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 مهوري اسالمی اریانج  نظام تعليم و رتبیت رسمی عمومی انسانی    منابع  تأمین  و  رتبیت معلم    ربانهم زرینظام
 71/4/7398 اترخي ، جلسه شوراي عالی آموزش و رپورش( 956)  ت   و   پنجمینشص و   نهصد  مصوب

 (956و  965ربرسی شده رد جلسات )
 

 چشم انداز

 4141انداز ق چشمپرورش در افوآموزشانسانیابعمن

انسانی و  هاي وااليی، ارزشل الهیفضا از برخورداری، اسالم به احکام عامل، اسالم دین مبین بهمعتقد افرادي 

طلوب ممحیط  جادایدر شتازیپی، معلمایفاي نقش و وظایف ي الزم براهاي و توانمندي انگیزه دارايی، اخالق مکارم

، خصصیت و ياهاي حرفهسرآمد در صالحیتي فراگیران، براهاي علمی و تربیتی متنوع و اثربخش و خلق موقعیت

 مند از معیشتخود، بهره فیوظا و اهمأموریتانجام  حسن يبرای زشآمونینو يهااز فناوري يریگبهره توانمند در

 عزت و عالقمند بهو الگویی شایسته در جامعه ي معلمی، اجتماعی وكرامت واال منزلت بایسته و برخوردار از

 ایران.ي جامعه اسالمیاعتال

 

 اهداف 

 كالناهداف
 1انسانیكارآمد مدیریت منابعبخش وبرقراري نظام اثر .1

 2كشورمعلمتربیتنوآوري در نظام ایجاد تحول و  .2

 

 

                                                           
 11ص ،4 كالن هدف ،بنیادین سندتحول( 1

 83 ،ص11 شماره عملیاتي هدف ،همان( 1
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 عملیاتی اهداف

مد در كارآهاي اسالمی، نخبه و انساانی شایسته، متعهد و معتقد به مبانی دینی و ارزش جذب و تأمین منابع -1

 ایران؛ تراز جمهوري اسالمی

 انسانی؛، نگهداشت و ساماندهی منابعتیتربجذب، تأمین، كردن فرآیند مندنظام -2

ایی و افزاي، تقویت روحیه پژوهش، دانشهاي تخصصی و حرفهتوانمندساازي و ارتقاي صالحیت تربیت،  -3

 انسانی؛هاي منابعیادگیري، ارتقاي بینش و مهارت

 ؛انسانینوي منابعهاي مادي و معامنیت و پایداري شغلی و افزایش هدفمند حمایت سالمت، تأمین توسعه -4

 ؛علمی وهیش به آن و هدفمند مستمرانسانی و اجراي منابع ارزشیابینظام  استقرارریزي و برنامه -5

 سیاستهای اجرایی 

 ،صااورت امر حاكمیتیبهواجد صااالحیت، توانمند، وفادار، متعهد و باانگیزه،  یانسااانتأمین منابع جذب و -1

  وپرورش؛آموزش 1براساس نیاز واقعی

ها و هاي برتر دانشگاهآموختگان مستعد، نخبه و رتبهدانش یتاولوبا ، موردنیاز انسانیمنابعجذب و تأمین  -2

 دري، احرفه هايیتصالح ینامهگواه دارندگان یناز ب یامعلم تربیت نظاماز مسیر ، عالیآموزشمؤسسات

  خدماتی؛ و اداريیتی، تربآموزشی، همه سطوح 

 توانمندي و صالحیت مدیران مدارس؛ یشبازطراحی ساختار مدرسه، با تأكید بر كاهش تمركز و افزا -3

                                                           
آموزگار، فرهنگي، مدیر، مدیرآموزگار، مدیر مجتمع، معاون مجتمع، معاون واستادكار، مربي پرورشيآموزگار، دبیر، هنرآموز،  :(پرورشيوكاركنان آموزشيپردازند)نیروهایي كه به امر تعلیم و تربیت مي( 1

ومهارتي، نيروزی، معاون فوفرهنگي، سرپرست شبانهورشيدبیرآموزگار، مراقب سالمت، معاون فناوری آموزشي و امور هوشمندسازی مدارس، معاون آموزشي، معاون اجرایي، معاون امور عمومي، معاون پر

سنج، سرپرست آموزشي، مربي تحرک و درمانگر، بینایي مشاور، متصدی سایت رایانه و امور هوشمندسازی، سرپرست بخش، مددكار اجتماعي، شنوایي شناس، ارتوپد فني، فیزیوتراپ، كاردرمانگر، گفتار

، رئیس مجتمع تربیتيعلوم تجربي و ریاضي، متصدی آزمایشگاه، مسئول كتابخانه، انباردار، رئیس كانون فرهنگي آموزشي، مربي آزمایشگاه، مربي كارگاه، سرپرست آموزشي یابي، مربي امورجهت

 مركزی، مدیر دارالقرآن.موزان با مشکالت ویژه یادگیری، مدیر خوابگاه آآموزی، مدیر مركز آموزشي و توانبخشي دانشسرای دانشورزشي، رئیس اردوگاه، مدیر آزمایشگاه مركزی و پژوهشآموزشي
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 متناسا  با جایگاه شغلی معلمان؛ هاي هدفمند، مساتمر، اثربخش، مرتبط و  گیري حداكثري از آموزشبهره -4

انگیزه براي ماندگاري آنان با رویکرد توساااعه فردي،  افزایش معلماان براي ارتقاي بنیه علمی و ویژه نوباه 

 ها و مبتنی بر كارگروهی؛شایستگی ها وتقویت مهارت

 ،هامهارت ید،ها، تجارب مفي، توانمنداستعداد، عالیقبا  متناس ی، انسانمنابع ارتقاي و ساماندهی -5

   آنان؛ عملکرد وي احرفه هايیتصالح

   ها؛، نهادها و سازمانهاسایر دستگاه باو تعامل سازنده هدفمند سترش ارتباط گ -6

گیري گوناگون و واگذاري اختیارات تصمیم سطوح درسازي تصمیم ینددر فرآ یانسانافزایش مشاركت منابع -7

    ها؛آني و عملکرد براساس سطح توانمند

پاداش و  از يمندبهره در آنان وظایف وبا اختیارات  یانسانمنابع يهامساوولیت  و وظایفساازي  متناسا   -8

  ؛كار ینددر فرآ یهتنب

ارتقا،  نظیر نظام، انسااانیمنابعهاي با سااایر نظام كاركنانو توامندسااازي آموزشنظام  هدفمندپیوند  تقویت -9

  ارزشیابی؛پاداش و نگهداشت، حقوق، 

  ی؛انسانو مبتنی بركارآمدي و اثربخشی از عملکرد منابع مستند، جامع، مستمر ارزشیابی -11

  نظام حقوق و دستمزد؛ و ارتقا نظام ویژه، بههاي مرتبطركنان با سایر نظامكانظام ارزشیابی ارتباط تعمیق -11

 در وپرورشنیازهاي آموزش رفع به كمکبا هدف هاوزارتخانه و هاایجاد تکلیف قانونی براي سااازمان  -12

گردشگري با هماهنگی مراجع  و رفاهی درمان، امور و آموزشای، پژوهشای، مساکن، بهداشات    هاي بخش

  ذیربط

 توانمندساااازي و تربیت براي غیردولتی و مردمی نهادهاي ظرفیات  و توان حاداكثري از  گیريبهره -13

  انسانی؛منابع

 طریق خودجوش، از جمعی سازمانی، كار سازمان، ارتقاي فرهنگ و كار به خاطر كار، تعلق اخالق تقویت -14

  پیشنهادها؛ نظام كاركنان و استقرار شغلی انگیزشی، امنیت ارتقاي نظام
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 هايروش و الگو از وپرورش و اسااتفادهانسااانی آموزشهاي متنوع در مدیریت منابعگیري از روشبهره -15

         و «خدماتی»، «تربیتیآموزشاای»، «اداري»و به تفکیک  گوناگونابعاد  و سااطوح با متناساا  اقتضااایی و

 شاغل؛ و شغل هايویژگی

 تأمین نیازهاي آموزش و پرورش و در ظرفیت و توانمندي بازنشاااساااتگان دراساااتفااده حاداكثري از    -16

 قانونی و اخذ موافقت مراجع ذیربط.انسانی، با استفاده از ساز و كار توانمندسازي منابع

 

  اقدامات اساسی

 ،انساااانیمنابعأمین ت معلم وتربیتوپرورش و تحقق اهداف زیرنظام در اجراي مفاد ساااندتحول بنیادین آموزش

ربط و رعایت قوانین و مقررات ها و نهادهاي ذيباا همکاري دساااتگاه  وپرورش موظف اساااتوزارت آموزش

 :مربوط، نسبت به موارد زیر اقدام كند

  یاستخدام منابع انسانی تا پایان برنامه ششم توسعه و تالش براي تصو و جذب فرایند كردن مندقانون و اصالح -1

 صالح؛قانونی و ذيآن در مراجع 

ی با هماهنگ هاي وابسته به آموزش و پرورشبه ویژه در دانشگاه یو چند مهارت ياچند رشته يهاآموزش توسعه -2

 ربط تا پایان برنامه ششم توسعه؛يهاي ذمراجع و سازمان

اري مراجع قانونی بینی سازوكارها و تمهید مقدمات الزم براي تمام وقت شدن معلمان در مدارس، با همکپیش -3

 ینی اعتبارات الزم براي اجراي آن؛بذیربط و پیش

طراحی نظام حقوق و دستمزد و نظام پرداخت ویژه معلمان با همکاري سازمان اداري و استخدامی و سازمان  -4

 ذیربط تا پایان برنامه ششم توسعه؛برنامه و بودجه كشور و تصوی  در مراجع 

رد اي، سطح تالش و عملکهاي حرفهبندي معلمان، براساس شایستگیت و رتبهاستقرار نظام سنجش صالحی -5

مند آن با اي صالحیت براي دستیابی به استانداردهاي مربوط و ایجاد ارتباط نظامآنان، با تأكید بر سنجش دوره

 علمان تا پایان برنامه ششم توسعه؛ها و عملکرد مشایستگی

ع وري منابوپرورش، استقرار مدیریت بهرهانسانی در آموزشمدیریت منابعسازي اصالح ساختار و یکپارچه -6

 انی، تا پایان برنامه هفتم توسعه؛انس
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اصالح رویکرد نظارتی، ترویج و استقرار نظارت و توانمندسازي همتایان در بین معلمان با هماهنگی دانشگاه  -7

 گیان، تا پایان برنامه ششم توسعه؛فرهن

هاي الزم، با تأكید بر پایش و ارتقاي و ایجاد زیرساخت« سازمان خدمات رفاهی فرهنگیان»رارطراحی و استق -8

هاي ذیربط و با اي كامل، جامع و كارآمد با هماهنگی مراجع و دستگاهبهداشت و سالمت و ارائه خدمات بیمه

 ز ظرفیت و امکانات آموزش و پرورش؛استفاده حداكثري ا

 هايبرنامه قال  ساااله، در پنج حداقل زمانی بازه در آن اعمال و انسااانیمنابع مدیریت یکپارچه نظام اسااتقرار -9

  مرتبط؛ هايفناوري از حداكثري گیريبهره كشور، باتوسعه

كاهش میزان انتقال ) دائم و موقت( كاركنان  برايهاي مالی انسااانی توام با مشااوقحفظ و نگهداشاات منابع -11

 و تفکیکهاي اجرایی و همچنین ساماندهی ساختار مناطق آموزشی وزارت آموزش و پرورش به سایر دستگاه

 كاركنان اداري از آموزشی؛

  هابرنامه

ت مرتبط اس انسانیمنابع تأمین معلم وتربیت زیرنظامبا  راهکار 73راهکار سندتحول بنیادین،  131از مجموع 

 هاي ششم وبینی و تدوین شده است تا در طول برنامه، به شارح زیر، پیش برنامه 73كه براي اجرایی شادن آنها،  

 هفتم توسعه كشور اجرایی و عملیاتی شود.

ها رنامهرو، برخی از باز این ؛برقرار نیست کیبهکیتناظر  ، لزوماًآن لهاي ذیالزم به ذكر است بین راهکارها و برنامه

هاي ذیل پوشانی داشته باشد؛ یعنی برنامهها نیز مرتبط بوده یا به نوعی همممکن است با سایر راهکارها و برنامه

هاي دیگر، حالت مکمل داشته باشد؛ آن جنبه اصلی و براي برخی از راهکارها و برنامهتواند براي یک راهکار می

توان با تجمیع چند برنامه، در قال  یک طرح یکپارچه یا برنامه كالن، اجرایی شدن میلذا در مرحله عمل و اجرا، 

 پذیركرد:آن را تسهیل و امکان
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 انسانی منابع تأمین و معلم تربیت ی زیرنظامهابرنامه و نمایه راهکارها

   1بنیادینسند تحول مصرح در ...  هایرورش تربیت یافتگانی با ویژگیپ  1 هدف عملیاتی 

 1-4 راهکار 

امر به معراف ا  ،یا تبرّ یتول یمدارتیفرهنگ اال یساااکنهیا نهاد جیترا یساااکارارها جادیا

با « (لج)یاسااتارار دالت لدم مهدا یبرا یساااکنهیکم»ا انتظار  یجهاد هیراح ،اک منکر ینه

 هااصالح راش ان امعلم ییا ناش الگو هیللم یهاحوکه تیاک ظرف یریگبهره بر تأرید

 1برنامه
های  الالا لاقتضالالاتا  و  های اثربخشبر آ وزش تأکعدبا  ،بازنگری و اصالال ب برنا د سی الالب تربعل      

 های ع معدبا  شایکل  وزه2تربعلوگاند ت  ع شش

د ت هد  بر تو های ضمن خد ل، با تأکعد انسانب، بویژه سویه نابع های تربعل و توانمند ازیتو  د برنا د 2برنامه

 1-4های  ندیج سی یاهکای ای و ویژگب از انب و اخ ق  رفد

 خد ل  نابع انسانب، با تأکعد بر ت معق نقش الگویب    مان.های ضمنا تاندایس ازی آ وزش 3برنامه

 انجام  سالالن برای تح عف  را الال  برگزایی و انسالالانب نابع ای رفد اخ قب  الالازی  نشالالویو نهاسیند تدوین 4برنامه

 ویوس. بدو سی آنانوظایف 

 

 

                                                           
 :كه یافتگاني تربیت پرورش ( 1

 طیبه و حیات از ایمرتبه به یابي دست و خود اخالقي تعالي و تکوین برای فداكارانه و شجاعانه آگاهانه، آزادانه، و دارند باور آن به و شناسند مي معیار نظام عنوان به را آن و دانسته حق ا ر اسالم * دین

 .هستند مقید اخالقي و موازین دین مناسك و احکام رعایت به و نمایند مي تبعیت آن از مهدوی جهاني عدل حکومت استقرار

 و مهارت ها بینش دانش، نیز، و خلقت در خداوند فاعلیت تجلي و الهي آیات عنوان به رویدادها و هاكشف پدیده و درک تفکر، توان از همچنین اسالمي، معیار نظام با سازگار عمومي و پایه هایدانش * از

 .برخوردارند اجتماعي و خانوادگي و فردی مسائل با خالق و علمي مواجهۀ روحیه و

 ملي، تفاهم و رعایت وحدت با و كنند مي كسب را سیاسي و اجتماعي تحوالت با خردمندانه و مسئوالنه و اندیشه ورزی در آن ها، شایستگي رویارویي« احترام به قانون»و  سیاسي و اجتماعي مفاهیم درک * با

 برگرفته اصول رعایت جهاني( با تا سطوح محلي )در اجتماعي و خانوادگى حیات در ارتباطي، های مهارت از برخوردار و خواهي و تعالي پذیری مسئولیت روحیۀ با و كوشند مي ملي اقتدار و عزت از دفاع در

 .دارند مؤثر مشاركت اسالمي، معیار نظام از

 وجدان، رعایت با تبذیر و و اسراف از دوری و بهینه مصرف مالي، انضباط و قناعت كارآفریني، جهادی، و روحیه انقالبي و تالش كارو طریق از اسالمي معیار نظام چارچوب در اقتصادی مفاهیم درک * با

 .نمایندمي مشاركت جهاني و ملي مقیاس خانوادگي، در اقتصادی های فعالیت در دیگران با روابط در انصاف و عدالت

 .باشند داشته را خانواده ادارة و خود زندگي تأمین در هر مرحله توانایي رسمى تربیت و تعلیم نظام جدایي از صورت در كه ایبه گونه باشند، حالل معاش تأمین برای مفید مهارت یك حداقل * دارای

 تفریحات و ورزش و با كنند مي كسب را محیطي بهداشت و فردی سالمت ارتقای و حفظ شایستگي الهي، منزلۀ امانات به شهری و طبیعي بوم زیست مسائل و اجتماعي و فردی بهداشت مفاهیم درک * با

 .دهند مي پاسخ اسالمي، معیار نظام از برگرفته اساس اصول بر جامعه و خود رواني و جسمي نیازهای به گروهي، و فردی سالم

به  را و هنری فرهنگي آثار خلق در الزم توانمندی های تخیل، قدرت از بهره گیری و میان فرهنگي و مفاهیم فرهنگي درک بشری، هنرمندانه مصنوعات و الهي آفرینش زیباشناسانه درک و قدرشناسي * با

 (.3و5و4و 1و1كالن )هدف كوشند مي اسالمي معیار نظام براساس جهاني و ملي سطح در هنری و تمدني فرهنگي، میراث تعالي و حفظ برای و آورندمي دست

انساني منابع مدیریت.نظارت و ارزشیابي( 4.نگهداشت و ارتقا و 8.تربیت و توانمندسازی، 1.جذب و تأمین، 1 )مولفه اصلي 4ها براساس بندی برنامهدهنده تقسیمنشان ،هاهای داخل پرانتز مقابل هریك از برنامه(واژه1

 است.
 مدیریت.نظارت و ارزشیابي( 4.نگهداشت و ارتقا و 8.تربیت و توانمندسازی، 1.جذب و تأمین، 1 )مولفه اصلي 4ها براساس بندی برنامهدهنده تقسیمنشان ،هاداخل پرانتز مقابل هریك از برنامههای (واژه1

 انساني است.منابع
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 های انقالب اسالمیتقویت اعتماد و التزام به ارزش ،تعمیق تربیت و آداب اسالمی  2 هدف عملیاتی

 2-3راهکار 

مدیران ا معلمان ا تحکیم ناش الگویی آنان  ایاخالقی ا حرفه، ی التاادیهاتاویت شایستگی

ی تربیتی ا هاشان در برنامهای مؤثرهای اجرایی برای مشااررت فعام ا  سااکارار ا فراهم آاردن 

 ی پرارشی مدارس ا ااگذاری مسئولیت رالن تربیتی مدرسه به مدیران مدارسهافعالیت

 1برنامه
 الالازی شالالفا  و هابازنگری  أ وییل بر، با تأکعد انسالالانبطرا ب و ا الالتقرای نمام ما ع  شالالایکل  نابع 

 الگوی تربعتب و امرایهای و  دیران سی ف العل شایکل    مان اختعایا   دی د و تو ال د  ، ها سالوولعل 

 تربعتب. نا ب  دیریل و یهبری آ وزشب

 

 

 

 3هدف عملیاتی 
بیت تروهای نظام تعلیمها و ظرفیتعفاف و یجاب متناسگ  با اابلیت ، ترویج و تعمیق فرهنگ  ییگا  

 عمومی رسمی

 3-2راهکار  
تربیت ا به رارگیری نیرای انسانی شایسته ا متعهد ا لامل ، تدابیر مناسا  جهت جذ  اتخاذ 

 در رلیه مرارز اداری ا آموکشی  لفاف ا پوشش مناس، به رلایت حیا

 1برنامه
و  روج فرهنالال         عنوان ا ر  الالاکمعتبانسالالالانب، بالد  قریا  و فرآینالالدهالالای مالالبع  نالالابع، بالازنگری قوانعن 

برخویسای از  الال  ل سی اب اس اخ قب، یفتایی و ترین افراس بر انتخاع شالالایسالالتد ، با تأکعد ایرانب -ا الال  ب

 .مسمانب الزم و یوانب کا ل

 2برنامه
 های عمو ب،ص  علبازنگری و اصال ب قانون  ت هدین خد ل و قانون گزینش    مان، با یویکرس ایتقای  

 .آنان و اخ قب های انگعزشبای و تقویل منبدتخصصب و  رفد
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  5هدف عملیاتی 
ها و تربیت با کیفیت مناس  با توجه به تفاوتوهای تعلیمتامین و بسط عدالت در برخورداری از فرصت

 های دختران و پسران و مناطق مختلف کشورویژگی

 5-4راهکار 

، رشد تداین برنامه برای، تربیت نیرای انسانی رارآمد، االویت بخشی به تأمین ا تخصیص منابع

آموکان مناطق ادامه تحصاایل ا حمایت مادی ا معنوی دانش، آموکیتوانمنادساااکی ا مهاار   

 محرام ا مرکی

 1برنامه
 تنا ب با شرایط و آ ایش  1انسانب برای بوممبع و ا تخدام  نابعو  ازوکایهای طرا ب و ا التقرای نمام  

 ها. دیریل آن بد ا تانتفویض اختعای  رز عنب، با تأکعد بر 

 2برنامه
کمتر تسهع   یفاهب ویژه    مان شاغل سی  ناطق ایاتد مبران خد ا  و  ،طرا ب و ا التقرای نمام ااساش 

 .تصویب  رامع قانونب ذیربطبا   رزی و  دایس ا تثنایب،یافتد، تو  د

 3برنامه
 خد ل برایایفاقب   نوا ،  سکن تأ عن قبعل از،  نا بو خد ا   تسالهع    ایاتد و طرا ب  الازوکایها 

با   شخص ضوابط و ها  ک برا اس، یافتدتو  د کمتر ناطق سی انسانب نابع بعشالتر   اندگایی و ساوط باند

 هماهنگب  رامع ذیربط.
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ه محل . در این روش انتخاب افراد محدود و منحصر باستها برای خدمت در منطقه یا استان موردنظر ای از كشور، بر اساس شایستگير منطقهاز ه انسانيمنابع  استخدام و گزینش »بوم برای»عبارت  از منظور -1

 ، موجب قطع رابطه استخدامي آنان خواهد شد.دلیل هر به ،جایيجابهشوند، بنابراین درخواست ای موردنظر استخدام ميمنطقه یا استان آن در خدمت برای صرفاً زندگي و تولد آنان نخواهد بود، ولي
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  5هدف عملیاتی
ها و فاوتتتربیت با کیفیت مناس  با توجه به وتعلیمهای فرصتتامین و بسط عدالت در برخورداری از 

 های دختران و پسران و مناطق مختلف کشورویژگی

 رشور سراسر در آن لادالنه توکیع ا انسانیمنابع اثربخش ا بهینه بکارگیری ا ساماندهی 5-8راهکار

 1برنامه
 و اتصالالاآ آن بد انسالالانب دیریل  نابعو کایآ د طرا ب و ا الالتقرای اایگاه ما ع اط عاتب و  الالا اند یکهای د 

 های  صوع. حوی کشوی، برا اس شاخصهای  دیریتب و  کان ایر  ا اند

 2برنامه
وزیع تبا یویکرس ، های تو الال د کشالالویانسالالانب سی قالب برنا دتدوین و ا الالتقرای نمام یکهای د  دیریل  نابع 

داقل  ز انب آنان برای سویه  ا اندهب، با تأکعد بر انسالانب  نابع  دیریل بخشالب بد ثبا  و عاسالند،  توازن

 . الد د

 3برنامه
، خد ا  آ وزشالالبو عدالل  حوی  الالهایی هدفمند برون ، با تأکعد بربازنگری ضالالوابط و  قریا   الالا اندهب

 .و اسایی تربعتب

 4برنامه
ها و یشتد آ وزشب،  شاغل، تنوع  هایانسانب،  تنا ب با  حعطنعاز النجب،  الا اندهب و تخصالعص  نابع   

 .«آ وزسانش و سایرسیس هایت داسک س» بویژهترکعبب  هایشاخص بر، با تأکعد وارویشنعاز واق ب آ وزش

 5برنامه
 هایانسانب، بد تفکعک  وزهمبع، تأ عن، توانمند ازی و بکایگعری  نابعیوش ها و  الازوکایهای  طرا ب 

ها و ا تاندایسهای     ، برا اس شاخص، از  سعر تربعل«بخد ات»و  «اسایی»، «بارویشال »، «زشالب آ و»

 .های تحصع ب و کاییاهد شغ بها، سویه رتبط و  تنا ب با یشتد

 .انسانب، با یویکرس ثبا  بخشب و تق عل نسبل نعروهای اسایی بد کایکنان آ وزشب ا اندهب  نابع 6برنامه

 7برنامه
 مم علک   دایس و هاک س  ا اندهب بر، با تأکعد انسانب نابع وییبهرهطرا ب و  از و کایهای افزایش 

 رکمت  ناطق سی ویژه یو الالتا رکزی، بد طرب و یوزیشالالباند  دایس تقویل و تو الال د و ارمم عل با یویکرس

 . صوع هاییافتد، برا اس شاخصتو  د

 .انسانبویی  نابعطرا ب و ا تقرای نمام بهره 8برنامه

 9برنامه
  تاسی وزه ییزیآ وزشب و برنا د کایکنانیافتد  از ان و  ؤثر ایتباط تقویل  نا ب  ازوکایهای طرا ب

 . وظف آنان  اعا  از بخشب عنوانآ وزشب، بدهای حعط تاب د، با اسایا  و
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آموزان در رشد و تعالی دانشعمومی و مدرسه و معلمان و تربیت رسمیوتعلیمافزایش مشارکت نظام   8هدف عملیاتی 

عنوان نهاد مولد سگرمایه  اجتماعی در سگح  محلی و ملی به  ،فرهنگی ،های دینیکشگور در عرصگه  

 اجتماعی و معنوی  ،فرهنگی ،انسانی

 معلمان اجتمالی ا فرهنگی منزلت ا جایگاه تاویت برای الکم ساکارارهای ایجاد 8-2راهکار 

 .قضایب و صنفب از    مان، های  قوقبقانونب ایتقای ا نعل شغ ب و تو  د  مایلب  ازوکایهای طرا  1برنامه

 اکمعتب ، با تأکعد بر واگبایی بخشالالالب از وظایف غعراندازی  الالالاز ان نمام    مبتصالالالویب و یاهتالدوین،   2برنامه

 با هماهنگب  رامع ذیربط.    مانبد

 .با هماهنگب  رامع ذیربط نشان   ب    مب اعطایو طرا ب  3برنامه

گبایی و  جا ع  الالعا الاللها و  الالاز انثر    مان سی یهای قانونب  شالالایکل ف اآ و  ضالالوی  ؤایجاس  الالازوکا 4برنامه

 سی  طح   ب و  ح ب. گعریتصمع 

 کایآ د و اثربخش سی آ وزش و ارویش انسانب نابعبهعند نگهداشل  برای های الزمزیر اخلو تقویل ایجاس  5برنامه

 

 

آموزان در رشد و عمومی و مدرسه و معلمان و دانشتربیت رسگمی وافزایش مشگارکت نظام تعلیم   8 هدف عملیاتی

اجتماعی در سگح  محلی و ملی به عنوان نهاد مولد   ،فرهنگی ،های دینیعرصگه تعالی کشگور در  

 اجتماعی و معنوی  ،فرهنگی ،سرمایه انسانی

 8-6راهکار
های ساااکارارا التاادی مدیران ا معلمان ا فراهم آاردن  ایی حرفههاتاویات شااایسااتگی 

 های پرارشی مدارسی تربیتی ا فعالیتهاشان در برنامهایمؤثراجرایی برای مشاررت فعام ا 

ی هاایستگبش ستمر با یویکرس تقویل ، انسانب نابع توانمند ازیو      تربعلهای سی ب بازنگری برنا د 1برنامه

 های تربعتب.برای ابیرش  سوولعل و    لای، ویزشب ،  رفدتربعتب، سی اب اس اعتقاسی آنان

 دیران و  نقش تربعتب و  شالالالایکل  ؤثر تقویل بر، با تأکعد برنا دهای فوقها و ف العلبازنگری سی برنا د 2برنامه

 .هاها و ف العل   مان سی تدوین و امرای برنا د
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آموزان در رشد و عمومی و مدرسه و معلمان و دانشتربیت رسگگمیوافزایش مشگارکت نظام تعلیم   8هدف عملیاتی

اجتماعی در سگح  محلی و ملی به عنوان نهاد مولد  ، فرهنگی، های دینیتعالی کشگور در عرصگه  

 اجتماعی و معنوی، فرهنگی، سرمایه انسانی

 اجرای اک جلوگیری ا تربیت ا تعلیم لرصه در آموکدانش ا معلم رابطه در محوری معلم بر تأرید 8-7راهکار

 نماید   مخداش را محوریت نای ره لملی ا نظری برنامه ا سیاست هر

، تقویل ای    مانهای  رفدص  علتدوین  ازوکایهای ایتقای ها و نقش، یوزآویی وظایفبازنگری و بد 1برنامه

 . رم عل آنان انگعزشب وبهداشتب و  عوا ل

 .وارویشآ وزشانسانب تجربعا   نابعو بکایگعری  ستند ازی ، های  دیریل سانشتو  د زیر اخل 2برنامه

 

 بر نقش الگویی و جایگاه معلم  تأکیدبا  انسانیمنابعای یرفهارتقای منزلت اجتماعی و جایگاه  11هدف عملیاتی

 11-1 راهکار
در  یفرهنگ لموم یالتال یبرا یاجتمال یهاامکانا  ا فرصاات یریرارگا باه  یزیربرنااماه  

 ی  رسانه مل تیبر استفاده اک ظرف تأریدا پاسداشت ماام معلم با  میتکر

و  ح ب های ی الالالاند  ب و  های ی الالالاندبرنا د و  الالالاخل تولعد طرا ب  الالالازوکایها برای همکایی سی 1برنامه

 و قام اا الالداشالالل  با یویکرس تربعتب و ؤثر  شالالاوی و ناظر آ وزشالالب، با تأکعد بر  ضالالوی ها الالازی آنغنب

 فرهن  عمو ب و اعت ی مایگاه     نقش و  ایتقای

  مان  و ا وه بوسن با یویکرس الگو ازی ، های اا داشل  قام     باز هند ب و افزایش اثربخشب برنا د 2برنامه

 وگسترش تجربعا  آنان.  وفق

 

 بر نقش الگویی و جایگاه معلم  تأکیدبا  انسانیمنابعای یرفهارتقای منزلت اجتماعی و جایگاه   11هدف عملیاتی

 11-2 راهکار

ارکیابی ا ی هاتعیین مالک، ایتخصصی ا حرفه، ی لمومیهااساتارار نظام سانجش صالحیت  

آنان  شاایلی در ارتاایللمی ا تربیتی معلمان ا تاویت انگیزه (بندیرتبهنظام )ارتااای مرتبه 

 براساس نظام معیار اسالمی  

و ایتقای  ، ایزیابب عم کرسایزشالالالعابب، ها و ا الالالتاندایسهای نمای شالالالاخص، هاتدوین و تصالالالویب   ک 1برنامه

 .انسانب نابع

،  داقل  د سویه سی طوآ    مان و ایزشعابب  ستمر ایهای تخصصب و  رفدص  علای  النجش سویه  2برنامه

  .ای    مانهای  رفدتوانمند ازی و ایتقای شایستگببا یویکرس خد ل، 

های اخ قب،  فظ  مایل از  قوق    مان، با تأکعد بر یعایل قواعد و ایزشقانونب طرا ب  ازوکایهای  3برنامه

 .انسانب و ا ترام بد شأن و  نزلل آنان ها، کرا لایزش
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 بر نقش الگویی و جایگاه معلم  تأکیدبا  انسانیمنابعای یرفهارتقای منزلت اجتماعی و جایگاه  11هدف عملیاتی

 11-3 راهکار
با  ،یتخصص یهامتناس  با حرفه یا ادار یمال ،یا ماررا  موجود اساتخدام  نیاصاالح قوان 

 ربطیذ یهامشاررت دستگاه

 1برنامه
ایتقای ، با یویکرس وارویشتهعالد و تالدوین نمالام خالات ا الالالتخالدا ب، اسایی و  الالب کایکنان آ وزش      

 .ربطیذ یهاس تگاه رامع و  شایکل هماهنگب و با گزینب    مان ای و بد رفدهای ص  عل

 2برنامه
 های الالازی  الالاز انب و ایتقای صالال  عل بر  ابک، با تأکعد بندی  شالالاغل    مانبازنگری طرب طبقد

 .آنان ایب و  رفدتخصص

 

 

 بر نقش الگویی و جایگاه معلم  تأکیدبا  انسانیمنابعای یرفهارتقای منزلت اجتماعی و جایگاه  11 هدف عملیاتی

 11-4راهکار 
 فیدم تجار  اک فزانتر مندیبهره برای فرهنگیان باکنشستگی خاص نظام اساتارار  ا طراحی

 آنان

 1برنامه
های آ ایی و و اتصاآ آن بد  ایر  ا اند بازنشستگان ما ع اط عا  بانک و  الا اند  ا التقرای  و طرا ب

 . ستند ازی تجایع آنانبر ، با تأکعد وارویش دیریتب آ وزش

 2برنامه
 ها و تجایع ها، توانمندیفعلگعری  داکثری از ظرطرا ب  الالالاز و کالایهالای بهره   سالالالتنالد الالالازی و 

نمای  و انتقاآ ویژه بدها، ف العل ها و الالازی، تدوین و امرای طرب ها، برنا دبازنشالالسالالتگان سی تصالالمع 

 .انسانب مدید الویوس با فرهن   از انبتجربعا  و سانش ضمنب آنان سی انطباق  نابع
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 11 هدف عملیاتی

بر کارورزی و  تأکیدها و بازتنظیم اصول یاکم بر برنامه درسی تربیت معلم با سیاستبازمهندسگی  

ای معلمان در سح  ملی و جهانی با مقتضیات الگوی برنامه یرفههای شگایستگی انحباق سگح   

یت و ترب ،های جذبهای مناس  برای ارتقای شیوهتربیت و طرایی سیاستوتعلیمدرسی در نظام 

  وپرورشآموزشنگهداشت معلمان در 

 11-1راهکار

 آموکش رایکرد با فرهنگیان ایژه دانشااگاه انداکیراه ا معلم تربیت ملی نظام اسااتارار

 هایدسااتگاه همکاری با اپرارشآموکش اکار  توسااط محور تربیت ایحرفه ا تخصااصاای

 ذیربط

 1برنامه

ما ع  و برنا د آن های تحصالالع بها و یشالالتدو ارسیسفرهنگعان سانشالالگاه و ایتقای ا الالتاندایس الالازی  

   و     تربعل نمام تحصالالع ب هاییشالالتد بعن تناظر برقراییبا تأکعد بر  وارویشانسالالانب آ وزش نابع

،  دیریتب هایاسلاهدا  و نعازهای آ وزشب و ارویشب و با   با تحصالع ب   خت ف هاییشالتد  و هاسویه

 . تاسی  وزه هایکایشنا ب و اسایی

 2برنامه

های د ند برنا اعوند نمام     با بازنگری  الاختای نمام آ وزشب و  نمام   ب تربعل طرا ب و ا التقرای  

انسانب و تو  د تربعل  نابعهای سی الب و  با برنا د وارویش،آ وزشهای وابسالتد بد  آ وزشالب سانشالگاه  

های د، یشتهای  خت ف تحصع بسویه نعازو )انسانب  نابعبرنا د ما ع  برا اسهای تحصع ب آن، یشالتد 

 .و اقتضاتا  برنا د سی ب ی مب و غعری مب( ارویشوآ وزش  خت ف های وزه سی هاتخصصشغ ب و 

 3برنامه
های آ وزشب و  دی الان سویه      تربعلسانشالگاه  و ا التاسان  تربعل و توانمند الازی  دی الان   ، تأ عن

 .برا اس ا تاندایسهای  صوع و  بتنب بر  ند تحوآ بنعاسین    مان

 

 11 هدف عملیاتی

برکارورزی و  تأکیدو بازتنظیم اصول یاکم بر برنامه درسی تربیت معلم با  هابازمهندسگی سیاست 

ای معلمان در سح  ملی و جهانی با مقتضیات الگوی برنامه یرفههای شگایستگی انحباق سگح   

یت و ترب ،های جذبشیوههای مناس  برای ارتقای سیاستتربیت و طرایی وتعلیمدرسی در نظام 

  وپرورشآموزشنگهداشت معلمان در 

 11-2راهکار 

 تعامل حفظ بر تأرید با اپرارشآموکش در معلمان ایحرفه تربیت نظام ارتاای ا طراحی

 فراهم ا داره نای طی در پژاهشاای ا للمی نهادهای ا مدارس با معلمان دانشااجو مسااتمر

 آموکشی هایمحیط ا درس رالس اک ااقعی تجربیا  رس  امکان آاردن

 1برنامه
ثر های عوا ل  هع  و  ؤها و توانمندیا تفاسه  داکثری از ظرفعل برای های  نا ب الازوکای طرا ب 

 .انسانبسی تربعل و توانمند ازی  نابع
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 11 هدف عملیاتی

و برکارورزی  تأکیدها و بازتنظیم اصول یاکم بر برنامه درسی تربیت معلم با سیاستبازمهندسی 

ای معلمان در سح  ملی و جهانی با مقتضیات الگوی برنامه درسی یرفههای شایستگیانحباق سح  

هداشت تربیت و نگ ،های جذبهای مناس  برای ارتقای شیوهتربیت و طرایی سیاستوتعلیمدر نظام 

  وپرورشآموزشمعلمان در 

 11-3راهکار 

 هایصالحیت اک برخوردار ا برتر استعدادهای نگهداشت ا جذ  برای الکم ساکارارهای ایجاد

 هایانگیزه تاویت بر تأرید با معلم تربیت هایرشته به شاخصایتی   ا اناالبی ،اخالقی ،دینی

 سطح ارتاای ،تحصایل  داران در دساتمزد  ا حاوق برقراری قبیل اک معلمان مادی ا معنوی

 ادامه در تسااهیل ا للمی مسااتمر باکآموکی نظام جادای، ذیربط مرارز تجهیزاتی ا آموکشای 

 معلمان بندیرتبه به توجه با تحصیل

 1برنامه
 ندگانآ وختگان  سالالالت د و سایسانش، مبع نخبگانا الالالت الداسیالابب و    الالالازوکالایهالای الزم    طرا ب

 .از  سعر نمام تربعل     ، اخ قب و انق بب، های سینبص  علو  ا ت داسهای برتر

 2برنامه
مبع  ازبهعند با یویکرس  مایل ، ا تخدا بو های شغ ب اعماآ  شوقطرا ب  الازوکایهای الزم برای  

 .نگهداشل ا ت داسهای برتر و

 

 

 11هدف عملیاتی 

کارورزی و بر و بازتنظیم اصول یاکم بر برنامه درسی تربیت معلم با تأکید هابازمهندسگی سیاست 

ای معلمان در سح  ملی و جهانی با مقتضیات الگوی برنامه های یرفهانحباق سگح  شگایستگی  

یت و ترب، ی جذبهاهای مناس  برای ارتقای شیوهتربیت و طرایی سیاستودرسی در نظام تعلیم

 وپرورش زشنگهداشت معلمان در آمو

 ایفهحر، اناالبی، التاادی، اخالقی هایشایستگی معلمان شامل ارکیابی صالحیت نظام ایجاد 11-4راهکار 

 راهبردی   سندتحوم اهداف ا مبانی با متناس  ارکشیابی ا تخصصی ا

اخ قب، اعتقاسی،  هایشایستگب  ستمر نعاز النجب  الگوینمام ما ع و یکهای د و  و ا التقرای  طرا ب 1برنامه

 .ویژه    مانبد، انسانب نابع ای رفد انق بب و

 .و ا تفاسه از نتایج آن انسانبعم کرس  نابع ایزیابب و ایزشعابب اط عا  ما ع بانک تشکعل 2برنامه

 .انسانبای  نابعتربعل و توانمند ازی ناظران و ایزیابان  تخصص و  رفد 3برنامه

 .از نتایج ایزشعابب انسانب نابع  ندیا تقرای نمام اا خگویب و بهره طرا ب و 4برنامه
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 11 هدف عملیاتی

کارورزی و بر تأکیدها و بازتنظیم اصول یاکم بر برنامه درسی تربیت معلم با سیاستبازمهندسگی  

ای معلمان در سح  ملی و جهانی با مقتضیات الگوی برنامه یرفههای شگایستگی انحباق سگح   

یت و ترب ،های جذبشیوههای مناس  برای ارتقای سیاستتربیت و طرایی وتعلیمدرسی در نظام 

  وپرورشآموزشنگهداشت معلمان در 

 11-5 راهکار

ی درساای تربیت معلم متناساا  با تحوال  للمی ا نیاکهای نظام هاایجاد انعطاف در برنامه

 ی تربیتی اهاتوانمندی راکرسانیبهبر رایکرد تلفیای ا  تأریدلمومی با رسمیتربیت اتعلیم

 تخصصی معلمان

 1برنامه
، با تأکعد بر آ وزش آنان سی های تربعل و توانمند الالازی    مانها و اصالال ب یوشتو الال د زیر الالاخل 

 .واق ب های حعط

 2برنامه
تربعل و توانمند ازی سانشجو   مان، با تأکعد بر  های سی الب و طرا ب برنا د هایبازت ریف  العا الل  

 .هاارویش و سانشگاهوهمکایی و ت ا ل  ؤثر آ وزش

 

 

  11 هدف عملیاتی

برکارورزی و  تأکیدها و بازتنظیم اصول یاکم بر برنامه درسی تربیت معلم با سیاستبازمهندسگی  

ای معلمان در سح  ملی و جهانی با مقتضیات الگوی برنامه یرفههای شگایستگی انحباق سگح   

یت و ترب ،های جذبهای مناس  برای ارتقای شیوهتربیت و طرایی سیاستوتعلیمدرسی در نظام 

  وپرورشآموزشنگهداشت معلمان در 

 11-6راهکار

 ریزیبرنامه در آنانمؤثر مداخلهمشاررت ا  برای معلمان توانمندساکی ارارهای ساک استارار

 اقدام مانند انجامد؛می آنانایحرفه هویت تاویت به رههاییبرنامه ایژه به ،مدرسه سطح در

 مربیان توانمندساکی شبکه ایجاد ا پژاهی درس ،پژاهی

 1برنامه
ییزی سی برنا د   مان و اژوهشب آ وزشب های ع مب، و انجمن هاگروهطرا ب  الازوکایهای  شالایکل   

 .با اص ب ضوابط و  قریا   ربوط، سی ب  دایس

 2برنامه
ییزی ای    مان سی  وزه برنا دطرا ب و ا التقرای شالبکد   ب اشتراک سانش تخصصب و تجایع  رفد  

 .سی ب

 3برنامه
 از بهعند برساییبهره بر تأکعد با، کایشالنا ان و  دیران،    مان فرا رزی ت ا    تو ال د   الازی ظرفعل

 .و  قریا  ضوابط  ای وع سی  طال اتب هایفرصل و ایتباطب هایشبکد
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 11هدف عملیاتی 

بر کارورزی و  ها و بازتنظیم اصول یاکم بر برنامه درسی تربیت معلم با تأکیدبازمهندسگی سیاست 

مقتضیات الگوی برنامه ای معلمان در سح  ملی و جهانی با های یرفهانحباق سگح  شگایسگتگی   

یت و ترب، های جذبهای مناس  برای ارتقای شیوهتربیت و طرایی سیاستودرسی در نظام تعلیم

 وپرورش نگهداشت معلمان در آموزش

 11-7راهکار

 میان گراهی ا فردی شااکل به ایحرفه هایتوانمندی افزایش ا پژاهشااگری کمینه توسااعه

 باکآموکی هایفرصاات جادایا ملی ا محلی سااطح در دسااتااردها ا تجار  تبادم ا معلمان

 صاصاخت ا برتر تدریس الگوی هایجشنواره برگزاری ا مطالعاتی ا تحایااتی ا للمی مستمر

 معلمان پژاهشی هایفعالیت برای خاص التبارا 

 .مان    ایهای  رفدشایستگبو تو  د « فرصل  طال اتب»کرسن ایجاس  ازوکایهای الزم برای نهاسیند 1برنامه

 2برنامه
، با تأکعد بر  ستند ازی، کایبسل های اژوهشب    ماناز ف العل ؤثر طرا ب و ا التقرای نمام  مایل  

 .ها و تو  د  واس و فرهن  اژوهشیافتد

 

 

 11 هدف عملیاتی

بر کارورزی و  تأکیدها و بازتنظیم اصول یاکم بر برنامه درسی تربیت معلم با سیاستبازمهندسی 

ای معلمان در سح  ملی و جهانی با مقتضیات الگوی برنامه یرفههای شگایستگی انحباق سگح   

یت و ترب ،های جذبهای مناس  برای ارتقای شیوهتربیت و طرایی سیاستوتعلیمدرسی در نظام 

  وپرورشآموزشنگهداشت معلمان در 

 11-8 راهکار
ریزی برای رارآموکی ا رارارکی دانشجو معلمان در رنار تربیت معلم ا بررسی نظریا  برنامه

 تربیتا تعلیمجدید 

 1برنامه 
و  ستمر  دیران و   ؤثر شالایکل  برای انگعزشالب  عوا ل   الب و، اسایی نا الب   الازوکایهای   طرا ب

 .   مان    مان  دایس سی امرای کایویزی و کایآ وزی سانشجو

 2برنامه
 بعلتر وت  ع  کعفعلافزایش مهل (آ وزشالالبیا یاهبران یاهنما    )ت  عماتب یاهنمای نمام بازطرا ب

 . دایس سی

 3برنامه
 و های کایآ وزیبا یویکرس تقویل و تو الالال د برنا د، سی الالالب   ب تربعل      طرا ب و امرای برنا د

، با تأکعد بر سانشالالجو    مان های  ند هایتبای و تخصالالصالالب و آ وزش های  رفدو  های  کایویزی

 .های    مبهای نوین و کایآ د آ وزشب و تو  د شایستگبگعری هدفمند و هوشمنداند از فناوییبهره
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 11 هدف عملیاتی

بر کارورزی و  تأکیدها و بازتنظیم اصول یاکم بر برنامه درسی تربیت معلم با سیاستبازمهندسگی  

ای معلمان در سح  ملی و جهانی با مقتضیات الگوی برنامه یرفههای شگایستگی انحباق سگح   

یت و ترب ،های جذبهای مناس  برای ارتقای شیوهتربیت و طرایی سیاستوتعلیمدرسی در نظام 

  وپرورشآموزش نگهداشت معلمان در

 11-9 راهکار

ا تربیات معلم ا تحوال  للمی در حوکه للوم   اپرارشآموکشرصاادرردن تحوال  نظاام  

د ی مفیهاسااکی تجربیا  ا یافته الملل ا بومیجهان اساالم ا بین  ،تربیتی در ساطح منطاه 

 مندی آگاهانه اک آنها در چارچو  نظام معیار اسالمیآنها ا بهره

 1برنامه
با و  مایل از آن،  تربعتبو  سالالتند الالازی تجایع آ وزشالالب   تولعد سانش بو بطرا ب  الالازوکایهای 

 .ها و  ؤ سا  ع مب اژوهشب کشویسانشگاه  شایکل

، سی عرصالالد تحوال  ع مب سی  الالطح   ب     تربعلتو الال د ت ا ل و  شالالایکل  ی الالازوکایهاطرا ب  2برنامه

 .الم  بای و بعن نطقد

و  الم  با  بعن ؤ سسی  جا ع و  و  ؤثر و توانمند الازی کایشالنا ان  جرع برای  ضوی ف اآ  تربعل  3برنامه

 .گسترش سیه ما ب فرهنگب آ وزشب

 

 

 11 هدف عملیاتی

بر کارورزی و  تأکیدها و بازتنظیم اصول یاکم بر برنامه درسی تربیت معلم با سیاستبازمهندسگی  

ای معلمان در سح  ملی و جهانی با مقتضیات الگوی برنامه یرفههای شگایستگی انحباق سگح   

یت و ترب ،های جذبشیوههای مناس  برای ارتقای سیاستتربیت و طرایی وتعلیمدرسی در نظام 

  وپرورشآموزشنگهداشت معلمان در 

 11-11راهکار 
ی ا دینی احرفه-های للمیه در امر تربیت تخصصیهای برتر ا حوکهجل  مشاررت دانشگاه

  رارشناسان ا مدیران با محوریت دانشگاه فرهنگیان، معلمان

 1برنامه
ها و از ظرفعل گعریسی بهره وارویشآ وزشهای وابستد بد طرا ب و ا التقرای نمام  شالایکل سانشالگاه   

 .های ع معدها و  وزههای  ایر سانشگاهتوانمندی

 2برنامه

 ؤ الالسالالا   ، هاسانشالالگاهاز ظرفعل ا الالتفاسه بهعند و هدفمند  قانونب و  قوقب هایزیر الالاخل ایجاس

 و توانمند ازی لعتربو  بآ وزش ی حتوا، بسی  یهابرنا د دعسی تولهای ع معد  وزهاژوهشب و ع مب

 .انسانب نابع

 

 



  

18 
 

 

 

 11هدف عملیاتی

بر کارورزی و  تأکیدها و بازتنظیم اصول یاکم بر برنامه درسی تربیت معلم با سیاستبازمهندسگی  

ای معلمان در سح  ملی و جهانی با مقتضیات الگوی برنامه یرفههای شگایستگی انحباق سگح   

یت و ترب ،های جذبهای مناس  برای ارتقای شیوهتربیت و طرایی سیاستوتعلیمدرسی در نظام 

  وپرورشآموزشنگهداشت معلمان در 

 11-12 راهکار

ا  ییرارآ شیافزا یبرا یلمومیرسم تیتربامیتعلنظام  یهاا برنامه هااستیس یساکنهیبه

 ،یرت  درس یا محتوا یجداام آموکش یبر باکنگر تأریدمدارس خارج اک رشور با  یاثربخش

 مدارس نای یکیزیف یفضا یساکتوانمند ا مجر  ا متناس  ،متعهد یراهاین یریرارگبه

 بر طرا ب، با تأکعد    مان  أ وی بد  دایس ایرانب خایج از کشویتأ عن، تربعل و توانمند ازی ویژه  1برنامه

انسانب و های تدییس  ندااید و  ندیشتد،  تنا ب با نعازهای  نابع ازوکایهای الزم برای  های 

 .اقتضاتا  کشوی  حل  أ وییل

 .از کشوی ها و   عایهای انتخاع    مان و کایکنان اعزا ب بد  دایس خایجتدوین شاخص 2برنامه

 

 

براراری الگوی جبران خدمات و تامین رفاه نیروی انسگانی درخور منزلت فرهنگیان با توجه به   12هدف عملیاتی 

 لزوم تمام وات شدن آنان

 ی رقابت کردیا براساس را هایستگیبر شا یمبتن، هانظام پرداخت یساکنهیبه 12-1راهکار 

را اس ها ببا یویکرس تغععر نمام ارساخل «   مان بندییتبد و ص  عل  نجش نمام»تدوین و ا تقرای  1برنامه

با  قوق و س تمزس اعضای هعول ع مب آنان  هایسییافتب ازی بر همسانشایستگب و عم کرس، با تأکعد 

 .ها و  ؤ سا  آ وزشب کشوی و  شاغل  خل و تخصصبسانشگاه
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خدمات و تامین رفاه نیروی انسگانی درخور منزلت فرهنگیان با توجه به  براراری الگوی جبران  12هدف عملیاتی 

 لزوم تمام وات شدن آنان

 داره در رارآمد نیراهای نگهداشت ا جذ  برای متناس  امتیاکا  ا تسهیال  آاردن فراهم 12-2راهکار 

 تحصیلی داره نایبه کیربنایی تخصصی نگاه تاویت ا ابتدایی

 1برنامه
ویژه بد ،این سویه تقویل بر، با تأکعد انسالالانب سویه ابتدایبقوانعن و  قریا  و  الالاز اندهب  نابعبازنگری 

 .یافتدسی  ناطق کمتر تو  د

 2برنامه
وارویش، آ وزشگبایان کشوی نسبل بد مایگاه و نقش و تغععر نگرش  دیران و  عا ل ایتقای فرهنگب

 سیها و  از ان هاس تگاه  الایر   شالایکل و   نابع از گعریبهره تو ال د  ، با تأکعد برسویه ابتدایبویژه بد

 .کشوی تربعلوت  ع  ا ر

 3برنامه
با هماهنگب  ال اسه ویژه و اعطای  الالالنوا  ایفاقب بد    مان سویه ابتدایبا الالالتقرای نمالام ارساخل فوق 

 . رامع ذیربط

 4برنامه
 و کایآ دانسالالانب نابع ترفزون  اندگایی و نگهداشالالل، مبع برای  نا الالب ا تعازا  و تسالالهع   ایاتد

 تومد اب، فرهنگعان  نزلل و شأن با  تنا ب ،انسالانب  نابع یفاه تأ عن و خد ا  مبران الگوی برقرایی

 .ابتدایب سویه سی ویژه بد، آنان شدن وقلتمام لزوم بد

 

 

درخور منزلت فرهنگیان با توجه به  براراری الگوی جبران خدمات و تامین رفاه نیروی انسگانی  12 هدف عملیاتی

 لزوم تمام وات شدن آنان

 12-3راهکار 
  خدما مناس  ساماندهی با مربیان ا معلمان انگیزه افزایش برای قانونی ساکارارهای ایجاد

 آنان معیشتی ا مادی مشکال  رفع ا رفاهی امکانا  ا

 1برنامه
بر    مان شاغل سی  ناطق کمتر ، با تأکعد    مانو مبران خد ا  ویژه طرا ب و ا تقرای نمام ااساش 

 .یافتدتو  د

 2برنامه
وارویش، بالالا یویکرس خروج نرم،  ن طف و طرا ب و ا الالالتقرای نمالالام خالالات بالالازنشالالالسالالالتگب آ وزش 

 .آنان از خد ل (ای ر  د)تدییجب

 3برنامه
 تکمع ب هایبعمد  ایر بد نعاز کدنحوی بد «کایآ د و ویژه، کا ل، یکهای د سی انب بعمد نمام» ا التقرای 

 .باشد نداشتد وموس
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 15هدف عملیاتی 
افزایش کیفیت و کارآمدی علوم انسانی در نظام تعلیم و تربیت  ،ارتقای جایگاه ،اصگالح محتوا 

 عمومی مبتی بر مبنای دینی در چارچوب نظام معیار اسالمی رسمی

 15-4راهکار

 ،انسااانی للوم هایدرس در تدریس برای متعهد ا آگاه ،مسااتعد معلمان تربیت ا جذ 

 اجتمالی ا فرهنگی منزلت ا شااأن ارتاای ا خدمت حین در معلمان مسااتمر افزاییدانش

 آنها

 1برنامه
 ویس نعاز های آ وزان  سالالالت د و توانمند سی یشالالالتدطرا ب  الالالازوکالایهای تسالالالهعل مبع سانش 

 های ع وم انسانب.ویژه سی سیسبد های وابستدسانشگاه سیارویش وآ وزش

 2برنامه
 نزلل  شالالأن و ای، رفد افزایب، ایتقای صالال  علتمهعد  قد ا  و ایاتد تسالالهع   ویژه برای سانش

 .سیوس ع وم انسانبویژه    مان فرهنگب و امتماعب    مان، بد

 

 11 هدف عملیاتی
 نیازها و ،متناس  با مصال  جامعههای تربیتی فرصتتنوع بخشگی در اراهه خدمات آموزشگی و   

 آموزان در راستای شکوفایی استعدادهای آنهادانشعالیق 

 16-1راهکار
 اینیاکه به گوییپاساا  برای تربیتیاآموکشاای مرارز در تربیتی هایفرصاات در تنوع ایجاد

 آموکان  دانش

 1برنامه
و خ ق ا کانا   وها ظرفعل از برساییبهرههدایل و ، شالالنا الالایب  سی    مان و  دیران توانمند الالازی

 .آ وزانهای فرسی سانشع یق و تفاو ،  تنا ب با نعازهاو  یهای  تنوع یاسگعرفرصل

 

 نهای نویتربیت با تکیه بر استفاده هوشمندانه از فناوریوارتقای کیفیت فرایند تعلیم 11هدف عملیاتی 

 17-3راهکار
 توجه با خالق، گراهی، فعام هایراش بر تأرید با تربیتاتعلیم هایراش راکآاریبه ا اصالح

 معلمان الگویی ناش به

 1برنامه
طرا ب و ا الالتقرای نمام  و های تربعل و توانمند الالازی    مانیوش یوزآوییها و بداصالال ب زیر الالاخل

 .ما ع آ وزش    مان، با تأکعد بر نعاز نجب و طرا ب شنا نا د آ وزشب

برای ، های آ وزشالالب نوینبرسایی از فناوییای    مان و تو الال د بهرهگسالالترش و ایتقای  الالواس ی الالاند 2برنامه

 .تربعتبهای آ وزشباثربخش کرسن ف العل
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 نهای نویفناوریتربیت با تکیه بر استفاده هوشمندانه از وتعلیمارتقای کیفیت فرایند   11 هدف عملیاتی

 17-4راهکار

 ا آموکشی هایبرنامه در مجاکی ا غیرحضوری هایآموکش ظرفیت اک برداریبهره گساترش 

 رمعیا نظام براساس رشور اک خارج در رانیای هایخانواده ا آموکاندانش ،معلمان ایژه تربیتی

  ارتباطا  ا اطاللا  ملی شبکه طریق اک تربیتی اصوم رلایت با ا اسالمی

 1برنامه 
، مان ندی    برای بهره یشد شبکدو تجهعزاتب نمام آ وزشب  بتنب بر  یفناوی هایتو  د زیر اخل

 .آ وزان و خانواسه آنها سی خایج از کشویسانش

 2برنامه
خایج از  برانایی ها دایس و خانواسه، آ وزانسانش،    مان یبرا ب ویژهآ وزش یهاو ایاتد برنا د دعتول 

 ضالالویی و ، های آ وزشالالبطرا ب و امرای اوس ان و با الال   برانای لیهو لیتقو کرسیبا یو، کشالالوی

 .برای    مان اعزا ب بد خایج از کشوی، غعر ضویی

 

 ندهپویا و بال ،بخشتعالیعمومی با رویکرد رسمیتربیت وتعلیم. تغییر و نوآوری در نظام 18 18 هدف عملیاتی

خدمت ضمن هایآموکش در اثربخش ا رارا سااکارارهای  جادایا امکانا  ا تساهیال   تأمین 18-2راهکار 

 مداام یادگیری برای ایحرفه مهار  ا انگیزه تاویت ا معلمان

 1برنامه
نمام ارساخل  قوق و س الالالتمزس و  باخد ل کایکنان ضالالالمنهای  ند بعن آ وزشبرقرایی اعوند نمام

 .ایتقای آنان

 2برنامه
های سی الالالب و  تنا الالالب با تغععرا  برنا د، های ضالالالمن خد لآ وزشیوزآویی  حتوای بازنگری و بد

 .های  رتبط با شغل    مبتحوال  سانش ع وم تربعتب و  ایر  وزه

 3برنامه
 هایآ وزشسی ترغعبب و تشالالویقب، الزا ب یویکرسهای توأ ان ا الالتقرای برای الزم کایهای الالازو ایجاس

 .هاص  عل ایتقای و، توانمند ازی خد لضمن

 

 پویا و بالنده، بخشعمومی با رویکرد تعالیتربیت رسمیو تغییر و نوآوری در نظام تعلیم 18هدف عملیاتی 

   اپرارشآموکش پیشکسوتان ا نخبگان تجربه ا دانش اک بهینه استفاده 18-4راهکار

 1برنامه
 و نخبگانی هایتوانمندو ا الالتفاسه  داکثری از ظرفعل م ب  شالالایکل  ؤثر و  طرا ب  الالازوکایهای

وارویش، آ وزش و نمای  سی هاف العل، هابرنا د، هاتدوین و امرای طرب ازی، تصمع سی  اعشالکسوتان 

 .انسانبتربعل و توانمند ازی  نابعسی ویژه بد

 2برنامه
ی قانونب براهای ایجاس زیر الالاخل، با تأکعد بر انسالالانبطرا ب و ا الالتقرای نمام خ فعل و نوآویی  نابع

 . ربعان و  دیران خ ق و کایآفرین، آ وزان مایل از سانش
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  هاو روش هابازنگری و بازمهندسی ساختارها و رویه 21هدف عملیاتی 

 در انمعلم ناش افزایش ا اسالمی مبانی بر مبتنی تربیتی مشااره ا راهنمایی نظام اساتارار  21-4راهکار 

 هایپایه تمام در تخصاصای   اظایف فایای برای متخصاص  مشاااران  رارگیریبه ا کمینه نای

 تحصیلی

 1برنامه
ایاتد  ای برای عن  شالالاویان  رفدأبر تربعل و ت، با تأکعد  شالالاویهطرا ب و ا الالتقرای نمام یاهنمایب و 

 .ی تحصع بهاسویههمد آ وزان سانش خد ا  بد

 2برنامه
های سی الالب تربعل  شاوی  شالاویه  دی الد و بازنگری برنا د  تدوین و ا التقرای ا التاندایسهای  حتوایب   

 .برا اس آن

 3برنامه
های تحصالالع   سی سویه وارویشآ وزشهای وابسالالتد بد یشالالتد  شالالاویه سی سانشالالگاه و تقویل تو الال د 

 .تکمع ب

 

 ها روشها و رویهبازنگری و بازمهندسی ساختارها و  21 هدف عملیاتی

 21-5راهکار 

 ا تدریس سالا  شامل مدارس در اقت تمام حضور براى مربیان رار سالا  ساامانده  

 ضرار  به توجه با مدرسه در مرتبط تربیت  ىهافعالیت سایر به یافته اختصاص ساالا  

 ایشان مناس  خدمت جبران

 1برنامه
و سی  دی الالد آنان وقل  ضالالوی تمامبرو  ربعان، با تأکعد دوین طرب  الالا اندهب  الالاعا  کای    مان ت

قوق نمام  و  وظایف ،شغل شرببا بازنگری و اص ب  ،ای و اژوهشب شاویه، های تربعتبانجام ف العل

 .آنانو فراه  کرسن ا کانا  و تسهع    تنا ب با  ضوی تمام وقل  و س تمزس

 

 ها روشها و رویهبازنگری و بازمهندسی ساختارها و  21 هدف عملیاتی

 ییاام ابتدا هیمعلمان در سه پای در ساکمانده «یدار»استفاده اک نظام استارار ا  21-8راهکار 

سی سویه اوآ ابتدایب و  الالا اندهب ویژه سی سویه ابتدایب، بدتدوین قوانعن و  قریا  ا الالتقرای نمام سویی  1برنامه

 .تر آنان سی  دی د اندگایی فزونانسانب بر ا اس  نابع
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 وعلیم تربیتی در نظام توآموزشیمدیریت و راهبری  ،بهبود مستمر کیفیت نظام کارشناسیارتقا و  22 هدف عملیاتی

  عمومیرسمیتربیت 

 22-2راهکار 
 ا تربیتیاآموکشاای راهبران ا مدیران نگهداشاات ا تربیت برای الکم ساااکارارهای ایجاد

 لمومیرسمی تربیتا تعلیم نظام مجموله در مدیریت ثبا  افزایش برای تالش

 1برنامه
 تنا ب با ، ای الالطح  دیریل  رفدطرا ب  الازوکایهای الزم ایتقای مایگاه قانونب  دیران  دایس بد 

 . طوب  دیریتب کشوی

با ا الالتفاسه از همد ، و    مان رانی د یاروینعو مانشالال یو توانمند الالاز لعنمام ترب نیو تدو بطرا  2برنامه

 .کشویو ا کانا  سیون و برون  از انب  هالعظرف

سی یشالتد  دیریل آ وزشالالب سی   دیران و   اونان  دایس توانمند الازی   تربعل و طرا ب  الازوکایهای  3برنامه

 .های ذیربطهماهنگب  رامع و س تگاهبا  فرهنگعان و هبا اولویل سانشگا های کشویسانشگاه

 الزم برای ثبا های انتخاع و انتصالالاع  دیران و طرا ب  الالازوکایها و ا الالتاندایسهای تدوین شالالاخص 4برنامه

 . دیران  وفق  دایس  دیریل و

 ل اسهافوق اعطای و «ای رفد  دیریل»  طح بد  دایس  دیران مایگاه ایتقایطرا ب  الاز و کایهای   5برنامه

 . رامع ذیربطهای شغ ب با  شایکل و هماهنگب و  ایر انگعزاننده  دی د  دیریل ویژه شغل

 

 

علیم تربیتی در نظام توآموزشیمدیریت و راهبری  ،ارتقا و بهبود مسگتمر کیفیت نظام کارشناسی  22هدف عملیاتی 

  عمومیرسمیتربیت و

 انسانی  منابع برای ایحرفه ا شیلی بالندگی الگوی اجرای ا طراحی 22-3راهکار 

 .یبطو تصویب آن سی  رامع ذی انسانب نابعو تدوین کاییاهد شغ ب شغل طرا ب  1برنامه

 2برنامه
 ایتقا ، با تأکعد بر انتخاع،انسانبای  نابعنمام ما ع شایستگب و تو  د  رفد تدوین و ا تقرای، طرا ب

 .شغ ب ایتقای و ای رفد  دیریل هایاسل بدشایستد  افراس انتصاع و

 .انسانب نابع بتحصع ایتقای  توانمند ازی و، بازآ وزینمام یکهای د  طرا ب و ا تقرای 3برنامه

 

 

 



  

24 
 

  استلزامات

خصیتی ش هايویژگی و عمومی، تخصصی هايصالحیت انسانی، با تأكید برمنابع یافتهسازمان و هدفمند جذب و استخدام .1

 آنان؛

ی و فراهم كردن استلزامات حقوقی، قانون كشور توسعه سالهپنج هايبرنامه در طرح این نیاز مورد مالیمنابع و امکانات تأمین .2

 توسعه؛داكثر تا پایان برنامه ششم، حربطها و مراجع ذيو پشتیبانی آن، با مشاركت سایر دستگاه

اي براي رشناسان تخصصی و حرفهستادي و تربیت كا هايحوزه كارشناسی نقش تقویت و جایگاه ساختار، ارتقاي اصالح .3

 آن؛

اجرا  در ذیربط نهادهاي و هاها، دستگاهسازمان سایر «جانبههمه هايحمایت»همراهی و  مشاركت، ، جل «ملیعزم» ایجاد .4

 بودن برنزما وپرورش وآموزش نظام گستردگی انسانی ومنابع كثرتبه عنایت زیرنظام، با این هايو عملیاتی كردن برنامه

 آموزشی؛ تغییرات فرآیند

  ؛بنیادین تحول سند عملیاتی و اجرایی كردن فرآیند در مدیران و انمعلم بانشاط و فعال، مؤثر مشاركت .5

 عالیها و ارائه گزارش عملکرد این زیرنظام به شورايبرنامه شدنعملیاتی و بر چگونگی اجرا مستمر نظارت و پایش .6

 1وپرورش.آموزش

از  قبلم، هاي این زیرنظاپرورش، هرگونه تغییر در برنامهوبراساس مفاد فصل هشتم سندتحول بنیادین آموزش تاكید:

  پرورش، ممنوع است.وعالی آموزششوراي  در تصوی 

    ر نهصد و د جمهوري اسالمی ایران عمومینظام تعلیم و تربیت رسمیتربیت معلم و تأمین منابع انسانی  : برنامه زیرنظام موضوع

 به تصوی  رسید. 1398/ 17/4عالی آموزش و پرورش، تاریخ جلسه شوراي (965) صت و پنجمینش

 سید جواد حسینی                                مهدی نوید                                                                    

    رئیس جلسه                                      دبیر شورا                                                                    

ید است، به ، مورد تأیجمهوري اسالمی ایران عمومینظام تعلیم و تربیت رسمیتربیت معلم و تأمین منابع انسانی  برنامه زیرنظام

 اجرا گذاشته شود. 

 حسن راحانی
عالی آموزش و پرورشرئیس جمهور و رئیس شورای  

                                                           
 .وپرورش استعالي آموزشوپرورش و واحدهای ذیربط آن و نظارت و ارزشیابي راهبردی برعهده شورایها با وزارت آموزش. نظارت بر اجرای این برنامه 1


