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مبانی نظري وكلیات



وظیفهایراناسالمیجمهوریعمومیرسمیتربیتنظامزیرششازیكیعنوانبه❑
.داردعهدهبررامدرسهسطحتاستادسطحازانسانیمنابعتأمین

درسازیزمینهمسئولیتنوعیبهکهاستافرادیتمامشامل(مربیان)معلمپیراومعلم❑
.دارندعهدهبرراعمومیورسمیتربیتنظام

نظری،مطالعاتدرتربیتمعنایبهتوجهبانیزوتربیتفلسفههاییافتهبهعنایتبا❑
امین،راهنماییایالهی،اسوهاولیاءوانبیاءتربیتینقشادامهدررامربینقشتوانمی

،پشتیبانیوزش،آمریزی،برنامه،روشنگریهدایت،وظیفهکهدانستتوانابصیروعالمی
/کنونیهایموقعیتکشاندنچالشبهبرایمتربیانترغیبودادن،بازخورد،مشورت
یابیدستواهشایستگیکسببرایراوجودیهایظرفیتتوسعهوبسطجهتفعلی
.داردعهدهبرطیبهحیاتبه

و قلمروتعريف 



وارتقا،وحفظسازی،آمادهجذب،شاملانسانیمنابعتأمینومعلمتربیتنظامزیر❑
سطحازکهستاافرادیتمامیبرگیرندهدرواستانسانیمنابعسایرومعلمارزشیابی

.دارندرابرعهدهمومیعرسمیتربیتدرنظاممتربیانتربیتمسئولیتمدرسهستادتاسطح

مربیانآنطریقازکهاستفرایندهاییوهازمینهایجادنظامزیرایناصلیمأموریت❑
وبودهودخروانیوفكریبلوغسطح،ضعفوقوتنقاط،موقعیتتشخیصبهقادر

بهمتربیانیابیودستوجودیهایظرفیتتوسعهورشدبرایراتكالیفیبتوانند
.نمایندفراهمطیبهحیاتمراتب

:ازاستعبارتنظامخردهاینوظایف❑
تقایاروشناختیهستیمراتبتعالیوساماندهیورشدمنظوربهریزیبرنامه❑

نقشدریكپارچگیایجادووتخصصیایاعتقادی،اخالقی،حرفههایشایستگی
تكراروملعاراده،،میلمعرفت،درتغییرطریقازمربیانشناختیهستیواجتماعی

.آنانایحرفههویتوصفات،تكوینسطحتاعمل

وظايف



مشترکتهویتقویتجهتدرپایههایشایستگیرشدبرایالزمکارهایوسازاستقرار❑
بیانمرایحرفههویتجهتدرویژههایشایستگیو(...پایهدانشاخالقی،،اعتقادی)
آندرهکمتنوعیهایفرصتتدارکطریقاز(تربیتیمهارتودانشوتخصصیدانش)

واستعدادهاابمتناسبعمل،عرصهدرهاآموختهبكارگیریوبندیاولویتانتخاب،امكان
.گرددفراهمایحرفهمسئولیتنوعوفردیهایتوانمندی

جذبرایبکههاییفعالیتکلیهازارزشیابیونظارت،پشتیبانیگذاری،سیاست❑
.گیردمیصورتوعمومیرسمیتربیتنظامازسویانسانیوارتقاءمنابعسازی،حفظآماده

جریاندرهیمسعواملعنوانبهکهپژوهشی-علمیمراکزوهادانشگاهعملكردازارزشیابی❑
عمومیورسمیربیتتنظامنیازموردانسانیمنابعدارینگهروزبهوتربیتمسئولیتتربیت

.دارندعهدهبررا

باگیهماهنوهمسوییویژهبهوتربیتاهدافتحققدرهانظامزیرکلیهبامشارکت❑
.آنفرعیواصلیهایمؤلفهوابعاددردرسیبرنامهنظامزیرهایفعالیتوهاگیریجهت

وظايف



ازابیارزشیارتقا،ونگهداشت،سازیآمادهجذب،در-نظامزیراینکالنگیریجهت❖

مداومالحاصودرکباعمومیورسمیتربیتنظامرویكردراستایدر-انسانیمنابع

بهتریننوانعبه(ع)وامامانپیامبرانبهازتاسیبا)اسالمیمعیارنظاماساسبرموقعیت

.است(تربیتوعملینظریالگوهای

:رویكردایندر

تمامیوبزرگترهایموقعیتذیلدرخاصیموقعیتهرواستایالیهامریموقعیت❖

مجبوربلكهومجازکسیهروگیردمیشكلالهیتدبیروخواست،نظارتذیلهاموقعیت

کاروسرتضمنمموقعیتاصالحوتغییر.باشدمیخویشموقعیتدرتغییراتیایجادبه

متفاوتسطوحباافرادیباتعاملوشخصی،پایبندیواقعی،وپیچیدههایمسئلهباداشتن

.استشایستگی

رويكردها



آغازگرخودیری،یادگجدیدتجربیاتدربرابرمداومنیازمندگشودگیموقعیتبهتوجه❖

واراده،لمی،باورتعقل،تخیل،،شهود،احساس)وجودیهایقابلیتمیانسازگاری

شدنییكو،اسالمیمعیارنظاماساسبرخودعملكردمداومارزیابیونقادی(عمل

.استموقعیت؛اصالحودرکفرایندوخود

بهآننتایجخصوصدرتأملوعمل،معرفت،کسبمتضمنموقعیتمداومبهبود❖

زندگیدردفربهمنحصرهویتتحققبهمنجرنهایتاًکه،استگروهیوفردیصورت

هایگیشایستتوسعهوکسبفراینددرگرفتنقرار.شودمیایوحرفهشخصی

راایرفهحهویت-شخصیرشدمیانپیوندوانسجام،هماهنگیایجادامكانایحرفه

.نمایدمیفراهم



برایلذاباشدمیحاکمیتوظایفاز(عادالنه)کیفیآموزشخدماتارائهکهآنجااز❑
معنویومادیگذاریسرمایهبایدانسانیمنابعنگهداشتوسازیآمادهانتخاب،
منزلتواهفرایند،جایگدراین.گیردصورتتربیتامردرسهیمعواملسویازمكفی

ومولدجامعهكریفوفرهنگینیرویمنزلهبهمربیومعلمویابدارتقامربیاناجتماعی
.منظورگردد-دولتیدرنظاماداریکارمندمثابهبهنه-اجتماعیسرمایه

وقشنایفایآندرمربیانکهفرهنگیواقتصادیاجتماعی،شرایطکهآنجااز❑
اینتربیتی،التعداصلبهعنایتبالذا،باشدمیمتفاوتبسیارکنندمیمسئولیت
توجهوردمانسانی،منابعارزشیابیوارتقاءوحفظسازی،آماده،جذبدربایدتفاوت
گیرد؛میقرارآناناختیاردرکهامكاناتیوخدماتامتیازات،نوعدروگرفتهقرار
.شودلحاظ

زشیابیارو،ارتقاءوحفظسازی،آماده،جذبمراحلتمامیدرمربیانانسانیکرامت❑
وشأنحفظنهزمیوگرفتهقرارمجریانوریزانبرنامهتوجهموردبایدانسانیمنابعاز

.دنمایفراهمجامعهسطحدرشغلیهایردهسایربامقایسهدرراآنانمرتبت

اصول كلی



دروندرمؤثروسهیمعواملاقداماتوهافعالیتبینبایدمربیانتربیتدرکهآنجااز❑
لذاباشد،هداشتوجودالزمهمسوییوهماهنگیوعمومیرسمیتربیتنظامازبیرونو

خصوصاًً)رمؤثوسهیمعواملگاننمایندازمرکبسیاستگذاریشورایاستضروری
ازیابیارزشونظارتریزی،برنامهمسئولیت(پژوهشیوعلمیمراکزوهادانشگاه
.باشدداشتهعهدهبرراهافعالیتواقدامات

دروندرمؤثروسهیمعواملاقداماتوهافعالیتبینبایدمربیانتربیتدرکهآنجااز❑
لذاباشد،هداشتوجودالزمهمسوییوهماهنگیوعمومیرسمیتربیتنظامازبیرونو

عواملگاننمایندازمرکبمعلمتربیتنظامزیرسیاستگذاریشورایاستضروری
ولیتمسئوتشكیل(پژوهشیوعلمیمراکزوهادانشگاهخصوصاً)مؤثروسهیم
.اشدبداشتهعهدهبرراهافعالیتواقداماتازارزشیابیونظارتریزی،برنامه

اصول كلی



بهمنجروبودهربرخورداکافیتنوعازبایدانسانیمنابعتربیتوجذببرحاکمهایسیاست❑
ملكاتوصفاتدارایکهافرادیانتخابامكانوشدهانسانیمنابعسازیذخیرهوتأمین

.دنمایفراهمراهستندباالسطحایحرفهمهارتودانش،جسمیوذهنیهایتوانمندی
تربیتنظامدرالتتحصیاتمامازپسبایدهادانشگاهیا(معلم)مربیتربیتمؤسساتدرپذیرش❑

ذیرشپ.گیردصورتورودبدوایحرفهوعمومیهایصالحیتسنجشباوعمومیورسمی
.شدنخواهداستخدامبهمنجرمؤسساتایندر

،تربیتفرآینددرخودوظایفونقشبامتناسبعمومیورسمیتربیتنظامدرکارکنانکلیه❑
هایردراهبواهدافبامربیانآشناییمنظوربهکهخدمتیبدوآموزشیهایدورهدرباید

بهدستیابیدرانمتربیبهکمکبرایآنانصالحیتونمودهشرکتشودمیتشكیلتربیتی
.شوداحرازطیبهحیاتمراتب

ووزیکارآمآموزشی،هایدورهطیازپسکه-خدمتبهورودبرایاشتغالپروانهدریافت❑
کلیهنآبرعالوه.استضروریگیردمیصورت-مصاحبهوامتحاندرشرکتوگریمربی
دورهدرضورحباودریافتراذیربطدورهویژهگواهینامهبایدتحصیلیدورهبرحسبمربیان
یاتتجربدانشومداومطوربهمدرسهسطحدرهاییمأموریتانجاموپژوهشی-علمیهای
.نمایندروزبهراخود

بهوبودهرداربرخوالزمانعطافازبایدانسانیمنابعجذبزمینهدرحاکمقوانینوهاسیاست❑
امكانکهودشتنظیمایگونهبهبایداینبرعالوه.گیردقراربازنگریموردایدورهصورت
.باشدپذیرامكانآندرمربیانشغلیموقعیتتغییر

اصول  مولفه جذب



متوالیبرگشتورفتهایحرکتطریقازمربیانوجودیمرتبهتعالیکهآنجااز❑
عطافانازبایدمربیانسازیآمادههایبرنامهلذا(بازایدایرهساختار)دهدمیرخ
معیارظامنبرمبتنیایحرفههویتتوسعهویابیدستامكانوبودهبرخوردارالزم

الگویینقشربمبتنیوفردیهایتفاوتبامتناسب-مربیانیكایکبرایرااسالمی
.نمایدفراهمالهیاولیاءوانبیاء

نظامینتعیویژه،موقعیتدرکطریقازوآزادانهصورتبهبایدمربیانسازیآماده❑
مراحلبایدنمربیاتوسطهاشایستگیکسبفراینددر.گیردصورتاسالمیمعیار

بهکمکرایبراآنانتاگیردقرارنظرمدواقعیتبهعملوباورپردازی،مفهومترسیم،
.رساندیاریطیبهحیاتمراتببهیابیدستجهتمتربیانوخود

هایچالشوهانیازبامتناسبراموقعیتکشفامكانبایدمربیانسازیآمادهفرایند❑
.دکنفراهممتربیانبرایآیندهوحالدرآموزشیمحیطودرسکالسواقعی

براییساززمینهوخویشتنوجوددرواقعیتذاتتحققتربیتآرمانکهآنجااز❑
وهارنامهبلذااست،طیبهازحیاتمراتبیبهیابیدستجهتشایستگیکسب

درراایرفهحرشدمختلفابعادجانبههمهصورتبهبایدمربیانتربیتفرایندهای
.دهدقرارتوجهموردهویتوصفاترفتار،گرایش،دانش،سطحپنچ

اصول  مؤلفه آماده سازي



مشارکتانامكمربیان،ایحرفههایظرفیترشدبابایدسازیآمادهفرایندوبرنامه❑

ودادهشافزایراآنانعملآزادینموده،تسهیلرادرسیریزیبرنامهفراینددرآنان

،تجویزیبقالدرمتربیانویژهومشترکهویتپرورش)درسیبرنامهتطبیققدرت

.یدنمافراهمرامتربیانآیندهوحالنیازهایبا(تجویزیغیرتجویزی،نیمه

انواعیااهدورهسطوح،ازیکهردرتربیتامرکاراناندردستکلیهبایدهابرنامه❑
ایدبهابرنامهاین.نمایدآمادهخودایحرفهوظایفونیازهابامتناسبرامدارس
.باشدواقعیهپیچیدهایموقعیتدرموردیمطالعهوعملیتجربیاتکسببرمبتنی

همجوارمدارسیاتجربیمدارستأسیسطریقازبایدعمومیورسمیتربیتنظام❑
رایازنموردواقعیوعملیتجاربکسبامكانعالیآموزشمؤسساتوهادانشگاه
.نمایدفراهممربیانبرای

اصول  مؤلفه آماده سازي



وعمومییهاشایستگیمستمربهبودهدفباومندنظامصورتبهبایدخدمتحینآموزش✓
درانسانیمنابعشغلیارتقایفرایندازناپذیرجداییبخشوشودریزیبرنامهمربیانایحرفه
.شودتلقیسطوحهمه

ارتقایورشدكانامکهیابدسازمانایگونهبهبایدتربیتمراحلتمامیدرمربیانکارشرایط✓
اینبه.کندفراهمخدمتطولدرایحرفهوظایفایفایمنظوربهراهاشایستگیمستمر
مدرسه،طحسدرجدیدتجربیاتگذاردنمشارکتبهوکسببرایهاییفرصتایجادمنظور
کلیهدرازمانیسفرهنگبهتبدیلبایدهافرصتاین.استضروریالمللیبینوملیمحلی،
.باشدداشتهدنبالبهراعمومیورسمیتربیتنظامعملكردمداومارتقاءوشدهسطوح

منابعبهمربیانیابیدستامكانبایدانسانیمنابعرشدمدتبلندومدتکوتاهریزیبرنامه✓
دنبالبهراانمربیموقعیتمداوماصالحودرککهایگونهبهرامستمریادگیریواطالعاتی

.دهدافزایشراآنانخودکارآمدیاحساسوداشته
تبادلپژوهشیوتحقیقاتیهایفعالیتانجامامكانبایدایحرفهرشدهایبرنامهوهاسیاست✓

هویتتوسعهوارتقاءودانشتولیدمنظوربهراالمللیبینوملیمحلی،،مدرسهسطحدر.آن
کههاییتفعالیبایدعمومیورسمیآموزشنظاممنظوراینبه.کندفراهممربیانایحرفه

ربیتیتخدماتسطحارتقاءبرایدیگرطریقهرازیاوپژوهشیعلمیهایانجمنسویاز
.بشناسدرسمیتبهراشودمیانجام

اصول مؤلفه حفظ و ارتقاء



وشغلیارتقاءبرایبایدمربیانکلیهوبودهوقتتمامصورتبهمدرسهسطحدرمربیاناشتغال✓
سطحدرآنانایحرفهمداومرشدبرایکهمتنوعیهایفرصتدرخدمتدرماندنباقی

.یابندحضورشودمیتشكیلدانشگاهیوعلمیمراکزمدرسه،
یکهرایهحرفاستانداردهایرعایتبابایدعمومیورسمیتربیتنظامدرنیروهاسازماندهی✓

متربیانهاییویژگبهتوجهباشودمیتوصیه.گیردصورتربطذیتحصیلیدورهدرمشاغلاز
تربیانمبامربیهمراهیراهبردازاستفادهبادورهایندرنیروهاسازماندهیابتدایی،دورهدر

.شودانجام
امنیتوثباتایدنبمسئلهایناما،باشندبرخوردارنیروبكارگیریبرایعملآزادیازبایدمدارس✓

.اندازدخطربهرامربیانایحرفهوشغلی
،درتربیتیتسرپرس/راهنما،تربیتینظارتمختلف،سطوحدرمدیریتمانندهاییمسئولیت✓

بهمعلمیفیصنانجمن/سازمانمشارکتباوایحرفههایشایستگیبراساسبایدمدرسهسطح
.شودسپردهتجربهبامربیان

گیرندقراریپزشكهایآزمایشتحتمجاناًًایدورهصورتبهنیزوورودبدودربایدمربیانکلیه✓
.شندباداشتهقراردرمانیهایحمایتتحتقانونیهایسازمانسویازنیزخدمتطولدرو
ازمربیانهکشوداتخاذتدابیریبایدعمومیورسمیتربیتنظامدرمربیانگیریبكاردر✓

.گردندبرخوردارخانوادگیهایمسئولیتانجامبرایالزمهایحمایت
واولیاء)ربیتتجریاندرسهیمنهادهایبیننزدیكیهمكاریبایدتربیتاهدافپیشبردبرای✓

اساساًًهکهاییمداخلهقبالدرمربیانازبایداما،باشدداشتهوجود(مردمینهادهای،مربیان
.شودتحمایعمومیورسمیتربیتنظامتوسطاست،آنانایحرفههایمسئولیتحیطهدر



بایدخدمتحیندرودورهپایانآموزش،دورهطولدرمربیانعملكردازارزشیابی❖
وبرونداد،صولمحسطحسهدرمربیانکارنتایجاثربخشیوکارآمدیمیزانبرمبتنی
.باشدعمومیرسمیتربیتنظامدرپیامد

عهدهبرراانسانیعمنابتربیتمسئولیتکهعالیآموزشمؤسساتیاهادانشگاهعملكرد❖
قراریارزیابموردملیسطحدراستانداردهااساسبرومستمرصورتبهبایددارند
.باشدترایینپالمللیبیناستانداردهایسطحازنبایداستانداردهااینسطح.گیرند

مشارکتامكانهکعلمیهایانجمنوهاسازمانتشكیلبهنسبتبتوانندبایدمربیان❖
وارزیابیمسئولیت.کننداقدامنماید،میفراهمهاگیریتصمیمدرراآنانقانونی
تحتنجمنااین.استمربیانعلمیانجمنعهدهبرآنتمدیدیااشتغالپروانهصدور
(یكبارسال4هر)ایدورهصورتبهآناعضایواستگذاریسیاستشوراینظارت
.شوندمیانتخابمربیانتوسط

ارزشیابیمؤلفه اصول 



درالزمهایصالحیتکسبودرکبرایفرصتیعنوانبهآزمایشیدورهیکوجود❖
اییکاروایحرفههایصالحیتبایددورهاینپایاندر.استضروریخدمتبدو
دورههبورودمجوزوگیردقرارارزشیابیموردایحرفهاستانداردهایاساسبرافراد
مانیزفواصلدرآناعتبارونبودهدائمیمجوزاین.شودصادرآنانبرایربطذی

.شودتمدیدبایدمشخص

مربیانملكردعباید،عمومیورسمیتربیتنظامدرارتقاءاستانداردهاوحفظمنظوربه❖
درزمالهایپشتیبانیوهاحمایتوگیردقرارارزشیابیموردایدورهصورتبه

درهاارزشیابیناینتایج.گیردقرارآناناختیاردرکیفیتحفظمنظوربهمدرسهسطح
خواهدقراراستفادهموردمربیانارتقاءو(خدمتدرماندنباقی)اشتغالپروانهتمدید
بندیرتبهندکنمیکسبهاارزشیابیاینازکهامتیازاتیاساسبرمربیان.گرفت
شدخواهند

اساسبردبایمختلفسطوحدرکارکنانعملكردازارزشیابیهایشاخصوضوابط❖
/سازمانمؤثرمشارکتباعلمیهاییافتهوعمومیورسمیتربیتفلسفهاهداف
ارتقاءینهزمتاگیردقراربررسیموردسهیمعواملسایرنیزومربیانعلمیانجمن

رعایتبروهعالاستانداردهااین.کندفراهمراآننمودنروزبهوتربیتیاستانداردهای
اولیاءوانبیاءتقریروفعلوقولعملیونظریبرسیرهمبتنیبایدعلمیهایشاخص
باشدالهی



سازمانوتیتربیاسوهومربیعنوانبهمعلمبهدانشدهندهانتقالعنوانبهمعلماز❑
تربیانمطیبهحیاتمراتبارتقایواحیابرایمتنوعتربیتیهایفرصتدهنده

ریزیبرنامهآیندفردرسازتصمیممعلمبهدرسیبرنامهتصمیماتمجریبعنوانمعلماز❑
درسی

یابیدستایبرمنعطفهاییبرنامهبهمربیانتربیتدربستهوصلبهایبرنامهاز❑
المیاسمعیارنظامبرمبتنیآنتوسعهوفردمنحصربهایحرفههویتبهآنان

هدرجصدوروعملكردارزیابیبهمربیانایحرفهسطحخودبخودیارتقایاز❑
اثربخشیوکارآمدیمیزاناساسبرمربیگری

جوییتمشارکبه(مدرسهفضایدرمربیانمحصورنمودن)بستهسازمانیفرهنگاز❑
(للیالمبینوملیمحلی،مدرسه،)مختلفسطوحدرتجربیاتانتقالوعلمی

تربیتیوعلمیتیشخصیعنوانبهمعلمبهنگاهبهاداریکارمندعنوانبهمعلمبهنگاهاز❑

مهم ترين چرخش هاي تحول آفرين



فصل دوم 

برنامه ها و سیاست ها چشم انداز، اهداف، 



:1404اندازچشمافقدروپرورشآموزشانسانیمنابع

،لهیافضائلازبرخوردار،اسالمیاحكامبهعامل،نظامهایارزشبهمعتقدافرادی

ایفاییبراالزمهایتوانمندیوانگیزهدارای،اخالقیمكارموانسانیواالیهایارزش

ومتنوعربیتیتوعلمیهایموقعیتخلقومطلوبمحیطایجاددرپیشتاز،معلمیوظایف

دردتوانمن،تخصصیوایحرفههایصالحیتدرسرآمد،فراگیرانبرایاثربخش

،ودخوظایفوهامأموریتانجامحسنبرایآموزشینوینهایفناوریازگیریبهره

بهعالقمندو،جامعهدرشایستهالگویی،معلمیواالیوکرامتاجتماعیمنزلتازبرخوردار

ایراناسالمیجامعهاعتالیوعزت

چشم انداز



کالناهدف
(سندتحول4کالنهدف)انسانیمنابعمدیریتوکارآمداثربخشنظامبرقراری-1
(سندتحول11عملیاتیهدف)کشورمعلمتربیتنظامدرنوآوریوتحولایجاد-2

جزئیاهداف
نخبه،اسالمی،ایهارزشودینیمبانیبهمعتقدومتعهدشایسته،انسانیمنابعوتامینجذب➢

ایراناسالمیجمهوریترازدرتوانمندوکارآمد
انیانسمنابعساماندهیونگهداشت،تربیت،،تامینجذبفرآیندمندکردننظام➢
،پژوهشیهروحتقویتتخصصی،وایحرفههایصالحیتارتقایوتوانمندسازیتربیت،➢

انسانیمنابعهایمهارتوبینشارتقای،افزاییدانش
معنویودیماهایحمایتهدفمندافزایشوشغلیپایداریوامنیتتامین،سالمتتوسعه➢

انسانیمنابع
شیوهبهآنهدفمندومستمراجرایوانسانیمنابعارزشیابینظاماستقراروریزیبرنامه➢

علمی

اهداف



شپروروآموزشوزارتانسانیمنابعمدیریتدرمتنوعهایروشازگیریبهره❖
جدیدهایهیافتوکاربستبرداریدربهرهمدارسمدیرانقابلیتوافزایشمحوریمدرسه❖
وحقیقیقوییسازشبكهوسازیتیماساسبرمعلمانمستمرپیشرفتودائمیآموزش❖

قرارنظرمدابمعلمیهایمهارتوفردیتوسعهومعلمانبیشتررضایتایجادومجازی
هاشایستگیومهارتدادن

باسبمناومرتبطواثربخش،خدمتحینوقبلهدفمندهایآموزشبینیپیش❖
معلمانمناسبشغلیجایگاه

سازمانیافاهدپیشبردوتحولهایبرنامهسازیپیادهکالن،هایاستراتژیکنترل❖
انگیزهباومتعهد،وفادار،توانمند،صالحیتواجدانسانیمنابعجذب❖
پرورشوموزشآواقعینیازحاکمیتی،براساسامرصورتبهانسانیمنابعوتامینجذب❖
و،نخبه،دمستعآموختگاندانشاولویتبا،نیازموردانسانیمنابعتامینوجذب❖

بینازیاعلممتربیتنظاممسیراز،عالیآموزشموسساتوهادانشگاهبرترهایرتبه
،یتربیت،آموزشیسطوحهمهدر،ایحرفههایصالحیتگواهینامهدارندگان
خدماتیوادارای

سیاست هاي اجرايی



وهاتمهارها،توانمندی،استعدادبامتناسب،انسانیمنابعارتقایوساماندهی❖
آنانمفیدتجاربوعملكرد،عالیق،تحصیالت،ایحرفههایصالحیت

ونیازهارفعایبرنهادهاوهاسازمان،هادستگاهسایرباسازندهتعاملوارتباطگسترش❖
منابعلوبمطنگهداشتوسازیتوانمند،تربیتمنظوربهپرورشوآموزشمشكالت
انسانی

واگذاریوونگوناگسطوحدرسازیتصمیمفراینددرانسانیمنابعمشارکتافزایش❖
آنهاتوانمندیسطحاساسبرگیریتصمیماختیارات

درآنانوظایفواختیاراتباانسانیمنابعهایمسئولیتووظایفسازیمتناسب❖
کارفراینددرتنبیهوپاداشازمندیبهره

نظیرنظام،سانیانمنابعهاینظامسایرباکارکنانآموزشینظامهدفمندپیوندتقویت❖
ارزشیابیوپاداش،حقوق،نگهداشت،ارتقا

انسانیمنابعكردعملازاثربخشیوکارآمدیبرمبتنیومستند،جامع،مستمرارزشیابی❖
نظاموارتقانظامژهویبه،مرتبطهاینظامسایرباکارکنانارزشیابینظامارتباطتعمیق❖

دستمزدوحقوق



پنجحداقلیزمانبازهیکدرآناعمالوانسانیمنابعمدیریتیكپارچهنظاماستقرار❖
مرتبطهایریفناوازحداکثریگیریبهرهبا،کشورتوسعههایبرنامهقالبدر،ساله

درپرورشوآموزشنیازهایرفعبهکمکبرایهاخانهوزارتوهاسازمانالزام❖
ریگردشگورفاهیامور،درمانوبهداشت،مسكن،پژوهشی،آموزشیهایبخش

تربیتایبردولتیغیرومردمینهادهایهایظرفیتوتوانازحداکثریگیریبهره❖
انسانیمنابعسازیتوانمندو

یکارجمع،سازمانیفرهنگ،سازمانوکاربهخاطرتعلق،کاراخالقتقویت❖
نظامراراستق،کارکنانشغلیامنیت،انگیزشینظامارتقایطریقاز،خودجوش
...وپیشنهادها

«اداری»گوناگونابعادوسطوحبامتناسباقتضاییهایروشوهامدلازاستفاده❖
شاغلوشغلهایویژگیو«خدماتی»،«تربیتی–آموزشی»



ومعلمیتتربنظامزیراهدافتحققوپرورشوآموزشبنیادینتحولسندمفاداجرایدر
نهادهایوهادستگاههمكاریبااستموظفپرورشوآموزشوزارتانسانیمنابعتأمین
:نمایداقدامزیرمواردبهنسبتمربوطمقرراتوقوانینرعایتوربطذی

استخداموجذبروندومسیرکردنمندقانونواصالح1)
مهارتیچندوایرشتهچندهایآموزشتوسعه2)
ویژههبمدارسدرمعلمانشدنوقتتمامبرایالزممقدماتتمهیدووکارهاسازبینیپیش3)

دستمزدوحقوق
معلمانویژهپرداختنظامودستمزدوحقوقنظامطراحی4)
معلمانعملكردوشایستگیباصالحیتسنجشنظاممندنظامارتباطایجاد5)
سنجشباساله10هایدورهبهساله30رسمیاستخداماز،استخدامنوعتغییرورونداصالح6)

هاصالحیتایدوره
پرورشوآموزشدرانسانیمنابعمدیریتسازییكپارچهوساختاراصالح7)
علمانمبیندرهمتایانسازیتوانمندونظارتاستقراروترویج،نظارتیرویكرداصالح8)
بارامیمعلدورهکهصالحیتواجدافرادمدیریت)معلمانمدیریتنظاماصالحوبازنگری9)

(اندگذراندهموفقیت

اساسی، برنامه هاي سرآمد و تحولیاقدامات 



صورتبهراهكار39تعدادوپرورش،آموزشبنیادینتحولسندراهكار131مجموعاز

:راهكارهایازبارتندعکهاستمرتبطانسانیمنابعتامینومعلمتربیتزیرنظامبامستقیم

(4-1)-(3-2)-(2-3)-(4-5ً)-(8-5ًً)-ً(2-8)-(6-8ً)-(7-8ًً)-ً(1-10)-(2-10ًًً)
(3-10ً)(4-10ً)–(1-11 )–(2-11)-(3-11)-(4-11)-(5-11)-(6-11)-(7-11)-(8-11)

(9-11( )10-11)-(12-11)-(1-12)- (2-12 )–(3-12ًً)-ً(4-15ًً)-(1-16ً)-(3-17ًً)
(4-17ً)-ً(2-18ً)-(4-18ًً)-(5-18ًً)-(4-21ًً)-(5-21ًً)-(8-21ًً)-ً(2-22ًًً)

(3-22ًً)-ً(4-23ًً)

ششمهبرنامطولدرتااستشدهبینیپیشبرنامه111،راهكارهااینشدناجراییبرایکه

.شودعملیاتیکشورتوسعههفتمو

برنامه هاي زير نظام 



،هاسازمان،هامعاونتساالنههایبرنامهکلیهاستموظفپرورشوآموزشوزارت➢
ایدنماجراوتنظیمزیرنظاماینبرنامهمفادبراساسراخودمراکزوکلادارت

یتتربزیرنظامهایبرنامهواهدافتحققبرایاستموظفپرورشوآموزشوزارت➢
سایرمشارکتبارانآپشتیبانیوقانونیحقوقی،استلزاماتانسانی،منابعتأمینومعلم

.آوردراهمفتوسعهششمبرنامهدومسالپایانتاحداکثرربطذیمراجعودستگاهها
واحدهایوپرورشوآموزشوزارتتوسطبرنامه،اینعملیاتیواجرایینظارت➢

عالیشورایبرعهدهراهبردیارزشیابیونظارتوشودمیانجامآن،ربطذی
.باشدمیپرورشوآموزش

هبساالنهدورازیرنظاماینعملكردگزارشاستموظفپرورشوآموزشوزارت➢

.نمایدارائهپرورشوآموزشعالیشورای

برنامهدرتغییرههرگون،پرورشوآموزشبنیادینتحولسندهشتمفصلمفادبهتوجهبا➢
.استممنوعپرورشوآموزشعالیشورایتصویبازپسزیرنظاماین

استلزامات



نمونه نمايه راهكارها و برنامه هاي زير نظام



(صلی اهلل علیه وآله ) رسول خدا 

إنَّما 

مُعَلِّمابُعِثتُ


