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 پیش گفتار
و متناسب با   تربیت اسالمی و وپرورش، در پاسخ به نیازهای زمان و مبتنی بر فلسفه تعلیمسند تحول بنیادین آموزش 

 است.وپرورش در تراز جمهوری اسالمی ایران، تدوین و تصویب شدهبرای دستیابی به آموزشتحوالت محیطی 

وتربیت، اعم از مبانی نظری و ها و عوامل آشکار و پنهان نظام تعلیملفهؤاین سند درصدد است با بازخوانی و بازتولید تمام م

ها و ...، زمینه تربیت آگاهانه و آزادانه نسلی مومن، خالق، فعال، بانشاط، شایسته و فلسفی، اهداف، اصول، رویکردها، روش

آورد. تحقق این مهم، نیازمند های اسالمی ایرانی را تا رسیدن به مراتبی از حیات طیبه فراهم وفادار به ارزش

مند از های نوین و بهرهپذیر و برخوردار از فناوریجو و رقابتوپرورش باکیفیت، چابک، کارآمد و اثربخش، مشارکتآموزش

و تحقق بخش تحوالت  تربیتی -باشد و سند تحول بنیادین منادی چنین نهاد فرهنگیآخرین یافته علمی و پژوهشی می

 است. 4141پژوهانه در نظام آموزش و پرورش کشور در افق نبه و آیندهجااساسی، همه

 است که عبارتند از:نظام تقسیم شدهوپرورش به شش زیردر سند تحول بنیادین، نظام آموزش

 تأمین و تخصیص منابع مالی -3 تربیت معلم و تأمین منابع انسانی -2          برنامه درسی -4 

 تامین فضا، تجهیزات و فناوری -6             پژوهش و ارزشیابی -5     راهبری و مدیریت -1

عالی انقالب فرهنگی، برنامه وپرورش و شورایعالی آموزشبراساس مفاد فصل هشتم سند تحول بنیادین، مصوب شورای

خوشبختانه این کار  وپرورش برسد.عالی آموزشوپرورش تدوین و به تصویب شورایها باید توسط وزارت آموزشنظامزیر

 و به تصویب شورا رسید. وپرورش انجام شدها و واحدهای ستادی و استانی آموزشبزرگ با مشارکت معاونت

وپرورش های اساسی در پشتیبانی از جریان تعلیم و تربیت برای تحقق اهداف و وظایف نظام آموزشها، بخشبرنامه زیرنظام

به بیان  دهد.و تربیت را تحت تأثیر خود قرار می های نظام تعلیملفهؤسب آن، تمام مباشد و اجرای دقیق و عملکرد منامی

 های سند است.دیگر، اجرای سند تحول بنیادین در گرو اجرای دقیق و کامل برنامه زیرنظام

 ایی سند تحولهای اجربرنامه زیرنظام پژوهش و ارزشیابی که براساس چارچوب مورد تأیید کمیته هماهنگی و پایش برنامه

وپرورش تدوین شده است، شامل مبانی نظری و کلیات و مصوبه برنامه زیرنظام پژوهش و ارزشیابی عالی آموزششورای

 باشد.نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران می

 مباني نظري و کلیات: فصل اول

رود و نقش بسیار مهمی در توسعه توسعه تفکر به شمار میهای کسب شناخت، آگاهی و ترین روشپژوهش یکی از مهم

ترین نهادهای اجتماعی پرورش به عنوان یکی از مهموآموزشها دارد. نظام ها، نهادها و نظامکشورها، جوامع، سازمان

ک سکه از این قاعده مستثنی نیست و ربط وثیقی با پژوهش دارد. اصوالً تعلیم و تربیت و پژوهش دو روی ی ،جامعه

محتاج پژوهش و برساخته  و ساختار دیگر شود بیش از هر نهادهای امر تربیت سبب میفتاها و ظرهستند. پیچیدگی

 پژوهش باشد. 

اگر قرار است پژوهش، پژوهش و آموزش الزم و ملزوم یکدیگر هستند. آموزش اثربخش و مفید، باید پژوهش محور باشد و 

را همگانی و ی و تفکر وجوگرفرایند جست های تربیت تکیه کند تا از طریق فرهیختن،شانهباید بر  ،ماندنی و ماندگار شود

و تربیت نسل  پژوهش، اکتشاف و نوآوری به نوباوگانآموزشِ کند و تعمیم بخشد. منظور از این سخن آن است که عمومی 
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و معلم فرهیخته در دست  مدرسه و دررا باید تحقق آن آید و تربیت برمی و نهاد تعلیم از عهده پرسشگر و پژوهشگر،

 کرد. وجوپژوهشگر جست

 یپژوهش و ارزشیابی در جمع آوری اطالعات، استفاده از نمونه و نمونه گیری، ابزارها نکته قابل تامل آن است که هر چند

های عمده بین ی از تفاوتیک کسان نیستند.ی های کمی و کیفی شباهت بسیار دارند ولی این دوگیری، تحلیل دادهاندازه

 توان در ماهیت ارزشیابی که تعیین ارزش و شایستگی پدیده مورد ارزشیابی است جستجو کرد.پژوهش و ارزشیابی را می

به معیار یا معیارهایی برای مقایسه و داوری نیاز دارند و قضاوت در  ،آوری هدفمند اطالعاتعامالن ارزشیابی عالوه بر جمع

عمل ارزشیابی با قضاوت  زشیابی باید با تصمیم گیری )ادامه، اصالح و بهبود یا قطع و توقف( همراه گردد.مورد موضوع ار

های ارزشیابی، به عبارت دیگر یافته .گرددگیری یا اقدام عملی در مورد آنچه که ارزشیابی شده، تکمیل میارزشی و تصمیم

 آورد.گیری فراهم میزمینه را برای تصمیم

تربیت و مبانی و اصول علوم ومبانی نظری پژوهش و ارزشیابی، باید مبتنی بر فلسفه تعلیم ،عنایت به مطالب مطروحهبا 

ای از مبانی فلسفی و های علمی و پژوهشی باشد. به همین دلیل در فصل اول این مجموعه، خالصهتربیتی متناسب با یافته

اندرکاران وزه پژوهش و ارزشیابی به اختصار آورده شده است تا کلیه دستهای آن در حنظری سند تحول بنیادین و داللت

 امر پژوهش و ارزشیابی، براساس این مبانی و در چارچوب آن، وظایف تحول آفرین خود را انجام دهند.

 فصل دوم: برنامه ها 

ه مأموریت به اهداف نظام انداز و بیانیها، چشمدر سند تحول بنیادین، پس از تدوین مبانی نظری، بیانیه ارزش

راهکار  434هدف عملیاتی و  23راهبرد کالن،  45هدف کالن،  8پرورش اشاره شده و برای تحول در آن وآموزش

 است.تصویب رسیدهبینی شده که بهبیش

در نظر  سند تحول مصوب یراهکارها یمت،با مفروض گرفتن مراحل قبل، نقطه آغاز و عز ها،یرنظامدر تدوین برنامه ز

 25راهکار به صورت مستقیم و 44پرورش، تعداد وراهکار سند تحول بنیادین آموزش 434از مجموع است. گرفته شده

 است.  تدوین شدهها آن یبرابرنامه و فعالیت سرآمد  38راهکار به صورت غیرمستقیم با این زیرنظام مرتبط بوده که تعداد 

در سند تحول بنیادین، بین اهداف کالن، اهداف عملیاتی و راهکارها، تناظر یک به یک  گونه کههمان الزم به یادآوری است

یعنی ممکن است یک راهکار با چند هدف مرتبط باشد و یا یک هدف از طریق چند راهکار محقق شود. به ، برقرار نیست

یز الزاماً تناظر یک به یک برقرار های تنظیمی در این مجموعه و راهکارها و اهداف عملیاتی نبین برنامه صورت همین

الزم و کامل از مجموعه  های ذیل آن، مجریان محترم باید شناختاست. در نتیجه برای اجرای دقیق راهکارها و برنامهنشده

آفرین آن داشته باشند و با اشراف به مبانی فلسفی و نظری و کلیات این زیرنظام )فصل سند تحول بنیادین و مفاهیم تحول

 ها، اقدام نمایند.ل( نسبت به اجرای راهکارها و برنامهاو

ها با مبانی و اهداف سند تحول بنیادین را نشان ها و معیارهایی که میزان انطباق و همسویی برنامهاز جمله شاخص

 های تحول آفرین است که در فصل سوم مبانی نظری سند تحول )رهنامه تربیتدهد، انطباق و همسویی با چرخشمی

چرخش زیرنظام پژوهش و ارزشیابی( و  6عمومی،  چرخش کالن نظام تربیت رسمی44است )رسمی عمومی( آورده شده

 های مذکور باشد.ساز تحقق چرخشهای سرآمد، باید زمینهها و فعالیتاجرای تمام برنامه
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اسان و معلمان عزیز را به نکات زیر ، توجه مجریان محترم، مدیران، کارشنهای آندر اجرای سند تحول بنیادین و زیرنظام

 کند: جلب می

است. لذا ها متجلی شدهاجرای سند تحول بنیادین نیازمند اجرای راهکارهای آن است که در برنامه زیرنظام -4

 ها، به منزله اجرای سند تحول بنیادین است. اجرای برنامه زیرنظام

 ها:در اجرای برنامه زیرنظام -2

است، بشدت ها آمدهدر فصل اول مبانی و کلیات زیرنظامطور خالصه نظری سند، که بهباید به مبانی  -اوالً

 وفادار بود. 

زیرنظام دیگر را مورد توجه قرارداد تا انسجام و بهم پیوستگی نظام  5ارتباط و تعامالت هر زیرنظام با  -ثانیاً

 وپرورش مخدوش نشود. آموزش

-سازی جهت دستیابی دانشای تحقق مدرسه در تراز سند تحول زمینهها، برآوردن زیرساختبا فراهم-ثالثاً

 آموزان به مراتبی از حیات طیبه مورد توجه جدی قرار گیرد.

پرورش و سایر واحدهای مربوط که در ودر پایان از مشارکت و همراهی مسئوالن و کارشناسان پژوهشگاه مطالعات آموزش

است با عنایات الهی و تالش  وارامید و نمایداند، صمیمانه تشکر میداشتهتدوین این زیرنظام، تالش چشمگیر 

 اندرکاران، زمینه تحقق آن بیش از پیش فراهم آید.ناپذیر و آگاهانه تمامی دستخستگی

 

 مهدي نوید

 دبیرکل شوراي عالي آموزش و پرورش
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 مقدمه 

از مجموعه مبانی نظری سند تحول بنیادین آمووزش و   و ارزشیابی زیرنظام پژوهشمبانی نظری و کلیات برنامه 

، فلسفه تربیوت رسومی عموومی در جمهووری اسوالمی      پرورش )حاوی فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران

های مبانی نظوری  است و داللتایران، رهنامه نظام تربیت رسمی عمومی در جمهوری اسالمی ایران( اتخاذ شده

گیوری و  ریوزی هوا، تصومیم   هوا، برناموه  گوذاری کند. کلیه سیاستو فلسفی در حوزه نظام را تبیین و تشریح می

 ها باید مبتنی بر این مبانی نظری و در چارچوب برنامه زیر نظام انجام شود.فعالیت

 تعریف و قلمرو

شش زیرنظام تربیوت رسومی عموومی و در ارتبواط و تعامول بوا سوایر         ، به عنوان یکی ازپژوهش و ارزشیابیزیرنظام 

های ماموریت گراست که زمینه درک و بهبود مستمر نظام تربیت رسمی عموومی را  ای از فعالیتها، مجموعهزیرنظام

سوت  آورد. این زیرنظام شامل چرخه تولید دانش بنیوادی و کواربردی، اشواعه و کارب   در سطح ملی و جهانی فراهم می

ها، ارزیابی و ارزشیابی نظام ریزی و اجرای برنامهگذاری، برنامههای پژوهشی، پژوهش محورکردن فرایند سیاستیافته

 باشد.ها میها و برنامهتربیت رسمی عمومی و تضمین کیفیت فعالیت

 و مأموریت وظایف

در سطوح مختلف و انجام ، تربیت اسالمیزیرنظام پژوهش و ارزشیابی از طریق تولید دانش کاربردی مبتنی بر فلسفه 

 کند:وظایف زیر را دنبال می های مرتبط با آن،تالیّفعّ

 ل و ارتقاء پیوسته کیفیتتحوّ توسعه، -1

. پژوهش استنیازمند اصالح و بهبود مستمر خود  عنوان یک موقعیت گسترده و فراگیر،نظام تربیت رسمی عمومی به

در تودارک   کوشد تا نظام تربیت رسمی عموومی را می ،بخشاین جریان اساسی و حیاتو ارزشیابی در راستای تحقق 

های مختلوف و بوا   های تربیت برای دستیابی متربیان به مراتب حیات طیبه براساس تغییر و تحوالت در عرصهفرصت

روز و بوه  بهسوازی،  زی،نوسوا  آن را با انتظارات در حوال رشود،  و  المللی ارتقاء بخشیدهای ملی و بینتوجه به شاخص

سوازی و عملیواتی   علوم تربیتی مبتنی بر معارف اسالمی و بوومی  پردازی در حوزهنظریهاین زیرنظام با  متناسب سازد

ها و رصد نوآوریبه  ها و تدوین الگوهای نظری بومی،های آزمایش نظریهکردن زمینهفراهم تربیتی، هاینمودن نظریه

 .ورزدمی ن و بیرون نظام تربیت رسمی مبادرتدر درورویکردهای جدید، 

 هاي پیش رو )وظیفه پیشگیرانه(مسائل و بحران ها،بیني چالشپیش -1

در نظوام تربیوت    هوا ت برای پیشگیری از بروز مسائل و بحرانالیّانجام فعّ یکی از وظایف زیرنظام پژوهش و ارزشیابی،

مودیران و   عمومی، پایش مداوم نحوه عملکرد نظام تربیت رسمیرسمی عمومی است. زیرنظام پژوهش و ارزشیابی با 

سازد و به این ترتیب بوا روشونگری و   ها و وظایف مختلف هشیار میاندرکاران نظام تربیتی را در انجام مأموریتدست

کنود بوا   ش میتال زیرنظاماین شود. پیشاپیش و به موقع مانع از بروز مسئله و بحران در نظام تربیتی میهدایت امور، 

 هوای حول های پیش روی نظام تربیت رسمی عمومی را رصد نموده و برای آن راهخردمندی و پویایی مسائل و چالش

 مؤثر ارائه دهد.
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 هاهاي مقابله با آنهاي تربیتي و راهتشخیص مسائل و بحران -1

هوای مرتفوع سواختن    ت و راهناظر بر تشوخیص مسوائل و مشوکال    ،بخش دیگری از وظایف حوزه پژوهش و ارزشیابی

های کسب شایسوتگی  هاست. پژوهش و ارزشیابی در این بخش با پیگیری روندهای تربیت و مقایسه آن با شاخصآن

هوای  هوا و راه اطالعات الزم را درباره میزان درستی عملکرد نظام در ابعاد مختلف و تعیوین کاسوتی  از سوی متربیان، 

پوژوهش و ارزشویابی از ظرفیوت سوایر عوامول       کند. در این راستا زیرنظامارائه مییران گیمها را به تصممواجهه با آن

 سهیم و مؤثر نیز بهره خواهد برد.

 توسعه فرهنگ پژوهش -4

های مرتبط با پژوهش از سوی کارگزاران و مربیان از سطح ستاد تا سوطح مدرسوه و ایجواد    کسب و توسعه شایستگی

های نظام تربیت رسومی عموومی و نیوز    ابعاد و مؤلفه یو تعالی این جریان در تمام توسعه فضای مناسب برای تحقق،

گسترش و تقویت فرهنگ پرسشگری و پژوهش در بین متربیان و مشارکت تربیت متربی پژوهنوده از وظوایف خورده    

  .4شودنظام پژوهش و ارزشیابی محسوب می

 اصول

م و کلی تعلیم و تربیت نظیر انطباق بوا نظوام معیوار اسوالمی، عودالت      این زیر نظام عالوه بر التزام به رعایت اصول عا

نگری، بر رعایت اصوول خواز زیور تأکیود     پذیری، پاسخگویی و نظارت، تقدّم مصالح تربیتی و آیندهآموزشی، انعطاف

 نماید:می

 تنوع و کثرت -1

 ی و کیفیکمّ :ارزشیابي - ژوهشپ هايدر روش 
 :)؛المللیهایی با وسعت ملی و بینپژوهی تا پژوهشپژوهی و اقداماز درس در سطوح اجرا )خرد و کالن 
 :هوای راهبوردی و   راهبردی،کواربردی و تحقیوق و توسوعه )بوا اولویوت پوژوهش       پژوهش بنیادی، در نوع پژوهش

 ؛در سطوح مختلف آموزشی کاربردی( و ارزشیابی
 :های توداومی و  مدت تا پژوهش و ارزشیابیو کوتاه های مقطعیاز پژوهش و ارزشیابی در زمان پژوهش و ارزشیابي

 ؛درازمدت
                                  

همت  يفرهنگ پژوهش در نظام تربيت رسمي عمومزيرنظام پژوهش و ارزشيابي به سه دليل اساسي بايد به توسعه و تعالي  -1
محتاج  يدر تمامي ابعاد و اجرا نظام تربيت رسمي عموم« پويايي»و اصل « مسئوليت»، اصل «خردورزي»تحقق اصل  -    1 :  گمارد

چنداني را عايد نظام نخواهد پژوهش و ارزشيابي بدون برخورداري از فضاي فرهنگي مساعد، ثمر -2توسعه پژوهش و ارزشيابي در اين نظام است. 
رو با گسترش آن درميان مديران و ساير كارگزاران نظام نمايد و از اينمناسب پژوهش و ارزشيابي عمل مي بوميستساخت. فرهنگ به عنوان ز

ذاتي فرايند پژوهش و ارزشيابي با پيوند  -3يابد. هاي پژوهش و ارزشيابي بر نظام ارتقاء ميتربيت رسمي عمومي، زمينه توسعه و تاثيرگذاري يافته
هاي ضروري در جريان تربيت است. از اين منظر در سطوح كارگزاران )مربيان( و فرايند درك، اصالح و بهبود موقعيت به عنوان يكي از شايستگي

كيه بر روش پژوهش به درك بهتر هاي پژوهشي و با تسان مربيان ضمن كسب شايستگينمايد. بدينمتربيان، توجه به توسعه اين امر ضروري مي
تعميق يادگيري و تقويت روحيه پژوهش  ،موقعيت خود و اصالح و بهبود آن به عنوان يكي از عوامل موثر در هدايت و پرورش استعدادهاي متربيان

رهنگ پژوهش در ميان مربيان، كنند. بر اين اساس نظام پژوهش و ارزشيابي، بخشي از ظرفيت خود را به گسترش فگري درآنها كمك ميو جستجوي
 دهد كه حاصل آن به تسهيل اجرايگيران، پژوهشگران تربيتي، متربيان و خانواده آنها و ساير افراد مرتبط با تربيت اختصاص ميمديران و تصميم

كاركردهاي چهارگانه ياد شده عمومي و زيرنظام پژوهش و ارزشيابي كمك خواهدكرد. بديهي است كه  كاركردها و تحقق اهداف نظام تربيت رسمي
 نمايند.نظام پژوهش و ارزشيابي به صورتي در هم تنيده و در تعامل با يكديگر عمل مي
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 های تربیتی با رویکورد هایی مرتبط با نظریهموضوعات و اولویت ها )گستره موضوعات(:در موضوعات و اولویت 

راهنموایی و   مودیریت منوابع انسوانی،    مودیریت آموزشوی،   ریزی آموزشی و درسی،گذاری و برنامهسیاست اسالمی،

 اقتصاد نظام تربیت رسمی عمومی... شناسی نظام تربیت رسمی عمومی،شناسی تربیتی و جامعهروان مشاوره،
 نهاد و مشارکتی(مردم مدیریت و اجرا )دولتی،ریزي، در برنامه 
 در سطوح پژوهشگران و مخاطبان 
 هایافته هاي اشاعه و کاربستدر روش 

 وحدت و هماهنگي -1

 ؛گذاریدر سیاست 
  ؛نیازهای اساسی نظام تربیت رسمی عمومی )با تأکید بر نیازهای مدرسه(تمرکز بر 

 مشارکت و تعامل -1

 ؛درون نظام تربیت رسمی عمومی و ارزشیابی های پژوهشبین بخش 
  ؛و اجرا )پژوهشگران و کارگزاران آموزشی در سطوح مختلف(و ارزشیابی بین بخش پژوهش 
  ها و مراکوز علموی و پژوهشوی داخول و     رسمی عمومی با دانشگاه در نظام تربیتارزشیابی  وبین بخش پژوهش

 ؛خارج
 ؛نهادهای غیردولتی و مردمبا مؤسسات و انجمن وارزشیابی بین بخش پژوهش 

 گرایياخالق -4

 ؛و ارزشیابی کنندگان در پژوهشرعایت کرامت و حقوق شرکت 
 ّانتشوار و اشواعه    هوا، )صویانت از صوحت داده   ارزشیابی- های پژوهشتالیّمراقبت از شئون اخالقی در اجرای فع

 ؛ها و...(یافته
 ؛پذیری و پاسخگوییمسئولیت 

 نوآوري و پویایي -1

 ؛شرایط و نیازها ملی و جهانی ها،با توجه به نوآوری ارزشیابی-الت در بخش پژوهشموقع تحوّهدایت به 
 اصول بورای افوزایش کیفیوت پوژوهش      در چهارچوب هاها و روشبرنامه ها،سیاست پذیری در اهداف،انعطاف– 

 ؛ارزشیابی
 ؛ارزشیابی –در حوزه پژوهش  ینآفرنو و تحول های انتقادی،حمایت از اندیشه 

 بهبود مستمر -1

بینوی  این هودف بوا پویش    کند و در جهت نیل بهیند بهسازی را طی میآنظام پژوهش و ارزشیابی به طور مستمر فر 

کند. نظارت و ارزشویابی هوم در   برای بهبود را شناسایی می یازمسیرهای موردن سازمانی، یابیهای نظارت و ارزشاهرم

ت مستمر و تکووینی موورد توجوه    الیّعنوان یک فعّبهارزشیابی،  -پژوهشی و تولید دانش پژوهشینهاد مرحله استقرار 

ارزشیابی )به صوورت   -  بخش پژوهشکه عملکرد  شودت تراکمی و نهایی مطرح میالیّفعّ عنوان یکقرارگرفته و هم به

 دهد.تر به صورتی جامع و فراگیر مورد ارزیابی قرار میهایی نسبتاً طوالنیدرونی و بیرونی( رادر فواصل و دوره
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 استمرار و پیوستگي -7

ه تجارب ست که دربردارندای اعنوان یک جریان ارتقایی و تکاملی پیوسته دیرینه دارای گذشتهبه، پژوهش و ارزشیابی

هوای آینوده عمول پوژوهش و     گیریو دستاوردهای ارزشمند پیشینیان در سطح ملی و جهانی است که باید در جهت

 ها توجه شود.مثابه پشتیبان و با نگاهی انتقادی به آنارزشیابی به

 جانبه نگريهمه -8

 ها:در تعیین اولویت -الف

 ؛های مختلفدر پوشش نیاز همه دوره 
  ؛های تربیت تمامی ابعاد وجودی متربیانساحتدر پوشش 
 ؛های اصلی نظام تربیت رسمی عمومیدر پوشش تمامی عناصر و زیرنظام 
 ؛هانهادها و سازمانعلمی،  کزای و مشترک با سایر مرارشتههای بیندر اجرای پژوهش 
 گذاران و مدیران،سیاست کارکنان، مربیان، )متربیان، ارزشیابی -مخاطبان پژوهش در پوشش دادن به انواع نیازهای 

 ؛ها(خانوادهکارشناسان، 
 در مدیریت و اجرا -ب

 ؛های درون نظام تربیت رسمی عمومیاستفاده از ظرفیت 
 ؛های علمیهها و حوزهاستفاده از ظرفیت دانشگاه 
 ؛های پژوهشی غیردولتیاستفاده از ظرفیت بخش 

    رویكردها

نگور و  جوامع و کول   یوری گزیرنظوام پوژوهش و ارزشویابی دو جهوت    ، رسمی عموومی در راستای رویکرد نظام تربیت 

 است.متنوعی از مسائل و مشکالت اتخاذ نموده را برای پاسخ به دامنه وسیع4گراییمأموریت
                                  

به ويژه در سطح –نتيجه و اثر عمل زير نظام پژوهش و ارزشيابي تربيتي در جهت بهبود و تسهيل رسالت و كاركردهاي نظام تربيت رسمي عمومي  -1
د به بهبود عمل است. براين اساس زيرنظام پژوهش و ارزشيابي متعهّهاي مختلف بودهاي براي تحقق اهداف تربيت در ساختزمينهمدرسه به عنوان 

هاي محوله است و موضوعيت و مشروعيت آن به ويژه در سطح نظام تربيت رسمي عمومي منوط به حركت دراين تربيتي براساس اهداف و آرمان
هاي موجود ترين عبارتي است كه از پس دغدغهترين و پركاربردرايج هاي اخير عبارت پژوهش براي عمل،طي دهه چارچوب و جهت است. در

شود. براين هاي پژوهش تربيتي درعرصه اجرا و جلوگيري از انحراف و به هدر دادن منابع در حوزه تحقيقات تربيتي شنيده ميبراي بكارگيري يافته
هدايت منابع را در مسير توليد دانشي بر عهده دارد كه بتواند سرانجام در مسير تاثيرگذاري بر عمليات تربيتي مورد  اساس مديريت حوزه پژوهش

استفاده كارگزاران قرارگيرد و به تسهيل كاركردهاي نظام تربيت رسمي عمومي كمك روشني كند )دانش كاربردي(. به اين ترتيب، ارزش عمده 
شود. گيرد و اصوالً درستي پژوهش و ارزشيابي تربيتي در پيوند با عمل آشكار ميب اين مالك مورد قضاوت قرار ميپژوهش نيز متعاقباً بر حس

سازد. تحقق اين نقش و تاثير خود را نمايان مي سازي زمينه براي توسعه كاركردهاي نظام تربيت رسمي عمومي،پژوهش و ارزشيابي خوب با فراهم
ن تعهد در نظام تربيت رسمي عمومي، به نوبه خود مستلزم توجه اصلي پژوهش و ارزشيابي به بهبود كيفيت تربيت هدف و كوشش در انجام اي

هاي درس است. بنابراين ارتباط بخش پژوهش و ارزشيابي با مدرسه )به عنوان كانون عمل رسمي عمومي و بهبود كيفيت تدريس در درون كالس
مند تعريف و مورد توجه قرارگيرد. پژوهش وارزشيابي زماني كه توسط نظام تربيت ز پيش و به صورت نظامنظام تربيت رسمي عمومي( بايد بيش ا

متفاوت است. در پژوهش  است كه با پژوهش آكادميك كامالً كارييك پژوهش پيمان ،شودرسمي عمومي و براي آن انجام مي
مطابق با نيازهاي  كند و از اين رو مطالعات بايد دقيقاًگذاري ميوهش دراين حوزه سرمايهپژوهش به دليل نياز به نتايج پژ كنندهحمايتكاري،پيمان

هايي كاربردي و قابل درك، براي بهبود عمل به كاربران و هاي پژوهش مبتني بر توصيهگران طراحي و اجرا شود. سرانجام نيز يافتهحمايت
گرا است عرصه سياستگذاري پژوهشي، گرايش اساسي به انجام تحقيقات كاربردي و ماموريت گردد.پيامد چنين رويكردي درگيران ارايه ميتصميم
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در سوطوح   ،2در مودیریت و اجورا   یوی گراگذاری و کثورت در سیاست ییگراوحدت روشی، 4ییگراکثرترابطه  در این 

 .تأکید است مختلف مورد

 هاي اصلي:مؤلفه

 الف: سازمان پژوهنده
سازمانی است یادگیرنده که کلیه اجزا و فرایندهای آن در سطوح مختلف )از سطح ستاد، تا اسوتان، شهرسوتان و منطقوه(    

های گروهی و یادگیری فوردی براسواس عنصور عقالنیوت و     انداز مشترک، مسئولیت جمعی، فعالیتها و چشمدارای ارزش

های جدید و تبدیل دانش به عمل، موجب ارتقا و تضومین  دهی شده است و با طرح ایدهپژوهش محوری طراحی و سازمان

 شود.کیفیت فرایند تعلیم و تربیت رسمی عمومی می

 هاي سازمان پژوهندهبرخي از ویژگي

 است.دارای رویکرد، اصول، اهداف و قلمرو مبتنی بر برنامه زیرنظام پژوهش و ارزشیابی  -1
محور را در دستورکار خود دارد و بورای تربیوت نسول پژوهشوگر، خوالق و پرسشوگر سیاسوت،        آموزش پژوهش -2

 کند.ریزی و اقدام میبرنامه
فرهنگ پژوهشگری در سازمان حاکم اسوت و حول مسوایل سوازمان از طریوق پوژوهش بوه عنووان یوک ارزش           -3

 شود.میپذیرفته
های آن، شرایط الزم را بورای ارزشویابی و ارتقوای مسوتمر     کاربست یافتهبا تولید دانش پژوهشی زمینه اشاعه و  -4

 کند.تربیت و زیرنظام های آن فراهم میوهای تعلیموپروش در همه ساحتکیفیت و تحقق اهداف نظام آموزش

                                                                                            
شوند. بر اين اساس قاعده عرضه و هاي جديد در راستاي تحقق كاركردهاي مدرسه صالح طراحي و اجرا ميكه براي شناسايي و ايجاد موقعيت

از مخاطب )به ويژه در درون مدرسه( مهمترين شرط براي انجام پژوهش خواهد شد و گيرد. به اين ترتيب نيتقاضا در پژوهش موردتوجه قرار مي
 گرايي با تقاضا / كاربرگرايي به تعادل خواهد رسيد.عرضه

هاي بسيار مراتبي از پديدههاي تربيتي كه به صورت ها و موقعيتع پديدها تنوّباشد، امّاگرچه نظام تربيت رسمي عمومي به مثابه يك نظام وحدت يافته موردنظر مي -1

گرا كنند، نيازمند آن است كه در حوزه روش پژوهش با رويكردي كثرتاي بروز و ظهور پيدا ميرشتهرشته و چندع بينپيچيده و كمتر پيچيده و به لحاظ موضوع تنوّ

هاي شود. طيف متنوعي از روشهاي مطرح گشوده ميمتنوع از روش ايدرحوزه پژوهش و ارزشيابي، عرصه عمل بر دايره ييگرااقدام شود. باپذيرش رويكرد كثرت

مطالعات موردي،  هاي ديگر نظير تحقيق و توسعه،پژوهي ناظر بر نيازهاي بومي و روشدرس پژوهي وتا اقدام، پژوهشي از تحقيقات آزمايشي كامالً تحت كنترل

اي وسيع در برگيرنده همه يابند. چنين دامنهاي فرصت بروز ميابعاد و سطوح مختلف خود در چنين عرصه نگاري، تحليل محتوا و ارزشيابي درمطالعات تاريخي و قوم

هاي تربيتي گرايش دارد. متناسب با اين رويكرد فراگير، اي جامع از پژوهشنظريه ئههاي پژوهشي اعم از كمي و كيفي خواهد بود و به سمت ارارويكردها و روش

پوشانند. ماهيت متنوع و گسترده تربيت با پذيرش صرف يك روش يتي نه تنها در تعارض با يكديگر نيستند بلكه هر يك ضعف ديگري را ميهاي پژوهش تربروش

  گرايانه است.اندازي كلپژوهشي سازگاري ندارد. به سخن ديگر كثرت روشي گذرگاهي براي رسيدن به چشم
هاي متعددي در درون جامعه براي تامين اين نيازها وجود دارد كه بايد از همه بسيار وسيع است و متناسب با آن نيز زمينهدامنه نيازهاي پژوهشي در نظام تربيتي  -2

رصت سازي فها و... بايد به درستي سازماندهي شوند تا با فراهمهاي درون نظام تربيت رسمي عمومي است كه در سطح ستاد و استانآنها استفاده نمود. ابتدا ظرفيت

باشد. نمي ا گستردگي نيازهاي موجود با تكيه صرف به توان پژوهشي رسمي در درون نظام تربيتي قابل پاسخگوييرقابت و بر حسب توانمندي از آنها استفاده نمود؛ امّ

اسخ دهند. عالوه بر اين براي تامين بخشي از هاي موجود در جامعه هستند كه قادرند بخشي از نيازهاي موجود را پهاي علميه از جمله ظرفيتها و حوزهدانشگاه

گرا به استقالل و توسعه نظام تواند با ايجاد رقابت كيفيتگذاري و نظارت دقيق ميسپاري همراه با سياستبرون هاي پژوهشي نظام تربيتي به كمك گرفت.ماموريت

 مدي اين زيرنظام راآرو كارهاي بخش پژوهش و ارزشيابي منجر و از اينبه كاهش هزينهتواند در برخي موارد سپاري همچنين ميپژوهش و ارزشيابي كمك كند. برون

هاي فراواني از انواع مديريت قابل ترسيم هستند كه به هاد براي انجام پژوهش و ارزشيابي تربيتي، نيز گونهنتقويت كند. در ميانه طيف مديريت دولتي و مديريت مردم

 .توان از آنها استفاده كردهاي پژوهشي ميماموريتفراخور نياز در اجراي 
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 پژوهشوی معتبور و کوافی    -کند و کلیه تصمیمات آن از پشتوانه علمیهای پژوهشی استفاده میاز آخرین یافته -5

 های نوین در اولویت آن قرار دارد.برخوردار است و استفاده از ظرفیت فناوری

ورزان حداکثر اسوتفاده را بورای ارتقوای    ها و پژوهشگران و اندیشهاز ظرفیت مراکز علمی و پژوهشی و دانشگاه  -6

 آورد.فرایند تعلیم و تربیت به عمل می

ان، ارزیابان و همچنین دارای تعامل اثربخش و گسترده با پشتیبان، هدایتگر و مشوق مدرسه پژوهنده، پژوهشگر -7

 المللی است.سایر نهادهای پژوهشی داخلی و بین
 ب: مدرسه پژوهنده

ای اثربخش با حاکمیت رویکرد فرهنگی تربیتی و پژوهشی است که تمامی عناصر آن بوا مشوارکت   مدرسه یادگیرنده حرفه

هوای  ق و نقاد، پژوهشگر و پرسشگر، خود ارزیاب و خودشکوفا در همه سواحت آموزانی با تفکرخالجمعی برای تربیت دانش

انود.  و پورورش سوازمان یافتوه    های متربیان مطابق با اهداف سند تحول بنیادین آمووزش تعلیم و تربیت و کسب شایستگی

هوای  پژوهشوی، نووآوری  هوای مطالعواتی و   )پوروهه  آموزانهای پژوهشی معلمان، دانشای نقطه تالقی تالشچنین مدرسه

 باشد.ای است که تضمین کننده کیفیت فرایند یاددهی و یادگیری میهای پژوهشگران حرفهآموزی( و پژوهشدانش

 هاي مدرسه پژوهندهبرخي از ویژگي

فرهنگ پژوهشگری و آموزش مبتنی بر پژوهش در مدرسه حاکم است و یادگیری و حل مسایل از طریق پرسش و  -4

 شود.ن یک ارزش پذیرفته میپژوهش به عنوا

کارکنان مدرسه در انجام پروهه تحقیقی از اقدام پژوهی و درس پژوهی در سطح کوچک و پروهه های رسمی بزرگ  -2

 کنند.مشارکت دارند یا از شواهد و مستندات پژوهشی برای اقدامات خود استفاده می

 گیرند.ود کل فرایند مدرسه مورد استفاده قرارمیها و بهبای برنامههای پژوهشی در استمرار توسعه حرفهیافته -3

 باشد.ورزی در مدرسه مورد توجه میتربیت عقالنی، خردورزی و اندیشه -1

 شوند. به عنوان اجزای ضروری دیده می حمایت مدیر، همکاری کارکنان و ایجاد محیط مناسب برای پژوهش -5

پژوهشوی و  محوور و ارتقوای دانوش، بیونش و مهوارت      های پوژوهش ها و امکانات الزم را برای اجرای آموزشزمینه -6

 آورد.آموزان و ابتکارات فردی و گروهی متربیان فراهم میخودارزیابی دانش

سوازی روحیوه   از تعامل اثربخش با مراکز آموزشی و پژوهشی و فرهنگی، خانواده و رسانه بورای تقویوت و نهادینوه    -7

 برد.آموزان بهره میپژوهشی دانش

عات جدید پژوهشی، آنها را برای توانمندسازی مربیان، معلمان و کارکنوان و حول مسوایل آموزشوی و     با تولید اطال -8

 گیرد.تربیتی مدرسه به کار می

و شووق   شووند کارکنان مدرسه به مطالعه و پژوهش و پاسخگو بودن به پژوهش های منتشر شده خود، تشویق می -9

 است.ها تقویت شدهیادگیری در آن

 شود.ولیت، استقبال میهای بیشتر به عنوان یک مسئیادگیری و دریافت آموزشهای از فرصت -44

 شود.ها استفاده میهای مراکز و موسسات علمی و پژوهشی خارج از مدرسه از جمله دانشگاهاز ظرفیت -44

انجوام  کنند و از زبان پژوهش در آوری و ارائه اطالعات کمک میمدل رفتار معلمان پژوهشی است. در فرایند جمع -42

 کنند. ها استفاده میفعالیت
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 آموز پژوهندهج: دانش
ورز، دارای روحیه پرسشگری و مهارت جستجوگری و خود ارزیوابی اسوت و از فرآینود و تووالی     آموزی خالق، اندیشهدانش

شایستگی برد و منطقی روش علمی و پژوهشی برای پاسخ به سواالت فردی و اجتماعی و حل مسایل اطراف خود بهره می

 الزم برای خودارزیابی و خودشکوفایی را کسب کرده است.

 آموز پژوهندههاي دانشبرخي از ویژگي
هوای اطالعواتی،   های فردی و گروهی، استفاده از فناوری و پایگاهدارای روحیه پژوهشی و توانا در انجام پژوهش -4

هوای  یگر استلزامات مربوط به اجورای پوژوهش  ها و منابع آموزشی، ارتباط با پژوهشگران و دگیری از کتاببهره

 آموزی است.دانش

ها و امکانات رسومی و غیررسمی)پژوهشسوراها، کتابخانوه، خوانواده و ..( و مشوارکت      هوشمندانه از همه فرصت -2

های ارزشی خوود و دیگوران در هموه    همساالن برای خودکارآمدی، پژوهش و ارتقای شایستگی و بهبود قضاوت

 کند.و تربیت استفاده می های تعلیمساحت

شود و برای اصالح و ارتقای ها مواجهه میدارای تفکر خالق و نقاد بوده و با ذهن پرسشگر خویش با همه پدیده -3

 نماید.ها تدبر و تأمل میآن

 اندیشیچارهها، پژوهش و های مدرسه و جامعه خود اندیشه کرده و برای حل و بهبود آندرباره مسائل و آسیب -8

 کند.می

 آموزيسراي دانشد: پژوهش

هوای  منظور شناسایی و فراهم آوردن زمینه رشد و هدایت استعدادها و پرورش خالقیتمرکزی علمی پژوهشی است که به

 نماید.آموزان و گسترش فرهنگ مطالعه، تحقیق وپژوهش در بین آنان فعالیت میفردی و گروهی دانش

 آموزي:دانشسراي هاي پژوهشبرخي از ویژگي

 شود.ها حمایت میسازی آنهای علمی و پژوهشی و تجاریها و یافتهاز کاربست و تولید ایده (1

 نماید.های علمی، پژوهشی و فناوری خدمات ارائه میها در زمینهتعامل اثربخش با مدارس داشته و به آن (2

 اثربخش دارد.های علم و فناوری، مراکز رشد، تحقیقاتی و دانشگاهی تعامل با پارک (3

از امکانات الزم مانند کتابخانه، آزمایشگاه، کارگاه، رایانه و امکان دسترسی به شبکه اطالعات و دیگر شرایط الزم  (4

 های یادگیری برخوردار است.های مختلف علمی و حوزهبرای انجام تحقیق در رشته

تجربه و آشنا به امور تحقیوق و پوژوهش بورای    از مربیان، راهنمایان، معلمان و عوامل اجرایی متعهد، توانمند، با  (5

 آموزان برخوردار است.راهنمایی و هدایت علمی و پژوهشی دانش

آمووزان  آموزان خدمات الزم را به دانوش ویژه اوقات تعطیلی مدارس و فراغت دانشدر موقعیت زمانی مختلف به (6

 نماید.ارائه می
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 آفرینهاي تحولترین چرخشمهم

هوای نظوام تعلویم و    نگر برای مواجهه سازنده بوا چوالش  گرا و آیندهنگری به نگاه کلنگری و حالر جزییاز تأکید ب -1

 ؛تربیت

 ؛هاهای کمی در پژوهش و ارزشیابی به تنوّع و تکثّر در روشاز تمرکز بر روش -1

 ؛آفرینمند، نوآورانه و تحوّلهای نظامهای توصیفی، موردی و پراکنده به پژوهشاز پژوهش -1

 ؛گیری از نتایجگری در اجرای پژوهش و ارزشیابی به مدیریت، اجرا، نظارت و بهرهاز تمرکزگرایی و تصدی -4

محوور، تشخیصوی و   مدار و مسالهگیری عملهای تربیتی به جهتاز تمرکز بر رویکرد آکادمیک و نظری در پژوهش -1

 ؛ساز و کاربستیدرمانی، تصمیم

 ؛ارزشیابی بیرونی در ارزشیابی عملکرد نظام تعلیم و تربیتاز تمرکز بر ارزشیابی درونی به  -1
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 و ارزشیابی نظام تعليم و رتبیت رسمی عمومی جمهوري اسالمی اريان ربانهم زرينظام  ژپوهش 

 3/7/9396  عالی آموزش و رپورش،  اترخيشورايجلسه  (947)  هفتمینو   چهلنهصد  و   مصوب
 (947و  946 ، 939  ،939، 937 ،936 ،939، 934جلسات   رد   ربرسی شده )

 اندازچشم
کاربسوت   واشواعه   ،تولیود دانوش   پذیر درکارا، اثربخش و مشارکت ای مجموعه ؛4141در افق پژوهش و ارزشیابی زیرنظام 

دهنوده  بسوط  بووده و پورورش  وآمووزش  حال و آینده پاسخگوی نیازهای پژوهشی که در حوزه تعلیم و تربیت است هایافته

 تربیت رسومی عموومی و  وبهبود موقعیت نظام تعلیم کنندهتضمین واز ستاد تا مدرسه گیری سازی و تصمیمقابلیت تصمیم

 .باشدمیدر چارچوب نظام معیاراسالمی نده تربیت نسلی پژوه

  اهداف

در حوزه تعلیم و تربیوت بوا مشوارکت مراکوز و نهادهوای       های علمی و الگوهای نظری بومیتولید نظریه در سازیظرفیت .1

 ؛علمی و پژوهشی
 ؛عمومینظام تعلیم و تربیت رسمی یندههای حال و آشناخت مسائل و چالش .2
 درعموومی  هوای نظوام تعلویم و تربیوت رسومی     و برونوداد فرآینودها   ،دروندادهاها،  زمینه رصد مستمر و سنجش کیفیت .3

 ؛المللیسطح ملی و بینمختلف در  هاینظامزیرها و ساحت
 ؛خالق، نوآور و کارآفرین ، پرسشگر،سازی برای تربیت نسلی پژوهندهزمینه .4

 ؛هاو خانوادهآموزان ، دانشمعلمان ،کارشناسان ،مدیراندر بین  پرسشگریروحیه  و پژوهشفرهنگ  توسعه .5

 مبتنوی بور   گیوری تصومیم سوازی و  تصمیمفرآیند به  بخشیکیفیتبرای ارزشیابی  و های پژوهشییافتهکاربست اشاعه و  .6

 ؛مدرسهسطح تا  ملیاز سطح  پژوهش و ارزشیابی

 ؛تعلیم و تربیتدر نظام  هاز سطح ملی تا سطح مدرسپاسخگویی به نیازهای پژوهشی و ارزشیابی  .7
های علمی و پژوهشوی آنوان در   المللی و استفاده از ظرفیت و یافتهعلمی و پژوهشی داخلی و بینبرقراری ارتباط با مراکز  .8

 ؛چارچوب نظام معیار اسالمی
  هاي اجرایيسیاست

 ؛و اجرا از سطح ملی تا سطح مدرسه ریزیگذاری، برنامهمحوری در فرآیند سیاستپژوهش -4

و پژوهشوگران در   بنیوان دانوش هوای  شورکت  ،های علمیوه حوزه پژوهشی،مراکز علمی  ،هادانشگاهبا  و تعامل پذیریمشارکت -2

 ؛المللیملی و بین ،یسطوح محل

با تأکید بر  (مرجعو  گستره ،ت، نوع، روش، زمان)از منظر ماهیّ و ارزشیابیپژوهش های روشدر  عنوّبخشی و ایجاد تکیفیت -3

 ؛و سریع کاربردی، مدارهای عملپژوهش
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 ؛)تولید دانش، اشاعه، کاربست( در چرخه پژوهش و ارزشیابی های نوینفناوریاز استفاده بهینه  -1
 ؛و ارزشیابی ژوهشیکپارچگی و وحدت مدیریت در پ -5
 ؛کاهش تمرکز و استفاده بهینه از ظرفیت سایر ارکان سهیم و موثر و واگذاری اختیارات الزم پژوهشی به مدرسه -6

 اقدامات اساسي
پورورش  وپرورش و تحقق اهداف زیرنظام پژوهش و ارزشویابی، وزارت آمووزش  وبنیادین آموزشدر اجرای مفاد سند تحول 

 :ربط و رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به موارد زیر اقدام نمایدها و نهادهای ذیموظف است با همکاری دستگاه

  مدرسه پژوهنده  -الف

ریوزی منوابع انسوانی و فنواوری     رجایی با هماهنگی مرکز برنامهدانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید  (1

هوای آموزشوی و پژوهشوی بورای     کارگواه  ها وها، دورهپرورش، واحدهای درسی، برنامهواطالعات وزارت آموزش

 پژوهوی( تودوین و  پژوهوی و درس های آکادمیک، اقدامهای پژوهشگری دانشجو معلمان )پژوهشتقویت مهارت

این  با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور، همچنین به منظور توانمندسازی معلمان موجود،اجرا نماید. 

عملیواتی شوود   هوای ضومن خودمت    در قالوب دوره درصد از معلمان واجد شورایط   5برنامه ساالنه حداقل برای 

 رگیرند.معلمان موجود، تحت پوشش این برنامه قرا بیش از نیمی از 4141ای که در افق گونهبه

دت شوش  ظرف مو حداکثر  ،های مطالعاتی و بازآموزی علمی و تحقیقاتی ویژه معلمان پژوهندهنامه فرصتآیین (1

  هیئت وزیران پیشنهاد شود. به تصویب برای ،پرورشوعالی آموزششورای تأیید ماه تهیه و پس از

وهشوی،  درصود اعتبوارات پژ   64حوداقل  به میزان  ،آموزیسراهای دانشسرانه پژوهشی برای مدارس و پژوهش (1

 مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اختصاز یابد.برخی  قانون الحاق 56موضوع ماده 

های کردن شاخصبندی مدارس و ارتقا مدیران، معلمان و انتخاب معلمان نمونه با ملحوظها و شرایط رتبهمالک (4

میزان امتیاز اختصاز یافته بوه   .بازنگری و اصالح شود با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور، پژوهشی

 شود.پرورش تعیین و ابالغ میوهای پژوهشی در هر یک از مواد مذکور، توسط وزیر آموزشفعالیت

هوای  برناموه  و تولیود  در بازنگریمحور رویکرد آموزش پژوهشنگری آموزش و پژوهش، ضمن التزام به یکپارچه (1

 مورد تأکید قرار گیرد.« برنامه درسی ملی»های آموزشی برمبنای درسی و کتاب

های پژوهشی فردی و گروهی آموزان به فعالیتدر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی شایستگی محور دانش  (1

 توجه نموده و امتیاز الزم برای آن منظور نمایند.

 سازمان پژوهنده -ب
رعایوت ضووابط و    ،پژوهنده، با اصالح و اسوتفاده از سواختارهای موجوود   پرورش به منزله یک سازمانونیل به آموزشبرای 

  :پذیردصورت میربط، اقدامات ذیل ها و مراجع ذیو با هماهنگی دستگاهمقررات مربوط 

بوه مرکوز ارزشویابی و تضومین      با هماهنگی سازمان اداری و اسوتخدامی کشوور،   پرورشومرکز سنجش آموزش (1

هوا و  رصود و ارزشویابی عملکورد نظوام تربیوت رسومی عموومی در زیرنظوام         برای پرورشوکیفیت نظام آموزش

 ،پورورش ومطالعوات آمووزش  مناسبات آن با پژوهشگاه  ،تقویت تغییر یابد و ضمن ،گانه تربیتیهای ششساحت

 تبیین شود. تعریف و
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و اموور آن زیرنظور    ، ارتقا یابود پرورشوجایگاه سازمانی پژوهشگاه مطالعات آموزش ربط،مراجع ذی با هماهنگی (1

 پرورش اداره شود.ومستقیم وزیر آموزش

بوا همواهنگی و تاییود     ،ای و جهوانی پرورش در عرصه ملی، منطقهوموزشپایش و رصد تحوالت نظام آ منظوربه (1

پژوهشوگاه مطالعووات   ذیوول، «مطالعووات راهبوردی »پژوهشوی گووروه الزم بوورای ایجواد   تودابیر  ربووط،مراجوع ذی 

 شود. اتخاذ برنامه ششم توسعه،  دومتا پایان سال های موجود و با استفاده از ظرفیت پرورشوآموزش

تودابیر الزم اتخواذ و بوا     ،ها و دفاتر ستادیشهرستان ها،برای ساماندهی و ارتقای امور پژوهشی در سطح استان (4

 منابع و امکانات مناسب اختصاز یابد. ،ربطهماهنگی مراجع ذی

های پژوهشی خاز برای فعالیت تسهیالت و اعتبارات ،حمایت از معلمان و فرهنگیان پژوهشگر و نوآورمنظور به (1

سرانه پژوهشی، پاداش تالیف مقاله، کتاب، اختراع، پژوهانه، خرید آثار مانند پژوهی معلمان و فرهنگیان )و اقدام

 پرورش حمایت شود.وهای پژوهشی اعضای هیات علمی وزارت آموزش( اختصاز یابد و از فعالیتمعلمان مولف

هوای بوومی تربیتوی در نظوام     هوای پژوهشوی و نووآوری   نامه مستندسازی، انتشار، اشاعه و کاربست یافتوه آیین (1

پرورش ووزیر آموزشظرف مدت شش ماه پس از تصویب این برنامه، تدوین و با امضای  حداکثر ،پرورشوآموزش

 ابالغ شود.

بوا جلوب مشوارکت سوایر      آمووزی سرای دانوش حداقل یک پژوهش ،در هر منطقه آموزشی تا پایان برنامه ششم (7

 شود. سیستأ و با تأکید بر توسعه بخش غیردولتی ها و نهادهادستگاه

مووارد قابول طورح در    پورورش از جملوه   وضروری است کلیه تصمیمات کالن و اساسی سطوح مختلف آمووزش  (8

 پرورش، شورای معاونان و حوزه ستادی دارای پیوست پژوهشی باشد.وعالی آموزششورای

 4/4درصد و حداکثر  45/4ربط حداقل های ذیهای کلی علم و فناوری، با هماهنگی دستگاهبا توجه به سیاست (9

 پرورش، اختصاز یابد.ووزشهای پژوهشی و تحقیقاتی آماعتبارات پژوهشی کشور به فعالیت درصد از

 پایش و ارزشیابي مستمر فرایندها و روندها -ج
 ،هوای آن گانه تربیت و زیرنظامهای ششارزشیابی بیرونی عملکرد نظام تربیت رسمی عمومی در حوزه ساحت (4

 شود.ساله اجرا های زمانی سه تا پنجپرورش در دورهوزیر نظر شورای عالی آموزش

ها و مراکز علمی پژوهشی غیردولتی برای ارتقای کیفیت و تضمین دانش بنیان، دانشگاه هایاز ظرفیت شرکت (2

 وپرورش استفاده شود.جریان تربیت رسمی عمومی در ارزشیابی عملکرد آموزش کیفیت

درصود از اعتبوارات    44 پورورش، حوداقل  وریزی در نظام آمووزش برنامه گذاری وسازی سیاستمنظور بهینهبه (3

 یابد.  اختصاز پژوهی،پژوهی و آیندههای طولی، روندبه پژوهش تا پایان برنامه ششم توسعهی پژوهش

 .سامانه ملی شبکه اطالعات و ارتباطات پژوهشی تا پایان سال دوم برنامه ششم توسعه، طراحی و ایجاد شود (1
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 هابرنامه
بوا   ،غیرمسقیمبه صورت راهکار 25راهکار به صورت مستقیم و تعداد  44تعداد  ،بنیادینراهکار سند تحول  434از مجموع 

است تا در طول برنامه ششم بینی شدهبرنامه پیش 38تعداد  ،هاآنزیرنظام پژوهش و ارزشیابی مرتبط است که برای تحقق 

 : ها عبارتند ازعملیاتی شود. این برنامه ،و هفتم توسعه کشور

 

 

 عملیاتيهدف 
ههاي انقهالب   تعمیق تربیت و آداب اسالمي،تقویت اعتقاد و التزام بهه ارزش -1

 اسالمي

 1-7راهكار 
و  يفرهنگ هايیّتالفعّ یابيارز يبرا یفيک يهاشاخص ینو تدو ياستانداردساز

 مدارس یتيترب

 عنوان برنامه ردیف

1 
هوا،  و تدوین عوامل، موالک  یتی مدارسو ترب یفرهنگ هاییّتالفعّطراحی الگوی ارزیابی 

 ها و معیارهای معتبر و استاندارد مبتنی برفلسفه تعلیم و تربیت اسالمی   شاخص

1 
آمووزان بوا تاکیود بور تواثیرات فضوای مجوازی در        آسیب شناسی مستمر تربیتی دانوش 

 ه الگوهای کارآمد و اثربخش با استفاده از مطالعات تطبیقیو ارائساله های سهدوره

1 
یتی مدارس به صورت ساالنه براساس و ترب یفرهنگ هاییّتالفعّرصد و ارزشیابی مستمر 

 های مصوبشاخص
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 هدف عملیاتي
ویهژه در  هاي پیشرفت محلي بهعنوان یكي از کانون افزایش نقش مدرسه به-7

 اجتماعي -ابعاد فرهنگي

 7-1راهكار 

پژوهشي بها نظهام تعلهیم و تربیهت     -علميیافته مراکز برقراري ارتباط سازمان

منهدي از پشهتیباني علمهي و    اي و بههره رسمي عمومي در سطح ملي و منطقه

هاي علمیه و مؤسسات آموزش عهالي و مراکهز آمهوزش فنهي و     تخصصي حوزه

هاي علهوم قرآنهي، علهوم تربیتهي و روانشناسهي در      ویژه دانشكدهاي بهحرفه

 مدارس

 عنوان برنامه ردیف

1 

طراحی و استقرار الگوی ارتقای نقش مدرسه به عنووان کوانون پیشورفت محلوه و ایجواد      

پایگاه داده و مدیریت منابع اطالعاتی محله و استفاده از ظرفیت علمی پژوهشوی  و فنوی   

 معلمان و دانش آموزان

1 

پژوهشی بین مراکز و مؤسسات علمی، آموزشوی و   -طراحی الگوی توسعه تعامالت علمی

هوای علمیوه بوا مودارس منطقوه و      ای، صنعتی و اقتصادی و حوزه، فنی و حرفهپژوهشی

 محله خود در چهارچوب ضوابط آموزشی و تربیتی

1 
هوای تاثیرگوذار مدرسوه در اصوالح     ه روشئو های پژوهشوی کوالن بورای ارا   اجرای پروهه

 های فرهنگی اجتماعی محلهشاخص



 رسمی عمومی نظام تعليم و رتبیت و ارزشیابی  زري نظام ژپوهشربانهم 

22 
 

 

 

 

 هدف عملیاتي

و بازتنظیم اصول حاکم بر برنامهه درسهي تربیهت     هابازمهندسي سیاست -11

اي معلمهان در  هاي حرفهه معلم با تأکید بر کارورزي و انطباق سطح شایستگي

سطح ملي و جهاني با مقتضیات الگوي برنامه درسي در نظام تعلیم و تربیت و 

هاي جذب، تربیت و نگهداشت هاي مناسب براي ارتقاي شیوهطراحي سیاست

 پرورشوآموزشمعلمان در 

 11-7راهكار 

اي به شهكل فهردي و   هاي حرفهتوسعه زمینه پژوهشگري و افزایش توانمندي

گروهي میان معلمان و تبادل تجارب و دستاوردها در سهطح محلهي و ملهي و    

هاي بازآموزي مستمر علمي و تحقیقاتي و مطالعهاتي و برگهزاري   ایجاد فرصت

هاي اختصاص اعتبارات خاص براي فعّالیّتهاي الگوي تدریس برتر و جشنواره

 پژوهشي معلمان.

 عنوان برنامه ردیف

1 
هوای گروهوی از جملوه    های پژوهشی معلمان بوا تأکیود بور پوژوهش    ارتقای شایستگی

 پژوهی  پژوهی و درساقدام

1 
بندی و ارتقای معلمان و کارشناسان و انتخواب  ها و شرایط رتبهطراحی و تدوین مالک

 های پژوهشی  نمونه با ملحوظ کردن فعّالیّتمعلمان 

1 
هوا و  الگوهای تدریس و اصالح روش ارزشیابی و مستندسازی تجربه برگزاری جشنواره

 محورفرآیندهای آن با رویکرد پژوهش

 های آموزشیتقویت جایگاه و کارکردهای گروه 4

 های علمی پژوهشی معلمان  توسعه انجمن 1

1 
هوای پژوهشوی معلموان و حمایوت از معلموان و      سرانه بوه فعالیوت  تعریف و اختصاز 

 آموزان پژوهنده و نوآوردانش
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 هدف عملیاتي

ها و بازتنظیم اصول حاکم بر برنامهه درسهي تربیهت    بازمهندسي سیاست -11

معلمهان در  اي هاي حرفهه معلم با تأکید بر کارورزي و انطباق سطح شایستگي

سطح ملي و جهاني با مقتضیات الگوي برنامه درسي در نظام تعلیم و تربیت و 

هاي مناسهب بهراي ارتقهاي شهیوه ههاي جهذب، تربیهت و        طراحي سیاست

 نگهداشت معلمان در آموزش و پرورش.

 11-9راهكار 

رصد کردن تحوّالت نظام آموزش و پرورش و تربیت معلهم و تحهوّالت علمهي    

سهازي  المللي و بهومي تربیتي در سطح منطقه، جهان اسالم و بینحوزه علوم 

ها در چهارچوب نظهام   وري آگاهانه از آنها و بهرههاي مفید آنتجارب و یافته

 معیار اسالمي

 عنوان برنامه ردیف

1 

طراحی ساز و کارهای مناسب برای رصد دو ساالنه تحوّالت نظام آمووزش و پورورش و   

المللی تا پایان سال اول برنامه ای، جهان اسالم و بینملی، منطقهتربیت معلم در سطح 

 ششم توسعه

1 
ای، جهوان  طراحی و اجرای مطالعات پیشرفت تحصیلی و تربیتی در سطح ملی، منطقه

 المللی و کاربست نتایج آناسالم و بین

1 

ها یافتهتدوین و اجرای طرح دیپلماسی آموزشی، گسترش تعامل پژوهشگران و مبادله 

و تجربیات تعلیم و تربیتی با مراکز و مؤسسات علمی پژوهشی با اولویت جهوان اسوالم   

 حداکثر تا پایان برنامه ششم توسعه

4 

 

المللوی و  های علمی بینطراحی و ایجاد ساختار مناسب برای تسهیل و توسعه همکاری

ای و سوطح منطقوه  وپرورش با مراکز علمی پژوهشی خارج از کشور در تعامالت آموزش

 جهانی
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 بخش، پویا و بالندهتغییر و نوآوري در نظام تعلیم و تربیت با رویكرد تعالي-18 هدف عملیاتي

 18 -1راهكار 

ال و فراگیر در درون ساختار نظهام تعلهیم و تربیهت    ایجاد شبكه پژوهشي فعّ

اطالعات و هاي نوین و در قالب شبكه ملي رسمي عمومي با استفاده از فناوري

 ارتباطات

 عنوان برنامه ردیف

1 

پژوهشی بوین حووزه    -های علمیایجاد سامانه ملی و شبکه پژوهشی و توسعه همکاری

المللی با تعیین سطوح ستادی، واحدهای آموزشی و مراکز علمی و پژوهشی ملی و بین

های دستورالعملنامه ها و ربط در قالب آییندسترسی و با هماهنگی مراجع قانونی ذی

 مصوب

1 
بخشی به اموور  بازمهندسی و اصالح فرایندها، روندها و ساختارهای موجود برای کیفیت

 مطالعاتی و پژوهشی
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 استقرار نظام ارزشیابي و تضمین کیفیت در تعلیم و تربیت رسمي عمومي -19 هدف عملیاتي

مناسب براي سنجش و ارزشیابي عملكرد ایجاد سازوکارهاي قانوني و ساختار  19-1راهكار 

 نظام تعلیم و تربیت رسمي عمومي

 عنوان برنامه ردیف

1 
بازنگری مأموریت مرکز سنجش آموزش و پرورش و تبدیل آن به مرکز ملی ارزشویابی  

 و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش 

1 
تعلویم و تربیوت   ها و معیارهای ارزشیابی نظوام  ها، شاخصطراحی نظام و تدوین مالک

 رسمی عمومی  

1 
هوای دانوش بنیوان و نهادهوای غیردولتوی در حووزه       استفاده بهینه از ظرفیت شرکت 

 ارزشیابی نظام تعلیم و تربیت و حمایت از آنان با رعایت مقررات مربوط

4 
هوا  پرورش و پایش کیفیت آن در حوزه زیرنظاموارزشیابی مستمر عملکرد نظام آموزش

 ساله گزارش در هر سهئتربیت و تنظیم و اراهای و ساحت

1 
سوازی نتوایج ارزشویابی نظوام     طراحی سازوکارهای الزم برای اشاعه، کاربست و مستند

 های موجود تربیت رسمی عمومی با استفاده از سامانه



 رسمی عمومی نظام تعليم و رتبیت و ارزشیابی  زري نظام ژپوهشربانهم 

26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 هدف عملیاتي
کارشناسهي، مهدیریت و راهبهري    ارتقا و بهبود مسهتمر کیفیهت نظهام     -11

 آموزشي تربیتي

 11-4راهكار 
ههاي  و پرورش و تدوین برنامهه  نگر در آموزشانجام مطالعات راهبردي آینده

 پرورشوربط در آموزشهاي ذيپژوهانه و اجراي آن با هماهنگي دستگاهآینده

 عنوان برنامه ردیف

1 

نگر در حوزه کارهای مناسب برای تدوین و اجرای مطالعات راهبردی آیندهوطراحی ساز

سازمانی( تا پرورش با استفاده از ظرفیت مراکز علمی و پژوهشی )درون و برونوآموزش

 پایان سال اول برنامه ششم توسعه

1 
 هووایپوورورش براسوواس یافتووهوهووای راهبووردی و دراز موودت آموووزشارزیووابی برنامووه

 پژوهی  آینده
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 هدف عملیاتي
پردازي و مستندسازي تجربیهات  توسعه ظرفیت پژوهش و نوآوري، نظریه -11

 بومي تربیتي.

 11-1راهكار 

استفاده بهینه از ظرفیت هاي موجود براي گسترش فرهنگ تفكر و پهژوهش در  

رسهمي  بین مدیران، مربیان و تأمین پژوهشگر موردنیاز نظام تعلهیم و تربیهت   

 عمومي و حمایت از پژوهشگران فعال و مجرب

 عنوان برنامه ردیف

1 

های پژوهشوی  های آموزشی برای توسعه مهارتها و کارگاهطراحی، تولید و اجرای برنامه

موودیران، معلمووان و مربیووان بووا اسووتفاده از ظرفیووت مراکووز علمووی و پژوهشووی )درون و 

 سازمانی(برون

1 

تربیت رسمی عمومی با اولویت تامین پژوهشوگران  ونظام تعلیم تربیت پژوهشگر موردنیاز

شوورایط بااسووتفاده از ظرفیووت مراکووز علمووی و پژوهشووی )درون و از بووین معلمووان واجوود

 سازمانی(برون

1 
محوری توا  آموزان و تربیت معلم با رویکرد پژوهشهای درسی دانشرصد و ارزیابی برنامه

 سطح مدرسه

4 
الزم برای تقویت آموزش پوژوهش محوور و توسوعه فرهنوگ آن در     طراحی سازوکارهای 

 سطح مدرسه و کالس درس
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 هدف عملیاتي
پهردازي و مستندسهازي   توسعه ظرفیت پهژوهش و نهوآوري، نظریهه    -11

 تجربیات بومي تربیتي.

 11-1راهكار 

آموزش و پرورش و ههدایت  تدوین نظام جامع حمایت از پژوهشگران حوزه 

موضوعات و اهداف پژوهشي در راستاي تحقهق اههداف تعلهیم و تربیهت     

 رسمي عمومي

 عنوان برنامه ردیف

1 

طراحی و استقرار نظام حمایت از معلمان و فرهنگیان پژوهشگر و نوآور و اختصواز  

های پژوهشی پژوهشگران حوزه تعلویم و تربیوت خصوصواً    اعتبار خاز برای فعالیت

پواداش،   ،)بورس( یلیراتبه تحص یاعطا معلمان و فرهنگیان )نظیر: سرانه پژوهشی،

هوای مطالعواتی و   و ارائوه فرصوت  پژوهانه، حمایت از آثار پژوهشوی معلموان مؤلوف    

 (بازآموزی علمی و تحقیقاتی به معلمان پژوهنده

1 
هووای پژوهشووی در سووطوح مختلووف بوورای نیازسوونجی پژوهشووی و تعیووین اولویووت

 پاسخگویی به نیازهای آموزش و پرورش
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 هدف عملیاتي
پردازي و مستندسازي تجربیات توسعه ظرفیت پژوهش و نوآوري، نظریه -11

 بومي تربیتي

 11-1راهكار 
ههاي بهومي و   ههاي موفهق و نهوآوري   هاي مهادي و معنهوي از طهرح   حمایت

 هاي پژوهشي و ایجاد بانک اطالعاتيانتشاریافتهمستندسازي و 

 عنوان برنامه ردیف

1 

پژوهشی بوین   -های علمیایجاد شبکه اطالعات و ارتباطات پژوهشی و توسعه همکاری

منظوور تسوهیل در   پژوهشی کشور بوه -حوزه ستادی، واحدهای آموزشی و مراکز علمی

 های پژوهشییافته امر اشاعه و کاربست

 های بومی در حوزه تعلیم و تربیتهای موفق و نوآوریارزیابی طرح 1

1 

استفاده از ظرفیت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و اتخواذ تودابیرالزم   

های دولتی و مردمی، مشارکت خیرین، مؤسسات موالی و  برای ساماندهی و جلب کمک

ها های پژوهشی، نوآوریحمایت از طرح ها درنهاد و خانوادههای مردماعتباری، سازمان

 ربطآموزان و معلمان با هماهنگی مراجع ذیهای دانشو خالقیت

4 
ه بوه  ئو سازی تجربیات در حوزه عمل تربیت بور اسواس مبوانی نظوری بورای ارا     مستند

 المللینهادهای علمی بین
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پردازي و مستندسهازي تجربیهات   پژوهش و نوآوري،نظریهتوسعه ظرفیت  -11 هدف عملیاتي

 بومي تربیتي.

 11-4راهكار 

ههاي  پردازي در علوم تربیتي و روشهاي نظریهحمایت مادي و معنوي از کرسي

و نهوآوري در   ههاي جدیهد  و فراهم آوردن زمینه کاربست یافته تعلیم و تربیت

 ههاي علمیهه،  همكهاري حهوزه  مدارس و نظام تعلیم و تربیت رسمي عمومي بها  

 .ها و مراکز علمي و پژوهشيدانشگاه

 عنوان برنامه ردیف

1 
پوردازی، نقود، نووآوری،    هوای نظریوه  تشکیل کمیته حمایت از برگزاری و تورویج کرسوی  

 محورترویجی و مساله

1 
پژوهشوی  هوای  یافتوه طراحی و تأسیس مدارس تجربی جهت اجرای آزمایشوی و تعمویم   

 مدارسسطح در  انهجدید و نوآور

1 
های فرهنگ اسالمی ایرانوی،  انجام مطالعات در زمینه دانش بومی تربیتی مبتنی بر آموزه

 های علمیهای علمیه و انجمنها، حوزهبا همکاری دانشگاه
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 لزاماتستا

پژوهش و ارزشیابی را برای اجورا در طوول برناموه ششوم     پرورش موظف است برنامه تفصیلی زیرنظام ووزارت آموزش الف(

تنظیم و حداکثر ظرف مدت شش مواه پوس از ابوالغ ایون مصووبه، بوه        با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، توسعه،

 پرورش برساند.وعالی آموزشربط شورایتصویب کمیسیون ذی

 ،استلزامات حقووقی  ،زیرنظام پژوهش و ارزشیابی هایرنامهبوزارت آموزش و پرورش موظف است برای تحقق اهداف و  ب(

فوراهم   حداکثر تا پایان سال دوم برنامه ششم توسعه ،ربطذیو مراجع  هادستگاهآن را با مشارکت سایر  یبانیپشتقانونی و 

 نماید.

شوود و نظوارت و   انجوام موی  پرورش و واحدهای ذیربط آن، وج( نظارت اجرایی و عملیاتی این برنامه، توسط وزارت آموزش

 باشدپرورش میوعالی آموزشارزشیابی راهبردی برعهده شورای 

وپرورش های مرتبط در وزارت آموزشها و فعالیتبرنامه از سرجمع اعتبارات برنامهاعتبار موردنیاز برای اجرای مفاد این  (د

های سونواتی  بینی منابع موردنیاز در بودجهالزم برای پیشهماهنگی  ،مناً در موارد اصالحی و نوآورانهض .خواهد شدتامین 

 .آیدوزارت آموزش و پرورش بعمل 

هرگونه تغییر در برنامه این زیرنظام پس از بررسی در  پرورش،وبا توجه به مفاد فصل هشتم سند تحول بنیادین آموزشهو( 

 پرورش خواهد رسید.وعالی آموزشبه تصویب شورای ،ربطکمیسیون ذی

چهل و در نهصد و  جمهوری اسالمی ایران نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی ارزشیابی و  پژوهش برنامه زیرنظام:   موضوع

 به تصویب رسید. 4396 /3/7 تاریخ وپرورش،عالی آموزشجلسه شورای (917) هفتمین

 


