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 قدمه م

تربیت اسالمي برای دستیابي به وپرورش، در پاسخ به نیازهای زمان و مبتني بر فلسفه تعلیموسند تحول بنیادين آموزش

 پرورش در تراز جمهوری اسالمي ايران، تدوين و تصويب شده است.وآموزش

تربیت، اعم از مباني نظری و ول آشکار و پنهان نظام تعلیمها و عوامآفرين درصدد است با بازخواني و بازتولید تمام مؤلفهاين سند تحول

ها و ... زمینه تربیت آگاهانه و آزادانه نسلي مؤمن، خالق، فعال، بانشاط، شايسته و وفادار به فلسفي، اهداف، اصول، رويکردها، روش

مراتبي از حیات طیبه فراهم آورد. انجام اين های ايراني اسالمي را متناسب با تحوالت محیطي و نیازهای زمان، تا رسیدن به ارزش

پذير، برخوردار از جو، رقابتپرورش باكیفیت، چابک، كارآمد و اثربخش، مشاركتورسالت خطیر، از منظر سازماني، نیازمند آموزش

تربیتي و  -چنین نهاد فرهنگيباشد و سندتحول بنیادين، منادی علمي و پژوهشي مي هایمند از آخرين يافتههای نوين و بهرهفناوری

 است. 4141پرورش كشور در افق وتحقق بخش تحوالت اساسي و همه جانبه در نظام آموزش

 است كه عبارتند از: پرورش به شش زيرنظام تقسیم شدهودر سند تحول بنیادين، نظام آموزش

 ین و تخصیص منابع ماليتأم -3تربیت معلم و تأمین منابع انساني      -2برنامه درسي        -1

 تأمین فضا، تجهیزات و فناوری -6    پژوهش و ارزشیابي -5راهبری و مديريت      -4

باشد و پرورش ميوتربیت برای تحقق اهداف و وظايف نظام آموزشوهای اساسي در پشتیباني از جريان تعلیمها، بخشبرنامه زيرنظام

های ها، داللتدهد. در اين برنامهتربیت را تحت تأثیر خود قرار ميوهای نظام تعلیممؤلفه اجرای دقیق و عملکرد مناسب آن، تمام

های گیریها و تصمیمريزیها، تبیین و تدوين شده است و مبنای برنامهها و حوزهنظری و عملي سند تحول در هر يک از زيرنظام

 اجرايي قرار خواهد گرفت.

ها بايد نظامعالي انقالب فرهنگي، برنامه زيرپرورش و شورایوعالي آموزشحول بنیادين، مصوب شورایبراساس مفاد فصل هشتم سند ت

پرورش برسد. خوشبختانه اين كار بزرگ با مشاركت وعالي آموزشپرورش تدوين و به تصويب شورایوتوسط وزارت آموزش

 پرورش انجام شد و در دستور كار شورا  قرار گرفت.وشها، واحدهای ستادی و استاني آموزنظران، معاونتصاحب

ها، مورد تأيید كمیته هماهنگي و پايش است كه براساس چارچوب تدوين زيرنظام« برنامه زيرنظام راهبری و مديريت»مجموعه حاضر، 

موعه حاوی دو فصل به شرح زير است، اين مج پرورش، تدوين شدهوعالي آموزشهای اجرايي سند تحول، مستقر در شورایبرنامه

 :باشدمي

 فصل اول: مباني نظري و كليات 

روشن و روان در سطوح مختلف مديريت و  ها و اهداف خود نیازمند مديريت و راهبری جامع،پرورش مطلوب برای تحقق آرمانوآموزش

دلیل نقش، ماهیت، احاطه و جايگاه سازماني آن به  پرورش، بهوراهبری كالن، عالي، میاني و اجرايي است. مديريت و راهبری آموزش

پرورش كشور در درون اين وها، مفاهیم و وظايف نظام آموزششود. اين بدان معني نیست كه همه مولفهقلمداد مي "نظام"مثابه يک 

ها بوده كه نظامبت به ساير زيرشوند؛ بلکه حاكي از گستره و شمولیت اين زيرنظام نسسازی ميزيرنظام تعريف، توجیه، تبیین و پیاده

سازد. فصل اول اين زيرنظام فراهم مي ها و تسهیالت الزم را برای انسجام و تحقق اهداف و وظايف آنان،ضمن هدايت و راهبری؛ زمینه
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آفرين های تحولگیری كالن و چرخشبه مباني نظری و كلیات كه شامل تعريف و قلمرو، وظايف، اصول ناظر، رويکردها و جهت

 است. باشد و از مباني نظری سند تحول بنیادين و رهنامه استخراج شدهمي

 

 هاها و برنامهاهداف، سياست انداز، دوم: چشم فصل

پرورش وانداز و بیانیه مأموريت به اهداف نظام آموزشها، چشماني نظری، بیانیه ارزشدر سند تحول بنیادين، پس از تدوين مب     

تصويب رسیده بیني شده كه بهراهکار بیش 424هدف عملیاتي و  32راهبرد كالن،  41هدف كالن،  8اشاره شده و برای تحول در آن 

 است.

نقطه آغاز و عزيمت، راهکارهای مصوب درنظر گرفته شده است. لذا از ها، با مفروض گرفتن مراحل قبل، در تدوين برنامه زيرنظام

های زيرنظام راهبری صورت غیرمستقیم با برنامه راهکار به 11راهکار به صورت مستقیم و تعداد  23راهکار سند، تعداد  424مجموعه 

 برنامه تدوين شده است.424و مديريت مرتبط هستند كه برای آنها تعداد 

يک برقرار نیست. يعني ممکن  بهيادآوری است در سندتحول بنیادين، بین اهداف كالن، اهداف عملیاتي و راهکارها، تناظر يک  الزم به

های تنظیمي در همین دلیل بین برنامهاست يک راهکار با چند هدف مرتبط باشد و يا يک هدف از طريق چند راهکار محقق شود. به

يک برقرار نشده است. در نتیجه برای اجرای دقیق راهکارها و  بهاف عملیاتي نیز الزاماً تناظر يک اين مجموعه و راهکارها و اهد

آفرين آن داشته باشند و های ذيل آن، مجريان محترم بايد شناخت مناسب و كامل از مجموعه سندتحول بنیادين و مفاهیم تحولبرنامه

 ها، اقدام نمايند.لیات زيرنظام )فصل اول( نسبت به اجرای راهکارها و برنامهبا اشراف به مباني فلسفي سند و مباني نظری و ك

دهد، انطباق و ها با مباني و اهداف سندتحول بنیادين را نشان ميها و معیارهايي كه میزان انطباق و همسويي برنامهاز جمله شاخص

ی سندتحول )رهنامه تربیت رسمي عمومي( آورده شده آفرين است كه در فصل سوم كتاب مباني نظرهای تحولهمسويي با چرخش

های ها و فعالیت( و اجرای تمام برنامهزيرنظام راهبری و مديريتاست )ده چرخش كالن نظام تربیت رسمي عمومي، ده چرخش 

ها بايد زمینه تحقق عالیتها و فگیریها، تصمیمريزیبیان ديگر، تمام برنامههای مذكور باشد. بهساز تحقق چرخشسرآمد، بايد زمینه

 های زيرنظام راهبری و مديريت را فراهم آورد تا اهداف و راهکارهای سند محقق شود.آفرين، از جمله چرخشهای تحولچرخش

 

 مهدی نوید

 دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش 

 

 

  

 

 

 

  

https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=adpbffaugiesa#_Toc454348118
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 فصل اول

 مباني نظري وكليات     
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 تعريف و قلمرو -الف

های زيرنظام راهبری و مديريت، نظامي است جامع و چابک در سطوح مختلف عالي، میاني و اجرايي كه ضمن برخورداری از ويژگي

طور هماهنگ، كارا و اثربخش، جهت تحقق اهداف تربیت، يعني را به 4سازمان يادگیرنده، قادر است با هوشمندی همه نیروهای تغییر

 فراهم آورد. "آموزان به مراتبي از حیات طیبهاهانه و اختیاری دانشسازی برای دستیابي آگزمینه"

ها و فنون اداره امور، سازماندهي و ها، نقشريزی درسي، پژوهشمنابع انساني، مالي، فیزيکي، اطالعاتي، فرايندهای مديريت و برنامه"

اند. به بیان زيرنظام راهبری و مديريت مورد توجه قرار گرفته، از جمله نیروهای تغییر هستند كه در "ها و روندهااصالح تشکیالت، روش

ها را برای ها، منابع و فرصتريزی، سازماندهي، رهبری، نظارت و كنترل، درصدد است تا تمام عوامل، مؤلفهديگر، اين زيرنظام با برنامه

 آورد.عمل ها جلوگیری بها و آسیبافزا، كرده و از بروز موانع، تهديدهآموزان، هماهنگ و همتربیت شايسته دانش

 وظايف  -ب

ثر ؤو مديريت، مسئولیت دارد تا همه عوامل مراهبری زيرنظام  ،عمومي جمهوری اسالمي ايران های فلسفه تربیت رسميبراساس داللت

تربیت دستیابي آگاهانه و اختیاری نمايد تا زمینه  افزاو هم همسو ،ای هماهنگگونههای محیطي را بهدرون و برون سازماني و فرآيند

با اسوه  نظام جمهوری اسالمي ايران، در مديران اهداف نظام تربیت رسمي عمومي فراهم آيد. از اين منظر راهبران و آموزان بهدانش

اسب با اقتضائات ، متنمندی از سیره هدايتي و سبک رهبری و مديريتي ايشان)ص( و ائمه معصومین )ع( و بهره قرار دادن پیامبر اكرم

 د. ننظام را تسريع و تسهیل نماي و تربیتي درصدد هستند تا دستیابي به اهداف هدايتي زمان و شرايط و امکانات جامعه،

 بر اين اساس، اهم وظايف راهبران و مديران عبارتند از:

 ويژه پیامدهای هب ،ي به اهدافدستیاب برایاستفاده بهینه از امکانات  :وريو افزايش بهره تضمين كارآمدي و اثربخشي

ريزی، سازماندهي، هماهنگي، فرماندهي، كنترل( و كاهش )برنامه نظام تربیت رسمي عمومي به كمک وظايف اصلي مدير

 وری در سازمان.ت و افزايش بهرهتمركز همراه با وضع قوانین و مقررات متناسب با میزان واگذاری اختیارا

 تغییر الگوهای رفتاری منابع انساني به صورت فردی و اعتالی فرهنگ سازماني و  :سازماني ارتقاي فرهنگ بهبود و

 حاكمیت فضای ارزشي و اخالقي مبتني برنظام معیاراسالمي. ارتقا سطح شايستگي آنان و وگروهي 

 رسمي عمومي در  كارگزاران نظام تربیت گذار كاركنان ومشاركت تاثیرفراهم آوردن زمینه : تقويت مشاركت توسعه و

چنین وقت و منابع مالي به همراه افزايش حق انتخاب آنها و هم امور مختلف از جهات فکر و انديشه، استعداد، توانايي،

 های مديريت مشاركتي،گیری از سبکبهره، مراجع تاثیرگذار ها وهای بیروني دستگاهمشاركت گسترشسازی و زمینه

 شرايط محیطي و سازماني.    حمايتي، تفويضي بنا به اقتضا و

 ارزيابي ای، كاركردی و عملکردی در سطوح مختلف مديريت و ابعاد هزينهدر نظارت بر منابع سازماني  :و ارزيابي نظارت

 .(و ارزيابي از نظر كیفیت و كمیت )سطح و گستره نظارت سازماني

 تنیدگي م به مثابه فرايند كالن و درهميکپارچگي سیستتقويت و تثبیت  :افزاييبرقراري انسجام، تعامل و هم

توجه به سه عامل كلیدی پژوهش،  های فرايند يا فرايندهای ديگر و استمرار اين روند باهای يک فرايند با ورودیخروجي

 و اقدامات تغییر.  مستمر يادگیری

                                                           

 Changeforce-  منظور از نیروهای تغییر، همه عوامل، عناصر، مولفه ها، و اقدامات تغییری هستند كه موجب كارآيي و

  شوند.اثربخشي سازمان مي 
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 سازماني يادگیرنده و هوشمند های ذهني رهبر و سیستم قابلیت توانايي وگسترش  سازماني: توسعه خالقيت فردي و

های اسالمي و ايراني در بین كاركنان و كارگزاران در راستای حاكمیت و توسعه ارزش نوآوری و نوباوری و در ايجاد و بروز

 .حیات طیبهمراتبي از دستیابي به 

 اصول -ج

پذيری، نظارت، تقدم مصالح آموزشي، انعطافاين زيرنظام عالوه بر التزام به رعايت اصول عام و كلي تعلیم و تربیت، نظیر عدالت

 نمايد:نگری و انطباق بر نظام معیار اسالمي، بر رعايت اصول خاص زير نیز تأكید ميتربیتي، آينده

 خواهي محوري و عدالتدين .1

 ها و معیارهای اسالميهای مديريت و رهبری با ارزشها و روشسازگاری رويکردها، اهداف، برنامه 

  ريزی و اجرا.گذاری برنامهو اخالقي در سازمان و در تمام مراحل سیاستفرهنگ اسالمي با اولويت رويکرد عقالنيحاكمیت 

 ها در سطوح مختلف مديريت و رهبریخواهانه در تدوين و اجرای برنامهاولويت نگرش ديني و عدالت 

 ا اولويت مناطق كمتر توسعه يافتهتوزيع عادالنه منابع، امکانات و توجهات به مدارس و مناطق آموزشي ب 

 پذيري و پاسخگويي مسئوليت .2

 انداز و راهبردهای خود، انتظارات پذيری و پاسخگويي نظام راهبری و مديريت نسبت به كاركردها، وظايف، چشممسئولیت

 جامعه و اسناد باالدستي

 پذيری و پاسخگويي در برابر عملکردهای خودمسئولیت 

  های مديران در سطوح مختلف مديريت و رهبریفعالیتحسن اجرای وظايف و 

 ساالري شايسته .3

 های ديني، اخالقي، علمي و تجربي در نظام راهبری و مديريت ها و صالحیتاستفاده از افراد با شايستگي 

 اندهای مديريتي كنار رفتهاستفاده از تجربیات افرادی كه به داليل موجه از پست 

 ای و مبتني بر ارتباطات فردی و جناحيیقههای سلپرهیز از انتصاب 

 جوييمشاركت .4

 گیریسازی و تصمیمدر همه سطوح تصمیمافزايي( مندی از مشورت و خردجمعي )همبهره 

 آموزان، معلمان و والدين در فرآيند ارتقای كیفیت مدرسه و نظام تربیت رسمي عموميمشاركت دانش 

 سازی، گیری، تصمیمگذاری، تصمیمهای مردم نهاد در فرآيند سیاستي و تشکلها و نهادهای مدنمشاركت مردم، خانواده

 ريزی و اجرا برای تحقق اهداف برنامه

 محوري پژوهش .5

 های علمي و پژوهشي گیری مديران و رهبران براساس يافتهتصمیم 

 گیریتصمیمسازی و های اطالعاتي مديريت برای ارتقای فرايند تصمیمطراحي و استقرار سیستم 

  پرورشوهای ايماني و شهودی خبرگان آموزشسازی به كمک قضاوتتصمیم 

 های نوين در چارچوب نظام معیار اسالميهای علمي و پژوهشي و فناوریاستفاده آگاهانه از يافته 
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 نگريجانبههمه .6

 ( در محیط دروني و توجه به همه ابعاد سازماني )بیروني سازمانمتغیرهای محتوايي و ساختاری 

 ها و عوامل آشکار و پنهان سازمانها و راهبری تمام مولفهمند در مديريت تغییرات و نوآورینگرش نظام 

 شفافيت در امور .7

 های نوين استقرار سیستم نظارت و  ارزشیابي و ارائه مستمر گزارش عملکرد با استفاده از فناوری 

 ن در سطوح مختلف سازمان ها و داليل اتخاذ تصمیمات كالتبیین سیاست 

 ها و شايعات و تشريح عملکردهاابهام زدايي در برابر بدفهمي 

 استمرار و پيوستگي  .8

  پیوستگي و انسجام سطوح مختلف راهبری و مديريت عالي، میاني و اجرايي جهت  تحقق تصمیمات مصوب 

 ب و زحمات مديران گذشته ها، تجاراستمرار و پیوستگي در فرايند مديريت و رهبری بر مبنای موفقیت 

 های مديريت توسط ها و تعهد به آن در همه سطوح مديريت و رهبری و دورهپیوستگي و انسجام در محتوای برنامه

 كاركنان و مديران

  گيري كالنرويکردها و جهت -د

 شرح زير است:ه كالن اين زيرنظام ب هایگیریجهت ،رويکرد نظام تربیت رسمي عمومي براساس

 ريزی برای دستیابي به و ترسیم آن مبتني بر معارف اسالمي، برنامه نگاه به آينده پژوهانه:آينده راهبردي و محوري برنامه

تبديل  تضمین كیفیت همراه با مديريت تغییرات، برای دستیابي به سطح قابل قبولي از مراتب حیات طیبه، آينده مطلوب و

 های عملیاتي. ريزیطريق خلق راهبردهای ناظر بر برنامه از 4هافرصتيا كشف  و شکار هاتهديدها به فرصت

 در  مجموعه بهم پیوستهبه مثابه يک  نظام تربیت رسمي عمومي هاینگاه به فرايندها و مولفه : 2فرايندمداري و پيامدمحوري

مديريت فرايند با هدف ارتقای . رقابتي و 4و انتظارات درون و برون سازمان به مثابه يک سازمان يادگیرنده عین توجه به اهداف

                                                           
ها اهمیت بیشتري گیري از آنها و بهرهدهند در حالي كه يافتن مسائل و كشف فرصتزمان خود را  به حل مسئله اختصاص مي ، بیشترين وقت وها : مديرانكشف فرصت. 1

شود. در حالیكه با ، نتايج سودمندي حاصل ميهااز فرصت گیريها رمز اصلي موفقیت مديران و سازمان است. زيرا با بهرهمعتقد است كه: كشف فرصت« پیتر دراكر»دارد. 

اندازد ( مسئله چیزي است كه توان سازمان را در نیل به اهداف به خطر مي1891گردد. در دل هر مسئله فرصتي نهفته است )استونر، حل مسئله فقط وضعیت به حال عادي برمي

كند. وقتي تغییرات متناسب  و سازگار دهد و زمینه جلو افتادن از اهداف و افزايش توان سازمان را فراهم ميفزايش مياما فرصت چیزي است كه امكان دستیابي به اهداف را ا

 عمومي افزايش نظام تربیت رسمي   اعتراض و نارضايتي گیرندگان اصلي خدمات )مشتريان( ،ها جهت دستیابي به اهداف نباشدها و نیز كشف فرصتها و حل آنرا مسئله

 .يابدمي

ها اثر گذاشته و افتد تا بر وروديهايي اتفاق ميشوند. در اين مسیر عملیات و فعالیتميها به خروجي تبديل ورودي آن: مسیر و جرياني است كه طي (Process)فرايند . 2

افتد تا بهترين محصول نصیب سازمان، برساند. هرآنچه كه در اين مسیر اتفاق مي ،داد سیستم نام داردها يا برونها را معطوف و مرتبط به هدف و نتیجه كه همانا خروجيآن

 نام دارد . « فرايند»، شود

گیرندگان خدمات سازمان )نظام تربیت : مفهوم مديريت فرايندمداري بهبود مستمر كیفیت  و رضايت(Process Oriented management)مديريت فرايندمدار -

مطلوب،  شود، سپس  براي حصول نتیجهاز طريق بهبود فرايند است. مديريت فرايند يعني اين كه بدانیم و باور كنیم كه نتیجه از فرايند حاصل ميمدرسه(  –رسمي عمومي 

همان  است. وقتي خواستیمتیجه حاصل شده. و باالخره فرايند ايجاد شده را طوري به  اجرا  درآوريم كه بعداً بتوانیم نشان دهیم كه چرا و چگونه نفرايند مناسب را ايجاد كنیم

 ، از تجربیات و شناخت قبلي براي بهبود فرايند استفاده كنیم. فرايند را براي بار دوم به كار بنديم
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گیری از بهره امکانات، استفاده مطلوب از امکانات موجود )محدود( و و ي منابعيافزاهم ها،بهسازی روش مستمر كیفیت جامع،

 بخشد.عملکرد سازمان را بهبود مي راهبردهای فرايندی،

 در  مو اهتمانفعان و كلیه ذیوالدين ، ، مربیانمديران آموزان، معلمان،دانشرضايت  كسب از اطمینان محوري:مخاطب

 های فردی. پذيری و تفاوتها برای پاسخگويي به نیازهای آنان در عین احترام و توجه به رقابتريزیبرنامه

 گذاری،هدف گیری،و كالس درس، واگذاری اختیارات و قدرت تصمیم اناخذ تصمیمات ناظر بر مدرسه، مربی محوري:مدرسه 

 مشاركتي. –های مديريت تفويضي سازی حوزه ستادی و میاني و استفاده از سبکبه مدرسه، به همراه كوچک ريزی و اجرابرنامه

 های فردی و جنسیتي، عین توجه به تفاوتعدالت تربیتي در همگاني شدن تربیت رسمي عمومي، رعايت مداري:عدالت

 . با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته و افراد با نیازهای ويژه امکانات انساني، مالي و مادی مندی همگان از منابع وبهره

 های نوين كارگیری هوشمندانه فناوریويژه بهامکانات و منابع به استفاده آگاهانه از :افزايش بهروري 

 

 هاي تحول آفرين چرخشمهم ترين  -و

ر اساس مباني نظری سندتحول بنیادين بايد اتفاق بیفتد تا اين نظام بتواند نقش و های زير بدر نظام راهبری و مديريت، چرخش

 مأموريت خويش را انجام دهد:

 از سازمان بزرگ، فرسوده و كم بازده به سازمان چابک، يادگیرنده و اثربخش 

  تربیتي -به نهاد فرهنگي« نظام آموزشي»از 

 مايه انساني و اجتماعياز دستگاه مصرفي و هزينه بر به دستگاه مولد سر 

  خرد جمعي  پذيری مبتني برو مسئولیت پذيریمشاركتكاهش تمركز و گسترش از تمركزگرايي به 

  نظام معیار اسالمي راهبری مبتني برخودارزيابي، خودكنترلي و از نظارت و مديريت كنترلي به 

 نگرآيندههای راهبردی و ريزیهای موردی و پراكنده به برنامهريزیاز برنامه 

 ها و پیامد فرايندها بر اكیدت های اجرايي بهای در حوزهز حاكمیت نگاه جزيرها 

 ساالری شايستهبه مديريت مبتني بر ای مديران از انتصاب سلیقه 

 

 تعريف مدرسه صالح -هـ

ای رخ و زمینۀ ويژههای آن گفته شد، اين شکل از تربیت در شرايط چنان كه در تعريف تربیت رسمي عمومي و ويژگيهم 

فلسفۀ تربیتي جامعۀ اسالمي، مدرسه محیط  جوامع وجود داشته است. اما بنا بر ۀنام دارد و از ديرباز و در هم« مدرسه»دهد كه مي

های ای از شايستگي مجموعه ای از افراد و روابط و ساختارهای منظم( است برای كسب مجموعه )مشتمل بر ایاجتماعي سازمان يافته

 ،ابعاد فردی ۀآمادگي جهت تحقق حیات طیبه در هم ی ازاخانوادگي، اجتماعي( كه متربیان برای وصول به مرتبه )فردی، زمال

 ایزنجیره طريق از كه است هدفمندی (جامعه) ياجتماع فضای مدرسه» روخانوادگي و اجتماعي بايد آن ها را به دست آورند.  از اين

 بهبود و درك برای الزم هایشايستگي آن در كه سازدمي فراهم متربیان برای را بخشتعالي و يابندهرشد حركتِ فرصت ها،موقعیت از

 «.  شودمي  كسب رسمي غیر و رسمي های يادگیری طريق از گرانيد و خود موقعیت

                                                                                                                                                                 
همه گیرند.  دهند از هم ياد ميداشته و به هم ياد مي با يكديگر تعامل اثربخشطور آگاه بوده و بهسازماني است كه افراد آن خود . سازمان يادگیرنده،1

كنند.آنان ها توافق حاصل ميدر مورد آن هاي عملیاتي خود پرداخته وسازمان به شناسايي وتعريف برنامه اهداف و كاركرد اعضاي آن با شناخت كامل از

 همكاري الزم را دارند. هاي مورد توافق،در اجراي برنامه
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ۀ خانواد دركناري يعن. است صالحۀ مدرس ازمندین صالحۀ جامع تحقق و جمعي بعد در بهیط اتیح ازی برخورداري طوركل به

. لذا با عنايت به غايت جريان تربیت در ديدگاه اسالمي ـ يعني است وابسته زین صالحۀ مدرس وجود به صالحۀ جامعۀ توسع و بقا صالح،

بین  اجتماعي و نیز با توجه به اصل عقالني تناسب ابعاد فردی، خانوادگي و ۀآماده شدن متربیان برای تحقق مراتب حیات طیبه در هم

ای ، كه در واقع زمینۀ اجتماعي سامان يافتهایالزم است فضاهای های تربیتي و به خصوص، مدرسه و زندگي مدرسه -وسیله و هدف

 ۀهای جمعي حیات طیبه برخوردار باشد تا به مثابۀ كانون تجلي بخش حیات طیبه، امکان تجرببرای تحقق حیات طیبه است، از ويژگي

 متربیان فراهم آورد. ۀبرای هم اين نوع زندگاني را

 خصوصيات مدرسۀ صالح-ز

ابعاد و ورود به  ۀحیات طیبه و آماده شدن متربیان برای تحقق مراتب آن در هم ۀبنا برآنچه گذشت،  مدرسه بايد محل تجرب

 جامعه صالح باشد.

 صالح بايد چند ويژگي مهم و اساسي زير را داشته باشد:  ۀلذا مدرس

ای از تجربیات (ای بايد شکل ساده شده )و نه پیچیدهاست؛ به اين معني كه تجربیات مدرسه« سازیساده»نخستین ويژگي  -4

تواند مانعي بر سر راه يادگیری و و اَشکال واقعي حیات طیبه باشد. روابط واقعي در زندگي اجتماعي پیچیده است و مي

مدرسه، با عنايت به شرايط رشد آنان، بايد ساده باشد تا فرايند  رشد و تعالي و بروز استعدادهای متربیان گردد. لذا محیط

ای ها و تجارب نیست، بلکه تجارب مدرسهموانع كمتری مواجه گردد. اين ويژگي به معنای تصنعي كردن موقعیت تربیت با

طراحي شده در مدرسه ها و تجارب تربیتي متربیان بايد تا حد امکان با تجارب زندگي واقعي نزديک باشد و حتي فعالیت

 ها و مسائل واقعي زندگي متربیان باشد.بايد ناظر به چالش

است. مراد از پااليش، زدودن برخي عوارض و نتايج ناخوشايند نامطلوب احتمالي از برخي تجربیات « پااليش»ويژگي دوم   -3

ي و تغییـرات نـامطلوب محیط مدرسه است. جريان رشد متربیان جرياني است كه نسبت به عوارض و مخـاطـرات محیطـ

كه عوارض، مخاطرات و تغییرات نامطلوب گیرد. بنابراين برای اينبسیار حساس است و بـه شدت تحت تأثیـر قرار مي

گیرد و  موجود بر جريان رشد متـربیان كمتـرين اثـر را داشتـه باشـد، محیـط مدرسه بايد مورد پايش و مراقبت دائم قرار

شوند به دور باشد، اما از آنجا كه اين كه مانع رشد و تعالي متربیان مي يعناصر و عوامل مخل و نامطلوب االمکان ازحتي

سازی افراطي گیرد، نبايد به شکل تحمیل و تهديد يا محدودپااليش به قصد حمايت از رشد و تعالي متربیان صورت مي

 متربیان ظاهر شود. 

نیز تأثیر  تي اثباتي) ايجاد مقتضیات( در محیط مدرسه، زمینۀ بروز و ظهور موانع دروني تربیت وبايد با اقدامات و تدابیر تربی     

ها باشیم. از آثار آنموانع بروني را از میان برداريم، نه اين كه با برخوردی انفعالي، تنها پس از بروز موانع، در صدد حذف و مبارزه با 

كه ايجاد صورتيو سترون تبدل شود؛ بهز نبايد محیط مدرسه به محیطي كامالً قرنطینه سوی ديگر، در جريان رفع موانع تربیت نی

سازی ايشان را برای توانمندی در متربیان را برای مواجهۀ مآالً اختیاری با موانع رشد وكمال خويش مد نظر قرار ندهد و امکان مصون

گیرانه برای پااليش محیط بنابراين در محیط مدرسه تدابیر و اقدامات پیشحضور در محیط واقعي همراه با خطر از میان بردارد. 

 مدرسه بايد متناسب با میزان رشد متربیان باشد و ايشان را برای مواجهۀ اختیاری با خطرات و موانع رشد در شرايط واقعي زندگي

 آماده سازد. )پس از رسیدن به مراحل بلوغ(

گر و امن باشد. شرط نشو و نمای مطلوب يگر چنین است كه مدرسه بايد محیطي حمايتمعني اين بیان به عبارت د       

متربیان در فضای مدرسه، امنیت خاطر آنان است. زيرا نیاز به ايمني از نیازهای اساسي بشر به ويژه متربیان است. لذا مدرسه، كه برای 

أمین امنیت آن توجه كافي مبذول داشت. در قرآن كريم نیز ايمان و سازی تعالي وجودی متربیان اهتمام جدی دارد، بايد به تزمینه
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سیاق آيات يکصد و بیست و شش از سورۀ مباركۀ بقره و آيۀ سي  تعالي روحي و وجودی در كنار محیط امن به كار برده شده است.  از

 .4و دوری از شرك قرار داده استو پنج از سورۀ مباركۀ ابراهیم چنین بر مي آيد كه محیط امن را الزمۀ ايمان به خدا 

مدرسۀ صالح از دو منظر به امنیت خاطر متربیان  و اولیای آنان توجه دارد. در واقع محیط مدرسه، كه زمینۀ مناسب برای         

رسـۀ صالـح به امـن) دور از خطـر( بـاشـد. از منظـر نخست، مد "رواني "و "جسماني"شود، بايد از نظر رشد و تعالي متربیان تلقي مي

امنیت متـربیان در فضای كالبدی مي انديشد يعني فضای فیزيکي مدرسه بايد به گونه ای طراحي شود كه با مقتضیات رشدی آنان 

متناسب و فاقد عوامل خطرآفرين جسمي باشد. از منظر دوم به امنیت رواني توجه مي نمايد. از اين منظر متربیان بايد در فضای 

امش و راحتي نمايند و با شوق و انگیزۀ دروني به مدرسه وارد شوند و در آن به تجربه بپردازند. در مدرسه نبايد هیچ مدرسه احساس آر

 عاملي برای نگراني و ترس و هرگونه فشار نامساعد رواني وجود داشته باشد.

ابعاد،  ۀشدی متربیان در هماست. براساس اين ويژگي، تجربیات مدرسه، بايد با شرايط ر« متناسب سازی»ويژگي سوم -2

شود. اين اصل ناظر به سازی به ساير ابعاد مدرسه مانند مديريت، مربیان، فضا و تجهیزات نیز تعمیم داده ميمتناسب باشد. متناسب

نیز يک اصل محوری در منابع و متون تربیتي است كه به پیروی از طبیعت مشهور است. اين اصل در نظريۀ دانشمندان سلف مسلمان 

های مناسب و منظور از اين اصل آن است كه در تنظیم سازوكارهـای تـربیتـي يـا به بیـان ديگر، فـراهم كردن زمینه 3.نمود دارد

های تربیتي بايد اين تجارب تربیتي بايد چگونگي رشدی شئون مختلف حیات متربیان را در نظر گرفت. لذا در تنظیم موقعیت

 .  ها را در نظر داشتچگونگي

 جانبه نگری و يک پارچگي است و تعريف مختار تربیت دراست. مراد از تعادل، تناسب با اصول همه« تعادل»ويژگي چهارم -1   

های مختلف حیات انساني است. صِرف توجه به يک بُعد، موجب فلسفۀ تربیت در جمهوری اسالمي ايران در توجه متوازن به جنبه

 شود. غفلت از ابعاد ديگر مي

 حیات گوناگون هایساحت و مختلف ابعاد به بلکه فکری، هایمهارت و عقالني بُعد توسعۀ به تنها نه مدرسه ديدگاه، اين از      

 انساني، وجود پارچگييک سبب به اما است، استوار عقالني بُعد بر مدرسه، تربیتي اقدامات اصلي هستۀ اگرچه. نمايدمي توجه انساني

ي شناختی هاتوانش نيیپا سطوح به صرف توجه از زیني شناخت بعد دري حت. نارواست مدرسه برای انساني حیات ديگر ابعاد از غفلت

 گرايي است. حافظه کي از محرمات مدرسۀ صالح پرهیز ازيي يعن. شوديمی خوددار حافظه، مانند ان،یمترب

های اساسي بوده است. درآيات قرآن، بسیاری گیریدر منابع اسالمي توجه به رشد عقالني و درك و فهم متربي از جهت     

پرورش اسالمي در خصوص تـوجه به وها را به تدبر و تعقل دعوت نموده است.  شلبي مورخ تاريخ آموزششود كه انسانموارد يافت مي

گويد از اينان )شاگردان( كه بیشتر چنین است، كساني هستند كه قران را از بر ابن عربي مي "نويسد:يفهـم، درك متـربي در اسالم م

گیرند و چه بسا پیشوايند ولي قرآن را از بر ندارند و من به چشم خود ندارند و حال آن كه فقه و حديث و آنچه را خدا بخواهد ياد مي

اند زيرا در پژوهان اين نگرش را دريافت كردهدانش "ام كه جز دو آيۀ قرآن از بر باشدهي نديدهام كه قرآن از بركند و فقیپیشوايي نديده

                                                           
هنگامي كه ابراهیم گفت پروردگارا اين شهر را ايمن گردان و مرا و فرزندانم را از پرستیدن بتان دور دار. )سورۀ ابراهیم،  و ]ياد كن[.  1

و چون ابراهیم گفت پروردگارها اين]سرزمین[ را شهري امن گردان و مردمش را هركس از آنان به خدا و بازپسین ايمان بیاورد  (13آيۀ 

 (121عطا فرما. )سورۀ بقره، آيۀ  اي روزي بخشفـراورده

اين اصل در آراي تربیتي ابوعلي سینا، خواجه نصیرالدين و غزالي ديده مي شود.) جمعي از نويسندگان، فلسفۀ تعلیم و تربیت اسالمي . 2

 اصل دانست.(. در دوران معاصر اين بحث به روسو بر مي گردد. وي را مي توان راوي قرائت جديد از اين 1131انتشارت سمت، 
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پاسخ  4(33، آيۀ  28)سورۀ  "های آن به تدبیر بنشینيما اين كتاب فرخنده را فرو فرستاديم تا در آيه "گويداين آيۀ  قرآن كـه مي

 ."3كردن نیست كه درنگ است و انديشیدن و دستورهای قرآن را به كار بستنخود را شنیده اند و دريافته اند كه مقصود از بر

رمبنای اين ويژگي بايد گفت رويکرد رئالیستي صِرف، در خصوص كاركرد مدرسه مورد پذيرش نیست. براساس رويکرد ب

های پژوهشي شری و ايجاد مهارتبُعد عقالني، يعني انتقال دانش ب ۀای است كه رسالت اصلي آن توسعمدرسه نهاد ويژه"رئالیستي، 

شود، موجب مدرسه متجلي مي ۀهای فوق برناماست؛ لذا نبايد وظايف و احیاناً جبران ضعف كاركرد ديگر نهادها، كه عمدتاً در فعالیت

ساس، . همچنین بر اين ا"2اصلي مدرسه، آكادمیک و آزادی آكادمیک است ۀكاهش توجه مدرسه به اين بُعد اساسي شود. پس دغدغ

معارف بشری(  ۀها وگنجینانتقال میراث فرهنگي )ارزش ۀبراساس اين رويکرد، مدرسه وظیف "رويکرد ايدئالیستي نیز مورد تأيید نیست.

 . لذا مدرسه بايد به ارزيابي و توسعه و گسترش آن نیز دست زند."1ای و منظم )متوالي و متراكم( برعهده داردرا به شکل برنامه

يابد. به اين گرايي، رعايت اعتدال در تربیت رسمي عمومي ضرورت ميچنین در مقابل دو نگاه انتقال دانش و مهارتهم      

های عملي ها و مهارتهای شناختي از يک سو و اكتساب توانمندیصورت كه كسب حدی از دانش معتبر و همچنیـن تأكید بـر مهارت

توان های الزم مورد تأكید قرار گیرد. لذا ميشايستگيكسب  برای  هر دو بخش  اند و بايدش مکملبرای زندگي از سوی ديگر، دو بخ

و اعتالی معرفت يکي از  كه كسب معرفت )به معنای اعم آن(گفت كه در مدرسۀ صالح بايد دو نکته، توأمان مدنظر باشد: نخست اين

تي، كسب معرفت اساس اشتداد وجودی آدمي است و هرگونه تحول در محور اصلي فعالیت است، زيرا براساس مباني معرفت شناخ

اساساً معرفت محور است تربیت  ها برای تحقق حیات طیبه ، نخست ناظر به درك و فهم موقعیت و بنابراينهويت  و كسب شايستگي

يابي كسب معرفت معتبر و دست)هرچند براساس مباني معرفت شناختي اين معرفت به صورت انتقال دانش صِرف نیست. بلکه روند 

چنین تولید معرفت نیز مهم و كانون توجه است(. دوم اين كه معرفتِ حاصل شده، بايد به صورت دستمايۀ عمل متربیان به معرفت هم

 برای اصالح بهبود موقعیت خود و ديگران، به كار رود. ازاين رو، بین معرفت و عمل نسبت وثیقي بر قرار است.

گیرد و نسبتي دوسويه بین عمل و شناخت وجود دارد. زيرا شکوفايي استعدادهای متربیان در حین عمل صورت مي در واقع     

.  توجه به اين امر در تربیت رسمي 1شودانجامد و از سوی ديگر شناخت به عمل معتبر منجر ميعمل خود از يک سو به شناخت مي

                                                           
پوشى كرده[اند و آسمان و زمین و آنچه را كه میان اين دو است به باطل نیافريديم اين گمان كسانى است كه كافر شده ]و حق . 4

 اندپس واى از آتش بر كسانى كه كافر شده

 .ميفرهنگ  اسال ، انتشارت دفتر نشر4234احمد شلبي،تاريخ آموزش در اسالم ترجمه محمد حسین ساكت . 3
 4284گوتک، ترجمۀ پاك سرشت، . 3
 منبع پیشین 4
در فرهنگ اسالمي و آيات قران و روايت معصومین)ع( جايگاه و شأن وااليي به عمل داده شده است. برخي ازاين آيات و روايات به  . 5

 اين شرح اند:

   28هركسي گروگان كرده های خويش است. مدثر، آيۀ  -

 23كوشیده است چیزی نیست. نجم، آيۀ انسان را جز آنچه خود در آن  -

 423برای هريک از آنان  از روی كاری كه كرده اند درجاتي است و پروردگار تو از آنچه مي كنند غافل نیست. انعام، آيۀ  -

 (213، ص 4)ترجمۀ الحیات، ج  امام صادق )ع( : تفاوت درجات مردمان تنها و تنها به اعمال است -

 (.213داند ) همان، صخود را به كار نبندد چیزی نمي امام علي)ع(: آن كس كه علم -

 امام علي)ع(: مالك علم، عمل كردن به آن است )همان(. -

 امام علي)ع(: علم مؤمن در عمل اوست)همان(. -

 شودشود و هیچ معرفتي و شناختي جز به عمل حاصل نميشناخت پذيرفته نمي امام باقر)ع(: هیچ عملي جز به معرفت و -

 )همان(.
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 رسه، كه عرصۀ اين نوع تربیت است، صرفاً محل كسب دانش و فهم امور نیست،های مهمي به همراه دارد. يعني مدعمومي داللت

 نیز )صالح( سازی برای عمل شايستهزمینه مدرسه صالح،در بنابراين  نیست، "آموزدانش"  چنانچه فرد مخاطب اين نوع تربیت صرفاً

. يعني و  ارتقای معرفت، انجام اعمال شايسته است های اساسي و مهم كسب شناختدارد. در واقع يکي از راه جايگاه و شأني درخور

مناسب فراخواند تا از قِبَل اين درگیری و اقدام، به معرفت  جمعي فردی و هايي باشد كه او را به اقدام و عملمتربي بايد درگیر موقعیت

 در نتیجه ، ملکاتي شايسته يافته واصالح موقعیت های الزم برای درك ومهارت ها وتوانايي با كسب صفات و حقیقي نايل شود و

 تعالي يابد. بطور پیوسته تکوين و هويتش

ای های فردی، نظام مدرسهگـرايي و اصل تفاوتاست. بـر مبنـای اصـل كثرت« پذيریانعطاف»ويژگي ديگر مدرسۀ صالح،  -1

صالح از  ر جمود و تصلب نگردد. به سخن ديگر، مدرسۀهای جاری درآن دچاها و رويهّبايد از حدی از انعطاف برخوردار باشد تا برنامه

گیرد. از سوی هايي شکل ميو در واقع بیشتر سازو كارهای مدرسه بر مبنای چنین شباهت های انساني تأكید دارديک سو بر شباهت

 بیشتر متربیان را فراهم آورد.  سازد تا زمینۀ تعاليِ وجودیِ های فردی، سازوكارهای خود را منعطف ميديگر با توجه به وجود تفاوت

تر آحاد متربیان با شرايط اجتماعي محیط پیرامون از يک منظر مراد از اين ويژگي، تالش مدرسه برای ارتباط هرچه بیش     

است؛ به اين معني كه مدرسه بايد تا حد امکان با شرايط متنوع زندگي متربیان سازگار شود و بکوشد از طريق فراهم آوردن 

های های پايه )ضمن توجه به شايستگيهدف( را به سطح مطلوبي از شايستگي ۀهای متنوع تربیتي، تمامي متربیان )جامعوقعیتم

 4رسد. ويژه( برساند. براين اساس تنوع مدارس در شرايط خاص و مبتني بر نیاز متربیان ضروری به نظر مي

پذيرد؛ هرچند مي هرحال در مدرسه و تحت مديريت مدرسه صورتچه گفته شد، تربیت رسمي عمومي به براساس آن      

توانند كاركرد تربیتي داشته باشند، استفاده های جامعه، كه مياز ديگر موقعیتبه تناسب  ممکن است مدرسه برای نیل به اين مقصود،

درسي(  ۀي )در چهارچوب معنای موسَّع برنامهای تربیتها و فرصتدهي موقعیت. البته اين امر نیز با مديريت مدرسه در ساماننمايد

های محیط اجتماعي، در راستای تحقق اهداف نظام تربیت رسمي عمومي و عملي شدن میسر است؛ لذا مدرسه از تمامي ظرفیت

های فضای مجازی را به صورت فضای مکمل مورد گیرد و حتي اَشکال گوناگون تربیت غیررسمي و ظرفیترسالت آن كمک مي

 كه مواردی در مگرگیرد؛ دهد. لذا  تربیت رسمي عمومي، كالً در فضايي با محوريت فرهنگ و اهداف مدرسه صورت مياده قرار مياستف

 افراد مانند -شوند حاضر( فیزيکي فضای جهت از) مدرسه در نتوانند( خاص سنین در افراد) عمومي رسمي تربیت مخاطبان  ازي برخ

 دسترسي ايراني مدرسۀ به كه كشورهايي در ساكن كودكان افتاده، دور مناطق در ساكن كودكان العالج،صعبی هابیماری دارای

 .آورد فراهم ایمدرسه تربیتي هایفرصت از شانيا مندیبهرهی برا مختلفي و مناسب اَشکال بايد صورت اين در كه  -ندارند

 و فضا ازي بیترك صورت د بهيبا بلکه 2فضا يک اي3 مکان يک صورت به نه  را صالحۀ مدرس گفت توانيم گر،يد سخن به       

 و كاركرد دری اديزی هاتيمحدو باشد، كالبد تنها مدرسه ازي تلق اگر. است مدرسه كالبد وی ماد طیمح "مکان" از منظور. ديد مکان

 حدود به و دهديم رخ مدرسهی كالبدی فضا چهارچوب در تنها انیمترب تجارب صورت نيا در. شد خواهد جاديا مدرسهی رگذاریتأث

 وجود با مدرسه از بُعد نيا. است مدرسه بر حاكم فرهنگ و هاهيّرو هنجار، ،هاارزش زین "فضا "از منظور. شوديم مربوط مدرسهی ماد

 هافرصت ازی ریگ بهـره امکان مـدرسـه  بـهي بـیترك نگاه با. شود دهيد مدرسه كالبد و مکان ازی جدا دينبا زین دارد كهی اديز تیاهم

 بنابر كه،ی افرادی برا نیچنهم. هستنـدي تیترب بالفعـل يا بالقـوه ـاتیخصوصی دارا كه میكنيم دایپ راي اجتماع گريدی هانهیزم و

 به اجتماعی هاعرصه در فعال حضوری برا تا شوديم فراهمي فرصت ندارند مکان صورت به مدرسه در حضور امکان مختلف، ليدال

 .بپردازند هيپای هايستگيشا كسب

                                                           
 ای و مدارس نیمه حضوری.های جسمي و حركتي، مدارس مکاتبهتوان ذهني و معلولیتمانند مدارس عشايری، مدارس كودكان كم . 1

2.place   

3.space 
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 وی مجـازی فضا قيطر از معرفت و دانش كسب. استی مجازی فضا ها در دوران كنوني ،نهیزم و هافرصت نيا ازي کي      

ي يعن است، مدرسهی فضا مفهوم بخشديم ارزش و بها فرصت نيا به آنچـه و ستین محـور مکـان ارتبـاطات و اطالعـاتی فنـاور

. كنديم استفاده ارتباطات و اطالعاتی فناور وی مجازی فضاي تیترب فرصت از كه است مدرسه بر حاكمی روندها و هنجارها همان

 . كرد اشاره ارتباطات و اطالعاتی فناور زیانگرتیحۀ توسع در ریاخ تحوالت با مواجهه درخصوص مهمي افتیره به توانيم رو، نيازا

 بهي عمومي رسم تیترب اهداف بهتر تحققی برا مناسب ابزاری و مکملی فضا يک ديبا رای فناور استدالل، نيای برمبنا      

 دارد، قرار زین مدرسه كار دستور دری مجازی فضا نيا ازی ریگبهره وي اخالقـ وي عملی هامهارت كسب كه ستینی ديترد. آورد شمار

ي مترب وي مرب تعاملي يعن. است رو در رو وی حضور ارتباط در ،يعمومي رسم تیترب ژهيو به ،يتیترب ریتأث تیماه كه حیتوض نيا با اما

 .ردیگينم قرار محور اساساًي عمومي رسم تیترب دری مجار ارتباط و تعامل لذا. است رو در رو االصوليعل مدرسهی فضا در

ی مبنا خداوند اساساً رايز است مدرسه در انیمترب و انیمرب نیب «عدالت و احسانۀ رابط» تیحاكم صالح،ۀ مدرس ششمي ژگيو-3

 گرييکد به نسبت احسان و عدل به هاانسان نحل،ۀ سور نوديۀ درآ. است داده قرار احسان و عدل براساس گريهمد با را ها انسانۀ رابط

 عدالت( ع) امام علي انیب به. است احسان و عدلۀ رابطي اسالم تفکر در انسان با انسانۀ رابط گفت توانيم رو نيا از 4.اندشده امر

ي فرهنگ شرفتیپ وی فکري پختگ حاصل گر،ييکد با هاانسان روابط در آن پاگرفتن و عدلۀ رابط گسترش.3هاستانسانۀ كنند اصالح

 ریفراگ آن در عدالت كهی اجامعه در. است گرانيد بر هیتک وي ناتوان وي فرهنگ وی فکري ماندگعقب عدل،ۀ رابط نبودِ امدِیپ و است

 1نحلۀ سور 33يۀ آ اقیس .2كنندی رهبر راي سازندگ و شرفتیپ كه نيای برا تا است فراهم توانا و هوشمند افرادی برا فرصت باشد

 به نبودن وابسته و استقالل ق،یتحق د،یتوليي توانا شناخت و دانش در شرفتیپ جمله از داد، اهلی هايژگيو از كه دهديم نشان

 .است شر دفع و ریخ جذب استیس و گرانيد

 اهداف از كه است، محسن و عادل افراد تیتربی برای سازنهیزم واقع در مدرسه، سطح در احسان و عدل روابطی برقرار       

 كه است ازمندینيي هاانسان تیترب به ایانب هدف تحقق گر،يد سخن به. است صالحۀ جامع در بهیط اتیح تحقق لوازم از و ایانب بعثت

 اساساً تیترب تیماه كه نيا به توجه با اما. باشند داشته جامعه در احسان و عدالت تحققی برای سرشار زهیانگ و بوده عادل

 و عادالنه روابط گر،يد سخن به. داشت خواهدي تیتربی كاركرد زین مدرسه درون روابط بر احسان و عدل تیحاكم است،ی سازنهیزم

 تیحاكم. هست زین تیترب تيغا و هدف خود، و است مدرسه دري عمومي رسم تیترب اهداف تحققی ضرور لوازم از براحساني مبتن

 .كنديم ليتبد هايستگيشا كسبی برا آورشوق و زیانگ بر احتراميي فضا به را مدرسه صالح،ۀ مدرس آحاد نیب در رابطه نيا

 تحقق و اخالق تيمحور لوازم، نيا نيترمهم جمله از. داردي لوازم خود مدرسه در براحساني مبتن و عادالنه روابطی برقرار      

: دارد دوگانهی كاركرد عدالت مانند به صالحۀ مدرس در اخالق. است مدرسه براساس نظام معیار اسالمي دري اخالقی هاارزشي نیع

 و استي اسالم تیترب نظام ژهيو بهي تیترب نظام يک نظر موردی امدهایپ از انیمترب شدن متخلق كه رايز است، هدف سو يک از اخالق

 مدرسه، مداراخالقی فضا در شک،يب. شودگر محسوب مييد اهداف تحقق برایی بستر خود كه رايز است، روش گر،يدی سو از

 وجود بدوني مرب تيسند وي متربی آزاد فضا نيا در. گردديم كسب و بیتعق شتریب و بهتر انیمترب توسط نظر موردی هايستگيشا

                                                           
و  41و شوری، آيۀ   8آيات بسیاری ديگر در قرآن مصاديق متفاوت روابط عادالنۀ بین انسان ها را بر شمرده است مانند: مائده، آيۀ  . 1

 . 2، 421، 18اء، آيات نس
 ماه مهر پرور، انتشارات دريا ( 4283عدالت اصالح كنندۀ انسان است )غررالحکم، به نقل از مصطفي دلشاد تهراني، .  2
شايدبه واسطه همین رابطه است كه رسول مکرم اسالم)ص( شرط دوام و قوام ملک و مملکت را عدل میداند و حاكمیت ظالمانه   .3

پاشي و نابودی است. امام علي )ع( فرمود: عدالت نگه دارندۀ مردمان است )غررالحکم، به نقل از مصطفي دلشاد تهراني،  ناگزير از فرو

 (.4233ماه مهر پرور، انتشارت دريا 
خیری به دو مردند كه يکي از آنان الل است و هیچ كاری از او بر نمي آيد و سربار موالی خويش است و هر جا كه او را مي فرستد . 4

 همراه نمي آورد. آيا او با كسي كه به عدالت فرمان مي دهد و خود بر راه راست است يک سان است؟
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 را هاآن انیمترب تا باشدي اسالم وي انسانی هاارزش از سرشار ديبا مدرسهی فضا ن،يبنابرا.  داشت خواهد همراه بهي تیترب آثار تعارض،

يکي از رويکردهای مدرسۀ صالح ايجاد جَوّ اخالقي  خصوص، نيا در. كنند تجربه و آورند دست به میرمستقیغ و میمستق صورت به

ها و سازوكارهای مدرسۀ صالح است و از اين طريق زمینۀ تحقق حیات طیبه و تحقق تجارب متعالي و معنوی متربیان در تمامي مؤلفه

های سازوكارهای آن با ارزش هنجارها وهای مهم ارزيابي تربیت در مدرسۀ صالح اين است كه همۀ گردد. يکي از مالكفراهم مي

در چهارچوب نظام معیار  معتبر های اخالقياخالقي هماهنگ و مطابق باشد. لذا بايد اين سازوكارها به نحو دروني و بیروني با ارزش

 نقد شود و محک بخورد. اسالمي

شوند و ها در جامعه متولد مينجا كه انسا. از آناست تعاون و مشاركت صالح،ۀ مدرسی فضا مهم اتیازخصوص گريدي کي -3   

های تربیت ويژه محیطهای تربیتي، بهها نیز بايد اساساً اجتماعي باشد. لذا فضای حاكم بر محیطكنند، تربیت آندر جامعه رشد مي

های تربیتي محیطگرايي مخرب دور نگه دارد. لذا گیری فردگرايي و رقابتای باشد كه شخصیت متربیان را از شکلگونهرسمي، بايد به

فردی و رقابت با ديگران در يادگیری، به ايجاد فضای رفاقت سالم و تعامل سازنده و مؤثر با ديگران و  ۀبايد به جای تأكید بر مقايس

 های وجودی خويش( روی آورند. رقابت هر فرد با خودش )برای تعالي مداوم ظرفیت

 تجربه را آن انیمترب تا رسانديم ظهور به را بهیط اتیح ازی اساده شکل كه استي تیوضع صالحۀ مدرس كه ميريبپذ اگر     

 سخن به. است "4راتیخ در كردن شتاب و مسابقه و ریخ اعمال" انجامی برا يافته ساماني تیوضع مدرسه كه گفت توانيم كنند،

يۀ آی مبنا بر صورت نيا در. استي اسالم مفهوم در صالحۀ مدرس عمل ادیبن وي اساس مفهوم "ریخ" مفهوم ،ياسالم نگرش در گريد

 مطلوبۀ مدرسي اساسی هايژگيو از زیمسابقه در كسب فضايل ن و کین امور تعاون در كه گرفت جهینت توانيم 3مائدهۀ سور از دوم

 انجام دری همکار رونيازا است ریخ اعمال انجامی برای سازنهیزمی راستا در و ریخی مبنا بر اساساً مدرسهی بنا كه آنجا از. است

 :ابدييم نمودي رونیب وي درون بُعد دو در مدرسه دری همکار نيا. است حاكم صالحۀ مدرسی سازوكارهاي تمام بر اساساً راتیخ

 و انیمتربی رگذاریتأث سطح تفاوت سبب به كه استي گفتن .ردیگيم صورت انیمترب و انیمرب نیبی همکار نياي درون بُعد در

 نيا. داشت خواهد تفاوت اجتماع باي درون بعد در تعاون وی همکاری سازوكارها آن، مراحل وي عمومي رسم تیترب نديفرا در انیمرب

 دارد،ي مراتب و استي کیتشکی امر مدرسه در تعاوني كل طور به. ردیگيم قرار توجه مورد «انعطاف وی ساز ساده» يِژگيو در تفاوت

 آن تحققی براي آمادگ و بهیط اتیح تحققی برا توانديم مدرسه دری همکار نمود. شوديم میتنظ انیمترب رشد سطح تناسب به كه

 تیمسئول و متقابل احترام مستلزم بعد نيا دری همکار. است تعامل اصل مصداقي ژگيو نيا. باشدی اسازندهۀ تجرب اجتماعۀ عرص در

 .است مدرسه انیمترب و انیمرب ا،یاول متقابل

 در توانديم است، گفته شیپی هايژگيو با متناسب يِمحلۀ جامع ازي بخش واقع در كه مدرسه، ،یهمکاري بیرون بُعد در

 وي محلی نهادها با مشاركت نيا. رديبپذ مشاركت و دينما مشاركت و باشد، فعال ت،یموقع مداوم اصالح به ناظر يِاجتماعی هاانيجر

. باشدي محلۀ جامعۀ توسع محور مدرسه كه است صورت نيا به مشاركت نيا از بعد يک. ردیگيم صورت جوار هم مدارس با نیهمچن

ی براي جانب و مکملی هافرصتۀ كنند فراهم كه ،يحقوق وي قیحق اشخاص مؤسسات، و نهادهای همکار از مدرسه كه نيا گريبعدد

 . گردد مندبهره هستند،ی ریادگۀ يارزند تجاربي تعال و توسعه

 ۀتوسع محور مدرسه تا شد خواهد باعث دهد،يم توسعه مدرسهی برا راي تیتربی هافرصت كه نيا بر عالوه مشاركت، گونهنيا    

ۀ جامع يِتعال و شرفتیپ و تیموقع مداوم اصالحی راستا دري )اجتماع راتییتغ تيهدا در راي اصل نقش و شودي تلقي محل جامعه

 ،يمحل صالح اجتماعۀ توسع صالح،ۀ جامعی ریگشکل در تیترب نديفرا كالن نقش بر عالوه كه، معناست آن به نيا. ردیگ برعهده( صالح

 .دارد برعهده را نخست نقش آن در مدرسه صالح  و باشدمحور مي تیترب زین

                                                           
 441و آل عمران، آيۀ  418و بقره، آيۀ  18مائده، آيۀ .  1
 یوالتقو البري عل تعاونوا.  2
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 گیردمي صورت متربیان استعدادهای توسعۀ و رشد مناسب هایزمینه آوردن فراهم برای مجموع، در مدرسه، تالش اگرچه        

. است ازمندیني ردولتیغ وي دولت نهادهای ديگر مشاركت و ياری به و نیست مطلق قادر راستا اين در مدرسه كه است مشخص كامالً اما

 فراهم با تا بگیرند شکل جانبي و مکمل نهادهای و مؤسسات مدرسه جنب و درحاشیه جانبه، همه تربیت تحقق برای دارد ضرورت لذا

 . باشند مدرسه ياريگر عمومي رسمي تربیت اهداف تحقق در مضاعف، تربیتي هایفرصت كردن

 در. كننديم برقرار خانواده و مدرسه كه استي قیوث نسبت در مدرسه صالح، در تعاون وی همکاري كانونی هاجلوه ازي کي     

ي حقوقي مبان براساس ن،يوالد كه نيا به توجه با ژهيو به. بود خواهند گريهمد مکملي تیتربی فضا دو مدرسه و خانواده نگرش، نيا

 مدرسه تيريمد و معلمان با ایاول است الزم باشند، داشتهي رسم تیتربيي اجرای سازوكارها دری اكننده نییتع نقش ديبا گفته، شیپ

 .باشد آنان تردد محل مدرسه همواره و باشند داشته مستمر ارتباط

 مدرسه به سره کي يعمومي رسم تیترب تیتمام مسئول و يابد شيافزا نيوالدي تیترب تیحساس كه معناست آن به نيا      

ي کۀ يمثاب به خانواده، حقوق وتکالیف تربیتي كه شود داده بیترتی اگونه به ديباي عمومي رسم تیتربی سازوكارها لذا. نگردد واگذار

 يابد كاهش دخالت نيا ،يعمومي رسم تیترب امر شدني تخصص لیدل به ،يطيشرا در است ممکن گرچه .گردد تيرعا ت،یترب اركان از

 های تربیتي توسط والدين، روند سازی برای كسب شايستگيزمینه جامعه و آحادي تیتربي آگاه شيافزا با كه داشت انتظار توانيم اما

 يک مدرسه به مثابه همکاری خانواده و  همدلي و همراهي، يبا تلق و شود روزافزوني عمومي رسم تیترب در هاخانواده مشاركت

 .آفريني هرچه بیشتر خانواده در فرايند تربیت فراهم گردد، زمینه نقشيعمومۀ مطالب
 

 راهبري و مديريت در مدرسه -ح

های تعلیم و مدرسه به عنوان محیط اصلي تربیت و يادگیری، تجلي بخش تحقق مراتبي از حیات طیبه، كانون عرضه خدمات و فرصت

، شامل ابعاد و های آن، از منظر زيرنظام راهبری و مديريت و كاركرد4141انداز های تربیتي در افق چشمتربیت، محل كسب تجربه

رود با راهبری و مديريت اثربخش، مدرسه كاركردهای زير را در عملکرد خود بروز داده و های ششگانه زير است. انتظار ميمولفه

 . 4خشي بیشتری را فراهم سازدها و موجبات اثربزمینه

 راهبري آموزشي و تربيتي  -1

های رهبری آموزشي، تحولي، مشاركتي، اخالقي و فرانوگرايي آشنايي داشته و به مدير و راهبر مدرسه با انواع سبک -

 نمايد.ها استفاده مياقتضای شرايط و موقعیت ها از مزايای كاربردی آن

آموزش و بهینگي علمي و پیشرفت تحصیلي و ارزشیابي آن در مدرسه، براساس مفاد و بهسازی فرآيند و استانداردسازی  -

 شود.های سند تحول بنیادين و برنامه درسي ملي انجام ميآموزه

ای و های آموزشي و درسي و امور مربوط به تدريس و يادگیری نوين و نیز پژوهش مدرسهمدير و راهبر مدرسه، با برنامه -

 مرتبط با امور مدرسه، آشنايي الزم داشته و توانايي راهبری اثربخش مدرسه را دارد. هایاقدام پژوهي

آثار و منافع اعتماد جمعي و تاثیر آن بر راهبری آموزشي و مديريت كالس درس كه  منبعث از اجرای درست سند تحول  -

 بنیادين و برنامه درسي ملي است، در فرايند عملکردی مدرسه نمايان است.

                                                           
منظور از اثربخشي براساس مطالعات نظری نظام سند تحول بنیادين آموزش و پرورش در بخش زيرنظام مديريت و راهبری تربیتي، عبارت از  -1

 .، بويژه منابع انساني در راستای تحقق اهداف و راهبردهای مدرسه مي باشد(Forces)جهت شدن همه نیروها همسويي و هم

 



 رسمی عمومی نظام تعليم و رتبیت راهبری و مدريیت زري نظام ربانهم 
 

19 
 

راهبر مدرسه، خود ارزياب و پاسخگو بوده و با ارزشیابي های مستمر و ارائه بازخورد،همواره به اصالح امور مدرسه  مدير و -

 اهتمام مي ورزد.

 برنامه ريزي راهبردي  -2

ند ويژه برنامه درسي ملي، در فرايها و الزامات مهم در راستای مديريت مدرسه مندرج در اسناد تحولي، بهراهبردها، داللت -

 مديريت و راهبری مدرسه متبلور است.

ريزی راهبردی را با مشاركت همه مند بوده و مديريت آن در راستای اين تفکر، برنامهمدرسه از بینش و تفکر راهبردی بهره -

 كند.كاركنان و ذينفعان مدرسه تدوين و عملیاتي مي

های نرم مديريت و درسه و ديگر ذينفعان از سازهسازی فرآيندها، مشاركت و همفکری كاركنان مگیری و بهینهتصمیم -

 راهبری در مدرسه است.

 كند.ها، ايفای نقش ميمدير و راهبر مدرسه به مثابه عامل تغییر و سیاستگذار و نیز مجری سیاست -

 

 های زير استوار است:اين بعد بر دو دسته از مولفه -منابع انساني -3

 رشد و بالندگي معلمان -الف

 رست و موثر معلمان مدرسه و ارتقای شايستگي های عمومي، حرفه ای و تخصصي آنان.راهبری د -

 ايجاد اعتماد در هدايت و راهنمايي معلمان. -

 گری فرآيند نوآوری و برانگیختن معلمان. تسهیل -

 های آموزشي.تشويق و هدايت معلمان، به ابداع و بروز خالقیت و كاربرد نوآوری -

پذيری، كندوكاو و تقويت پژوهشگری معلمان در جويي و مشاركتتوسعه گفتمان مشاركت های مشاركت وتقويت زمینه -

 مدرسه.

 تأمین معیشت و ارتقای منزلت اجتماعي معلمان. -

 

 رشد و بالندگي كاركنان -ب

 گسترش و تعمیق اعتماد و اطمینان خاطر كاركنان مدرسه، -

 حقق اهداف مدرسه،های كاركنان مدرسه در راستای تتوسعه عاليق و توانمندی -

 كنترل رسمي و غیررسمي مدرسه و راهبری كاركنان، -

 های فردی كاركنان،ها و صالحیتتوسعه شايستگي -

 كيفيت بخشي -4

 های اسالمي،های مديريت و راهبری براساس مباني و ارزشبازنگری و بازتولید مفاهیم و سبک -

 طراحي و اجرای مديريت كیفیت جامع، -

 ها و فنون حل مسأله،تکنیکگیری از بهره -

 ريزی برای ارتقای مدرسه به عنوان سازمان يادگیرنده،برنامه -

 تأكید بر مديريت فرايندمدار برای ارتقای كیفیت مدرسه.  -

 ارتقای فرهنگ مدرسه )جو مدرسه( متناسب با اقتضائات مدرسه صالح. -
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 منابع مالي و مادي -5

 فرماندهي، نظارت، هدايت و كنترل، ريزی، هماهنگي، بسیج منابع،برنامه  -

 مهندسي ارزش و تاثیر آن بر مديريت منابع، -

 مديريت عملکرد و بودجه ريزی عملیاتي، -

 سازی فضای آموزشي، ابزار و تجهیزات،بهینه -

 های مردمي، نهادها و موسسات مردم نهادجلب مشاركت -

 های آموزشي و تربیتي، مالیات بر درآمد، موقوفات.تأمین سرانه -

 

 ارتباطات -6

 ای از جامعه اسالمي و حیات طیبهمدرسه به مثابه كانون پیشرفت محلي و كسب تجربیات تربیتي محله و جلوه -

 های برقراری ارتباط موثر با اركان سهیم و موثر )داخل و خارج از مدرسه(،مهارت -

 نفعان مدرسه،ذی برقراری ارتباط و توسعه روابط و مناسبات انساني و افزايش رضايت كاركنان و -

 وری كاركنان و مدرسه،تقويت ارتباط و افزايش بهره -

ها و سازیگیری از نظرات آنان در تصمیمتربیتي مدرسه و بهرهوها در فرآيندهای آموزشيدادن خانواده مشاركت -

 هاگیریتصمیم

 ريزی برای فائق آمدن بر آنها،های فراروی مدرسه و برنامهفهم و درك چالش -
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 فصل دوم 

 هاها و برنامهچشم انداز، اهداف، سياست
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 جمهوري اسالمي ايران نظام تعليم و تربيت رسمي عموميراهبري  و  مديريت  برنامه زيرنظام

 24/7/1386  تاريخ ، عالي آموزش و پرورشجلسه شوراي( 848چهل  وهشتمين  )و   مصوب  نهصد
 (848  و 847جلسات  در    بررسي شده )

 

 انداز چشم

در چارچوب نظام نگر آينده جو، يادگیرنده و، كارآمد، اثربخش، مشاركت4141پرورش در افق ونظام راهبری و مديريت آموزش

 دهدميهای بالقوه و بالفعل را افزايش ظرفیت وری،منابع و به حداكثر رساندن بهرهامکانات و  است و با استفاده بهینه ازمعیار اسالمي 

 پرورش را درو؛ اهداف آموزشمندی از عوامل محیطيهگیری از فرايندها و تاكید بر پیامدها و تنظیم تعامالت بیروني و بهرو با بهره

المللي، محقق های محلي، ملي و بینسازماني خود در محیط سطوح مختلف مديريتي با پاسخگويي به نیازهای ذينفعان درون و برون

 سازد.مي
 

 اهداف

 هدف كلي: 

و ارتقای جايگاه و نقش راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادين درمديريت نظام تعلیم وتربیت  مستمر راهبری و بهبود

 و تعالي جامعه، پیشرفت پرورش به عنوان محور رشدوآموزش

 :يجزئ اهداف

 عموميرسمي نظام تعلیم وتربیت با موثر  تنظیم روابط اركان و عوامل سهیم و توسعه مشاركت و .4

 وپرورش در سطوح خرد وكالنبهینه سازی عوامل وعناصر نظام مديريتي آموزش ساماندهي و .3

 های تعلیم و تربیتتامین و بسط عدالت آموزشي در برخورداری از فرصت .2

 سازی برای دستیابي به مدرسه صالح زمینه .1

  هاروش و هارويه و ساختارها بازمهندسي و بازنگری .1

 استقرار نظام ارزشیابي و تضمین كیفیت در تعلیم و تربیت رسمي عمومي .3

 خانواده در ايفای نقش تربیتي خود متناسب با اقتضائات جامعه اسالميمديريتي های ها و مهارتتوانايي افزايش .3

  هاي اجراييسياست

 و چابک منعطف تفويض اختیار و برخورداری از ساختار نظام تشکیالتيافزايش كاهش تمركز و  .4

 ريزی و اجرا پذيری و تقويت نقش اركان سهیم و موثر و بخش غیردولتي در فرآيند سیاستگذاری، برنامهمشاركت .3

 محوری و ارتقای مديريت آموزشگاهي مدرسه .2

 انسجام بخشي به عوامل موثر در فرآيند تعلیم و تربیت با رويکرد سیستمي  .1

  با تأكید بر رفتار خالق و نوآورانه در عرصه مديريت آفريني و نوآوریتحول .1

 و جذب استعدادهای برترتوانمندسازی مديران تربیت و بهسازی منابع انساني با تاكید بر  .3

 های نويناز فناوریو هوشمندانه وری با تاكید بر استفاده بهینه افزايش بهره .3

 ت اخالقي تربیتي با تاكید بر نظام تربی -حاكمیت رويکرد فرهنگي  .8

 ساالری در انتصاب مديران تاكید بر نظام شايسته .3

 نگر برای دستیابي به سازمان يادگیرندهريزی راهبردی و آيندهبرنامه .44
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 اقدامات اساسي

های قانوني، مديريتي و نظارتي بهره گرفتـه  های اجرايي آن قادر است از ظرفیتمجموعه احکام ناظر به تحقق زيرنظام در تداوم سیاست

و موجبات كارآمدی و اثربخشي هرچه بهتر زيرنظام راهبری و مديريت را فراهم سازد. اين اقدامات در سه محـور اصـلي بـه شـرح ذيـل      

 باشد.مي

 ( ساختار و تشکيالت1

 پرورش موظف است:ووزارت آموزش

  ای اقـدام  ربـط بـه گونـه   یسازی ساختار اداری و تشکیالتي از سطح ستاد تا مناطق با همـاهنگي مراجـع ذ  نسبت به چابک

 پرورش مناطق كشور تا پايان برنامه هفتم متناسب با ساختار تقسیمات كشوری شود.ونمايد كه تعداد ادارات آموزش

 مثابـه كـانون تربیتـي محلـه بارعايـت اصـل       پذيری و ارتقای جايگاه مدرسـه بـه   در راستای رويکرد كاهش تمركز، مشاركت

 تربیتي به مدارس اقدام نمايد.و، نسبت به واگذاری حداكثر اختیارات آموزشيوپرورشحاكمیتي بودن آموزش

 تنـوع مـدارس را   منظور توسعه عدالت آموزشي، تقويت انسجام اجتماعي و همبسـتگي ملـي  تا پايان برنامه ششم توسعه، به ،

 كاهش دهد.

 ( فرايندهاي مديريت و راهبري آموزشي و تربيتي 2

 وظف است:پرورش مووزارت آموزش

 های اثربخش را طراحي و با تامین منابع مناسب، اجرا نمايد.ها و برنامهبرای ارتقای كیفیت مدارس دولتي طرح 

 ويـژه  ها و نهادهای سـهیم و مـوثر بـه   سازوكارهای الزم را برای تقسیم كار ملي و استفاده حداكثری از ظرفیت ساير دستگاه

 هماهنگي مراجع ذيربط طراحي و اجرا نمايد.رسانه ملي در ارتقای كیفیت مدارس با 

 هـای موجـود   سـازی كلیـه سـامانه   های مـرتبط نسـبت بـه توسـعه فنـاوری اطالعـات و يکپارچـه       با هماهنگي ساير دستگاه

از  نفعـان وپروش در سطوح اداری، آموزشي و تربیتي اهتمام ورزد، به طوری كه تا پايان برنامه ششم توسعه تمام ذیآموزش

 مند شوند.، تربیتي و اداری يکپارچه و با كیفیت و ارزان بهرهموزشيخدمات آ

 پرورش با تاكید بر رويکرد شايسته محـوری و ثبـات مـديريت    وشرايط احراز، انتصاب، ساماندهي و بکارگیری مديران آموزش

 وپرورش برساند.آموزشعالي در سطوح مختلف حداكثر تا پايان سال دوم برنامه ششم توسعه تدوين و به تصويب شورای

 ای عمل نمايد كه از ظرفیت معلمان كارآمد در همه مـدارس منطقـه بـا اولويـت منـاطق      گونهدر ساماندهي نیروی انساني به

 عمل آيد. كمتر توسعه يافته استفاده الزم به

 توسعه اقدام نمايد.وپرورش تا پايان سال سوم برنامه ششم وری در آموزشنسبت به طراحي و استقرار نظام بهره 

           تا پايان سال دوم برنامه ششم توسعه نسبت به طراحـي و اجـرای الگـوی اسـتفاده از ظرفیـت عوامـل سـهیم و مـوثر بـرای

 های سند تحول بنیادين اقدام نمايد.های زيرنظامعملیاتي كردن برنامه

 و حـداكثر تـا    روزآوری كـرده انه بازنگری و بـه گهای ششهای زيرنظامنقشه راه اجرای سند حول بنیادين را بر اساس برنامه

 پرورش برساند.وعالي آموزشپايان سال دوم برنامه ششم توسعه به تصويب شورای

 های تحول آفرين مندرج در زيرنظام راهبری و مـديريت تـدوين و حـداكثر ظـرف مـدت      قوانین موردنیاز برای اجرای برنامه

 .صالح برساندسال به تصويب مراجع ذیيک

         سازوكارهای الزم رابرای ارتقای حق خانواده درتربیت فرزندان، انتخـاب مدرسـه، نظـارت بـر كـاركرد مدرسـه، مشـاركت در

وپرورش حداكثرتا پايان سال دوم برنامه ششـم  های آموزشريزیها و برنامهگذاریای و حضور در سیاستهای مدرسهفعالیت

 وپرورش برساند.وزشعالي آمبیني و به تصويب شورایتوسعه پیش
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 ( پايش و ارزشيابي 3

 پرورش موظف است:ووزارت آموزش

 تا پايان سال دوم برنامه ششم نسبت به طراحي و استقرار نظام جامع ارزشیابي و تضمین كیفیت اقدام نمايد. 

اهنگي با سـازمان اداری و اسـتخدامي   در مواردی از اقدامات اساسي كه به موجب قوانین و مقررارت موضوعه، اخذ موافقت و يا هم تذكر:

 كشورالزامي است، وزارت آموزش و پرورش موظف است با موافقت و هماهنگي آن سازمان اقدام كند.
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 هاي زيرنظامبرنامه

مرتبط زيرنظام راهبری و مديريت راهکار به صورت مستقیم با  23پرورش، تعداد وراهکار سند تحول بنیادين آموزش 424از مجموع 

(، 3-3(، )3-4، )(3-1) (،1-2(، )1-3)(، 1-4، )(1-1، )(1-2، )(1-3، )(1-4(، )2-3) (،2-1) ،(2-2است كه عبارتند از: راهکارهای )

(4-8( ،)2-8( ،)1-8( ،)8-8( ،)3-8( ،)4-3( ،)1-3( ،)43-44( ،)4-42( ،)3-42( ،)3-41( ،)1-43( ،)4-48( ،)1-48( ،)2-43 ،)

برنامه  424( كه برای تحقق اين راهکارها، 3-33(، )1-33(،  )4-33(، )44-34)(، 3-34(، )1-34(، )2-34(، )3-34(، )1-43)

 ت كه در طول برنامه ششم و هفتم توسعه كشور بايد عملیاتي شوند.بیني شده اسپیش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 هدف عملياتي
تربيت وهاي نظام تعليمها و ظرفيتترويج و تعميق فرهنگ حيا، عفاف و حجاب متناسب با قابليت

 (2و  1رسمي عمومي )

 راهکار شماره

3-3 

اشاعه حيا، عفاف و پوشش ها در حفظ، تعميق و جلب مشاركت سازنده و اثربخش خانواده

 آموزاندانش

 هاعناوين برنامه رديف

1 
تهیه و تدوين چارچوب اداركي مناسـب بـرای فهـم و قرائـت مناسـب و يکسـان از عفـاف و پوشـش از منظـر          

 های دينيآموزه

 و حجاب سازی رفتار پايدار والتزام عملي خانواده و كاركنان مدرسه به فرهنگ عفافطراحي الگوهای نهادينه 2

3 
ها و ساير مراكز آموزشي مردم های علمیه، دانشگاهحوزه های آموزشي خانواده با همکاریطراحي و اجرای دوره

 نهاد محلي

 هاآفريني انجمن اولیا و مربیان مدرسه در مداخله فعال و موثر خانوادهتدوين سازوكارهای مناسب برای نقش 4
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 3 هدف عملياتي
تربيت وهاي نظام تعليمها و ظرفيتترويج و تعميق فرهنگ حيا، عفاف و حجاب متناسب با قابليت

 (2و  1رسمي عمومي )

 راهکار شماره

5-3 

ايراني  -طراحي و ارائه الگوي لباس و پوشش مناسب، متنوع، زيبا و آراسته مبتني بر فرهنگ اسالمي

 ايراني -براي مربيان و دانش آموزان پسر و دختر در راستاي تقويت هويت اسالمي 

 هاعناوين برنامه رديف

1 

آمـوزان  لباس و پوشش ويژه مربیـان و دانـش   های يکسان يا متنوعبازنگری قوانین و مقررات برای استفاده از طرح

هـای علمـي و   گیری از مطالعات تطبیقي و يافتـه با توجه به شرايط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادی كشور و با بهره

 پژوهشي

2 
ايرانـي و   -ها و الگوی لباس و پوشش مناسب، متنوع، زيبـا و آراسـته مبتنـي بـر فرهنـگ اسـالمي      تدوين ويژگي

 های فرهنگي در كشورآموزان و تفاوتمراحل رشد دانشمتناسب با 

  3 هدف عملياتي
هاي نظام تعليم و تربيت ها و ظرفيتترويج و تعميق فرهنگ حيا، عفاف و حجاب متناسب با قابليت

 (2و  1رسمي عمومي )

 راهکار شماره

 7-3 

سالمت جسمي و روحي  ـ تربيتي در كليه سطوح تحصيلي براي افزايش ايارائه خدمات مشاوره

 آموزاندانش

 هاعناوين برنامه رديف

1 
ای از دوره ابتدايي تا متوسطه دوم در حوزه سالمت جسمي و روحي برنامه ارائه خدمات جامع مشاوره

 آموزاندانش

 پرورشوآموزان در آموزشای در حوزه سالمت جسمي و روحي دانشبرنامه نظام ارجاع خدمات مشاوره 2

 ای در مدارس و استفاده از مشاوران متخصص مقیم در مدارس كشوربرنامه توسعه خدمات مشاوره 3
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 4 هدف عملياتي
هاي خانواده در ايفاي نقش تربيتي ها و مهارتتقويت بنيان خانواده و كمك به افزايش سطح توانايي 

 متناسب با اقتضائات جامعه اسالمي

 راهکارشماره

1-4 

آموزش و ارتقا مديريت خانواده در استفاده مناسب از ابزار رسانه در محيط خانواده همسو با اهداف 

 عمومىنظام تعليم و تربيت رسمي 

 هاعناوين برنامه رديف

1 
ای و توانمندسـازی  های آموزش خانواده )خودگام، خود محتوا، خودآموز( برای ارتقای سـواد رسـانه  تدوين پودمان

 هاخانواده در مواجهه هوشمندانه با رسانه

 اولیا و مربیانايجاد شبکه جامع آموزش خانواده در بستر فناوری اطالعات و رسانه با محوريت انجمن  2

 های آموزشي و تربیتي خاص خانواده توسط صدا و سیما با همکاری انجمن اولیا و مربیانتولید و پخش برنامه 3

  4 هدف عملياتي
هاي خانواده در ايفاي نقش تربيتي ها و مهارتتقويت بنيان خانواده و كمك به افزايش سطح توانايي

 اسالميمتناسب با اقتضائات جامعه 

 راهکارشماره

2-4 

ها و خانواده در تأمين هاي آموزشي براي تبيين نقش مدرسه، رسانهتدوين اصول راهنما و پودمان

پيش نيازهاي ورود كودک به مدرسه و ايجاد سازوكارهاي الزم براي هماهنگي و همسويي آنها با هم و 

 با اهداف نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي

 هابرنامهعناوين  رديف

1 
های ها پیش از ورود كودك به مدرسه مبتني برسنجش شايستگيهای آموزشي الزامي خانوادهتدوين دوره

 هاتربیتي والدين با استفاده از ظرفیت رسانه

 اندازی مراكز يادگیری محلي برای آموزش خانواده پیش از ورود كودك به دبستان با محوريت مدارسراه 2

 سازوكارهای الزم برای تقويت همسويي مدرسه، خانواده و رسانه با هماهنگي مراجع ذيربططراحي  3
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 4 هدف عملياتي
هاي خانواده در ايفاي نقش تربيتي ها و مهارتتقويت بنيان خانواده و كمك به افزايش سطح توانايي 

 متناسب با اقتضائات جامعه اسالمي

 راهکارشماره

3-4 

آموزشي براي تقويت فرهنگ تربيتي  تدوين برنامه جامع مشاركت خانواده و نهادهاي تربيتي و

 آموزانهاي پايه دانشها و تحقق شايستگيخانواده

 هاعناوين برنامه رديف

4 

يک تشکل ها و ستاد و تبديل شدن آن به ، استاندر سطوح مناطق اصالح ساختار انجمن اولیا و مربیان

ريزی آموزشي و تربیتي، ارزشیابي و برای تاثیرگذاری مستقیم و اثربخش در فرايند مديريت، برنامه غیردولتي

 نظارت درون مدرسه تا پايان سال دوم برنامه ششم توسعه

3 
با بازنگری در قوانین و مقررات نظام آموزشي و مدارس در ارتقای نقش خانواده به عنوان ركن سهیم و موثر 

 هاهای مدرسه به خانوادهها و واگذاری بخشي از فعالیترويکرد مشاركت حداكثری آن

2 
با  ای و بومي آنهاهای درسي و تربیتي مدارس براساس نیازهای اجتماعي، فرهنگي، منطقهتنظیم و اجرای برنامه

 ها درچارچوب نظام معیار اسالمي مشاركت خانواده

1 
های توانمند  در های غیردولتي و مردم نهاد )سمن( توسط متخصصان و خانوادهسازمانتشکیل، حمايت و توسعه 

 و پرورشهای مربوط به آموزشحوزه
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 4 هدف عملياتي
هاي خانواده در ايفاي نقش تربيتي ها و مهارتتقويت بنيان خانواده و كمك به افزايش سطح توانايي

 با اقتضائات جامعه اسالميمتناسب 

 راهکار شماره

4- 4 

هاى هاى آموزشى و تربيتى مدرسه، برگزارى دورهها در فعاليتافزايش ميزان مشاركت خانواده

زا براى همسوسازي پذير و آسيبهاى آسيباى به خانوادهآموزشى اثربخش، ارائه خدمات مشاوره

 هاى تربيتى خانواده و مدرسهاهداف و روش

 عناوين برنامه ها رديف

1 
های آموزشي، برای مشاركت در طراحي و اجرای برنامه "والدين همیار مدارس"های داوطلب تشکیل گروه

 پرورشي

2 

توسعه و ارتقای كیفیت خدمات مراكز راهنمايي و مشاوره خانواده با مشاركت نهادهای تخصصي كشور 

های های خانواده، بهسازی خدمات مشاوره در خانوادهمهارتها و )نیازسنجي جامع، تعیین سطح توانايي

 زا(پذير و آسیبآسیب

3 
ها، زا با همکاری شهرداریپذير و آسیبهای آسیبهای حمايتي آموزشي و فرهنگي برای خانوادهتهیه بسته

 كمیته امداد، و.... 

4 
زا با تاكید بر مناطق و آسیب پذيرآسيبهایخانوادهالعمر برای آموزی و يادگیری مادامهای سواداجرای برنامه

 گیری از ظرفیت ساير خانواده هامرزی، محروم و كمتر توسعه يافته با بهره

 های بدسرپرست، فرزندان طالق، كودكان كار، زنان سرپرست خانوارهای آموزشي ويژه خانوادهطراحي برنامه 5
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 5 هدف عملياتي
ها تربيت با كيفيت مناسب با توجه به تفاوتوهاي تعليمتامين و بسط عدالت در برخورداري از فرصت

 هاي دختران و پسران و مناطق مختلف كشورو ويژگي

 راهکارشماره 

1-5 

ويژه در مناطق محروم و نيازمند در حدامکان با مشاركت بخش غيردولتي دبستاني بهتعميم دوره پيش

 هاي قرآني و تربيت بدني و اجتماعي  با تأكيد بر آموزش

 هاعناوين برنامه رديف

1 
از منابع  پوشش صددرصدی دوره پیش دبستاني در برنامه ششم توسعه، در مناطق محروم و دو زبانه با استفاده

 گذاری مردم و ساير نهادهادولتي و در ساير مناطق با مشاركت و سرمايه

 دبستان در مناطق محروم و كمتر برخوردارتربیتي برای نوآموزان دوره پیشوتخصیص سرانه آموزشي 2

3 
محتوای آموزشي و ، مديريت يکپارچه، هدايت، نظارت و ارزشیابي دوره پیش از دبستان از حیث برنامه درسي

 های يادگیری مبتني بر فلسفه تعلیم و تربیت اسالميمحیط

 های قرآني، تربیت بدني و اجتماعيهای تربیتي منعطف و سیال با تاكید بر آموزشطراحي الگوی برنامه 4
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  5 هدف عملياتي
ها تربيت با كيفيت مناسب با توجه به تفاوتوهاي تعليمفرصتتامين و بسط عدالت در برخورداري از 

 هاي دختران و پسران و مناطق مختلف كشورو ويژگي

 راهکار شماره

2-5 

 در مناسب كيفيت برخوردار از و عمومي آموزش دوره كامل پوشش براي مقدمات تمهيد و ريزيبرنامه

 كشور مناطق تمام

 هاعناوين برنامه رديف

1 
های تشويقي و تنبیهي برای نامه تحقق پوشش كامل تحصیلي دوره آموزش عمومي و اتخاذ سیاستتدوين نظام

 آموزان و اولیای آنان با همکاری ساير عوامل سهیم و موثردانش

 التعلیم در جامعه محليتوانمندسازی و تفويض اختیار به مديران مدارس برای شناسايي و جذب افراد الزم 2

3 
ها، روستا مركزی و آموزش از راه روزیهای جايگزين ازجمله شبانهايجاد سازوكارهای مناسب جهت ارتقای روش

 دور
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 5 هدف عملياتي
 به توجه با مناسب كيفيت با تربيت و تعليم هايفرصت از برخورداري در عدالت بسط و تأمين

 ركشو مختلف مناطق و پسران و دختران هايويژگي و هاتفاوت

 راهکارشماره

3-5 

 و نشينشهرها، عشاير كوچ حاشيه روستاها، محروم، مناطق در ساكن آموزاندانش توانمندسازي 

 كيفيت با متنوع و  هاي آموزشيفرصت ايجاد بر تأكيد با ويژه، نيازهاي با زبانه دو مناطق همچنين

 هابرنامهعناوين  رديف

1 
های مهارتي متناسب با نیازهای ها و گسترش آموزشروزی و تجهیز مدارس و هنرستانتوسعه مدارس شبانه

 بومي در مناطق روستايي و عشاير و مناطق مرزی كشور

2 
 المللي، خیرين وآموزان حاشیه شهرها از طريق منابع دولتي، بینتدوين برنامه جامع حمايت از مدارس و دانش

 گذاری مدارس و موسسات غیردولتيمشاركت و سرمايه

3 
برنامه برای دوره پیش دبستاني و دبستان با سیستم آموزشي دوزبانه با همکاری های درسي و فوقتوسعه برنامه

 كانون پرورش فکری كودكان و نوجوانان

4 
به حاشیه شهرها در شهرهای  ايجاد سازوكارهای الزم برای اولويت بخشي به اختصاص نیروی انساني كارآمد

 بزرگ
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 هاي يادگيري در فرايند تعليم و تربيت رسمي عموميتنوع بخشي به محيط  6 هدف عملياتي

 راهکارشماره

4-6 

پرورش، وهاي آزاد وابسته به وزرات آموزشهاي موسسات و آموزشگاهساماندهي و مديريت بر فعاليت

هاي تحولي هاي آموزشي آنها همسو با اهداف و برنامهبازنگري و بازتوليد محتواي برنامه

هاي ذيربط پرورش و نظارت و ارزيابي مستمر بر عملکرد آنها و هماهنگي و همکاري با دستگاهوآموزش

 ربيت رسمي عموميهاي نظام تعليم و تهاي آزاد با اهداف برنامهبراي ايجاد همسويي ساير آموزشگاه

 هاعناوين برنامه رديف

1 
های آزاد مطابق اهداف و ...اسناد های آموزشي و تربیتي موسسات و آموزشگاهبازنگری و بازتولید محتوای برنامه

 های موفق آموزشي دنیا با هماهنگي مراجع ذيربطتحولي و با استفاده از نظام

2 

گذاری بخش غیردولتي ذيصالح در تاسیس موسسات و سرمايههای تشويقي برای افزايش تدوين بسته

درسي مدارس و مشاركت آنها در تکمیل و كیفیت هايي از برنامههای علمي آزاد بزرگ با واگذاری بخشآموزشگاه

 های مدارس در چارچوب برنامه درسي مليبخشي فعالیت

3 

ها برای پوشش كامل پرورش و ساير دستگاهساماندهي و ايجاد شبکه هماهنگ موسسات با مجوز آموزش و 

های رسمي، غیررسمي، مکمل و های مورد نیاز كودكان از اوان كودكي تا بزرگسالي در قالب آموزشآموزش

 ای و كشوریصورت منطقهالعمر بهيادگیری مادام

 های علمي آزاد و آموزشگاه های موسساتطراحي سیستم نظارت و پايش فعالیت 4

 های علمي آزادمديريت توسعه موسسات و آموزشگاه 5
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  7 هدف عملياتي
 –ويژه در ابعاد فرهنگي هاي پيشرفت محلي، به افزايش نقش مدرسه به عنوان يکي از كانون

 اجتماعي

 راهکار شماره

1- 7 

مدرسه به عنوان كانون كسب تجربيات تربيتي محله آفريني هاي الزم براي نقشفراهم آوردن زمينه

سازي تمام اي از جامعه اسالمي و حيات طيبه با تفويض اختيار و مسئوليت به آن و استانداردو جلوه

 ايها و عوامل درون مدرسهمؤلفه

 هاعناوين برنامه رديف

1 

مدارس( با رويکرد كاهش تمركز و افزايش نامه اجرايي ها )با تاكید بر آيیننامهبازنگری مقررات و آيین

ريزی و ارائه خدمات فرهنگي، هنری، اجتماعي، آموزشي و ورزشي تا پايان اختیارات اركان مدرسه جهت برنامه

 سال دوم برنامه ششم توسعه

2 
، فرهنگيها و مراكز پرورش و مدارس با ساير سازمانوراه همکاری متقابل آموزش طراحي برنامه عمل و نقشه

 مذهبي و ورزشي محالت

3 

توانمندسازی منابع انساني با تأكید بر ارتقاء و ثبات مديريت و اجرای سراسری برنامه تعالي مديريت مدرسه در 

تمام مدارس دوره متوسطه با رويکرد افزايش مسئولیت اجتماعي مديران و عوامل مدرسه تا پايان سال سوم 

 برنامه ششم توسعه

4 
وری فضاهای سازوكارهای امکان استفاده مشترك مدرسه ومحله از فضای مدرسه برای افزايش بهرهطراحي  

 وتربیتي با تأكید بر استفاده مشترك از نمازخانه و امکانات ورزشيآموزشي
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 7 هدف عملياتي
 –ويژه در ابعاد فرهنگي هاي پيشرفت محلي، به افزايش نقش مدرسه به عنوان يکي از كانون

 اجتماعي

 راهکار شماره

2- 7 

هاي نهادينه سازي و تقويت همکاري مدرسه با مراكز فرهنگي و علمي محله به ويژه مسجد وكانون

هاي مرتبط محله و آموزان برنامهدانشهاي علميه و مشاركت فعال مديران، معلمان و مذهبي و حوزه

 مند و اثربخش روحانيون توانمند و مبلغان مذهبي با تجربه در مدرسهنيز حضور نظام

 هاعناوين برنامه رديف

1 
ها عنوان پايگاه اطالعاتي محله با مشاركت و همکاری ساير دستگاهسازی برای ارتقای جايگاه مدرسه بهظرفیت

 آموزی و ورزشي و مراكز محله جهت ارائه خدمات بهداشتي، فرهنگي، آموزشي، اجتماعي، سواد

2 
ها و حوادث طبیعي )به بحرانتقويت نقش اساسي مدرسه در توسعه و پیشرفت محله و مشاركت در امداد 

 عنوان پايگاه معین محله(

3 
آموزی مدرسه در محله و واگذاری نقش و مسئولیت به آنها های دانشبازتعريف نقش تعاملي شوراها و تشکل

 های فرهنگي و اجتماعي محلهبرای مشاركت در فعالیت

4 
روحانیون توانمند و مبلغان مذهبي با تجربه در مند و اثربخش ايجاد سازوكارهای الزم برای  حضور نظام

 ها و مراكز ذيربط.مدرسه با همکاری دستگاه
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 8 هدف عملياتي

آموزان در رشد و افزايش مشاركت نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي و مدرسه و معلمان و دانش

فرهنگي، اجتماعي در سطح محلي و ملي به عنوان نهاد مولد هاي ديني، تعالي كشور در عرصه

 سرمايه انساني، فرهنگي، اجتماعي و معنوي

 راهکار شماره

1- 8 

اصالح، ارتقا و تغيير نگرش به آموزش و پرورش به عنوان سازمان فراگير و نيروي اثرگذار اجتماعي 

 جتماعيدر خدمت اهداف رشد و تعالي كشور به ويژه اهداف فرهنگي و ا

 هاعناوين برنامه رديف

گذاران به تبیین و ترويج  نقش و تاثیر آموزش و پرورش در فرايند توسعه كشور، و ترغیب سرمايه 1

 گذاری در نظام تعلیم و تربیت با توجه به پیامدهای مادی و معنوی آنسرمايه

های پرورش در عرصه وموثر آموزشها و ايجاد سازوكارهای الزم جهت حضور بازنگری اهداف و مأموريت 2

 های اجتماعيسازی و كاهش آسیباجتماعي و فرهنگي برای مصون

های آموزی برای حضور فعال و اثربخش در عرصههای دانشسازماندهي معلمان و استفاده از ظرفیت تشکل 3

 ديني، فرهنگي و اجتماعي 

 معلمان برای حل مشکالت ملي و محليآموزان و های علمي و پژوهشي دانشتقويت فعالیت 4
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 8 هدف عملياتي

آموزان در رشد و تربيت رسمي عمومي و مدرسه و معلمان و دانشوافزايش مشاركت نظام تعليم

هاي ديني، فرهنگي، اجتماعي در سطح محلي و ملي به عنوان نهاد مولد تعالي كشور در عرصه

 (7و  2، 5انساني، فرهنگي، اجتماعي و معنوي )سرمايه 

 راهکار شماره

 3-8 

هاي هاي رسمي و قانوني مرتبط با اتکا به ظرفيتآموزان در تشکلبسترسازي براي حضور فعال دانش

هاي علمي و فرهنگي و انجمن آموزي، كانونپرورش از قبيل بسيج دانشودرون و برون آموزش

 آموزان.اسالمي دانش

 هاعناوين برنامه رديف

1 
آموزی در مدرسه های دانشآموزان و تشکلهای دانشاصالح قوانین و مقررات برای افزايش اختیارات و مسولیت

 تا پايان سال سوم برنامه ششم توسعه

2 
در  آموزیهای دانشها و تشکلآموزان درفعالیتگذاری حضور موثر دانشطراحي ساز و كارهای الزم برای ارزش

 هافرايند ارزشیابي تحصیلي و تربیتي آن

3 

های ايجاد سازوكار مناسب برای استفاده از فضای مدرسه در ساعات غیررسمي آموزش توسط تشکل

آموزی برای ارائه خدمات آموزشي، های اسالمي و مجلس دانشهای علمي و فرهنگي، انجمنآموزی، كانوندانش

 آموزان و مردم محله فرهنگي و اجتماعي به ساير دانش

4 

های ها و نهادهای مرتبط با تشکلهای سازمانها و فعالیتافزايي برنامهو همايجاد هماهنگي، همسويي 

های آنها با رعايت اصول آموزشي و تربیتي مدارس با محوريت معاونت پرورشي و آموزی و رصد فعالیتدانش

 فرهنگي
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  8 هدف عملياتي

آموزان در رشد و تربيت رسمي عمومي و مدرسه و معلمان و دانشفزايش مشاركت نظام تعليم و 

هاي ديني، فرهنگي، اجتماعي در سطح محلي و ملي به عنوان نهاد مولد تعالي كشور در عرصه

 سرمايه انساني، فرهنگي، اجتماعي و معنوي

 راهکار شماره

4- 8 

وتربيت رسمي  عمومي در م تعليمفراهم آوردن سازوكار قانوني براي حضور فعال و موثر مسولين نظا

ساز فرادستي به عنوان يکي از اركان تعالي و پيشرفت همه جانبه و نهادهاي سياستگذار و تصميم

 پايدار كشور

 هاعناوين برنامه رديف

1 
ها با سازمان ، نهادها وهاافزايي دستگاه، همسويي و همطراحي سازوكارهای قانوني و ايجاد هماهنگي

های آنها بر اساس تقسیم كارملي و ارائه پرورش برای تحقق سند تحول بنیادين  و رصد فعالیتوآموزش

 گزارش به شورای عالي انقالب فرهنگي

2 

پرورش در شوراها و نهادهای سیاستگذار وسازی برای حضور موثر و عضويت مديران ارشد آموزشظرفیت

توسعه مديريت و سرمايه انساني، كمیسیون فرهنگي مجمع تشخیص ويژه؛ شورای حقوق و دستمزد، شورای به

عالي انقالب فرهنگي با هماهنگي های توسعه كشور و كمیسیون معین شورایمصلحت نظام، ستاد برنامه

 مراجع ذيربط تا پايان برنامه ششم توسعه

پرورش وعالي آموزشها با شورایپرورش استانوطراحي سازوكار قانوني برای ارتباط سازماني شوراهای آموزش 3

 جهت ارتقای نقش شوراها در سطح ملي
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 8 هدف عملياتي

آموزان در رشد و فزايش مشاركت نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي و مدرسه و معلمان و دانش

محلي و ملي به عنوان نهاد مولد هاي ديني، فرهنگي، اجتماعي در سطح تعالي كشور در عرصه

  سرمايه انساني، فرهنگي، اجتماعي و معنوي

 راهکار شماره

8-8 

مشاركت فعال آموزش و پرورش در مواجهه با نيازهاي فوري و عمومي جامعه از قبيل شيوع 

مقررات، حفظ و پاكيزگى محيط زيست، وهاى فراگير، زلزله، رفع بيسوادى، حاكميت قوانينبيمارى

ها، اردوهاي هاي خيرخواهانه مردمي و انقالبي از طريق برگزاري دورهخدمت به محرومين، حركت

 آموزانسازي مربيان و دانشو توجيهي براي آماده آموزشي

 هاعناوين برنامه رديف

1 
هـای اجتمـاعي و امـور خیريـه بـرای      ايجاد هماهنگي با نهادها و دستگاه های ذيربط و طراحي و اجرای فعالیت

 پذيرش نقش و مشاركت معلمان و دانش آموزان در مواجهه با نیازهای فوری و عمومي جامعه 

2 
در مواجهـه بـا   آمـوزی  های دانـش پذيری مربیان و تشکلطراحي، سازماندهي، توانمندسازی و تقويت مسئولیت

 نیازهای فوری و عمومي جامعه

  8 هدف عملياتي

آموزان در رشد و افزايش مشاركت نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي و مدرسه و معلمان و دانش

فرهنگي، اجتماعي در سطح محلي و ملي به عنوان نهاد مولد هاي ديني، تعالي كشور در عرصه

  سرمايه انساني، فرهنگي، اجتماعي و معنوي

 راهکار شماره

8-8 

 -رسانه  ملى -به ويژه –هارسانه ظرفيتاستفاده ازتعامل اثربخش با مراكز فرهنگى و اجتماعى و 

توليد سرمايه اجتماعى و فرهنگى و تربيت رسمى عمومى در وبراى تبيين جايگاه نظام تعليم

 انگارى نقش آن در سرنوشت آينده كشور از منظر معارف اسالمىجلوگيرى از كوچك

 هاعناوين برنامه رديف

1 

های های مراكز فرهنگي كشور، مراكز رسانه ملي و استاني ديداری و شنیداری و شبکهشناسايي كلیه ظرفیت

براى تبیین جايگاه نظام تعلیم و تربیت رسمى عمومى و جلوگیری از  های آنهاگیری از قابلیتمجازی برای بهره

 سازهای تضعیف كنننده اين نهاد سرنوشتنشر مطالب و برنامه

2 

های رسـانه ملـي   های رسانه ملي از منظر همسويي با فلسفه تعلیم و تربیت اسالمي و رصد فعالیتارزيابي برنامه

عـالي  بنیادين و كمک به توسعه نظام تعلیم و تربیـت و ارائـه گـزارش بـه شـورای     و محلي در ترويج سند تحول 

 انقالب فرهنگي به صورت ساالنه
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 جلب مشاركت اركان سهيم و مؤثر و بخش عمومي و غيردولتي در تعليم و تربيت رسمي عمومي  8 هدف عملياتي

 راهکار شماره

1-8 

 براي بسط معنوي، و مادي از اعم الزم انگيزشي و تشويقي ساز و كارهاي و قانوني تسهيالت ايجاد

 بـا  آمـوزان دانش بين و در جامعه در جوييمشاركت و پذيريمشاركت تعاون، و نيکوكاري فرهنگ

 و مجـالت  هـاي درسـي،  كتـاب  ظرفيـت  از مناسـب  استفاده بر تأكيد با ديني هايآموزه از الهام

 جهادي اردوهاي برگزاري و آموزشي هايرسانه

 هاعناوين برنامه رديف

1 
هـای خیريـه و تعـاوني در جامعـه بـا اسـتفاده از       آموزان برای مشاركت در فعالیتتوانمندسازی و تشويق دانش

 های تربیتيهای آموزشي و فعالیتهای درسي ورسانهظرفیت برنامه

2 
آمـوزان وارائـه   جويي در جامعه و در بین دانشنیکوكاری و تعاون و مشاركتهای ارزيابي فرهنگ تدوين شاخص

 راهکارهای ارتقای فرهنگ نیکوكاری و تعاون

3 
هـای زنـدگي بـرای برگـزاری     های بسط فرهنگ نیکوكاری و تعاون در قالب تقويت آموزش مهارتتدوين برنامه

 مفید و موثر اردوهای جهادی

 و تقويت و ارتقای نقش اركان سهیم و موثر در فرآيند تعلیم و تربیت گسترش مدارس هیئت امنايي 4

 تربيت رسمي عمومي وجلب مشاركت اركان سهيم و مؤثر و بخش عمومي و غيردولتي در تعليم 8 هدف عملياتي

 راهکار شماره

4-8 

 تقويت و گسترش مدارس غيردولتي با اصالح و بازنگري قوانين و مقررات موجود

 هاعناوين برنامه رديف

 بندی مدارس و مراكز غیردولتيايجاد نظام رتبه 1

 ارتقا و پايش اثربخشي آموزشي و پرورشي مدارس غیردولتي  2

3 
گذاران حقیقي و حقوقي غیردولتـي بـرای تقويـت و گسـترش فضـاهای      های سرمايهشناسايي  و جذب ظرفیت

 با اصالح و بازنگری قوانین و مقررات موجودآموزشي، پرورشي و ورزشي در سطح منطقه و استان 
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 11 هدف عملياتي

درسي تربيت معلم با تأكيد بر كارورزي و  ها و بازتنظيم اصول حاكم بر برنامهبازمهندسي سياست

درسي برنامهاي معلمان در سطح ملي و جهاني با مقتضيات الگوي هاي حرفهانطباق سطح شايستگي

هاي جذب، تربيت و هاي مناسب براي ارتقاي شيوهدر نظام تعليم و تربيت و طراحي سياست

 نگهداشت معلمان در آموزش و پرورش 

 راهکار شماره

12-11 

هاي نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي براي افزايش كارآيي و ها و برنامهسازي سياستبهينه

با تأكيد بر بازنگري جداول آموزشي و محتواي كتب درسي، اثربخشي مدارس خارج از كشور 

 سازي فضاي فيزيکي اين مدارس.بکارگيري نيروهاي متعهد، توانمند و مجرب و متناسب

 هاعناوين برنامه رديف

1 
منظور جلب مشاركت بخش غیردولتي در ساخت و اداره مدارس با اصالح اساسنامه مدارس خارج ازكشور به

 رعايت  قوانین مدارس غیردولتي 

2 

های جذب و اعزام نیروی انساني به مدارس خارج از كشور با هدف ارتقای ها و برنامهبازنگری در سیاست

بومي، ثبات نسبي و كاهش پرورشي، استفاده حداكثری از نیروهای واجد شرايط وهای كیفیت آموزشيشاخص

 درصد تا پايان برنامه ششم توسعه 14تعداد نیروهای اعزامي به میزان 

3 

پذيری و مدارس خارج از كشور با رويکرد انعطاف درسيو محتوای كتب بازنگری در جدول مواد درسي 

تاكید بر حفظ و  پاسخگويي به نیازهای محلي و اخذ استانداردهای الزم نظام آموزشي كشورهای میزبان با

 تقويت هويت ايراني اسالمي

4 
های درسي ويژه جمهوری اسالمي ايران مبتني بر سند تحول الملل و تدوين برنامهطراحي نظام آموزش بین

 پرورش تا پايان سال سوم برنامه ششم توسعه وعالي آموزشبنیادين و تصويب آن در شورای

5 
جمهوری اسالمي در داخل و خارج كشور )باالخص كشورهای اسالمي( برای الملل توسعه و ايجاد مدارس بین

 آموزان ايراني و غیرايراني جذب و آموزش دانش
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 13 هدف عملياتي

 

هاي تربيتي پرورش استان، مناطق و مدارس در تقويت فعاليتوافزايش نقش شوراهاي آموزش

 هاي مليها و برنامهمدرسه در چارچوب سياستاستان، منطقه و 

 راهکار شماره

 1-13 

ها، مناطق و پرورش استانومقررات موجود در راستاي تقويت نقش شوراهاي آموزشواصالح قوانين

 مدارس، متناسب با مقتضيات تربيتي

 هاعناوين برنامه رديف

1 

هــا و منــاطق و تــدوين و اصــالح هــا، شهرســتانپــرورش اســتانوبــازنگری قــانون تشــکیل شــوراهای آمــوزش

، توانمندسازی و اسـتفاده بهینـه از ظرفیـت    وریمنظور كاهش تمركز،  افزايش بهرههای اجرايي آن بهنامهآيین

 قانون شوراها

 پرورشوتوانمندسازی اعضای شوراهای آموزش 2

 ها در سطح ملي  مناطق و استانپرورش وايجاد هماهنگي و افزايش اثربخشي شوراهای آموزش 3
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 13 هدف عملياتي

 

هاي تربيتي پرورش استان، مناطق و مدارس در تقويت فعاليتوافزايش نقش شوراهاي آموزش

 هاي مليها و برنامهاستان، منطقه و مدرسه در چارچوب سياست

 راهکار شماره

2-13 

آموزان( با تفويض كارآمدي شوراهاي درون مدرسه )مانند شوراي معلمان و شوراي دانشافزايش 

برخي از اختيارات اداره و مدرسه به آنان و فراهم آوردن زمينه مشاركت بيشتر ايشان در فرآيند 

 تعليم و تربيت مدرسه

 هاعناوين برنامه رديف

1 
پذيری در بین اركان مدرسه و پذيری و مسولیتمشاركت، جوييافزايش انگیزه و تقويت فرهنگ مشاركت

 بازنگری در ضوابط ارزشیابي بر اساس میزان مشاركت و پاسخگويي آنان

2 
آموزی و تقويت توانمندسازی وآموزش اعضای شورای مدرسه، شورای معلمان و اعضای شورا و مجلس دانش

 ای در سطح استان و كشورتعامالت بین مدرسه

3 

ها با رويکرد تفويض اختیارات ادارات استان و منطقه و افزايش اختیارات شورای نامهدر ضوابط و آيین بازنگری

، نظارت بر عملکرد مدرسه و معلمان برای مشاركت در طراحي، اجرا و ارزشیابي برنامه آموزشي و درسي

 هامعلمان و كاركنان مدرسه به همراه افزايش ضمانت اجرايي تصمیمات آن

 15 هدف عملياتي
 تربيت و تعليم نظام در انساني علوم كارآمدي و كيفيت افزايش جايگاه، ارتقاي محتوا، اصالح

 اسالمي معيار نظام چارچوب در ديني مباني بر مبتني عمومي رسمي

 راهکار شماره

6-15 
 كشور سراسر انسانى در علوم خاص تربيتى آموزشى هاىمجموعه و مدارس تقويت و گسترش

 هاعناوين برنامه رديف

1 
های علوم انساني و مدارس علوم و معـارف اسـالمي   اصالح ضوابط توسعه كمي و ارتقای كیفي مدارس و مجتمع

 متناسب با اقتضائات اجتماعي و فرهنگي جامعه

2 
آمـوزی بـا مشـاركت و    های پژوهشي درحوزه علـوم انسـاني در پـژوهش سـراهای دانـش     طراحي وتدوين برنامه

 های علوم انساني  گذاری مراكز و انجمنسرمايه

3 
های علوم انساني و مدارس علـوم و  ريزی و ايجاد تسهیالت برای هويت و جذب استعدادهای برتر به رشتهبرنامه

 معارف اسالمي
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 بخش، پويا و بالندهتغيير و نوآوري در نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي با رويکرد تعالي   18 هدف عملياتي

 راهکار شماره

1- 18 

سازي فرهنگ سازماني بر اساس معيارهاي اخالق اسالمي با تأكيد بر تقويت روحيه اخوت مناسب

 آموزش مستمر و تعاون، خالقيت و

 هاعناوين برنامه رديف

1 

پذيری، تقويت تعهد و تعلـق  هايي نظیر انطباقتدوين چارچوب و معیارهای فرهنگ سازماني با تبیین شاخص

ايرانــي، پــژوهش محــوری و –ســازماني، انســجام در ماموريــت و اهــداف، خالقیــت، تقويــت هويــت اســالمي

های مندرج در سند مبتني بر ارزش …منکر، حسن ارتباط جمعي وپذيری، امر به معروف و نهي از مشاركت

 تحول بنیادين از سطح ستاد تا مدرسه

 تدوين و استقرار برنامه اجرايي ارتقای فرهنگ سازماني ويژه مدرسه با تأكید بر تقويت روحیه اخوت و تعاون 2

3 

بر عوامل سازمان جهت افزايش اعتمـاد  ، نظارت و ارزشیابي های سازماني شفاف برای مديريتطراحي سیستم

متقابل و روحیه اعتماد بنفس در بین فرهنگیان در سطوح مختلف از ستاد تا مدرسه بـا اسـتفاده از ظرفیـت    

 های نوينفناوری

4 
ساالری در انتصاب مديران از سطح ستاد تا مديريت مدرسه و پرهیـز از اعمـال سـلیقه    تدوين الگوی شايسته

 جناحي در عزل و نصب مديرانهای سیاسي و 
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 بخش، پويا و بالنده تغيير و نوآوري در نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي با رويکرد تعالي 18 هدف عملياتي

 راهکار شماره

5-18 

بالندگي معنوي و پرورش در راستاي تربيت جامعه و واستقرار نظام خالقيت و نوآوري در آموزش

 آموزان خالق و نوآور و كارآفريناخالقي و حمايت مادي و معنوي از مديران، مربيان و دانش

 هاعناوين برنامه رديف

 پرورشوهای خالقیت و نوآوری در آموزشنامه و شاخصتدوين نظام 1

2 
آموزان مديران، مربیان و دانش نوآورهای خالق و گیری از ايدههای تشويقي برای حمايت و بهرهتدوين بسته

 سازی آنهاو تالش برای تجاری خالق و نوآور و كارآفرين

3 
های تدريس نوآورانه و تحول در ايجاد محیط كارگیری روشای و خالق برای بهجذب و تربیت معلمان حرفه

 آموزان در كالس درس و مدرسه  رشد دهنده خالقیت و نوآوری دانش

4 
تدوين برنامه تعامل مدارس وپژوهش سراها با موسسات رسمي مروج و حامي نوآوری و خالقیت نظیر 

 های نوين های دانش بنیان، صنايع مرتبط با فناوریهای علم وفناوری، شركتپارك

 ی كارآفرينان مدرسه با استفاده از بستر فناوری اطالعات برای تعامل و توسعه فرهنگ كارآفريني ايجاد شبکه 5
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 استقرار نظام ارزشيابي و تضمين كيفيت در تعليم و تربيت رسمي عمومي 18 هدف عملياتي

 راهکار شماره

 3- 18 

سازي عملکرد و ارتقا منظور شفافبندي مدارس و مؤسسات آموزش و پرورش بهايجاد نظام رتبه

 هاي رقابت منطقى و علمى بين آنانكيفيت و تقويت انگيزه

 هاعناوين برنامه رديف

1 
هـای آن در ارزشـیابي عملکـرد    طراحي نظام ارزشیابي عملکرد مدارس و موسسـات آموزشـي و تـاثیر يافتـه    

 های آموزشياساس استانداردمديران و معلمان بر 

2 
تدوين برنامه حمـايتي و تـامین اعتبـارات ويـژه بـرای ارتقـا و تضـمین كیفیـت مـدارس منـاطق محـروم و            

 التوجهالزم

3 
پـذير كـردن مـدارس تـا     تدوين و اجرای نظام رتبه بندی مدارس و ارتقای مستمر كیفیت در راستای رقابـت 

 پايان برنامه ششم توسعه   

 استقرار نظام ارزشيابي و تضمين كيفيت در تعليم و تربيت رسمي عمومي 18 عملياتيهدف 

 راهکار شماره

4- 18 

هاي كيفيت جهاني در چارچوب معيارهاي اسالمي و معرفي الگوي ارتقا جايگاه ايران در ارزيابي

 تعليم و تربيت اسالمي به جهان

 هاعناوين برنامه رديف

1 
المللي در ساختار پژوهشگاه مطالعات مركز پايش و ارزشیابي  ملي و بینبازمهندسي و تقويت 

 پرورشوآموزش

 المللي  های تربیتي برای عرضه در مراكز و محافل بینتجربیات و مورد كاوی تولید و انتشار نظريات، 2

3 
معلمان در مجامع و  آموزان وتدوين برنامه برای تربیت افراد مرجع، كارشناسان مجرب و حضور موثر دانش

 الملليهای بینرقابت

4 
المللي آموزش و پرورش )ديپلماسي آموزشي( با اولويت جهان طراحي و استقرار برنامه تقويت روابط بین

 اسالم

 های ارزيابي كیفیت جهاني در چارچوب نظام معیار اسالميهای ملي با معیارها و شاخصانطباق برنامه 5
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بخشي به منابع مالي، مديريت مصارف متناسب با نيازهاي كمي و كيفي تأمين تخصيص و تنوع 22 هدف عملياتي

 نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي

 راهکار شماره

 7- 22 

نظام از  گذاري و نظارتيتقويت مشاركت عمومي در آموزش و پرورش با حفظ كاركردهاي سياست

 هاي آموزشي آنانطريق تسهيل تأسيس مدارس غيردولتي و حمايت از فعاليت

 عناوين برنامه ها رديف

 پرورشوطراحي و استقرار نظام جامع مشاركت در آموزش 1

2 
هـای آموزشـي در مـدارس غیردولتـي و     كارهای تنوع بخشي و ايجاد انعطاف در اجـرای برنامـه  وطراحي ساز

 های مدارس مذكورفرهنگي و تربیتي بر فعالیتنظارت 

3 
هـای قـانون تاسـیس مـدارس     بازنگری و تسهیل ضوابط تاسـیس مـدارس غیردولتـي و بکـارگیری ظرفیـت     

 غیردولتي برای توسعه و حمايت از آنها

4 
بـرای ارتقـا،   نامه استفاده از ظرفیت و امکانات مدارس غیردولتي و خريد خدمات از آنها تدوين و استقرار نظام

 حمايت و گسترش كمي و كیفي مدارس دولتي
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 هاها و روشبازنگري و بازمهندسي ساختارها و رويه 21 هدف عملياتي

 راهکارشماره

3- 21 

 به آموزاندانش هدايت منظور به استعداديابى و تحصيلى هدايت جامع نظام استقرار و طراحى

 استعدادها، با متناسب كشور آينده و حال موردنياز هايمهارت و حِرَف ها،رشته سوى

 آنان هاىتوانايى و مندىعالقه

 عناوين برنامه ها رديف

1 
گانه تربیتي های ششابتدايي و متوسطه در ساحتپیش دبستاني، تدوين برنامه جامع استعداديابي در دوره 

 آموزان برای كشف استعدادهای دانش

2 
ها آموزان در پايه نهم برای انتخاب و توسعه متوازن رشتهتدوين و استقرار نظام جامع هدايت تحصیلي دانش

 های ذيربطمتناسب با آمايش سرزمین با مشاركت دستگاه

3 
پژوهانه برای شناسايي نیازهای حال و آتي جامعه و هدايت تحصیلي آيندهپايش مستمر مطالعات 

 آموزان در تعامل با دستگاه های ذيربطدانش

 آموزانتاسیس و توسعه مراكز دولتي و غیردولتي استعداديابي و هدايت تحصیلي و شغلي دانش 4

  هاروش و هارويه و ساختارها بازمهندسي و بازنگري 21هدف عملياتي

 راهکارشماره

4-21 

 اين در نقش معلمان افزايش و اسالمي مباني بر مبتني تربيتى مشاوره و راهنمايي نظام استقرار 

 تحصيلى هاىتمام پايه در تخصصي وظايف ايفاي براي متخصص مشاوران كارگيريبه و زمينه

 هاعناوين برنامه رديف

1 
از دوره ابتدايي تا پايان دوره متوسطه بـا مشـاركت معلمـان و     تدوين برنامه جامع راهنمايي و مشاوره تربیتي

 مراجع تخصصي

 توسعه موسسات و مراكز غیردولتي  راهنمايي و مشاوره تربیتي   2

3 
هـای تربیتـي حـین    ها برای مداخلـه آنهـا در مشـاوره   های آموزشي ويژه معلمان در تمامي دورهتدوين بسته

 آموزش
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 هاها و روشبازنگري و بازمهندسي ساختارها و رويه 21هدف عملياتي

 راهکارشماره

7- 21 

هاى آموزشى و تربيتى به منظور اعمال مديريت اولويت بخشى به رويکرد مديريت مجتمع

براى ارتقاى آموزان و ايجاد فرصت بيشتر يکپارچه تربيتى در طول مدت تحصيل دانش

 هاى آموزشى و تربيتىفعاليت

 هاعناوين برنامه رديف

1 
ريـزی آموزشـي و   تدوين برنامه و ضوابط متناسب با اقتضائات ساختاری، مديريتي، نیروی انسـاني و برنامـه  

 های آموزشي و تربیتيتربیتي، در مجتمع

2 
هـای  غیردولتي در تاسیس و گسترش مجتمـع گذاری مدارس تدوين نظام حمايتي و تشويقي برای سرمايه

 آموزشي و تربیتي غیردولتي

3 
 34تربیتي دولتي بـه میـزان   وهای آموزشيبازمهندسي استقرار و ساماندهي مدارس برای گسترش مجتمع

 درصد مدارس موجود تا پايان برنامه ششم توسعه

 هاروشها و بازنگري و بازمهندسي ساختارها و رويه 21هدف عملياتي

 راهکارشماره

 12-21 

 با و اقليمي شرايط به توجه و انعطاف رعايت با تحصيلي سال تقويم ساماندهي و بازطراحي

 تعطيالت سازيبهينه بر تأكيد

 عناوين برنامه ها رديف

1 
براساس شـرايط   ساماندهي تقويم سال تحصیلي با رويکرد توزيع تعطیالت تابستاني در طول سال تحصیلي

 های ذيربطاقلیمي مناطق با هماهنگي دستگاه
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 22هدف عملياتي

 

ارتقا و بهبود مستمر كيفيت نظام كارشناسي، مديريت وراهبري آموزشي و تربيتي در نظام 

 تعليم و تربيت رسمي عمومي

 راهکارشماره 

1-22 
 در سطوح مختلف مديريت نظام تعليم و تربيت رسمي عمومينهادينه كردن برنامه محوري 

 هاعناوين برنامه رديف

1 
هـای كـالن و راهبـردی در    محـوری و التـزام بـه برنامـه     اشاعه فرهنگ برنامهايجاد سازوكارهای الزم برای 

 سطوح مختلف مديريتي  

2 
از ستاد تا مدرسه با تاكید بر كـاهش  ريزی در سطوح مختلف سازماني بازنگری و استقرار نظام جامع برنامه

 ایتمركز و استفاده بهینه از ظرفیت شوراهای استاني و منطقه

3 
هـای سـند   پرورش مبتني بـر برنامـه زيرنظـام   وهای توسعه پنج ساله و سالیانه وزارت آموزشتدوين برنامه

 تحول بنیادين

4 
در سـطوح مختلـف و پیونـد آن بـا نظـام ارزيـابي       ای هـای دوره ها و ارائه گـزارش پايش و ارزشیابي برنامه

 عملکرد كاركنان و سازمان

5 
هـا  های فناوری در كنترل پروژه و مديريت هوشـمند برنامـه  گیری از ظرفیتطراحي و استقرار سامانه بهره

(BI) 

 ایمنطقهطراحي سازوكارهای الزم برای توزيع منابع مالي متناسب با برنامه در سطح ملي، استاني و  6
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 22هدف عملياتي

 

ارتقا و بهبود مستمر كيفيت نظام كارشناسي، راهبري و مديريت آموزشي و تربيتي در نظام  

 تعليم و تربيت رسمي عمومي

 راهکارشماره

 5-22 
 كارآمد و اثربخشاصالح ساختار اجرايي و كاهش تعداد واحدهاي اداري، متناسب با مديريت 

 عناوين برنامه ها رديف

1 
بازمهندسي و تدوين ساختار و فرايندهای آموزش و پرورش متناسب با نقش و ماموريت جديد مـدارس در  

 پذيریراستای سند تحول بنیادين و با تأكید بر اصول كاهش تمركز و مشاركت

2 
پـرورش متناسـب بـا نقـش و     وسـاختار آمـوزش  های قانوني موردنیاز بـرای اصـالح   تهیه و تصويب ضمانت

 های جديد توسط مراجع ذيربطماموريت

 های غیرضرورگریپرورش و كاهش تصدیوطراحي و استقرار نظام جامع دولت الکترونیک در آموزش 3

4 
 سـپاری تـا  پرورش با رويکرد مشاركتي و بـرون وسازی ساختار ادارات آموزشای چابکتدوين برنامه مرحله

 پايان برنامه ششم توسعه
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 22 هدف عملياتي
ارتقا و بهبود مستمر كيفيت نظام كارشناسي، راهبري و مديريت آموزشي و تربيتي در نظام 

 تعليم و تربيت رسمي عمومي

 راهکارشماره

6-22 

هاي الهي پيشگامي آنان در ارزشساالري و گزينش مديران درسطوح مختلف براساس شايسته

 و انساني و معيارهاي علمي، كارآمدي و باور به اهداف نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي

 هاعناوين برنامه رديف

 ساالری، كارآمدی و اثربخشي  بازنگری ضوابط انتخاب، انتصاب مديران از ستاد تا مدرسه با رويکرد شايسته 1

2 
ارتباطي مديران مدارس برای دسترسي به اطالعات و تجربیات مديريتي )سیسـتم   طراحي و استقرار شبکه

 مديريت دانش(

 ای مديران سطوح مختلف )از ستاد تا مدرسه( با رويکرد بالندگي شغليبندی حرفهرتبه 3

در طراحي و اجرای نظام آموزشي مديران در دانشگاه فرهنگیان و جذب استعدادهای برتر و واجـد شـرايط    4

 مشاغل مديريتي
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 :استلزامات 

را براساس مفاد اين  مراكز خودو ها، ادارت كل سازمان ،هامعاونتساالنه های پرورش موظف است كلیه برنامهووزارت آموزش .1

 نمايد. اجرا زيرنظام تنظیم و

راهبری و مديريت، استلزامات حقوقي، قانوني و های زيرنظام پرورش موظف است برای تحقق اهداف و برنامهووزارت آموزش .2

 آورد.ربط حداكثر تا پايان سال دوم برنامه ششم توسعه فراهم ها و مراجع ذیپشتیباني آن را با مشاركت ساير دستگاه

پرورش وهای مرتبط در وزارت آموزشها و فعالیتاعتبار موردنیاز برای اجرای مفاد اين برنامه از سرجمع اعتبارات برنامه .3

های سنواتي وزارت منابع موردنیاز در بودجه ربط،، با هماهنگي مراجع ذیتامین خواهد شد. در موارد اصالحي و نوآورانه

 شود.بیني پرورش پیشوآموزش

نظارت اجرايي و عملیاتي اين برنامه، توسط وزارت آموزش و پرورش و واحدهای ذيربط آن، انجام مي شود و نظارت و  .4

 عالي آموزش و پرورش مي باشدابي راهبردی برعهده شورای ارزشی

 ه نمايد.پرورش ارائوعالي آموزشساالنه به شورایدو پرورش موظف است گزارش عملکرد اين زيرنظام را ووزارت آموزش .5

از بررسي در پرورش، هرگونه تغییر در برنامه اين زيرنظام پس وبا توجه به مفاد فصل هشتم سند تحول بنیادين آموزش .6

 پرورش خواهد رسید. وعالي آموزشربط به تصويب شورایكمیسیون ذی

 در نهصد و چهل و هشتمین جمهوری اسالمي ايران نظام تعلیم و تربیت رسمي عموميراهبری و مديريت  : برنامه زيرنظام  موضوع

 به تصويب رسید. 4233/ 31/3پرورش، تاريخ وعالي آموزشجلسه شورای (318)

 مهدي نويد                                                         سيد محمد بطحايي                  

  رئيس جلسه     دبير شورا                                                                             

 ، مورد تأيید است. جمهوری اسالمي ايران عمومي نظام تعلیم و تربیت رسميراهبری و مديريت  برنامه زيرنظام

 حسن روحاني

 عالي آموزش و پرورشرئيس جمهور و رئيس شوراي


