچشم
  وو  آنهاآنها  بخشبخش  قوامقوام  وو  ایرانیایرانی  ــ  اسالمیاسالمی  تمدنتمدن  وو  فرهنگفرهنگ  اسالمی،اسالمی،  معیارمعیار  نظامنظام  بربر  مبتنیمبتنی  الهی،الهی،  الیزالالیزال  قدرتقدرت  بهبه  اتکاءاتکاء  بابا  ،،14041404  افقافق  دردر  عمومیعمومی  رسمیرسمی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  نظامنظام

  مؤثرمؤثر  وو  سازندهسازنده  تعاملتعامل  دارايداراي  وو  بخشبخشالهامالهام  منطقه،منطقه،  سطحسطح  دردر  ایرانایران  اسالمیاسالمی  جمهوريجمهوري  طرازطراز  دردر  ممتازممتاز  تربیتیتربیتی  هايهايتوانمنديتوانمندي  ازاز  برخورداربرخوردار  وو  مهدويمهدوي  عدلعدل  انیانیجهجه  جامعهجامعه  سازساززمینهزمینه
  آموزانآموزاندانشدانش  ایرانیایرانی  ــ  انقالبیانقالبی  ،،اسالمیاسالمی  یکپارچهیکپارچه  هویتهویت  گیريگیريشکلشکل  وو  استعدادهااستعدادها  وو  فطرتفطرت  شکوفاییشکوفایی  برايبراي  سازيسازيزمینهزمینه  دردر  توانمندتوانمند  جهان،جهان،  سطحسطح  دردر  تربیتیتربیتی  وو  تعلیمتعلیم  هايهاينظامنظام  بابا
  بهبه  عاملعامل  اسالمیاسالمی  اخالقاخالق  فضائلفضائل  بهبه  آراستهآراسته  مؤمنمؤمن  مدیرانمدیران  وو  مربیانمربیان  ازاز  برخوداربرخودار  جو،جو،مشارکتمشارکت  وو  محورمحورعدالتعدالت  یادگیرنده،یادگیرنده،  اثربخش،اثربخش،  کارآمد،کارآمد،  آنان؛آنان؛  اختصاصیاختصاصی  هویتهویت  بهبه  توجهتوجه  بابا

  ٫٫شناسشناسحقحق  ر،ر،بصیبصی  امین،امین،  متعهد،متعهد،  عاقل،عاقل،  نگر،نگر،آیندهآینده  انقالبی،انقالبی،  آفرین،آفرین،تحولتحول  وو  جوجوتعالیتعالی  صالح،صالح،  عملعمل
  14041404  اندازاندازچشمچشم  افقافق  دردر  مدرسهمدرسه  33ــ11

  توسطتوسط  موقعیتموقعیت  اصالحاصالح  وو  دركدرك  سازساززمینهزمینه  تربیتی،تربیتی،  وو  تعلیمتعلیم  هايهايفرصتفرصت  وو  خدماتخدمات  عرضهعرضه  کانونکانون  طیبه،طیبه،  حیاتحیات  مراتبمراتب  تحققتحقق  ازاز  استاست  ايايجلوهجلوه  مدرسهمدرسه  انداز،انداز،چشمچشم  ایناین  برپایهبرپایه
  ایرانایران  اسالمیاسالمی  جمهوريجمهوري  عمومیعمومی  رسمیرسمی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  نظامنظام  رهنامهرهنامه  وو  فلسفهفلسفه  چارچوبچارچوب  دردر  ،،اسالمیاسالمی  معیارمعیار  نظامنظام  براساسبراساس  آنانآنان  هویتهویت  پیوستهپیوسته  تعالیتعالی  وو  تکوینتکوین  وو  آموزانآموزاندانشدانش

  ::استاست  زیرزیر  هايهايویژگیویژگی  دارايداراي  کهکه
  امانتداري،امانتداري،  نفس،نفس،  کرامتکرامت  پذیري،پذیري،مسئولیتمسئولیت  گرایی،گرایی،تکلیفتکلیف  ویژهویژه  بهبه««  دیگراندیگران  وو  خودخود  خلقت،خلقت،  جهانجهان  خالق،خالق،  بابا  مناسباتمناسبات  وو  روابطروابط  دردر  انقالبیانقالبی  اسالمی،اسالمی،  غنیغنی  فرهنگفرهنگ  بخشبخش  تجلیتجلی  ــ

  نوآوري،نوآوري،  وو  نقادينقادي  گرایی،گرایی،قانونقانون  ایثارگري،ایثارگري،  جدیت،جدیت،  نظم،نظم،  شناسی،شناسی،وقتوقت  اعتماد،اعتماد،  احترام،احترام،  همدلی،همدلی،  دنیا،دنیا،  بهبه  وابستگیوابستگی  وو  اسرافاسراف  ازاز  پرهیزپرهیز  کارآفرینی،کارآفرینی،  کارآمدي،کارآمدي،  باوري،باوري،خودخود
  ..««اسالمیاسالمی  انقالبانقالب  هايهايارزشارزش  وو  مستضعفانمستضعفان  وو  محرومانمحرومان  ازاز  دفاعدفاع  استکبارستیزي،استکبارستیزي،

  ..محلهمحله  تربیتتربیت  کانونکانون  وو  کشورکشور  رفترفتپیشپیش  وو  تعالیتعالی  رشد،رشد،  دردر  ملتملت  وو  دولتدولت  اتکاياتکاي  نقطهنقطه  ــ
  ..ملیملی  وو  ايايمنطقهمنطقه  محلی،محلی،  هايهايسیاستسیاست  چارچوبچارچوب  دردر  عملیاتیعملیاتی  هايهايحوزهحوزه  دردر  ریزيریزيبرنامهبرنامه  وو  گیريگیريتصمیمتصمیم  قدرتقدرت  ازاز  برخورداربرخوردار  ــ
  ..اسالمیاسالمی  معیارمعیار  نظامنظام  براساسبراساس  آموزانآموزاندانشدانش  اجتماعیاجتماعی  وو  خانوادگیخانوادگی  فردي،فردي،  زندگیزندگی  فرآیندفرآیند  اختیارياختیاري  وو  مسئوالنهمسئوالنه  عقالنی،عقالنی،  آگاهانه،آگاهانه،  انتخابانتخاب  دردر  آفرینآفریننقشنقش  ــ
  چارچوبچارچوب  وو  مصالحمصالح  ستايستايرارا  دردر  آموزانآموزاندانشدانش  رغبترغبت  وو  عالئقعالئق  نیازها،نیازها،  بهبه  پاسخگوییپاسخگویی  وو  فطريفطري  متنوعمتنوع  استعدادهاياستعدادهاي  هدایتهدایت  وو  کشفکشف  فردي،فردي،  هايهايتفاوتتفاوت  پذیرشپذیرش  ظرفیتظرفیت  دارايداراي  ــ

  ..اسالمیاسالمی  معیارمعیار  نظامنظام
  وو  تعلیمتعلیم  خدمتخدمت  دردر  جدیدجدید  هايهايظرفیتظرفیت  خودجوشخودجوش  بینندهبیننده  تداركتدارك  وو  یادگیريیادگیري  هدایت،هدایت،  کنندهکنندهتسهیلتسهیل  تربیتی،تربیتی،  هايهايفرصتفرصت  مستمرمستمر  تعالیتعالی  خواستارخواستار  جو،جو،کمالکمال  یادگیرنده،یادگیرنده،  ــ

  ..تربیتتربیت
  ..بیرونیبیرونی  ارزیابیارزیابی  وو  نظارتنظارت  بهبه  نسبتنسبت  پاسخگوپاسخگو  وو  مسئولمسئول  خودارزیاب،خودارزیاب،  ــ
  ..جمعیجمعی  هویتهویت  ازاز  برخورداربرخوردار  وو  مهرورزمهرورز  بانشاط،بانشاط،  سالم،سالم،  امن،امن،  علمی،علمی،  اخالقی،اخالقی،  محیطمحیط  وو  اجتماعیاجتماعی  وو  فرديفردي  نیازهاينیازهاي  ندهندهکنکنتأمینتأمین  ــ
  ..اسالمیاسالمی  معیارمعیار  نظامنظام  براساسبراساس  توحیديتوحیدي  یکپارچهیکپارچه  هویتهویت  بابا  ايايحرفهحرفه  هايهايشایستگیشایستگی  وو  اخالقیاخالقی  فضائلفضائل  دارايداراي  مربیانمربیان  ازاز  برخورداربرخوردار  ــ
  ..جوجومشارکتمشارکت  نقدپذیر،نقدپذیر،  مدیریتیمدیریتی  رویکردرویکرد  بربر  مبتنیمبتنی  ــ
  ..خانوادهخانواده  وو  آموزانآموزاندانشدانش  مربیان،مربیان،  بربر  تأکیدتأکید  بابا  نفعاننفعانذيذي  مشارکتمشارکت  بربر  مبتنیمبتنی  وو  مؤثرمؤثر  وو  سهیمسهیم  عواملعوامل  ظرفیتظرفیت  ازاز  مندمندبهرهبهره  وو  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  ارکانارکان  بربر  متکیمتکی  ــ
  ..((ارتباطاتارتباطات  وو  اطالعاتاطالعات  ملیملی  (شبکه(شبکه  یادگیريیادگیري  هايهايرسانهرسانه  وو  منابعمنابع  طیفطیف  بهبه  توجهتوجه  بابا  معیار؛معیار؛  سطحسطح  دردر  آموزشیآموزشی  فناوريفناوري  بهرهبهره  ازاز  برخورداربرخوردار  ــ
  ..عمومیعمومی  رسمیرسمی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  نظامنظام  برايبراي  سازيسازيتصمیمتصمیم  ظرفیتظرفیت  دارايداراي  ــ
  عالمانعالمان  بابا  مؤثرمؤثر  وو  مستمرمستمر  ارتباطارتباط  ازاز  برخورداربرخوردار  وو  عمومیعمومی  هايهايکتابخانهکتابخانه  فرهنگسرا،فرهنگسرا،  نظیرنظیر  محلیمحلی  هايهايکانونکانون  وو  مذهبیمذهبی  مراکزمراکز  نهادها،نهادها،  دیگردیگر  وو  مساجدمساجد  بابا  اثربخشاثربخش  تعاملتعامل  دارايداراي  ــ

  ..متخصصانمتخصصان  وو  نظراننظرانصاحبصاحب  دینی،دینی،
  ..اجتماعیاجتماعی  حیاتحیات  دردر  فعالفعال  حضورحضور  بابا  ملیملی  وو  ايايمنطقهمنطقه  محلی،محلی،  مقیاسمقیاس  دردر  جامعهجامعه  مسائلمسائل  وو  موضوعاتموضوعات  بابا  مؤثرمؤثر  پیوندپیوند  دارايداراي  ــ
  
  



    
  چهارمچهارم  فصلفصل**  

  کالنکالن  هايهايهدفهدف
  جو،جو،صلحصلح  وو  خواهخواهتتعدالعدال  عاقل،عاقل،  وو  جوجوحقیقتحقیقت  طبیعت،طبیعت،  وو  دیگراندیگران  خود،خود،  خدا،خدا،  برابربرابر  دردر  وظایفوظایف  وو  هاهامسئولیتمسئولیت  بهبه  متعهدمتعهد  وو  آشناآشنا  وو  معادمعاد  بهبه  معتقدمعتقد  وو  مؤمنمؤمن  وو  موحدموحد  انسانیانسانی  تربیتتربیت  ــ11

  وو  ارادهاراده  بابا  جهانی،جهانی،  عدلعدل  حکومتحکومت  تحققتحقق  جهتجهت  دردر  تالشگرتالشگر  وو  منتظرمنتظر  وو  مدارمداروالیتوالیت  اندیش،اندیش،جهانیجهانی  وو  گراگراجمعجمع  مهرورز،مهرورز،  دوست،دوست،وطنوطن  وو  ایثارگرایثارگر  وو  شجاعشجاع  جهادگر،جهادگر،  ستیز،ستیز،ظلمظلم
  وو  سالمسالم  ماهر،ماهر،  وو  مقتصدمقتصد  وو  کارآفرینکارآفرین  وو  خالقخالق  اسالمی،اسالمی،  اخالقاخالق  بهبه  متعلقمتعلق  ،،آزادمنشآزادمنش  وو  انتخابگرانتخابگر  حیاء،حیاء،  بابا  وو  پاکدامنپاکدامن  توانا،توانا،  وو  دانادانا  امانتدار،امانتدار،  نفس،نفس،  عزتعزت  دارايداراي  وو  خودباورخودباور  امیدوار،امیدوار،
  ..اسالمیاسالمی  معیارمعیار  نظامنظام  براساسبراساس  اجتماعیاجتماعی  وو  خانوادگیخانوادگی  فردي،فردي،  شایستهشایسته  زندگیزندگی  بهبه  ورودورود  آمادهآماده  وو  پذیرپذیرنظمنظم  وو  مدارمدارقانونقانون  بانشاط،بانشاط،

  تکوینتکوین  وو  علمیعلمی  مرجعیتمرجعیت  وو  اقتداراقتدار  برايبراي  سازيسازيزمینهزمینه  وو  عمومیعمومی  فرهنگفرهنگ  اعتالياعتالي  وو  بسطبسط  کشور،کشور،  تعالیتعالی  وو  رشدرشد  دردر  خانوادهخانواده  وو  عمومیعمومی  رسمیرسمی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  نظامنظام  نقشنقش  ارتقايارتقاي  ــ22
  نظامنظام  بهبه  وفاداريوفاداري  اخالقی،اخالقی،  هايهايارزشارزش  بهبه  التزامالتزام  سیاسی،سیاسی،  وو  دینیدینی  بصیرتبصیرت  وو  معرفتمعرفت  تعمیقتعمیق  بربر  تأکیدتأکید  بابا  مهدويمهدوي  عدلعدل  جهانیجهانی  جامعهجامعه  تحققتحقق  راستايراستاي  دردر  ایرانیایرانی  ــ  اسالمیاسالمی  تمدنتمدن

  هايهايمسئولیتمسئولیت  وو  حقوقحقوق  رعایترعایت  علمی،علمی،  روحیهروحیه  تقویتتقویت  ملی،ملی،  وحدتوحدت  تحکیمتحکیم  دینی،دینی،  ساالريساالريمردممردم  وو  فقیهفقیه  مطلقهمطلقه  والیتوالیت  اصلاصل  بهبه  عملیعملی  التزامالتزام  وو  اعتقاداعتقاد  ایران،ایران،  اسالمیاسالمی  جمهوريجمهوري
  ..محیطیمحیطیزیستزیست  وو  بهداشتیبهداشتی  متعالی،متعالی،  زندگیزندگی  آیینآیین  وو  آدابآداب  ارتقايارتقاي  اجتماعی،اجتماعی،

  ..تربیتیتربیتی  وو  آموزشیآموزشی  عدالتعدالت  جانبهجانبههمههمه  تأمینتأمین  وو  گسترشگسترش  ــ33
  ..اسالمیاسالمی  معیارمعیار  نظامنظام  براساسبراساس  انسانیانسانی  منابعمنابع  مدیریتمدیریت  وو  مدیریتمدیریت  کارآمدکارآمد  وو  بخشبخش  اثراثر  نظامنظام  برقراريبرقراري  ــ44
  ..عمومیعمومی  رسمیرسمی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  نظامنظام  تعالیتعالی  دردر  خانوادهخانواده  ویژهویژه  بهبه  همگانیهمگانی  اثربخشیاثربخشی  وو  مشارکتمشارکت  افزایشافزایش  ــ55
  ..کالبديکالبدي  هايهايزیرساختزیرساخت  وو  ادارياداري  وو  مالیمالی  درسی،درسی،  وو  آموزشیآموزشی  ریزيریزيبرنامهبرنامه  نظامنظام  دردر  تحولتحول  وو  بهسازيبهسازي  ــ66
  ..عمومیعمومی  رسمیرسمی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  نظامنظام  دردر  کاراییکارایی  افزایشافزایش  وو  اثربخشیاثربخشی  ارتقايارتقاي  ــ77
  ..جهانیجهانی  سطحسطح  دردر  ایرانایران  تربیتیتربیتی  وو  تعلیمتعلیم  جایگاهجایگاه  فزایندهفزاینده  ارتقايارتقاي  وو  اسالماسالم  جهانجهان  وو  منطقهمنطقه  دردر  تربیتیتربیتی  نخستنخست  موقعیتموقعیت  کسبکسب  ــ88
  پنجمپنجم  فصلفصل**  

  کالنکالن  راهبردهايراهبردهاي
  ..((کالنکالن  هايهايهدفهدف  (تمام(تمام  اسالمیاسالمی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  فلسفهفلسفه  وو  نظرينظري  مبانیمبانی  براساسبراساس  عمومیعمومی  رسمیرسمی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  نظامنظام  استقراراستقرار  ــ11
  ..((66  وو  55  ،،44  ،،22  ،،11  کالنکالن  هايهاي(هدف(هدف  عمومیعمومی  رسمیرسمی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  نظامنظام  هايهايمؤلفهمؤلفه  کلیهکلیه  دردر  بخشیبخشیتعالیتعالی  رویکردرویکرد  بابا  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  فرآیندفرآیند  بهبه  یکپارچهیکپارچه  نگاهنگاه  کردنکردن  نهادینهنهادینه  ــ22
  تخصیصتخصیص  وو  تأمینتأمین  مدیریت،مدیریت،  وو  راهبريراهبري  انسانی،انسانی،  منابعمنابع  تأمینتأمین  وو  معلممعلم  تربیتتربیت  ملی،ملی،  درسیدرسی  برنامهبرنامه  (شامل(شامل  هاهانظامنظام  زیرزیر  تحولیتحولی  اسناداسناد  اجراياجراي  وو  تدوینتدوین  طراحی،طراحی،  فرایندفرایند  ابتناءابتناء  ــ33

  تحولتحول  سندسند  مفادمفاد  وو  اسالمیاسالمی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  فلسفهفلسفه  وو  نظرينظري  ییمبانمبان  بربر  مدتمدتمیانمیان  وو  مدتمدتکوتاهکوتاه  هايهايبرنامهبرنامه  وو  ارزشیابی)ارزشیابی)  وو  پژوهشپژوهش  ــ  فناوريفناوري  وو  تجهیزاتتجهیزات  فضا،فضا،  تأمینتأمین  مالی،مالی،  منابعمنابع
  ..((55  ،،66  ،،22  ،،33  ،،44  ،،11  کالنکالن  هايهاي(هدف(هدف  عمومیعمومی  رسمیرسمی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  نظامنظام  راهبرديراهبردي

  آموزانآموزانانشانشدد  وو  معلمانمعلمان  توانمندسازيتوانمندسازي  بربر  تأکیدتأکید  بابا  مرزيمرزي  مناطقمناطق  پرورشپرورش  وو  آموزشآموزش  تقویتتقویت  وو  کشورکشور  مختلفمختلف  مناطقمناطق  دردر  تربیتیتربیتی  وو  آموزشیآموزشی  عدالتعدالت  کردنکردن  نهادینهنهادینه  وو  توسعهتوسعه  ــ44
  ..((33  ،،44  ،،55  کالن،کالن،  (هدف(هدف  اسالمیاسالمی  معیارمعیار  نظامنظام  بابا  هماهنگهماهنگ  تربیتیتربیتی  هايهايفرصتفرصت  کیفیتکیفیت  بربر  تمرکزتمرکز  بابا  مناطقمناطق  ایناین

  وو  تعلیمتعلیم  نظامنظام  دردر  المنفعهالمنفعهعامعام  بنیادهايبنیادهاي  وو  روستاییروستایی  وو  شهريشهري  مدیریتمدیریت  اقتصادي،اقتصادي،  نهادهاينهادهاي  وو  خانوادهخانواده  مردم،مردم،  پذیريپذیريمسئولیتمسئولیت  وو  اثربخشاثربخش  مشارکتمشارکت  سازيسازينهادینهنهادینه  وو  تقویتتقویت  ــ55
  ..((77  وو  33  ،،22  ،،55  کالن،کالن،  هايهاي(هدف(هدف  عمومیعمومی  رسمیرسمی  تتتربیتربی

  عمومیعمومی  رسمیرسمی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  نظامنظام  دردر  بومیبومی  تربیتیتربیتی  ــ  علمیعلمی  تجربیاتتجربیات  مستندسازيمستندسازي  وو  پردازيپردازينظریهنظریه  نوآوري،نوآوري،  وو  خالقیتخالقیت  ارزشیابی،ارزشیابی،  وو  پژوهشپژوهش  فرهنگفرهنگ  تعمیقتعمیق  وو  گسترشگسترش  ــ66
  ..((88  وو  44  ،،11  ،،22  کالنکالن  هايهاي(هدف(هدف

  ..((77  وو  55  ،،11  ،،22  ،،33  کالن،کالن،  هايهاي(هدف(هدف  اسالمیاسالمی  معیارمعیار  نظامنظام  بربر  مبتنیمبتنی  عمومیعمومی  رسمیرسمی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  نظامنظام  رردد  نویننوین  هايهايفناوريفناوري  ازاز  هوشمندانههوشمندانه  منديمنديبهرهبهره  ــ77
  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  مرزهايمرزهاي  کاهشکاهش  بربر  تأکیدتأکید  بابا  رسانهرسانه  وو  خانوادهخانواده  نهادنهاد  ویژهویژه  بهبه  مرتبطمرتبط  هايهايدستگاهدستگاه  وو  نهادهانهادها  سایرسایر  بابا  عمومیعمومی  رسمیرسمی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  نظامنظام  فعالفعال  وو  اثربخشاثربخش  تعاملتعامل  ــ88

  ..((22  ،،11  ،،44  وو  77  کالن،کالن،  هايهاي(هدف(هدف  سمیسمیغیررغیرر  وو  رسمیرسمی
  عمومیعمومی  رسمیرسمی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  نظامنظام  دردر  مصارفمصارف  وو  منابعمنابع  کارآمدکارآمد  نظامنظام  استقراراستقرار  برايبراي  بسترسازيبسترسازي  وو  پاسخگوپاسخگو  وو  پذیرپذیرمسئولیتمسئولیت  کارآمد،کارآمد،  اثربخش،اثربخش،  مدیریتمدیریت  نظامنظام  استقراراستقرار  ــ99

  ..((77  وو  44  ،،66  ،،22  کالنکالن  هايهاي(هدف(هدف
  بربر  نظارتنظارت  وو  هدایتهدایت  وو  مصوبمصوب  هايهايسیاستسیاست  اعمالاعمال  وو  اجتماعیاجتماعی  سرمایهسرمایه  مولدمولد  وو  انسانیانسانی  نیروينیروي  تربیتتربیت  نهادنهاد  مهمترینمهمترین  عنوانعنوان  بهبه  کشورکشور  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  نظامنظام  جایگاهجایگاه  ارتقايارتقاي  ــ1010
  ..((55  وو  2،42،4  کالنکالن  (هدف(هدف  همگانیهمگانی  مشارکتمشارکت  توسعهتوسعه  بابا  حاکمیتیحاکمیتی  امرامر  عنوانعنوان  بهبه  دانشگاهدانشگاه  تاتا  دبستانیدبستانی  پیشپیش  ازاز  آن،آن،
  55  کالنکالن  هايهاي(هدف(هدف  خانوادهخانواده  معنويمعنوي  ارتقاءارتقاء  برايبراي  مشارکتمشارکت  وو  آموزانآموزاندانشدانش  وو  معلمانمعلمان  اخالقیاخالقی  وو  نوينويمعمع  تعالیتعالی  وو  رشدرشد  برايبراي  سیاسیسیاسی  وو  انقالبیانقالبی  دینی،دینی،  بصیرتبصیرت  وو  معرفتمعرفت  ارتقاءارتقاء  ــ1111

  ..((11  ،،22  ،،44  وو
  ..((77  وو  66  ،،55  ،،33  ،،22  ،،11  کالنکالن  هايهاي(هدف(هدف  عمومیعمومی  رسمیرسمی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  نظامنظام  دردر  هاهارویهرویه  وو  ساختارهاساختارها  بازسازيبازسازي  وو  بازنگريبازنگري  ــ1212
  ..((44  ،،55  ،،66  وو  77  کالنکالن  هايهاي(هدف(هدف  فرهنگیانفرهنگیان  ايايحرفهحرفه  وو  علمیعلمی  تربیتی،تربیتی،  اعتقادي،اعتقادي،  هايهايتوانمنديتوانمندي  وو  هاهاشایستگیشایستگی  مستمرمستمر  توسعهتوسعه  ــ1313
  هايهايمأموریتمأموریت  وو  اهدافاهداف  تحققتحقق  راستايراستاي  دردر  ايايمنطقهمنطقه  وو  المللیالمللیبینبین  هايهايصحنهصحنه  دردر  سازندهسازنده  وو  فعالفعال  حضورحضور  برايبراي  پرورشیپرورشی  وو  آموزشیآموزشی  هايهايتوانمنديتوانمندي  وو  هاهاظرفیتظرفیت  توسعهتوسعه  ــ1414

  ..((22  ،،88  ،،77  هايهاي(هدف(هدف  سالهساله  پنجپنج  هايهايبرنامهبرنامه  وو  رهبريرهبري  معظممعظم  مقاممقام  کلیکلی  هايهايسیاستسیاست  وو  اندازاندازچشمچشم  سندسند  وو  اساسیاساسی  قانونقانون  دردر  مندرجمندرج
  ..((88  وو  11  ،،22  ،،77  کالن،کالن،  هايهاي(هدف(هدف  علمعلم  مطلوبیتمطلوبیت  وو  کاشفیتکاشفیت  حیثیتحیثیت  بربر  تأکیدتأکید  بابا  طیبهطیبه  حیاتحیات  بهبه  دستیابیدستیابی  دردر  مؤثرمؤثر  عاملیعاملی  عنوانعنوان  بهبه  آموزيآموزيعلمعلم  وو  علمعلم  جایگاهجایگاه  ارتقايارتقاي  ــ1515

  ششمششم  فصلفصل**  
  راهکارهاراهکارها  وو  عملیاتیعملیاتی  هايهايهدفهدف
  یکیک  ذیلذیل  راهکارهايراهکارهاي  نیزنیز  وو  عملیاتیعملیاتی  هايهايهدفهدف  برخیبرخی  رو،رو،ایناین  ازاز  نیستند.نیستند.  برخورداربرخوردار  کالنکالن  هايهايهدفهدف  بابا  یکیک  بهبه  یکیک  تناظرتناظر  ازاز  لزوما لزوما   آنها،آنها،  ذیلذیل  راهکارهايراهکارهاي  وو  عملیاتیعملیاتی  هايهايهدفهدف
  برخیبرخی  برايبراي  وو  اصلیاصلی  جنبهجنبه  است،است،  آمدهآمده  آنآن  ذیلذیل  کهکه  هدفیهدفی  برايبراي  راهکار،راهکار،  هرهر  ها،ها،ارتباطارتباط  گونهگونهایناین  بهبه  توجهتوجه  بابا  باشند.باشند.  مرتبطمرتبط  نیزنیز  دیگريدیگري  کالنکالن  بابا  استاست  ممکنممکن  کالن،کالن،  هدفهدف
  قرارقرار  توجهتوجه  موردمورد  هاهاپیوستگیپیوستگی  گونهگونهایناین  مدتمدتکوتاهکوتاه  وو  مدتمدتمیانمیان  هايهايبرنامهبرنامه  تدوینتدوین  دردر  استاست  الزمالزم  سند،سند،  ایناین  احکاماحکام  کردنکردن  عملیاتیعملیاتی  هنگامهنگام  بهبه  دارد.دارد.  مکملمکمل  جنبهجنبه  دیگردیگر  هايهايهدفهدف
  ..گیردگیرد

  ::کهکه  یافتگانییافتگانی  تربیتتربیت  پرورشپرورش  ــ11
  دستیابیدستیابی  وو  خودخود  اخالقاخالق  تعالیتعالی  تکوینتکوین  برايبراي  فداکارانهفداکارانه  وو  شجاعانهشجاعانه  وو  آزادانهآزادانه  وو  آگاهانهآگاهانه  وو  دارنددارند  باورباور  آنآن  بهبه  وو  شناسندشناسندمیمی  عیارعیارمم  نظامنظام  عنوانعنوان  بهبه  رارا  آنآن  وو  دانستهدانسته  حقحق  رارا  اسالماسالم  دیندین  ــ

  ..هستندهستند  مقیدمقید  اخالقیاخالقی  موازینموازین  وو  دیندین  مناسکمناسک  وو  احکاماحکام  رعایترعایت  بهبه  وو  نمایندنمایندمیمی  تبعیتتبعیت  آنآن  ازاز  مهدويمهدوي  جهانیجهانی  عدلعدل  حکومتحکومت  استقراراستقرار  وو  طیبهطیبه  حیاتحیات  ازاز  ايايمرتبهمرتبه  بهبه
  دردر  خداوندخداوند  فاعلیتفاعلیت  تجلیتجلی  وو  الهیالهی  آیاتآیات  عنوانعنوان  بهبه  رویدادهارویدادها  وو  هاهاپدیدهپدیده  کشفکشف  وو  دركدرك  تفکر،تفکر،  توانتوان  ازاز  همچنینهمچنین  اسالمی،اسالمی،  معیارمعیار  نظامنظام  بابا  سازگارسازگار  عمومیعمومی  وو  پایهپایه  هايهاينشنشدادا  ازاز  ــ

  ..برخوردارندبرخوردارند  اجتماعیاجتماعی  وو  خانوادگیخانوادگی  وو  فرديفردي  مسائلمسائل  بابا  خالقخالق  وو  علمیعلمی  مواجههمواجهه  روحیهروحیه  وو  هاهامهارتمهارت  وو  بینشبینش  دانش،دانش،  نیز،نیز،  وو  خلقتخلقت
  کسبکسب  رارا  سیاسیسیاسی  وو  اجتماعیاجتماعی  تحوالتتحوالت  بابا  خردمندانهخردمندانه  وو  مسئوالنهمسئوالنه  رویاروییرویارویی  شایستگیشایستگی  آنها،آنها،  دردر  ورزيورزياندیشهاندیشه  وو  »»قانونقانون  بهبه  احتراماحترام««  وو  سیاسیسیاسی  وو  اجتماعیاجتماعی  مفاهیممفاهیم  دركدرك  اابب  ــ

  حیاتحیات  دردر  ارتباطی،ارتباطی،  هايهايمهارتمهارت  ازاز  برخورداربرخوردار  وو  خواهیخواهیتعالیتعالی  وو  پذیريپذیريمسئولیتمسئولیت  روحیهروحیه  بابا  وو  کوشندکوشندمیمی  ملیملی  اقتداراقتدار  وو  عزتعزت  ازاز  دفاعدفاع  دردر  ملی،ملی،  تفاهمتفاهم  وو  وحدتوحدت  رعایترعایت  بابا  وو  کنندکنندمیمی
  ..دارنددارند  موثرموثر  مشارکتمشارکت  اسالمی،اسالمی،  معیارمعیار  نظامنظام  ازاز  برگرفتهبرگرفته  اصولاصول  رعایترعایت  بابا  جهانی)جهانی)  تاتا  محلیمحلی  سطوحسطوح  (در(در  اجتماعیاجتماعی  وو  خانوادگیخانوادگی



  ازاز  دوريدوري  وو  بهینهبهینه  مصرفمصرف  مالی،مالی،  انضباطانضباط  وو  اعتاعتقنقن  کارآفرینی،کارآفرینی،  جهادي،جهادي،  وو  انقالبیانقالبی  روحیهروحیه  وو  تالشتالش  وو  کارکار  طریقطریق  ازاز  اسالمیاسالمی  معیارمعیار  نظامنظام  چارچوبچارچوب  دردر  اقتصادياقتصادي  مفاهیممفاهیم  دركدرك  بابا  ــ
  ..نمایندنمایندمیمی  مشارکتمشارکت  جهانیجهانی  وو  ملیملی  خانوادگی،خانوادگی،  مقیاسمقیاس  دردر  اقتصادياقتصادي  هايهايفعالیتفعالیت  دردر  دیگراندیگران  بابا  روابطروابط  دردر  انصافانصاف  وو  عدالتعدالت  وجدان،وجدان،  رعایترعایت  بابا  وو  تبذیرتبذیر  وو  اسرافاسراف

  وو  خودخود  زندگیزندگی  تأمینتأمین  تواناییتوانایی  مرحله،مرحله،  هرهر  دردر  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  رسمیرسمی  نظامنظام  ازاز  ییییجداجدا  صورتصورت  دردر  کهکه  ايايگونهگونه  بهبه  باشندباشند  حاللحالل  معاشمعاش  تأمینتأمین  برايبراي  مفیدمفید  مهارتمهارت  یکیک  حداقلحداقل  دارايداراي  ــ
  ..باشندباشند  داشتهداشته  رارا  خانوادهخانواده  ادارهاداره

  رارا  محیطیمحیطی  بهداشتبهداشت  وو  فرديفردي  سالمتسالمت  ارتقايارتقاي  وو  حفظحفظ  شایستگیشایستگی  الهی،الهی،  اماناتامانات  منزلهمنزله  بهبه  شهريشهري  وو  طبیعیطبیعی  بومبوم  زیستزیست  مسائلمسائل  وو  اجتماعیاجتماعی  وو  فرديفردي  بهداشتبهداشت  مفاهیممفاهیم  دركدرك  بابا  ــ
  ..دهنددهندمیمی  پاسخپاسخ  اسالمی،اسالمی،  معیارمعیار  نظامنظام  ازاز  برگرفتهبرگرفته  اصولاصول  براساسبراساس  جامعهجامعه  وو  خودخود  روانیروانی  وو  جسمیجسمی  نیازهاينیازهاي  بهبه  گروهیگروهی  وو  فرديفردي  سالمسالم  تفریحاتتفریحات  وو  ورزشورزش  بابا  وو  کنندکنندمیمی  کسبکسب

  الزمالزم  هايهايانمنديانمنديتوتو  تخیل،تخیل،  قدرتقدرت  ازاز  گیريگیريبهرهبهره  وو  فرهنگیفرهنگیمیانمیان  وو  فرهنگیفرهنگی  مفاهیممفاهیم  دركدرك  بشري،بشري،  هنرمندانههنرمندانه  مصنوعاتمصنوعات  وو  الهیالهی  آفرینشآفرینش  زیباشناسانهزیباشناسانه  دركدرك  وو  شناسیشناسی  قدرقدر  بابا  ــ
  کوشندکوشندمیمی  اسالمیاسالمی  معیارمعیار  نظامنظام  براساسبراساس  جهانیجهانی  وو  ملیملی  سطحسطح  دردر  هنريهنري  وو  تمدنیتمدنی  فرهنگی،فرهنگی،  میراثمیراث  تعالیتعالی  وو  حفظحفظ  برايبراي  وو  آورندآورندمیمی  دستدست  بهبه  رارا  هنريهنري  وو  فرهنگیفرهنگی  آثارآثار  خلقخلق  دردر

  ..((88  وو  22  ،،  55  ،،44  ،،11  کالنکالن  (هدف(هدف
  ::بربر  تأکیدتأکید  بابا  موجودموجود  درسیدرسی  هايهايبرنامهبرنامه  تولیدتولید  بازباز  وو  هبرديهبرديرارا  تحولتحول  اسناداسناد  براساسبراساس  ملیملی  درسدرس  برنامهبرنامه  اجراياجراي  وو  تدوینتدوین  طراحی،طراحی،  --11//11  راهکارراهکار

  ..آموزانآموزاندانشدانش  هايهايویژگیویژگی  وو  هاهاتوانمنديتوانمندي  بابا  آموزشیآموزشی  روزهايروزهاي  وو  ساعاتساعات  وو  درسیدرسی  کتبکتب  محتويمحتوي  وو  حجمحجم  سازيسازيمتناسبمتناسب  الف)الف)
  ..آموزانآموزاندانشدانش  پایهپایه  هايهايشایستگیشایستگی  تقویتتقویت  وو  محتويمحتوي  تولیدتولید  دردر  تربیتیتربیتی  ــ  فرهنگیفرهنگی  رویکردرویکرد  حاکمیتحاکمیت  ب)ب)
  بخشبخشتعالیتعالی  وو  خالقخالق  فعال،فعال،  هايهايروشروش  ازاز  ترترفزونفزون  منديمنديبهرهبهره  ج)ج)
  ..اهدافاهداف  راستايراستاي  دردر  تربیتیتربیتی  وو  آموزشیآموزشی  نویننوین  هايهايفناوريفناوري  وو  تجهیزاتتجهیزات  ازاز  گیريگیريبهرهبهره  د)د)

  روستاییروستایی  وو  شهريشهري  هايهايتفاوتتفاوت  وو  آموزانآموزاندانشدانش  جنسیتیجنسیتی  هویتهویت  ویژهویژه  بهبه  فرديفردي  هايهايتفاوتتفاوت  بهبه  بیشتربیشتر  توجهتوجه  هـ)هـ)
  وو  آموزشیآموزشی  هايهايظرفیتظرفیت  تمامتمام  ازاز  استفادهاستفاده  بابا  تربیتیتربیتی  هايهايمحیطمحیط  دردر  اخالقیاخالقی  فضایلفضایل  تحکیمتحکیم  وو  مستمرمستمر  تقویتتقویت  ترویج،ترویج،  راستايراستاي  دردر  الزمالزم  عملیاتیعملیاتی  هايهايبرنامهبرنامه  تدوینتدوین  ــ11//22  راهکارراهکار
  ..حصیلیحصیلیتت  هايهايدورهدوره  تمامتمام  دردر  نظمنظم  وو  پذیريپذیريمسئولیتمسئولیت  صداقت،صداقت،  عفت،عفت،  وو  حیاحیا  شجاعت،شجاعت،  وو  نفسنفسعزتعزت  وو  کرامتکرامت  اولویتاولویت  بربر  تأکیدتأکید  بابا  تربیتیتربیتی
  هاهابرنامهبرنامه  اصالحاصالح  بابا  قرآنیقرآنی  سوادسواد  وو  فرهنگفرهنگ  توسعهتوسعه  وو  آموزانآموزاندانشدانش  دردر  قرآنقرآن  بابا  انسانس  تقویتتقویت  وو  مدرسهمدرسه  دردر  جماعتجماعت  نمازنماز  برپاییبرپایی  بهبه  اهتماماهتمام  وو  نمازنماز  اقامهاقامه  فرهنگفرهنگ  توسعهتوسعه  ــ11//33  راهکارراهکار

  دردر  قرآنیقرآنی  معارفمعارف  آموزشآموزش  وو  اولاول  متوسطهمتوسطه  دورهدوره  دردر  قرآنقرآن  کلیديکلیدي  هیمهیممفامفا  بابا  آشناییآشنایی  ابتدایی،ابتدایی،  دورهدوره  دردر  خوانیخوانیروانروان  وو  روخوانیروخوانی  مهارتمهارت  تقویتتقویت  راستايراستاي  دردر  معلمانمعلمان  توانمندسازيتوانمندسازي  وو
  ..قرآنیقرآنی  فرهنگفرهنگ  توسعهتوسعه  منشورمنشور  براساسبراساس  دومدوم  متوسطهمتوسطه

  استقراراستقرار  برايبراي  سازيسازيزمینهزمینه««  انتظارانتظار  وو  جهاديجهادي  روحیهروحیه  منکر،منکر،  ازاز  نهینهی  وو  معروفمعروف  بهبه  امرامر  تبر ي،تبر ي،  وو  تولیتولی  مداريمداريوالیتوالیت  فرهنگفرهنگ  سازيسازينهادینهنهادینه  وو  ترویجترویج  سازوکارهايسازوکارهاي  ایجادایجاد  ــ11//44  راهکارراهکار
  ..هاهاروشروش  اصالحاصالح  وو  معلمانمعلمان  الگوییالگویی  نقشنقش  وو  علمیهعلمیه  هايهايحوزهحوزه  ظرفیتظرفیت  ازاز  گیريگیريبهرهبهره  بربر  تأکیدتأکید  بابا  »»(عج)(عج)  مهدويمهدوي  عدلعدل  دولتدولت

  ..ایرانیایرانی  ــ  اسالمیاسالمی  هویتهویت  تقویتتقویت  وو  تثبیتتثبیت  اصلاصل  رعایترعایت  بابا  درسی،درسی،  برنامهبرنامه  تجویزي)تجویزي)  (نیمه(نیمه  انتخابیانتخابی  بخشبخش  چارچوبچارچوب  دردر  خارجیخارجی  زبانزبان  آموزشآموزش  ارائهارائه  ــ11//55  راهکارراهکار
  ..آموزانآموزاندانشدانش  همههمه  برايبراي  وو  تحصیلیتحصیلی  هايهايدورهدوره  همههمه  دردر  آنآن  شدهشده  ریزيریزيبرنامهبرنامه  وو  متناسبمتناسب  تعلیمتعلیم  وو  جامعهجامعه  نیازنیاز  موردمورد  هايهايمهارتمهارت  وو  ح ر فح ر ف  بهبه  دادندادن  تنوعتنوع  وو  گسترشگسترش  ــ11//66  راهکارراهکار
  اجراياجراي  وو  آموزشآموزش  بربر  تأکیدتأکید  بابا  معلمانمعلمان  وو  آموزانآموزاندانشدانش  دردر  ایرانیایرانی  ــ  اسالمیاسالمی  افتخارآمیزافتخارآمیز  هویتهویت  احیاءاحیاء  وو  ملیملی  وحدتوحدت  وو  اجتماعیاجتماعی  انسجامانسجام  تقویتتقویت  برايبراي  سازوکارسازوکار  ایجادایجاد  ــ11//77  راهکارراهکار
  ٫٫مدارسمدارس  تمامتمام  دردر  ایرانایران  اسالمیاسالمی  جمهوريجمهوري  پرچمپرچم  درآوردندرآوردن  اهتزازاهتزاز  بهبه  ملیملی  سرودسرود

  ((88  وو  22  ،،11((  اسالمیاسالمی  انقالبانقالب  هايهايارزشارزش  بهبه  التزامالتزام  وو  اعتقاداعتقاد  تقویتتقویت  اسالمی،اسالمی،  آدابآداب  وو  تربیتتربیت  تعمیقتعمیق--  22
  زمینهزمینه  آوردنآوردن  فراهمفراهم  منظورمنظور  بهبه  آنهاآنها  اخالقیاخالقی  وو  تربیتیتربیتی  هايهايجنبهجنبه  توسعهتوسعه  وو  تقویتتقویت  وو  تیتیتربیتربی  ــ  فرهنگیفرهنگی  رویکردرویکرد  بربر  مبتنیمبتنی  درسیدرسی  هايهايبرنامهبرنامه  اصالحاصالح  وو  بازنگريبازنگري  --22//11  راهکارراهکار
  ..ایرانیایرانی  ــ  اسالمیاسالمی  فرهنگفرهنگ  براساسبراساس  آموزانآموزاندانشدانش  پذیريپذیري  تربیتتربیت
  وو  بخشبخشآگاهیآگاهی  مراسممراسم  گزاريگزاريبربر  اهللا،اهللا،ایامایام  فرصتفرصت  ازاز  استفادهاستفاده  بابا  آموزانآموزاندانشدانش  مستمرمستمر  بخشبخشتعالیتعالی  وو  درستدرست  انتخابگريانتخابگري  خویشتنداري،خویشتنداري،  مهارتمهارت  وو  الهیالهی  تقوايتقواي  تعمیقتعمیق  ــ22//22  راهکارراهکار
  ..توسلتوسل  وو  دعادعا  بابا  انسانس  تقویتتقویت  وو  مذهبیمذهبی  اماکناماکن  وو  مجالسمجالس  محافل،محافل،  دردر  آموزانآموزاندانشدانش  مشارکتمشارکت  وو  فعالفعال  حضورحضور  وفیات،وفیات،  وو  اعیاداعیاد  دردر  انگیزانگیزنشاطنشاط
  وو  فعالفعال  مشارکتمشارکت  برايبراي  اجراییاجرایی  ارهايارهايسازوکسازوک  آوردنآوردن  فراهمفراهم  وو  آنانآنان  الگوییالگویی  نقشنقش  تحکیمتحکیم  وو  معلمانمعلمان  وو  مدیرانمدیران  ايايحرفهحرفه  وو  اخالقیاخالقی  اعتقادي،اعتقادي،  هايهايشایستگیشایستگی  تقویتتقویت  ــ22//33  راهکارراهکار

  ٫٫مدارسمدارس  مدیرانمدیران  بهبه  مدرسهمدرسه  تربیتیتربیتی  کالنکالن  مسئولیتمسئولیت  واگذاريواگذاري  وو  مدارسمدارس  پرورشیپرورشی  هايهايفعالیتفعالیت  وو  تربیتیتربیتی  هايهايبرنامهبرنامه  دردر  ایشانایشان  موثرموثر
  وو  هاهاارزشارزش  ایناین  ازاز  آگاهانهآگاهانه  حمایتحمایت  وو  ارياريوفادوفاد  برايبراي  آموزانآموزاندانشدانش  وو  مربیانمربیان  توانمندسازيتوانمندسازي  وو  اسالمیاسالمی  انقالبانقالب  هايهايارزشارزش  بهبه  باورباور  وو  دینیدینی  بصیرتبصیرت  ایمان،ایمان،  تقویتتقویت  ــ22//44  راهکارراهکار

  ویژهویژه  بهبه  هاهادستگاهدستگاه  وو  نهادهانهادها  سایرسایر  وو  خانوادهخانواده  مشارکتمشارکت  وو  پرورشپرورش  وو  آموزشآموزش  تربیتیتربیتی  وو  آموزشیآموزشی  هايهايبرنامهبرنامه  ظرفیتظرفیت  ازاز  استفادهاستفاده  بابا  دشمناندشمنان  هايهايتوطئهتوطئه  بابا  هوشمندانههوشمندانه  مواجههمواجهه
  ..انقالبیانقالبی  وو  اجتماعیاجتماعی  وو  سیاسیسیاسی  هايهايههبرنامبرنام  دردر  مدارسمدارس  وو  آموزانآموزاندانشدانش  یافتهیافته  سازمانسازمان  وو  فعالفعال  حضورحضور  وو  علمیهعلمیه  هايهايحوزهحوزه

  طراحی،طراحی،  فرایندفرایند  دردر  حاکمحاکم  رویکردرویکرد  عنوانعنوان  بهبه  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  هايهايساحتساحت  تمامتمام  دردر  ایرانی،ایرانی،  ــ  اسالمیاسالمی  زندگیزندگی  سبکسبک  وو  آدابآداب  تقویتتقویت  برايبراي  الزمالزم  سازوکارهايسازوکارهاي  ایجادایجاد  ــ22//55  راهکارراهکار
  ..آموزشیآموزشی  وو  درسیدرسی  هايهايبرنامهبرنامه  اجراياجراي  وو  تدوینتدوین
  رسمیرسمی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  نظامنظام  نیازهاينیازهاي  اهدافاهداف  وو  آموزانآموزاندانشدانش  هايهايویژگیویژگی  وو  رشدرشد  مراحلمراحل  بابا  اخالقیاخالقی  وو  تربیتیتربیتی  موضوعاتموضوعات  وو  مقوالتمقوالت  سازيسازي  متناسبمتناسب  وو  بنديبنديطبقهطبقه  ــ22//66  راهکارراهکار

  ..جامعهجامعه  وو  عمومیعمومی
  ٫٫مدارسمدارس  تربیتیتربیتی  وو  فرهنگیفرهنگی  هايهايفعالیتفعالیت  ارزیابیارزیابی  برايبراي  کیفیکیفی  هايهايشاخصشاخص  تدوینتدوین  وو  استانداردسازياستانداردسازي  ــ22//77  راهکارراهکار
  وو  مساجدمساجد  ویژهویژه  بهبه  مدرسهمدرسه  برونبرون  هايهايفعالیتفعالیت  وو  اردوهااردوها  فرصتفرصت  کتابخانه،کتابخانه،  ارتباطات،ارتباطات،  وو  اطالعاتاطالعات  ملیملی  شبکهشبکه  آموزشی،آموزشی،  منابعمنابع  درسی،درسی،  هايهايههبرنامبرنام  ظرفیتظرفیت  ازاز  استفادهاستفاده  ــ22//88  راهکارراهکار
  ..آموزانآموزاننشنشدادا  دردر  عقالنیعقالنی  وو  رواییروایی  قرآنی،قرآنی،  رویکردرویکرد  بابا  انتظارانتظار  وو  والیتوالیت  وو  معادمعاد  وو  توحیدتوحید  بهبه  اعتقاداعتقاد  ویژهویژه  بهبه  الهیالهی  معارفمعارف  بهبه  باورباور  وو  معرفتمعرفت  تقویتتقویت  برايبراي  مذهبیمذهبی  هايهايکانونکانون

  ((22  وو  11((  عمومیعمومی  رسمیرسمی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  نظامنظام  هايهايظرفیتظرفیت  وو  هاهاقابلیتقابلیت  بابا  متناسبمتناسب  حجابحجاب  وو  عفافعفاف  حیا،حیا،  فرهنگفرهنگ  تعمیقتعمیق  وو  ترویجترویج--  33
  ..حجابحجاب  وو  عفافعفاف  حیا،حیا،  فرهنگفرهنگ  ترویجترویج  وو  تعمیقتعمیق  وو  سازيسازيدرونیدرونی  برايبراي  تربیتیتربیتی  هايهايروشروش  وو  آموزشیآموزشی  محتوايمحتواي  وو  هاهابرنامهبرنامه  بازتولیدبازتولید  وو  بازنگريبازنگري  ــ33//11  راهکارراهکار
  وو  ادارياداري  مراکزمراکز  کلیهکلیه  دردر  مناسبمناسب  پوششپوشش  وو  عفافعفاف  حیا،حیا،  رعایترعایت  بهبه  عاملعامل  وو  متعهدمتعهد  وو  شایستهشایسته  انسانیانسانی  نیروينیروي  بکارگیريبکارگیري  وو  تربیتتربیت  جذب،جذب،  جهتجهت  مناسبمناسب  تدابیرتدابیر  اتخاذاتخاذ  ــ33//22  ررراهکاراهکا

  ..آموزشیآموزشی
  ..آموزانآموزاندانشدانش  پوششپوشش  وو  عفافعفاف  حیا،حیا،  اشاعهاشاعه  وو  تعمیقتعمیق  حفظ،حفظ،  دردر  هاهاخانوادهخانواده  اثربخشاثربخش  وو  سازندهسازنده  مشارکتمشارکت  جلبجلب  ــ33//33  راهکارراهکار
  فرهنگفرهنگ  ترویجترویج  جهتجهت  دردر  تربیتیتربیتی  وو  آموزشیآموزشی  تجهیزاتتجهیزات  وو  التحریرالتحریرلوازملوازم  آموزشی،آموزشی،  موادمواد  وو  کتبکتب  کنندگانکنندگان  تولیدتولید  وو  هاهارسانهرسانه  هماهنگیهماهنگی  برايبراي  الزمالزم  سازوکارهايسازوکارهاي  ایجادایجاد  ــ33//44  ررراهکاراهکا
  ..آموزانآموزاندانشدانش  دردر  مناسبمناسب  حجابحجاب  وو  عفافعفاف  حیا،حیا،

  راستايراستاي  دردر  دختردختر  وو  پسرپسر  آموزانآموزاندانشدانش  وو  مربیانمربیان  برايبراي  ایرانیایرانی  ــ  اسالمیاسالمی  فرهنگفرهنگ  بربر  مبتنیمبتنی  آراستهآراسته  وو  زیبازیبا  متنوع،متنوع،  مناسب،مناسب،  پوششپوشش  وو  لباسلباس  الگويالگوي  ارائهارائه  وو  طراحیطراحی  ــ33//55  راهکارراهکار
  ..ایرانیایرانی  ــ  اسالمیاسالمی  هویتهویت  تقویتتقویت
  ..اسالماسالم  دیدگاهدیدگاه  تبیینتبیین  بابا  آنآن  بهبه  عملعمل  وو  حجابحجاب  عفاف،عفاف،  حیا،حیا،  درونیدرونی  وو  قلبیقلبی  پذیرشپذیرش  برايبراي  آموزانآموزاندانشدانش  فکريفکري  اقناعاقناع  منظورمنظور  بهبه  ریزيریزيبرنامهبرنامه  ــ33//66  راهکارراهکار
  ..آموزانآموزاندانشدانش  روحیروحی  وو  جسمیجسمی  سالمتسالمت  افزایشافزایش  برايبراي  تحصیلیتحصیلی  سطوحسطوح  کلیهکلیه  دردر  تربیتیتربیتی  ــ  ايايمشاورهمشاوره  خدماتخدمات  ارائهارائه  ــ33//77  راهکارراهکار

  ((55  وو  22((  اسالمیاسالمی  جامعهجامعه  اقتضائاتاقتضائات  بابا  متناسبمتناسب  تربیتیتربیتی  نقشنقش  ایفايایفاي  دردر  خانوادهخانواده  هايهايمهارتمهارت  وو  هاهاتواناییتوانایی  سطحسطح  افزایشافزایش  بهبه  کمککمک  وو  خانوادهخانواده  بنیانبنیان  تقویتتقویت--  44
  ..عمومیعمومی  رسمیرسمی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  نظامنظام  اهدافاهداف  بابا  همسوهمسو  خانوادهخانواده  محیطمحیط  دردر  رسانهرسانه  ابزارابزار  ازاز  مناسبمناسب  استفادهاستفاده  دردر  خانوادهخانواده  مدیریتمدیریت  ارتقاءارتقاء  وو  زشزشآموآمو  ــ44//11  راهکارراهکار
  سازوکارهايسازوکارهاي  ادادایجایج  وو  مدرسهمدرسه  بهبه  کودكکودك  ورودورود  نیازهاينیازهايپیشپیش  تامینتامین  دردر  خانوادهخانواده  وو  هاهارسانهرسانه  مدرسه،مدرسه،  نقشنقش  تبیینتبیین  برايبراي  آموزشیآموزشی  هايهايپودمانپودمان  وو  راهنماراهنما  اصولاصول  تدوینتدوین  ــ44//22  راهکارراهکار

  ..عمومیعمومی  رسمیرسمی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  نظامنظام  اهدافاهداف  بابا  وو  همهم  بابا  آنهاآنها  همسوییهمسویی  وو  هماهنگیهماهنگی  برايبراي  الزمالزم
  ..آموزانآموزاندانشدانش  پایهپایه  هايهايشایستگیشایستگی  تحققتحقق  وو  هاهاخانوادهخانواده  تربیتیتربیتی  فرهنگفرهنگ  تقویتتقویت  برايبراي  آموزشیآموزشی  وو  تربیتیتربیتی  نهادهاينهادهاي  وو  خانوادهخانواده  مشارکتمشارکت  جامعجامع  برنامهبرنامه  تدوینتدوین  ــ44//33  راهکارراهکار



  هايهايخانوادهخانواده  بهبه  ايايمشاورهمشاوره  خدماتخدمات  ارائهارائه  اثربخش،اثربخش،  آموزشیآموزشی  هايهايدورهدوره  برگزاريبرگزاري  مدرسه،مدرسه،  تربیتیتربیتی  وو  آموزشیآموزشی  هايهايفعالیتفعالیت  دردر  هاهاخانوادهخانواده  مشارکتمشارکت  میزانمیزان  افزایشافزایش  ــ44//44  راهکارراهکار
  ..مدرسهمدرسه  وو  خانوادهخانواده  تربیتیتربیتی  هايهايروشروش  وو  اهدافاهداف  همسوسازيهمسوسازي  برايبراي  زازاآسیبآسیب  وو  پذیرپذیرآسیبآسیب
  ..آموزانآموزاندانشدانش  تمامتمام  برايبراي  وو  هاهارشتهرشته  تمامیتمامی  دردر  متوسطهمتوسطه  دورهدوره  درسیدرسی  برنامهبرنامه  جدولجدول  بهبه  ادهادهخانوخانو  مناسبمناسب  سلوكسلوك  وو  مدیریتمدیریت  درسدرس  نمودننمودن  اضافهاضافه  ــ44//55  راهکارراهکار
  ..اسالمیاسالمی  معیارهايمعیارهاي  وو  هاهاارزشارزش  چارچوبچارچوب  دردر  خانوادهخانواده  وظایفوظایف  وو  نیازهانیازها  ها،ها،ویژگیویژگی  بابا  آشناییآشنایی  جهتجهت  آموزانآموزاندانشدانش  برايبراي  آموزشیآموزشی  محتوايمحتواي  تدوینتدوین  وو  تهیهتهیه  ــ44//66  راهکارراهکار

  وو  55  ،،33((  کشورکشور  مختلفمختلف  مناطقمناطق  وو  پسرانپسران  وو  دختراندختران  هايهايویژگیویژگی  وو  هاهاتفاوتتفاوت  بهبه  توجهتوجه  بابا  مناسبمناسب  کیفیتکیفیت  بابا  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  هايهايرصترصتفف  ازاز  برخورداريبرخورداري  دردر  عدالتعدالت  بسطبسط  وو  تأمینتأمین--  55
77))  

  وو  نینیبدبد  تربیتتربیت  وو  قرآنیقرآنی  هايهايآموزشآموزش  بربر  تأکیدتأکید  بابا  غیردولتیغیردولتی  بخشبخش  مشارکتمشارکت  بابا  االمکاناالمکانحتیحتی  نیازمندنیازمند  وو  محروممحروم  مناطقمناطق  دردر  ویژهویژه  بهبه  دبستانیدبستانیپیشپیش  دورهدوره  تعمیمتعمیم  ــ  55//11  راهکارراهکار
  ..اجتماعیاجتماعی

  ..کشورکشور  مناطقمناطق  تمامتمام  دردر  مناسبمناسب  کیفیتکیفیت  ازاز  برخوداربرخودار  وو  عمومیعمومی  آموزشآموزش  دورهدوره  کاملکامل  پوششپوشش  برايبراي  مقدماتمقدمات  تمهیدتمهید  وو  ریزيریزيبرنامهبرنامه  ــ  55//22  راهکارراهکار
  ایجادایجاد  بربر  تأکیدتأکید  بابا  ویژه،ویژه،  زهايزهاينیانیا  بابا  دوزبانهدوزبانه  مناطقمناطق  چنینچنینهمهم  وو  نشیننشینکوچکوچ  عشایرعشایر  شهرها،شهرها،  حاشیهحاشیه  روستاها،روستاها،  محروم،محروم،  مناطقمناطق  دردر  ساکنساکن  آموزانآموزاندانشدانش  توانمندسازيتوانمندسازي  ــ  55//33  راهکارراهکار
  ..کیفیتکیفیت  بابا  وو  متنوعمتنوع  آموزشیآموزشی  هايهايفرصتفرصت
  ماديمادي  حمایتحمایت  وو  تحصیلتحصیل  ادامهادامه  آموزي،آموزي،مهارتمهارت  وو  توانمندسازيتوانمندسازي  رشد،رشد،  برايبراي  برنامهبرنامه  تدوینتدوین  کارآمد،کارآمد،  انسانیانسانی  نیروينیروي  تربیتتربیت  منابع،منابع،  تخصیصتخصیص  وو  تأمینتأمین  بهبه  بخشیبخشیاولویتاولویت  ــ  55//44  راهکارراهکار

  ..مرزيمرزي  وو  محروممحروم  مناطقمناطق  آموزانآموزاندانشدانش  معنويمعنوي  وو
  وو  اقلیمیاقلیمی  شرایطشرایط  وو  نیازهانیازها  وو  رسومرسوم  وو  آیینآیین  جغرافیا،جغرافیا،  هنرها،هنرها،  ها،ها،حرفهحرفه  معرفیمعرفی  بهبه  آموزشیآموزشی  هايهايبرنامهبرنامه  ازاز  درصددرصد  2020  حداکثرحداکثر  وو  درصددرصد  1010  حداقلحداقل  اختصاصاختصاص  ــ  55//55  هکارهکاررارا

  وو  کارآمديکارآمدي  ایجادایجاد  چارچوبچارچوب  دردر  آموزانآموزاندانشدانش  ایرانیایرانی  ــ  اسالمیاسالمی  هویتهویت  تقویتتقویت  وو  کیفیتکیفیت  ارتقايارتقاي  استانداردهاياستانداردهاي  رعایترعایت  بابا  عشاريعشاري  وو  روستاییروستایی  مناطقمناطق  ویژهویژه  بهبه  هاهااستاناستان  جغرافیاییجغرافیایی
  ..ملیملی  هویتهویت  تقویتتقویت
  ..پسرانپسران  وو  دختراندختران  هايهاينقشنقش  وو  نیازهانیازها  بابا  متناسبمتناسب  آموزشیآموزشی  برنامهبرنامه  تدوینتدوین  وو  طراحیطراحی  ــ  55//66  راهکارراهکار
  شکوفاییشکوفایی  منظورمنظور  بهبه  آموزانآموزاننشنشدادا  گوناگونگوناگون  استعدادهاياستعدادهاي  محیطیمحیطی  وو  شخصیتیشخصیتی  هايهايویژگیویژگی  بابا  متناسبمتناسب  پذیر،پذیر،انعطافانعطاف  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  برنامهبرنامه  تدوینتدوین  وو  طراحیطراحی  ــ  55//77  راهکارراهکار

  ..آنهاآنها  بودنبودن  مفیدمفید  وو  کارآمديکارآمدي  افزایشافزایش  وو  خاصخاص  استعدادهاياستعدادهاي
  ..کشورکشور  سراسرسراسر  دردر  آنآن  عادالنهعادالنه  توزیعتوزیع  وو  انسانیانسانی  منابعمنابع  اثربخشاثربخش  وو  بهینهبهینه  بکارگیريبکارگیري  وو  ساماندهیساماندهی  ــ  55//88  راهکارراهکار

  ((88  وو  33  ،،11((  عمومیعمومی  رسمیرسمی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  فرایندفرایند  دردر  یادگیريیادگیري  هايهايمحیطمحیط  بهبه  بخشیبخشیتنوعتنوع--  66
  وو  اطالعاتاطالعات  ملیملی  شبکهشبکه  کارگاه،کارگاه،  وو  آزمایشگاهآزمایشگاه  کتابخانه،کتابخانه،  قبیلقبیل  (از(از  مدرسهمدرسه  سطحسطح  دردر  پرورشپرورش  وو  آموزشآموزش  منابعمنابع  وو  اطالعاتاطالعات  واحدواحد  سازيسازيغنیغنی  وو  توسعهتوسعه  ایجاد،ایجاد،  ــ  66//11  ررراهکاراهکا

  ..((ارتباطاتارتباطات
  ضمنضمن  دردر  محورمحور  مسئلهمسئله  وو  تلفیقیتلفیقی  ساختارساختار  گسترشگسترش  طریقطریق  ازاز  نهادهانهادها  وو  هاهادستگاهدستگاه  سایرسایر  وو  جامعهجامعه  بابا  عمومیعمومی  رسمیرسمی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  نظامنظام  تعامالتتعامالت  توسعهتوسعه  وو  تقویتتقویت  ــ66//22  راهکارراهکار

  ..درسیدرسی  هايهايبرنامهبرنامه  اجراياجراي  وو  طراحیطراحی
  ترترفزونفزون  تجربهتجربه  وو  مشاهدهمشاهده  زمینهزمینه  آوردنآوردن  فراهمفراهم  منظورمنظور  بهبه  کشور،کشور،  توسعهتوسعه  ششمششم  برنامهبرنامه  پایانپایان  تاتا  هاهاشهرستانشهرستان  ازاز  یکیک  هرهر  دردر  فناوريفناوري  وو  علمعلم  نمایشگاهنمایشگاه  وو  موزهموزه  ایجادایجاد  ــ66//33  راهکارراهکار
  ..درسیدرسی  کتبکتب  آموزشیآموزشی  محتوايمحتواي  کردنکردن  ترترعینیعینی  وو  آموزانآموزاندانشدانش
  آنهاآنها  آموزشیآموزشی  هايهايبرنامهبرنامه  محتوايمحتواي  بازتولیدبازتولید  وو  بازنگريبازنگري  پرورش،پرورش،  وو  آموزشآموزش  وزارتوزارت  بهبه  وابستهوابسته  آزادآزاد  هايهايآموزشگاهآموزشگاه  وو  موسساتموسسات  هايهايفعالیتفعالیت  بربر  مدیریتمدیریت  وو  ساماندهیساماندهی  ــ66//44  راهکارراهکار
  سایرسایر  همسوییهمسویی  ایجادایجاد  برايبراي  ذیربطذیربط  هايهايدستگاهدستگاه  بابا  همکاريهمکاري  وو  هماهنگیهماهنگی  وو  آنهاآنها  عملکردعملکرد  بربر  مستمرمستمر  ارزیابیارزیابی  وو  نظارتنظارت  وو  پرورشپرورش  وو  آموزشآموزش  تحولیتحولی  هايهايبرنامهبرنامه  وو  اهدافاهداف  بابا  همسوهمسو

  ..عمومیعمومی  رسمیرسمی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  نظامنظام  هايهايبرنامهبرنامه  اهدافاهداف  بابا  آزادآزاد  ايايههآموزشگاهآموزشگاه
  دردر  توسعهتوسعه  پنجمپنجم  برنامهبرنامه  پایانپایان  تاتا  متوسطهمتوسطه  دورهدوره  آموزانآموزاندانشدانش  ویژهویژه  بهبه  تحصیلیتحصیلی  هايهايدورهدوره  تمامتمام  برايبراي  آموزيآموزي  مهارتمهارت  وو  کارآفرینیکارآفرینی  جامعجامع  برنامهبرنامه  اجراياجراي  وو  تنظیمتنظیم  ــ66//55  راهکارراهکار
  ..آموزشیآموزشی  وو  درسیدرسی  برنامهبرنامه
  وو  علومعلوم  تخصصیتخصصی  هايهايموزهموزه  وو  هاهانمایشگاهنمایشگاه  عمومی،عمومی،  هايهايکتابخانهکتابخانه  فرهنگ،فرهنگ،  هايهايخانهخانه  ها،ها،اردوگاهاردوگاه  پژوهشسراها،پژوهشسراها،  مانندمانند  یادگیريیادگیري  هايهايمحیطمحیط  ازاز  ييااشبکهشبکه  ایجادایجاد  ــ66//66  راهکارراهکار

  سایرسایر  همکاريهمکاري  بابا  مدرسهمدرسه  محیطمحیط  سازيسازيغنیغنی  اصلاصل  رعایترعایت  بابا  ها،ها،محیطمحیط  ایناین  بابا  مدارسمدارس  اثربخشاثربخش  تعاملتعامل  برقراريبرقراري  وو  مشابهمشابه  مراکزمراکز  سایرسایر  وو  هاهاورزشگاهورزشگاه  کارآفرینی،کارآفرینی،  مراکزمراکز  فناوري،فناوري،
  ..هاهادستگاهدستگاه

  ((77  وو  55  ،،11  ،،22((  اجتماعیاجتماعی  ــ  فرهنگیفرهنگی  ابعادابعاد  دردر  ویژهویژه  بهبه  محلی،محلی،  پیشرفتپیشرفت  هايهايکانونکانون  ازاز  یکییکی  عنوانعنوان  بهبه  مدرسهمدرسه  نقشنقش  افزایشافزایش  ــ77
  تفویضتفویض  بابا  طیبهطیبه  حیاتحیات  وو  میمیاسالاسال  جامعهجامعه  ازاز  ايايجلوهجلوه  وو  محلهمحله  تربیتیتربیتی  تجربیاتتجربیات  کسبکسب  کانونکانون  عنوانعنوان  بهبه  مدرسهمدرسه  آفرینیآفرینینقشنقش  برايبراي  الزمالزم  هايهايزمینهزمینه  آوردنآوردن  فراهمفراهم  ــ77//11  راهکارراهکار
  ..ايايمدرسهمدرسه  دروندرون  عواملعوامل  وو  هاهامولفهمولفه  تمامتمام  استانداردسازياستانداردسازي  وو  آنآن  بهبه  مسئولیتمسئولیت  وو  اختیاراختیار
  مدیران،مدیران،  فعالفعال  مشارکتمشارکت  وو  علمیهعلمیه  هايهايحوزهحوزه  وو  مذهبیمذهبی  هايهايکانونکانون  وو  مسجدمسجد  ویژهویژه  بهبه  محلهمحله  علمیعلمی  وو  فرهنگیفرهنگی  مراکزمراکز  بابا  مدرسهمدرسه  همکاريهمکاري  تقویتتقویت  وو  سازيسازينهادینهنهادینه  ــ77//22  راهکارراهکار

  ..مدرسهمدرسه  دردر  تجربهتجربه  بابا  مذهبیمذهبی  مبلغانمبلغان  وو  توانمندتوانمند  روحانیونروحانیون  اثربخشاثربخش  وو  مندمندنظامنظام  حضورحضور  نیزنیز  وو  محلهمحله  مرتبطمرتبط  هايهايبرنامهبرنامه  دردر  آموزانآموزاننشنشدادا  وو  معلمانمعلمان
  وو  علمیعلمی  پشتیبانیپشتیبانی  ازاز  منديمنديبهرهبهره  وو  ايايمنطقهمنطقه  وو  ملیملی  سطحسطح  دردر  عمومیعمومی  رسمیرسمی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  نظامنظام  بابا  پژوهشیپژوهشی  ــ  علمیعلمی  مراکزمراکز  یافتهیافته  سازمانسازمان  ارتباطارتباط  برقراريبرقراري  ــ77//33  راهکارراهکار

  ٫٫مدارسمدارس  دردر  روانشناسیروانشناسی  وو  تیتیتربیتربی  علومعلوم  قرآنی،قرآنی،  علومعلوم  هايهايدانشکدهدانشکده  ویژهویژه  بهبه  ايايحرفهحرفه  وو  فنیفنی  آموزشآموزش  مراکزمراکز  وو  عالیعالی  آموزشآموزش  موسساتموسسات  وو  علمیهعلمیه  هايهايحوزهحوزه  تخصصیتخصصی
  محلیمحلی  سطحسطح  دردر  اجتماعیاجتماعی  فرهنگی،فرهنگی،  دینی،دینی،  هايهايعرصهعرصه  دردر  کشورکشور  تعالیتعالی  وو  رشدرشد  دردر  آموزانآموزاندانشدانش  وو  معلمانمعلمان  وو  مدرسهمدرسه  وو  عمومیعمومی  رسمیرسمی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  نظامنظام  مشارکتمشارکت  افزایشافزایش--  88
  ((77  وو  22  ،،55((  معنويمعنوي  وو  اجتماعیاجتماعی  فرهنگی،فرهنگی،  انسانی،انسانی،  سرمایهسرمایه  مولدمولد  نهادنهاد  عنوانعنوان  بهبه  ملیملی  وو

  وو  فرهنگیفرهنگی  اهدافاهداف  ویژهویژه  بهبه  کشورکشور  تعالیتعالی  وو  رشدرشد  اهدافاهداف  خدمتخدمت  دردر  اثرگذاراثرگذار  نیروينیروي  وو  فراگیرفراگیر  سازمانسازمان  عنوانعنوان  بهبه  پرورشپرورش  وو  آموزشآموزش  بهبه  نگرشنگرش  تغییرتغییر  وو  ارتقاءارتقاء  اصالح،اصالح،  ــ  88//11  راهکارراهکار
  ..اجتماعیاجتماعی

  ..معلمانمعلمان  اجتماعیاجتماعی  وو  فرهنگیفرهنگی  منزلتمنزلت  وو  جایگاهجایگاه  تقویتتقویت  برايبراي  الزمالزم  سازوکارهايسازوکارهاي  ایجادایجاد  ــ  88//22  راهکارراهکار
  بسیجبسیج  قبیلقبیل  ازاز  پرورشپرورش  وو  آموزشآموزش  برونبرون  وو  دروندرون  هايهايظرفیتظرفیت  بهبه  اتکااتکا  بابا  مرتبطمرتبط  قانونیقانونی  وو  رسمیرسمی  هايهايتشکلتشکل  دردر  آموزانآموزاندانشدانش  فعالفعال  حضورحضور  رايرايبب  بسترسازيبسترسازي  ــ  88//33  راهکارراهکار
  ..آموزانآموزاندانشدانش  اسالمیاسالمی  انجمنانجمن  وو  فرهنگیفرهنگی  وو  علمیعلمی  هايهايکانونکانون  آموزي،آموزي،دانشدانش
  بهبه  فرادستیفرادستی  سازسازتصمیمتصمیم  وو  گذارگذارسیاستسیاست  نهادهاينهادهاي  دردر  عمومیعمومی  رسمیرسمی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  ظامظامنن  مسئولینمسئولین  موثرموثر  وو  فعالفعال  حضورحضور  برايبراي  قانونیقانونی  سازوکارهايسازوکارهاي  آوردنآوردن  فراهمفراهم  ــ  88//44  راهکارراهکار
  ..کشورکشور  پایدارپایدار  وو  جانبهجانبه  همههمه  پیشرفتپیشرفت  وو  تعالیتعالی  ارکانارکان  ازاز  یکییکی  عنوانعنوان
  تحققتحقق  برايبراي  آموزانآموزاندانشدانش  ذیريذیريپپمسئولیتمسئولیت  روحیهروحیه  وو  باورباور  تقویتتقویت  وو  آموزشیآموزشی  وو  درسیدرسی  هايهايبرنامهبرنامه  دردر  ایرانیایرانی  ــ  اسالمیاسالمی  تمدنتمدن  وو  فنیفنی  وو  علمیعلمی  دستاوردهايدستاوردهاي  تبیینتبیین  ــ  88//55  راهکارراهکار
  ..مهدويمهدوي  عدلعدل  جامعهجامعه  بهبه  دستیابیدستیابی  راستايراستاي  دردر  اسالمیاسالمی  نویننوین  تمدنتمدن
  وو  تربیتیتربیتی  هايهايبرنامهبرنامه  دردر  ایشانایشان  موثرموثر  وو  فعالفعال  مشارکتمشارکت  برايبراي  اجراییاجرایی  کارهايکارهاي  وو  سازساز  آوردنآوردن  فراهمفراهم  وو  معلمانمعلمان  وو  مدیرانمدیران  اعتقادياعتقادي  وو  ايايحرفهحرفه  هايهايشایستگیشایستگی  تقویتتقویت  ــ  88//66  راهکارراهکار
  ٫٫سسمدارمدار  پرورشیپرورشی  هايهايفعالیتفعالیت
  رارا  محوریتمحوریت  ایناین  کهکه  عملیعملی  وو  نظرينظري  برنامهبرنامه  وو  سیاسیتسیاسیت  هرهر  اجراياجراي  ازاز  جلوگیريجلوگیري  وو  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  عرصهعرصه  دردر  آموزآموزدانشدانش  وو  معلممعلم  رابطهرابطه  دردر  محوريمحوري  معلممعلم  بربر  تأکیدتأکید  ــ  88//77  راهکارراهکار

  ..نمایدنماید  مخدوشمخدوش



  وو  قوانینقوانین  حاکمیتحاکمیت  بیسوادي،بیسوادي،  رفعرفع  زلزله،زلزله،  فراگیر،فراگیر،  هايهايبیماريبیماري  شیوعشیوع  قبیلقبیل  ازاز  جامعهجامعه  عمومیعمومی  وو  فوريفوري  نیازهاينیازهاي  بابا  مواجههمواجهه  دردر  پرورشپرورش  وو  آموزشآموزش  فعالفعال  مشارکتمشارکت  ــ  88//88  راهکارراهکار
  برايبراي  توجیهیتوجیهی  وو  آموزشیآموزشی  اردوهاياردوهاي  ها،ها،دورهدوره  برگزاريبرگزاري  طریقطریق  ازاز  انقالبیانقالبی  وو  مردمیمردمی  خیرخواهانهخیرخواهانه  هايهايحرکتحرکت  محرومین،محرومین،  بهبه  خدمتخدمت  زیست،زیست،  محیطمحیط  پاکیزگیپاکیزگی  وو  حفظحفظ  مقررات،مقررات،

  ..آموزانآموزاندانشدانش  وو  مربیانمربیان  سازيسازيآمادهآماده
  دردر  عمومیعمومی  رسمیرسمی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  نظامنظام  جایگاهجایگاه  تبیینتبیین  برايبراي  ــ  ملیملی  رسانهرسانه  ویژهویژه  بهبه  ــ  هاهارسانهرسانه  ظرفیتظرفیت  ازاز  استفادهاستفاده  وو  اجتماعیاجتماعی  وو  فرهنگیفرهنگی  مراکزمراکز  بابا  اثربخشاثربخش  تعاملتعامل  ــ  88//99  راهکارراهکار
  ..اسالمیاسالمی  معارفمعارف  منظرمنظر  ازاز  کشورکشور  آیندهآینده  سرنوشتسرنوشت  دردر  آنآن  نقشنقش  انگاريانگاريکوچککوچک  ازاز  جلوگیريجلوگیري  وو  فرهنگیفرهنگی  وو  اجتماعیاجتماعی  سرمایهسرمایه  تولیدتولید

  ((77  وو  22  ،،55((  عمومیعمومی  رسمیرسمی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  دردر  غیردولتیغیردولتی  وو  عمومیعمومی  بخشبخش  وو  موثرموثر  وو  سهیمسهیم  ارکانارکان  مشارکتمشارکت  جلبجلب  ــ99
  مشارکتمشارکت  وو  پذیريپذیري  مشارکتمشارکت  تعاون،تعاون،  وو  نیکوکارينیکوکاري  فرهنگفرهنگ  بسطبسط  برايبراي  معنوي،معنوي،  وو  ماديمادي  ازاز  اعماعم  الزمالزم  انگیزشیانگیزشی  وو  تشویقیتشویقی  سازوکارهايسازوکارهاي  وو  قانونیقانونی  تسهیالتتسهیالت  ایجادایجاد  ــ99//11  راهکارراهکار
  برگزاريبرگزاري  وو  آموزشیآموزشی  هايهايرسانهرسانه  وو  مجالتمجالت  درسی،درسی،  هايهايکتابکتاب  ظرفیتظرفیت  ازاز  مناسبمناسب  استفادهاستفاده  بربر  تأکیدتأکید  بابا  دینیدینی  هايهايآموزهآموزه  ازاز  الهامالهام  بابا  آموزانآموزاندانشدانش  بینبین  دردر  وو  جامعهجامعه  دردر  جوییجویی

  ..جهاديجهادي  اردوهاياردوهاي
  دردر  آنانآنان  مشارکتمشارکت  ایشان،ایشان،  نامنام  بهبه  مدارسمدارس  نامگذارينامگذاري  قبیلقبیل  ازاز  سازسازمدرسهمدرسه  خیرینخیرین  وو  واقفینواقفین  مشارکتمشارکت  سطحسطح  مستمرمستمر  ارتقايارتقاي  وو  حفظحفظ  برايبراي  مناسبمناسب  سازوکارهايسازوکارهاي  ایجادایجاد  ــ99//22  راهکارراهکار

  ٫٫مدارسمدارس  ایناین  هايهايهزینههزینه  تأمینتأمین  دردر  دولتدولت  مشارکتمشارکت  خیرساز،خیرساز،  مدارسمدارس  مدیریتمدیریت
  بابا  پرورشپرورش  وو  آموزشآموزش  هايهايسیاستسیاست  چارچوبچارچوب  دردر  آموزشیآموزشی  منابعمنابع  وو  موادمواد  توزیعتوزیع  وو  چاپچاپ  تولید،تولید،  بهبه  امورامور  انجامانجام  دردر  غیردولتیغیردولتی  وو  دولتیدولتی  هايهايبخشبخش  مشارکتمشارکت  توسعهتوسعه  ــ99//33  راهکارراهکار
  ..درسیدرسی  هايهايکتابکتاب  دردر  تألیفیتألیفی  چندچند  استاستسیسی  وو  آموزشیآموزشی  هايهايبستهبسته  تولیدتولید  سیاستسیاست  بربر  تأکیدتأکید
  ..موجودموجود  مقرراتمقررات  وو  قوانینقوانین  بازنگريبازنگري  وو  اصالحاصالح  بابا  غیردولتیغیردولتی  مدارسمدارس  گسترشگسترش  وو  تقویتتقویت  ــ99//44  راهکارراهکار

  ((22  وو44((  معلممعلم  جایگاهجایگاه  وو  الگوییالگویی  نقشنقش  بربر  تأکیدتأکید  بابا  انسانیانسانی  منابعمنابع  ايايحرفهحرفه  جایگاهجایگاه  وو  اجتماعیاجتماعی  منزلتمنزلت  ارتقاءارتقاء  ــ1010
  ظرفیتظرفیت  ازاز  استفادهاستفاده  بربر  تاکیدتاکید  بابا  معلممعلم  مقاممقام  پاسداشتپاسداشت  وو  تکریمتکریم  دردر  عمومیعمومی  فرهنگفرهنگ  اعتالياعتالي  برايبراي  اجتماعیاجتماعی  هايهايفرصتفرصت  وو  اناتاناتامکامک  کارگیريکارگیري  بهبه  وو  ریزيریزيبرنامهبرنامه  --1010//11  راهکارراهکار
  ملیملی  رسانهرسانه
  وو  ننمعلمامعلما  تربیتیتربیتی  وو  علمیعلمی  بندي)بندي)رتبهرتبه  (نظام(نظام  مرتبهمرتبه  ارتقايارتقاي  وو  ارزیابیارزیابی  هايهايمالكمالك  تعیینتعیین  اي،اي،حرفهحرفه  وو  تخصصیتخصصی  عمومی،عمومی،  هايهايصالحیتصالحیت  سنجشسنجش  نظامنظام  استقراراستقرار  --1010//22  راهکارراهکار
  ..اسالمیاسالمی  معیارمعیار  نظامنظام  براساسبراساس  آنانآنان  دردر  شغلیشغلی  ارتقاءارتقاء  انگیزهانگیزه  تقویتتقویت
  ..ذیربطذیربط  هايهايدستگاهدستگاه  مشارکتمشارکت  بابا  تخصصی،تخصصی،  هايهايحرفهحرفه  بابا  متناسبمتناسب  ادارياداري  وو  مالیمالی  استخدامی،استخدامی،  موجودموجود  مقرراتمقررات  وو  قوانینقوانین  اصالحاصالح  --1010//33  راهکارراهکار
  ..آنانآنان  مفیدمفید  تجاربتجارب  ازاز  ترترننفروفرو  منديمنديبهرهبهره  برايبراي  فرهنگیانفرهنگیان  بازنشستگیبازنشستگی  خاصخاص  نظامنظام  استقراراستقرار  وو  طراحیطراحی  --1010//44  راهکارراهکار

  وو  ملیملی  سطحسطح  دردر  معلمانمعلمان  ايايحرفهحرفه  هايهايشایستگیشایستگی  سطحسطح  انطباقانطباق  وو  کارورزيکارورزي  بربر  تأکیدتأکید  بابا  معلممعلم  تربیتتربیت  درسیدرسی  برنامهبرنامه  بربر  حاکمحاکم  اصولاصول  تنظیمتنظیم  بازباز  وو  هاهاسیاستسیاست  بازمهندسیبازمهندسی--  1111
  وو  آموزشآموزش  دردر  معلمانمعلمان  نگهداشتنگهداشت  وو  تربیتتربیت  جذب،جذب،  هايهايشیوهشیوه  ارتقايارتقاي  برايبراي  مناسبمناسب  هايهايسیاستسیاست  طراحیطراحی  وو  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  نظامنظام  دردر  درسیدرسی  برنامهبرنامه  الگويالگوي  مقتضیاتمقتضیات  بابا  جهانیجهانی
  ((88  وو  11  ،،22  ،،44  ،،77((  پرورشپرورش
  بابا  پرورشپرورش  وو  آموزشآموزش  وزارتوزارت  توسطتوسط  محورمحور  تربیتتربیت  ايايحرفهحرفه  وو  تخصصیتخصصی  آموزشآموزش  رویکردرویکرد  بابا  فرهنگیانفرهنگیان  ویژهویژه  دانشگاهدانشگاه  اندازياندازيراهراه  وو  معلممعلم  تربیتتربیت  ملیملی  نظامنظام  استقراراستقرار  ــ1111//11  راهکارراهکار

  ..ذیربطذیربط  هايهايدستگاهدستگاه  همکاريهمکاري
  پژوهشیپژوهشی  وو  علمیعلمی  نهادهاينهادهاي  وو  مدارسمدارس  بابا  معلمانمعلمان  دانشجو،دانشجو،  مستمرمستمر  تعاملتعامل  حفظحفظ  بربر  تأکیدتأکید  بابا  پرورشپرورش  وو  آموزشآموزش  دردر  معلمانمعلمان  ايايحرفهحرفه  تربیتتربیت  نظامنظام  ارتقايارتقاي  وو  طراحیطراحی  ــ1111//22  راهکارراهکار

  ..آموزشیآموزشی  هايهايمحیطمحیط  وو  درسدرس  کالسکالس  ازاز  واقعیواقعی  تجربیاتتجربیات  کسبکسب  امکانامکان  آوردنآوردن  فراهمفراهم  وو  دورهدوره  ایناین  طیطی  دردر
  معلممعلم  تربیتتربیت  هايهايرشتهرشته  بهبه  شخصیتیشخصیتی  وو  انقالبیانقالبی  اخالقی،اخالقی،  دینی،دینی،  هايهايصالحیتصالحیت  ازاز  برخورداربرخوردار  وو  برتربرتر  استعدادهاياستعدادهاي  نگهداشتنگهداشت  وو  جذبجذب  برايبراي  الزمالزم  سازوکارهايسازوکارهاي  ایجادایجاد  ــ1111//33  راهکارراهکار

  نظامنظام  ایجادایجاد  ذیربط،ذیربط،  مراکزمراکز  تجهیزاتیتجهیزاتی  وو  آموزشیآموزشی  سطحسطح  ارتقايارتقاي  تحصیل،تحصیل،  دوراندوران  دردر  دستمزددستمزد  وو  حقوقحقوق  برقراريبرقراري  قبیلقبیل  ازاز  معلمانمعلمان  ماديمادي  وو  معنويمعنوي  هايهايانگیزهانگیزه  تقویتتقویت  بربر  تأکیدتأکید  بابا
  ..معلمانمعلمان  بنديبنديرتبهرتبه  بهبه  توجهتوجه  بابا  تحصیلتحصیل  ادامهادامه  دردر  تسهیلتسهیل  وو  علمیعلمی  مستمرمستمر  بازآموزيبازآموزي

  تحولتحول  سندسند  اهدافاهداف  وو  مبانیمبانی  بابا  متناسبمتناسب  ارزشیابیارزشیابی  وو  تخصصیتخصصی  وو  ايايحرفهحرفه  انقالبی،انقالبی،  اعتقادي،اعتقادي،  اخالقی،اخالقی،  هايهايشایستگیشایستگی  شاملشامل  معلمانمعلمان  صالحیتصالحیت  ارزیابیارزیابی  نظامنظام  ایجادایجاد  ــ1111//44  راهکارراهکار
  ..راهبرديراهبردي

  بهبه  وو  تلفیقیتلفیقی  رویکردرویکرد  بربر  تأکیدتأکید  بابا  عمومیعمومی  رسمیرسمی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  نظامنظام  نیازهاينیازهاي  وو  علمیعلمی  تحوالتتحوالت  بابا  متناسبمتناسب  معلممعلم  تربیتتربیت  درسیدرسی  هايهايبرنامهبرنامه  دردر  انعطافانعطاف  یجادیجاداا  ــ1111//55  راهکارراهکار
  ..معلمانمعلمان  تخصصیتخصصی  وو  تربیتیتربیتی  هايهايتوانمنديتوانمندي  روزرسانیروزرسانی

  تقویتتقویت  بهبه  کهکه  سازوکارهاییسازوکارهایی  ویژهویژه  بهبه  مدرسه،مدرسه،  سطحسطح  دردر  درسیدرسی  ریزيریزيبرنامهبرنامه  دردر  آنانآنان  موثرموثر  مشارکتمشارکت  برايبراي  معلمانمعلمان  هايهايتوانمنديتوانمندي  ارتقايارتقاي  سازوکارهايسازوکارهاي  استقراراستقرار  ــ1111//66  راهکارراهکار
  ..انجامدانجامدمیمی  آنانآنان  ايايحرفهحرفه  هویتهویت
  وو  ملیملی  وو  محلیمحلی  سطحسطح  دردر  دستاوردهادستاوردها  وو  تجاربتجارب  تبادلتبادل  وو  معلمانمعلمان  میانمیان  وهیوهیگرگر  وو  فرديفردي  شکلشکل  بهبه  ايايحرفهحرفه  هايهايتوانمنديتوانمندي  افزایشافزایش  وو  پژوهشگريپژوهشگري  زمینهزمینه  توسعهتوسعه  ــ1111//77  راهکارراهکار
  پژوهشیپژوهشی  هايهايفعالیتفعالیت  برايبراي  خاصخاص  اعتباراتاعتبارات  اختصاصاختصاص  وو  برتربرتر  تدریستدریس  الگويالگوي  هايهايجشنوارهجشنواره  برگزاريبرگزاري  وو  مطالعاتیمطالعاتی  وو  تحقیقاتیتحقیقاتی  وو  علمیعلمی  مستمرمستمر  بازآموزيبازآموزي  هايهايفرصتفرصت  ایجادایجاد

  ..معلمانمعلمان
  ..تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  جدیدجدید  نظریاتنظریات  بررسیبررسی  وو  معلممعلم  تربیتتربیت  کنارکنار  دردر  معلمانمعلمان  دانشجودانشجو  رزيرزيکاروکارو  وو  کارآموزيکارآموزي  برايبراي  ریزيریزيبرنامهبرنامه  ــ1111//88  راهکارراهکار
  سازيسازيبومیبومی  وو  المللالمللبینبین  وو  اسالماسالم  جهانجهان  منطقه،منطقه،  سطحسطح  دردر  تربیتیتربیتی  علومعلوم  حوزهحوزه  دردر  علمیعلمی  تحوالتتحوالت  وو  معلممعلم  تربیتتربیت  وو  پرورشپرورش  وو  آموزشآموزش  نظامنظام  تحوالتتحوالت  کردنکردن  رصدرصد  ــ1111//99  راهکارراهکار

  ..اسالمیاسالمی  معیارمعیار  نظامنظام  چارچوبچارچوب  دردر  آنهاآنها  ازاز  آگاهانهآگاهانه  ييمندمندبهرهبهره  وو  آنهاآنها  مفیدمفید  هايهايیافتهیافته  وو  تجربیاتتجربیات
  دانشگاهدانشگاه  همکاريهمکاري  بابا  مدیرانمدیران  وو  کارشناسانکارشناسان  معلمان،معلمان،  دینیدینی  وو  ايايحرفهحرفه  ــ  تخصصیتخصصی  تربیتتربیت  امرامر  دردر  علمیهعلمیه  هايهايحوزهحوزه  وو  برتربرتر  هايهايدانشگاهدانشگاه  مشارکتمشارکت  جلبجلب  ــ1111//1010  راهکارراهکار

  ..فرهنگیانفرهنگیان
  ..جهانیجهانی  علمیعلمی  مراکزمراکز  وو  محافلمحافل  دردر  داخلیداخلی  موفقموفق  تجربیاتتجربیات  وو  نظریاتنظریات  انعکاسانعکاس  وو  اسالماسالم  جهانجهان  اولویتاولویت  بابا  المللی،المللی،بینبین  تعامالتتعامالت  دردر  فعالفعال  مشارکتمشارکت  ــ1111//1111  راهکارراهکار
  جداولجداول  بازنگريبازنگري  بربر  تأکیدتأکید  بابا  کشورکشور  ازاز  خارجخارج  مدارسمدارس  اثربخشیاثربخشی  وو  کارآییکارآیی  افزایشافزایش  برايبراي  عمومیعمومی  رسمیرسمی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  نظامنظام  هايهايبرنامهبرنامه  وو  هاهاسیاستسیاست  سازيسازيبهینهبهینه  ــ1111//1212  راهکارراهکار

  ٫٫مدارسمدارس  ایناین  فیزیکیفیزیکی  فضايفضاي  سازيسازيمتناسبمتناسب  وو  مجربمجرب  وو  توانمندتوانمند  متعهد،متعهد،  نیروهاينیروهاي  کارگیريکارگیري  ههبب  درسی،درسی،  کتبکتب  محتوايمحتواي  وو  آموزشیآموزشی
  ((77  وو  33  ،،44((  آنانآنان  شدنشدن  وقتوقت  تمامتمام  لزوملزوم  بهبه  توجهتوجه  بابا  فرهنگیانفرهنگیان  منزلتمنزلت  خورخور  دردر  انسانیانسانی  نیروينیروي  رفاهرفاه  تامینتامین  وو  خدماتخدمات  جبرانجبران  الگويالگوي  برقراريبرقراري  ــ1212

  ..رقابتیرقابتی  رویکردرویکرد  براساسبراساس  وو  هاهاشایستگیشایستگی  بربر  مبتنیمبتنی  ها،ها،پرداختپرداخت  نظامنظام  سازيسازيبهینهبهینه  ــ1212//11  راهکارراهکار
  ..تحصیلیتحصیلی  دورهدوره  ایناین  بهبه  زیربناییزیربنایی  تخصصیتخصصی  نگاهنگاه  تقویتتقویت  وو  ابتداییابتدایی  دورهدوره  دردر  کارآمدکارآمد  نیروهاينیروهاي  نگهداشتنگهداشت  وو  جذبجذب  برايبراي  متناسبمتناسب  امتیازاتامتیازات  وو  تسهیالتتسهیالت  آوردنآوردن  فراهمفراهم  ــ1212//22  راهکارراهکار
  ..آنانآنان  معیشتیمعیشتی  وو  ماديمادي  مشکالتمشکالت  رفعرفع  وو  رفاهیرفاهی  امکاناتامکانات  وو  خدماتخدمات  مناسبمناسب  ساماندهیساماندهی  بابا  مربیانمربیان  وو  معلمانمعلمان  انگیزهانگیزه  افزایشافزایش  برايبراي  قانونیقانونی  سازوکارهايسازوکارهاي  ایجادایجاد  ــ1212//33  راهکارراهکار

  ملیملی  هايهايبرنامهبرنامه  وو  هاهاسیاستسیاست  ارچوبارچوبچچ  دردر  مدرسهمدرسه  وو  منطقهمنطقه  وو  استاناستان  تربیتیتربیتی  هايهايفعالیتفعالیت  تقویتتقویت  دردر  مدارسمدارس  وو  مناطقمناطق  استان،استان،  پرورشپرورش  وو  آموزشآموزش  شوراهايشوراهاي  نقشنقش  افزایشافزایش  ــ1313
  ((77  وو  44  ،،22  ،،55((
  ..تربیتیتربیتی  مقتضیاتمقتضیات  بابا  متناسبمتناسب  مدارسمدارس  وو  مناطقمناطق  وو  هاهااستاناستان  پرورشپرورش  وو  آموزشآموزش  شوراهايشوراهاي  نقشنقش  تقویتتقویت  راستايراستاي  دردر  موجودموجود  مقرراتمقررات  وو  قوانینقوانین  اصالحاصالح  ــ1313//11
  زمینهزمینه  آوردنآوردن  فراهمفراهم  آنانآنان  بهبه  مدرسهمدرسه  وو  ادارهاداره  اختیاراتاختیارات  ازاز  برخیبرخی  تفویضتفویض  بابا  آموزان)آموزان)دانشدانش  شورايشوراي  وو  معلمانمعلمان  شورايشوراي  (مانند(مانند  مدرسهمدرسه  دروندرون  شوراهايشوراهاي  کارآمديکارآمدي  افزایشافزایش  ــ1313//22

  ..مدرسهمدرسه  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  فرآیندفرآیند  دردر  ایشانایشان  بیشتربیشتر  مشارکتمشارکت
  ((33  وو  77  ،،66((  جغرافیاییجغرافیایی  وو  فرهنگیفرهنگی  اقلیمی،اقلیمی،  شرایطشرایط  وو  ایرانیایرانی  ــ  اسالمیاسالمی  فرهنگفرهنگ  اقتضائاتاقتضائات  وو  آموزانآموزاندانشدانش  نیازهاينیازهاي  وو  هاهاویژگیویژگی  بابا  تربیتیتربیتی  فضاهايفضاهاي  سازيسازيمتناسبمتناسب  وو  ایجادایجاد  ــ1414



  تاکیدتاکید  بابا  اقلیمیاقلیمی  شرایطشرایط  وو  معماريمعماري  وو  شهرسازيشهرسازي  اصولاصول  جمعیتی،جمعیتی،  تحوالتتحوالت  تربیتی،تربیتی،  استانداردهاياستانداردهاي  درسی،درسی،  برنامهبرنامه  بابا  متناسبمتناسب  تربیتیتربیتی  فضاهايفضاهاي  ساختساخت  وو  طراحیطراحی  ــ1414//11  راهکارراهکار
  ..اسالمیاسالمی  معماريمعماري  وو  طراحیطراحی  دردر  نمازخانهنمازخانه  محوريمحوري  نقشنقش  بهبه  ویژهویژه  توجهتوجه  وو  ایرانیایرانی  ــ  اسالمیاسالمی  معماريمعماري  الگويالگوي  رعایترعایت  وو  آموزشیآموزشی  تجهیزاتتجهیزات  وو  ساختساخت  نویننوین  هايهايفناوريفناوري  ازاز  استفادهاستفاده  بربر

  سازيسازي  نهادینهنهادینه  الزاماتالزامات  آوردنآوردن  فراهمفراهم  بربر  تأکیدتأکید  بابا  آموزانآموزاندانشدانش  جنسیتیجنسیتی  هايهايتفاوتتفاوت  وو  ویژهویژه  نیازهاينیازهاي  بابا  تربیتیتربیتی  وو  آموزشیآموزشی  فیزیکی،فیزیکی،  فضاهايفضاهاي  سازيسازيمتناسبمتناسب  ــ1414//22  راهکارراهکار
  ..محیطمحیط  دردر  محر میتمحر میت  احکاماحکام  رعایترعایت  وو  پوششپوشش  وو  عفافعفاف  وو  ایمانیایمانی  فرهنگفرهنگ

  ..تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  محیطمحیط  عنوانعنوان  بهبه  مدارسمدارس  تمامتمام  دردر  ورزشیورزشی  فضايفضاي  وو  سبزسبز  فضايفضاي  آزمایشگاه،آزمایشگاه،  کتابخانه،کتابخانه،  نمازخانه،نمازخانه،  مناسبمناسب  تجهیزتجهیز  وو  ساختساخت  طراحی،طراحی،  بهبه  اهتماماهتمام  ــ1414//33  هکارهکاررارا
  اسالمیاسالمی  معیارمعیار  نظامنظام  چارچوبچارچوب  دردر  دینیدینی  ییمبانمبان  بربر  مبتنیمبتنی  عمومیعمومی  رسمیرسمی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  نظامنظام  دردر  انسانیانسانی  علومعلوم  کارآمديکارآمدي  وو  کیفیتکیفیت  افزایشافزایش  جایگاه،جایگاه،  ارتقايارتقاي  محتوا،محتوا،  اصالحاصالح  ــ1515

  ((22  وو  11((
  ..جامعهجامعه  وو  فردفرد  مدیریتمدیریت  وو  تعالیتعالی  هدایت،هدایت،  توأمانتوأمان  هدفهدف  بابا  وو  اسالمیاسالمی  بینیبینی  جهانجهان  بربر  مبتنیمبتنی  انسانیانسانی  علومعلوم  منابعمنابع  تدوینتدوین  ــ1515//11  راهکارراهکار
  رسمیرسمی  آموزشآموزش  هايهايدورهدوره  دردر  فنیفنی  وو  تجربیتجربی  رویکردرویکرد  ههغلبغلب  ازاز  پرهیزپرهیز  وو  انسانیانسانی  علومعلوم  منزلتمنزلت  تقویتتقویت  وو  تبیینتبیین  جهتجهت  دردر  سازيسازيفرهنگفرهنگ  منظورمنظور  بهبه  برنامهبرنامه  تدوینتدوین  ــ1515//22  راهکارراهکار

  ..عمومیعمومی
  دردر  آنهاآنها  پژوهشیپژوهشی  علمیعلمی  هايهايفعالیتفعالیت  تعمیقتعمیق  وو  تقویتتقویت  برايبراي  سازيسازيزمینهزمینه  وو  انسانیانسانی  علومعلوم  هايهايرشتهرشته  دردر  تحصیلتحصیل  ادامهادامه  بهبه  آنهاآنها  هدایتهدایت  وو  برتربرتر  استعدادهاياستعدادهاي  شناساییشناسایی  ــ1515//33  راهکارراهکار

  ..عالیعالی  آموزشآموزش  هايهايدورهدوره
  منزلتمنزلت  وو  شأنشأن  ارتقاءارتقاء  وو  خدمتخدمت  حینحین  دردر  معلمانمعلمان  مستمرمستمر  افزاییافزاییدانشدانش  انسانی،انسانی،  علومعلوم  هايهايدرسدرس  دردر  تدریستدریس  برايبراي  متعهدمتعهد  وو  آگاهآگاه  مستعد،مستعد،  معلمانمعلمان  تربیتتربیت  وو  جذبجذب  ــ1515//44  راهکارراهکار

  ..آنهاآنها  اجتماعیاجتماعی  وو  فرهنگیفرهنگی
  ..علمیهعلمیه  هايهايحوزهحوزه  تتمشارکمشارک  بابا  وو  دینیدینی  معارفمعارف  وو  هاهاآموزهآموزه  براساسبراساس  مختلفمختلف  سطوحسطوح  دردر  انسانیانسانی  علومعلوم  دروسدروس  آموزشیآموزشی  موادمواد  وو  متونمتون  تدوینتدوین  بازباز  وو  اصالحاصالح  ــ1515//55  راهکارراهکار
  ..کشورکشور  سراسرسراسر  دردر  انسانیانسانی  علومعلوم  خاصخاص  تربیتیتربیتی  آموزشیآموزشی  هايهايمجموعهمجموعه  وو  مدارسمدارس  تقویتتقویت  وو  گسترشگسترش  ــ1515//66  راهکارراهکار

  ((77  وو  22  ،،33((  آنهاآنها  استعدادهاياستعدادهاي  شکوفاییشکوفایی  راستايراستاي  دردر  آموزانآموزاندانشدانش  عالیقعالیق  وو  نیازهانیازها  جامعه،جامعه،  مصالحمصالح  بابا  متناسبمتناسب  تربیتیتربیتی  هايهايفرصتفرصت  وو  آموزشیآموزشی  خدماتخدمات  ارائهارائه  دردر  بخشیبخشیتنوعتنوع  ــ1616
  ..آموزانآموزاندانشدانش  نیازهاينیازهاي  بهبه  گوییگوییپاسخپاسخ  برايبراي  تربیتیتربیتی  وو  آموزشیآموزشی  مراکزمراکز  دردر  تربیتیتربیتی  هايهايفرصتفرصت  دردر  تنوعتنوع  ایجادایجاد  ــ1616//11  راهکارراهکار
  توجهتوجه  ضمنضمن  تربیتیتربیتی  هايهايبرنامهبرنامه  وو  هاهاروشروش  وو  درسیدرسی  هايهايبرنامهبرنامه  دردر  آموزانآموزاندانشدانش  بلوغبلوغ  دوراندوران  هايهايویژگیویژگی  وو  دختران)دختران)  وو  (پسران(پسران  جنسیتیجنسیتی  هویتهویت  اقتضائاتاقتضائات  رعایترعایت  ــ1616//22  راهکارراهکار

  ..آنانآنان  مشتركمشترك  هویتهویت  بهبه
  ..آنهاآنها  بابا  متناسبمتناسب  اخالقیاخالقی  وو  دینیدینی  ييهاهاآموزشآموزش  وو  مشاورهمشاوره  ارائهارائه  وو  بلوغبلوغ  سنینسنین  دردر  آموزانآموزاندانشدانش  روحیروحی  شرایطشرایط  بهبه  کافیکافی  توجهتوجه  ــ1616//33  راهکارراهکار

  ((77  وو  11  ،،22  ،،33((  نویننوین  هايهايفناوريفناوري  ازاز  هوشمندانههوشمندانه  استفادهاستفاده  بربر  تکیهتکیه  بابا  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  فرایندفرایند  کیفیتکیفیت  ارتقايارتقاي  ــ1717
  کارکار  وو  سازساز  ایجادایجاد  وو  ییآموزشآموزش  مناطقمناطق  بینبین  دیجیتالیدیجیتالی  شکافشکاف  کردنکردن  پرپر  اولویتاولویت  بابا  مدارسمدارس  دردر  (اینترنت)(اینترنت)  ارتباطاتارتباطات  وو  اطالعاتاطالعات  ملیملی  شبکهشبکه  نفوذنفوذ  ضریبضریب  توسعهتوسعه  ــ1717//11  راهکارراهکار

  ..اسالمیاسالمی  معیارمعیار  نظامنظام  چارچوبچارچوب  دردر  آموزانآموزاندانشدانش  وو  مربیانمربیان  توسطتوسط  هوشمندانههوشمندانه  وو  بهینهبهینه  برداريبرداريبهرهبهره  برايبراي  مناسبمناسب
  محتوايمحتواي  کردنکردن  الکترونیکیالکترونیکی  وو  غیردولتیغیردولتی  وو  دولتیدولتی  بخشبخش  مشارکتمشارکت  بابا  مدارسمدارس  وو  آموزانآموزاندانشدانش  نیازنیاز  بابا  متناسبمتناسب  الکترونیکیالکترونیکی  محتوايمحتواي  کارگیريکارگیري  بهبه  وو  تولیدتولید  ــ1717//22  راهکارراهکار
  ..کشورکشور  توسعهتوسعه  پنجمپنجم  برنامهبرنامه  پایانپایان  تاتا  اي)اي)رسانهرسانه  چندچند  ظرفیتظرفیت  ازاز  استفادهاستفاده  بربر  تأکیدتأکید  (با(با  ملیملی  درسیدرسی  برنامهبرنامه  براساسبراساس  درسیدرسی  هايهايکتابکتاب

  ..معلمانمعلمان  الگوییالگویی  نقشنقش  بهبه  توجهتوجه  بابا  خالقخالق  گروهی،گروهی،  فعال،فعال،  هايهايروشروش  بربر  تأکیدتأکید  بابا  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  هايهايروشروش  روزآوريروزآوري  بهبه  وو  اصالحاصالح  ــ1717//33  راهکارراهکار
  خارجخارج  دردر  ایرانیایرانی  هايهايخانوادهخانواده  وو  آموزانآموزاندانشدانش  معلمان،معلمان،  ویژهویژه  تربیتیتربیتی  وو  آموزشیآموزشی  هايهايبرنامهبرنامه  دردر  مجازيمجازي  وو  غیرحضوريغیرحضوري  هايهايآموزشآموزش  ظرفیتظرفیت  ازاز  برداريبرداريبهرهبهره  گسترشگسترش  ــ1717//44  راهکارراهکار

  ..ارتباطاتارتباطات  وو  اطالعاتاطالعات  ملیملی  شبکهشبکه  طریقطریق  ازاز  تربیتیتربیتی  اصولاصول  رعایترعایت  بابا  وو  اسالمیاسالمی  معیارمعیار  نظامنظام  براساسبراساس  کشورکشور  ازاز
  ((22  وو  11  ،،77((  بالندهبالنده  وو  پویاپویا  بخش،بخش،تعالیتعالی  رویکردرویکرد  بابا  عمومیعمومی  رسمیرسمی  تربیتتربیت  وو  یمیمتعلتعل  نظامنظام  دردر  نوآورينوآوري  وو  تغییرتغییر  ــ1818

  ..مستمرمستمر  آموزشآموزش  وو  خالقیتخالقیت  تعاون،تعاون،  وو  اخوتاخوت  روحیهروحیه  تقویتتقویت  بربر  تأکیدتأکید  بابا  اسالمیاسالمی  اخالقاخالق  معیارهايمعیارهاي  براساسبراساس  سازمانیسازمانی  فرهنگفرهنگ  سازيسازيمناسبمناسب  ــ1818//11  راهکارراهکار
  یادگیريیادگیري  برايبراي  ايايحرفهحرفه  مهارتمهارت  وو  انگیزهانگیزه  تقویتتقویت  وو  معلمانمعلمان  خدمتخدمت  ضمنضمن  هايهايآموزشآموزش  دردر  اثربخشاثربخش  وو  کاراکارا  سازوکارهايسازوکارهاي  ایجادایجاد  وو  امکاناتامکانات  وو  تسهیالتتسهیالت  تأمینتأمین  ــ1818//22  راهکارراهکار
  ..مداوممداوم
  وو  اطالعاتاطالعات  ملیملی  شبکهشبکه  قالبقالب  دردر  وو  نویننوین  هايهايفناوريفناوري  ازاز  استفادهاستفاده  بابا  عمومیعمومی  رسمیرسمی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  نظامنظام  ساختارساختار  دروندرون  دردر  فراگیرفراگیر  وو  فعالفعال  پژوهشیپژوهشی  شبکهشبکه  ایجادایجاد  ــ1818//33  راهکارراهکار

  ..ارتباطاتارتباطات
  ..پرورشپرورش  وو  آموزشآموزش  پیشکوستانپیشکوستان  وو  نخبگاننخبگان  تجربهتجربه  وو  دانشدانش  ازاز  بهینهبهینه  استفادهاستفاده  ــ1818//44  راهکارراهکار
  وو  مربیانمربیان  مدیران،مدیران،  ازاز  معنويمعنوي  وو  ماديمادي  حمایتحمایت  وو  اخالقیاخالقی  وو  معنويمعنوي  بالندگیبالندگی  وو  جامعهجامعه  تربیتتربیت  راستايراستاي  دردر  پرورشپرورش  وو  آموزشآموزش  دردر  نوآورينوآوري  وو  خالقیتخالقیت  نظامنظام  استقراراستقرار  ــ1818//55  راهکارراهکار
  کارآفرینکارآفرین  وو  نوآورنوآور  وو  خالقخالق  آموزانآموزاندانشدانش

  ((44  وو  22  ،،77((  عمومیعمومی  رسمیرسمی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  دردر  کیفیتکیفیت  تضمینتضمین  وو  شیابیشیابیارزارز  نظامنظام  استقراراستقرار  ــ1919
  ..عمومیعمومی  رسمیرسمی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  نظامنظام  عملکردعملکرد  ارزشیابیارزشیابی  وو  سنجشسنجش  برايبراي  مناسبمناسب  ساختارساختار  وو  قانونیقانونی  سازوکارهايسازوکارهاي  ایجادایجاد  ــ1919//11  راهکارراهکار
  هايهايپایهپایه  ارتقايارتقاي  دردر  محورمحور  فرآیندفرآیند  ارزشیابیارزشیابی  رویکردرویکرد  وو  تحصیلیتحصیلی  هايهايدورهدوره  ازاز  گذرگذر  برايبراي  ملیملی  هايهاياستاندارداستاندارد  براساسبراساس  محورمحور  نتیجهنتیجه  ارزشیابیارزشیابی  نظامنظام  اجراياجراي  وو  طراحیطراحی  ــ1919//22  راهکارراهکار

  ..تحصیلیتحصیلی  هايهايپایهپایه  سایرسایر  دردر  محور)محور)  نتیجهنتیجه  وو  محورمحور  (فرآیند(فرآیند  تلفیقیتلفیقی  رویکردرویکرد  وو  ابتداییابتدایی  دورهدوره  تحصیلیتحصیلی
  بینبین  علمیعلمی  وو  منطقیمنطقی  رقابترقابت  هايهايانگیزهانگیزه  تقویتتقویت  وو  کیفیتکیفیت  ارتقاءارتقاء  وو  ملکردملکردعع  سازيسازيشفافشفاف  منظورمنظور  بهبه  پرورشپرورش  وو  آموزشآموزش  موسساتموسسات  وو  مدارسمدارس  بنديبنديرتبهرتبه  نظامنظام  ایجادایجاد  ــ1919//33  راهکارراهکار

  ..آنانآنان
  ..جهانجهان  بهبه  اسالمیاسالمی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  الگويالگوي  معرفیمعرفی  وو  اسالمیاسالمی  معیارهايمعیارهاي  چارچوبچارچوب  دردر  جهانیجهانی  کیفیتکیفیت  هايهايارزیابیارزیابی  دردر  ایرانایران  جایگاهجایگاه  ارتقاءارتقاء  ــ1919//44  راهکارراهکار

  ((33  وو  77  وو  66((  عمومیعمومی  رسمیرسمی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  نظامنظام  کیفیکیفی  وو  کم یکم ی  نیازهاينیازهاي  بابا  متناسبمتناسب  مصارفمصارف  مدیریتمدیریت  مالی،مالی،  منابعمنابع  بهبه  بخشیبخشیتنوعتنوع  وو  تخصیصتخصیص  تأمین،تأمین،  ــ2020
  ..عمومیعمومی  رسمیرسمی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  نظامنظام  مالیمالی  عملکردعملکرد  سازيسازيشفافشفاف  وو  مصارفمصارف  وو  منابعمنابع  بهینهبهینه  مدیریتمدیریت  ــ2020//11  راهکارراهکار
  ..مناسبمناسب  میزانمیزان  بهبه  داخلیداخلی  لصلصناخاناخا  تولیدتولید  ازاز  پرورشپرورش  وو  آموزشآموزش  اعتباراتاعتبارات  سهمسهم  افزایشافزایش  برايبراي  ریزيریزيبرنامهبرنامه  وو  سازيسازيشفافشفاف  ــ2020//22  راهکارراهکار
  ٫٫منابعمنابع  تخصیصتخصیص  وو  تامینتامین  دردر  ابتداییابتدایی  آموزشآموزش  بهبه  بخشیبخشیاولویتاولویت  ــ2020//33  راهکارراهکار
  ..تربیتتربیت  وو  آموزشآموزش  ارتقاءارتقاء  منظورمنظور  بهبه  مناسبمناسب  میزانمیزان  بهبه  پرورشپرورش  وو  آموزشآموزش  جاريجاري  بودجهبودجه  دردر  غیرپرسنلیغیرپرسنلی  هايهايهزینههزینه  سهمسهم  افزایشافزایش  ــ2020//44  راهکارراهکار
  ..خیریهخیریه  امورامور  وو  موقوفاتموقوفات  قبیلقبیل  ازاز  غیردولتیغیردولتی  وو  دولتیدولتی  مالیمالی  ععمنابمناب  بهبه  بخشیبخشیتنوعتنوع  سازوکارهايسازوکارهاي  طراحیطراحی  ــ2020//55  راهکارراهکار
  وو  اسرافاسراف  ازاز  پیشگیريپیشگیري  کارهايکارهاي  وو  سازسازتعبیهتعبیه  وو  مصرفمصرف  استانداردهاياستانداردهاي  طراحیطراحی  وو  آنهاآنها  کردنکردن  احسناحسن  بهبه  تبدیلتبدیل  وو  فیزیکیفیزیکی  وو  ماديمادي  منابعمنابع  ازاز  برداريبرداريبهرهبهره  سازيسازيبهینهبهینه  ــ2020//66  راهکارراهکار
  ..تبذیرتبذیر

  ازاز  حمایتحمایت  وو  غیردولتیغیردولتی  مدارسمدارس  تأسیستأسیس  تسهیلتسهیل  طریقطریق  ازاز  نظامنظام  نظارتینظارتی  وو  گذاريگذاريسیاستسیاست  کارکردهايکارکردهاي  حفظحفظ  بابا  پرورشپرورش  وو  آموزشآموزش  دردر  عمومیعمومی  مشارکتمشارکت  تقویتتقویت  ــ2020//77  راهکارراهکار
  ..آنانآنان  آموزشیآموزشی  هايهايفعالیتفعالیت

  ((22  وو  11  ،،77((  هاهاروشروش  وو  هاهارویهرویه  وو  ساختارهاساختارها  بازمهندسیبازمهندسی  وو  بازنگريبازنگري  ــ2121
  ..فرهنگیفرهنگی  انقالبانقالب  عالیعالی  شورايشوراي  مصوبهمصوبه  براساسبراساس  آموشیآموشی  هايهايدورهدوره  ساختارساختار  بازنگريبازنگري  وو  اصالحاصالح  ــ2121//11  راهکارراهکار
  ..((آیندهآینده  سالسال  5050  بهبه  (ناظر(ناظر  جمعیتیجمعیتی  تحوالتتحوالت  وو  سرزمینسرزمین  آمایشآمایش  سامانهسامانه  براساسبراساس  مدارسمدارس  یابییابیمکانمکان  نظامنظام  استقراراستقرار  ــ2121//22  راهکارراهکار



  کشورکشور  آیندهآینده  وو  حالحال  نیازنیاز  موردمورد  هايهايمهارتمهارت  وو  حرفحرف  وو  هاهارشتهرشته  سويسوي  بهبه  آموزانآموزاندانشدانش  هدایتهدایت  منظورمنظور  بهبه  ابیابیاستعدادیاستعدادی  وو  تحصیلیتحصیلی  هدایتهدایت  جامعجامع  استقراراستقرار  وو  طراحیطراحی  ــ2121//33  راهکارراهکار
  ..آنانآنان  هايهايتواناییتوانایی  وو  منديمنديعالقهعالقه  استعدادها،استعدادها،  بابا  متناسبمتناسب

  وظایفوظایف  ایفايایفاي  برايبراي  متخصصمتخصص  مشاورانمشاوران  رگیريرگیريکاکا  بهبه  وو  زمینهزمینه  ایناین  دردر  معلمانمعلمان  نقشنقش  افزایشافزایش  وو  اسالمیاسالمی  مبانیمبانی  بربر  مبتنیمبتنی  تربیتیتربیتی  مشاورهمشاوره  وو  راهنماییراهنمایی  نظامنظام  استقراراستقرار  ــ2121//44  راهکارراهکار
  ..تحصیلیتحصیلی  هايهايپایهپایه  تمامتمام  دردر  تخصصیتخصصی

  دردر  مرتبطمرتبط  تربیتیتربیتی  هايهايفعالیتفعالیت  سایرسایر  بهبه  یافتهیافته  اختصاصاختصاص  ساعاتساعات  وو  تدریستدریس  ساعاتساعات  شاملشامل  مدارسمدارس  دردر  وقتوقت  تمامتمام  حضورحضور  برايبراي  مربیانمربیان  کارکار  ساعاتساعات  ساماندهیساماندهی  ــ2121//55  راهکارراهکار
  ..ایشانایشان  مناسبمناسب  خدمتخدمت  جبرانجبران  ضرورتضرورت  بهبه  توجهتوجه  بابا  مدرسهمدرسه

  ..هفتههفته  طولطول  دردر  آموزشیآموزشی  روزهايروزهاي  وو  ساعاتساعات  سازيسازيمتناسبمتناسب  وو  تعیینتعیین  وو  مدارسمدارس  دردر  آموزشآموزش  زمانزمان  مدیریتمدیریت  وو  ساختارساختار  دردر  تحولتحول  ــ2121//66  اهکاراهکاررر
  ایجادایجاد  وو  آموزانآموزاندانشدانش  تحصیلتحصیل  مدتمدت  طولطول  دردر  تربیتیتربیتی  یکپارچهیکپارچه  مدیریتمدیریت  اعمالاعمال  منظورمنظور  بهبه  تربیتیتربیتی  وو  آموزشیآموزشی  هايهايمجتمعمجتمع  مدیریتمدیریت  رویکردرویکرد  بهبه  بخشیبخشیاولویتاولویت  ــ2121//77  راهکارراهکار

  ..تربیتیتربیتی  وو  آموزشیآموزشی  هايهايفعالیتفعالیت  ارتقايارتقاي  برايبراي  بیشتربیشتر  رصترصتفف
  ..ابتداییابتدایی  اولاول  پایهپایه  سهسه  دردر  معلمانمعلمان  سازماندهی،سازماندهی،  دردر  »»دوريدوري««  نظامنظام  ازاز  استفادهاستفاده  وو  استقراراستقرار  ــ2121//88  راهکارراهکار
  ..محوريمحوري  معلممعلم  اصلاصل  رعایترعایت  بابا  درسیدرسی  هايهايبرنامهبرنامه  دردر  آموزشیآموزشی  بستهبسته  تولیدتولید  وو  محوريمحوري  کتابکتاب  جايجاي  بهبه  محوريمحوري  برنامهبرنامه  حاکمیتحاکمیت  ــ2121//99  راهکارراهکار
  ..تعطیالتتعطیالت  سازيسازيبهینهبهینه  بربر  تاکیدتاکید  بابا  وو  اقلیمیاقلیمی  شرایطشرایط  بهبه  توجهتوجه  وو  انعطافانعطاف  رعایترعایت  بابا  تحصیلیتحصیلی  سالسال  تقویمتقویم  ساماندهیساماندهی  وو  طراحیطراحی  بازباز  ــ2121//1010  راهکارراهکار

  ((44  وو  22  ،،77((  عمومیعمومی  رسمیرسمی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  نظامنظام  دردر  تربیتیتربیتی  وو  آموزشیآموزشی  راهبرديراهبردي  مدیریتمدیریت  کارشناسی،کارشناسی،  نظامنظام  کیفیتکیفیت  مستمرمستمر  بهبودبهبود  وو  ارتقاءارتقاء  ــ2222
  ..عمومیعمومی  رسمیرسمی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  نظامنظام  مدیریتمدیریت  مختلفمختلف  سطوحسطوح  دردر  محوريمحوري  برنامهبرنامه  کردنکردن  نهادینهنهادینه  ــ2222//11  راهکارراهکار
  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  نظامنظام  مجموعهمجموعه  دردر  مدیریتمدیریت  ثباتثبات  افزایشافزایش  برايبراي  تالشتالش  وو  تربیتیتربیتی  وو  آموزشیآموزشی  راهبرانراهبران  وو  مدیرانمدیران  نگهداشتنگهداشت  وو  تربیتتربیت  برايبراي  الزمالزم  سازوکارهايسازوکارهاي  ایجادایجاد  ــ2222//22  راهکارراهکار
  ..عمومیعمومی  رسمیرسمی
  ..انسانیانسانی  منابعمنابع  برايبراي  ايايحرفهحرفه  ــ  شغلیشغلی  بالندگیبالندگی  الگويالگوي  اجراياجراي  وو  راحیراحیطط  ــ2222//33  راهکارراهکار
  ..پرورشپرورش  وو  آموزشآموزش  دردر  ذیربطذیربط  هايهايدستگاهدستگاه  هماهنگیهماهنگی  بابا  آنآن  اجراياجراي  وو  پژوهانهپژوهانه  آیندهآینده  هايهايبرنامهبرنامه  تدوینتدوین  وو  پرورشپرورش  وو  آموزشآموزش  دردر  نگرنگرآیندهآینده  راهبرديراهبردي  مطالعاتمطالعات  ایجادایجاد  ــ2222//44  راهکارراهکار
  ..اثربخشاثربخش  وو  کارآمدکارآمد  مدیریتمدیریت  بابا  متناسبمتناسب  اداري،اداري،  واحدهايواحدهاي  ادادتعدتعد  کاهشکاهش  وو  اجراییاجرایی  ساختارساختار  اصالحاصالح  ــ2222//55  راهکارراهکار
  نظامنظام  اهدافاهداف  بهبه  باورباور  وو  کارآمديکارآمدي  علمی،علمی،  معیارهايمعیارهاي  وو  انسانیانسانی  وو  الهیالهی  هايهايارزشارزش  دردر  آنانآنان  پیشگامیپیشگامی  وو  ساالريساالريشایستهشایسته  براساسبراساس  مختلفمختلف  سطوحسطوح  دردر  مدیرانمدیران  گزینشگزینش  ــ2222//66  راهکارراهکار
  ..رسمیرسمی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم

  ((77  وو  22  ،،88((  بومیبومی  تربیتیتربیتی  تجربیاتتجربیات  مستندسازيمستندسازي  وو  پردازيپردازيههنظرینظری  نوآوري،نوآوري،  وو  پژوهشپژوهش  ظرفیتظرفیت  توسعهتوسعه  ــ2323
  رسمیرسمی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  نیازنیاز  موردمورد  پژوهشگرپژوهشگر  تأمینتأمین  وو  مربیانمربیان  مدیران،مدیران،  بینبین  دردر  پژوهشپژوهش  وو  تفکرتفکر  فرهنگفرهنگ  گسترشگسترش  برايبراي  موجودموجود  هايهايظرفیتظرفیت  ازاز  بهینهبهینه  استفادهاستفاده  ــ2323//11  راهکارراهکار

  ..مجربمجرب  وو  فعالفعال  پژوهشگرانپژوهشگران  ازاز  حمایتحمایت  وو  عمومیعمومی
  ..رسمیرسمی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  اهدافاهداف  تحققتحقق  راستايراستاي  دردر  پژوهشیپژوهشی  اهدافاهداف  وو  موضوعاتموضوعات  هدایتهدایت  وو  پرورشپرورش  وو  آموزشآموزش  حوزهحوزه  پژوهشگرانپژوهشگران  ازاز  حمایتحمایت  جامعجامع  امامنظنظ  تدوینتدوین  ــ2323//22  راهکارراهکار
  بانکبانک  ادادایجایج  وو  کشورکشور  ازاز  خارجخارج  وو  داخلداخل  دردر  پژوهشیپژوهشی  هايهايیافتهیافته  انتشارانتشار  وو  مستندسازيمستندسازي  بومی،بومی،  تربیتیتربیتی  هايهاينوآورينوآوري  وو  موفقموفق  هايهايطرحطرح  ازاز  معنويمعنوي  وو  ماديمادي  حمایتحمایت  ــ2323//33  راهکارراهکار

  ..کارآمدکارآمد  وو  فعالفعال  اطالعاتیاطالعاتی
  دردر  نوآورينوآوري  وو  جدیدجدید  هايهايیافتهیافته  کاربستکاربست  زمینهزمینه  آوردنآوردن  فراهمفراهم  وو  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  هايهايروشروش  وو  تربیتیتربیتی  علومعلوم  دردر  پردازيپردازينظریهنظریه  هايهايکرسیکرسی  ازاز  معنويمعنوي  وو  ماديمادي  حمایتحمایت  ــ2323//44  راهکارراهکار

  ..پژوهشیپژوهشی  وو  علمیعلمی  مراکزمراکز  وو  هاهادانشگاهدانشگاه  علمیه،علمیه،  هايهايحوزهحوزه  همکاريهمکاري  بابا  عمومیعمومی  رسمیرسمی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  نظامنظام  وو  مدارسمدارس
  ::هفتمهفتم  فصلفصل

  پرورشپرورش  وو  آموزشآموزش  بنیادینبنیادین  تحولتحول  اجراییاجرایی  نظامنظام  وو  نهادينهادي  چارچوبچارچوب
  زیرزیر  شرحشرح  بهبه  سطحسطح  دودو  دردر  بنیادینبنیادین  تحولتحول  فرآیندفرآیند  بربر  نظارتنظارت  وو  ریزيریزيبرنامهبرنامه  گذاري،گذاري،سیاستسیاست  انداز،انداز،چشمچشم  افقافق  دردر  پرورشپرورش  وو  آموزشآموزش  ملیملی  سندسند  هايهايبرنامهبرنامه  وو  اهدافاهداف  تحققتحقق  برايبراي

  ::پذیردپذیردمیمی  صورتصورت
  کالنکالن  سطحسطح  دردر  ارزیابیارزیابی  وو  نظارتنظارت  گذاري،گذاري،استاستسیسی  ــ11--77

  عالیعالی  شورايشوراي  برعهدهبرعهده  سندسند  ایناین  پایهپایه  بربر  عمومیعمومی  رسمیرسمی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  نظامنظام  بنیادینبنیادین  تحولتحول  فرایندفرایند  راهبرديراهبردي  نظارتنظارت  وو  ارزیابیارزیابی  نیزنیز  وو  کالنکالن  گیريگیريتصمیمتصمیم  وو  گذاريگذاريسیاستسیاست
  ..باشدباشدمیمی  فرهنگیفرهنگی  انقالبانقالب

  اجراییاجرایی  نظامنظام  وو  ریزيریزيبرنامهبرنامه  ــ22--77
  اجرایی،اجرایی،  هايهايسیاستسیاست  ابالغابالغ  وو  تصویبتصویب  بررسی،بررسی،  مسئولیتمسئولیت  کشورکشور  امکاناتامکانات  وو  نهادهانهادها  سایرسایر  وو  پرورشپرورش  وو  آموزشآموزش  ظرفیتظرفیت  همههمه  ازاز  استفادهاستفاده  بابا  پرورشپرورش  وو  آموزشآموزش  عالیعالی  شورايشوراي  ــ  الفالف

  تحولتحول  هايهايبرنامهبرنامه  اجراياجراي  حسنحسن  بربر  نظارتنظارت  وو  هاهابرنامهبرنامه  وو  هاهاسیاستسیاست  دردر  انسجامانسجام  وو  هماهنگیهماهنگی  ترمیم،ترمیم،  وو  روزآوريروزآوري  بهبه  مربوط،مربوط،  فرایندهايفرایندهاي  وو  ساختارهاساختارها  اهداف،اهداف،  تحققتحقق  سازکارسازکار  طراحیطراحی
  ..دهددهدمیمی  ارائهارائه  فرهنگیفرهنگی  انقالبانقالب  عالیعالی  شورايشوراي  بهبه  ساالنهساالنه  صورتصورت  بهبه  رارا  پرورشپرورش  وو  آموزشآموزش  وزارتوزارت  عملکردعملکرد  چگونگیچگونگی  وو  سندسند  اجراياجراي  پیشرفتپیشرفت  گزارشگزارش  وو  دارددارد  برعهدهبرعهده  رارا  راهبرديراهبردي

  هايهايبنیانبنیان  (شامل(شامل  پرورشپرورش  وو  آموزشآموزش  ملیملی  سندسند  اجراياجراي  وو  سازيسازي  نهادینهنهادینه  مسئولیتمسئولیت  ورشورشپرپر  وو  آموزشآموزش  ملیملی  سندسند  اجراياجراي  وو  سازيسازينهادینهنهادینه  مسئولیتمسئولیت  پرورشپرورش  وو  آموزشآموزش  وزارتوزارت  ــ  بب
  سند،سند،  ایناین  تصویبتصویب  ازاز  پسپس  سالسال  یکیک  مدتمدت  ظرفظرف  حداکثرحداکثر  وو  دارددارد  برعهدهبرعهده  رارا  راهبرديراهبردي  تحولتحول  سندسند  اجراییاجرایی  هايهايبرنامهبرنامه  تدوینتدوین  وو  طراحیطراحی  وو  راهبردي)راهبردي)  تحولتحول  سندسند  وو  نظرينظري
  ..رساندرساندمیمی  پرورشپرورش  وو  آموزشآموزش  عالیعالی  شورايشوراي  تصویبتصویب  بهبه  رارا  صلی)صلی)اا  هايهاينظامنظام  زیرزیر  هايهايبرنامهبرنامه  ویژهویژه  (به(به  خودخود  هايهايبرنامهبرنامه

  اجراییاجرایی  هايهايبرنامهبرنامه  تدوینتدوین  منابع،منابع،  وو  امکاناتامکانات  بسیجبسیج  وو  تامینتامین  شرایط،شرایط،  واجدواجد  وو  توانمندتوانمند  نیروهاينیروهاي  ساماندهیساماندهی  وو  کارگیريکارگیري  بهبه  تربیت،تربیت،  بابا  استاست  موظفموظف  پرورشپرورش  وو  آموزشآموزش  وزارتوزارت  ــ  جج
  معمولمعمول  رارا  سندسند  مفادمفاد  تحققتحقق  برايبراي  الزمالزم  اقداماتاقدامات  نهادهانهادها  وو  هاهادستگاهدستگاه  سایرسایر  همکاريهمکاري  وو  مشارکتمشارکت  جلبجلب  وو  مقرراتمقررات  وو  قوانینقوانین  اصالحاصالح  استانی،استانی،  وو  ملیملی  سطحسطح  دردر  مدتمدتمیانمیان  وو  مدتمدتکوتاهکوتاه
  ..دارددارد

  بنیادینبنیادین  تحولتحول  اهدافاهداف  تحققتحقق  برايبراي  رارا  عمومیعمومی  رسمیرسمی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  نظامنظام  بابا  الزمالزم  همکاريهمکاري  سند،سند،  ایناین  چارچوبچارچوب  دردر  موظفندموظفند  ملی،ملی،  رسانهرسانه  ویژهویژه  بهبه  نهادها،نهادها،  وو  هاهادستگاهدستگاه  تمامتمام  ــ  دد
  ..شدشد  خواهدخواهد  ارائهارائه  فرهنگیفرهنگی  انقالبانقالب  عالیعالی  شورايشوراي  بهبه  پرورشپرورش  وو  آموزشآموزش  وزیروزیر  توسطتوسط  ساالنهساالنه  صورتصورت  بهبه  هاهادستگاهدستگاه  همکاريهمکاري  میزانمیزان  وو  نحوهنحوه  گزارشگزارش  دارند.دارند.  معمولمعمول  پرورشپرورش  وو  زشزشآموآمو
  عمومیعمومی  رسمیرسمی  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  نظامنظام  راهبرديراهبردي  تحولتحول  سندسند  رسانیرسانی  بروزبروز  وو  ترمیمترمیم  نحوهنحوه  ــ33--77

  بابا  مطابقمطابق  وو  آنآن  تصویبتصویب  تاریختاریخ  ازاز  سالهساله  55  زمانیزمانی  هايهايبازهبازه  دردر  اندازاندازچشمچشم  افقافق  دردر  ایرانایران  اسالمیاسالمی  جمهوريجمهوري  عمومیعمومی  رسمیرسمی  تربیتتربیت  وو  لیملیمتعتع  نظامنظام  راهبرديراهبردي  تحولتحول  سندسند  ترمیمترمیم  فرآیندفرآیند
  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  نظامنظام  رهنامهرهنامه  ایران،ایران،  اسالمیاسالمی  جمهوريجمهوري  دردر  عمومیعمومی  رسمیرسمی  تربیتتربیت  وو  فلسفهفلسفه  ایران،ایران،  اسالمیاسالمی  جمهوريجمهوري  دردر  تربیتتربیت  وو  تعلیمتعلیم  (فلسفه(فلسفه  ملیملی  سندسند  نظرينظري  هايهايبنیانبنیان

  ..رسیدرسید  خواهدخواهد  فرهنگیفرهنگی  انقالبانقالب  عالیعالی  شورايشوراي  نهایینهایی  تصویبتصویب  بهبه  پرورشپرورش  وو  آموزشآموزش  عالیعالی  شورايشوراي  تصویبتصویب  ازاز  پسپس  ایران)ایران)  اسالمیاسالمی  جمهوريجمهوري  دردر  عمومیعمومی  رسمیرسمی
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  مواردموارد  سایرسایر  دردر  وو  بالاثربالاثر  وو  منسوخمنسوخ  آنآن  بابا  مغایرتمغایرت  مواردموارد  دردر  قبلیقبلی  هايهايسیاستسیاست  وو  مصوباتمصوبات  کلیهکلیه  وو  استاست  االجرااالجراالزمالزم  ابالغابالغ  تاریختاریخ  ازاز  وو  رسیدرسید  نهایینهایی  تصویبتصویب  بهبه  فرهنگیفرهنگی  انقالبانقالب
  ..گیردگیردمیمی  قرارقرار  اصالحاصالح  وو  بازنگريبازنگري  موردمورد  آنآن  براساسبراساس

  


