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اول فصل 

مبانی نظري وکلیات



،گراأموریتمفعالیتعنوانبهعمومیرسمیتربیتنظامدرارزشیابیوپژوهش

.استواراستعمومیورسمیتربیتنظامهایمأموریتواهدافرسالت،برمبانی،

جهانیویملسطحدرعمومیورسمیتربیتنظامموقعیتمستمربهبودودرك

هایافتهازیارزشیابوکاربستاشاعه،،بنیادکاربردیدانشتولیدچرخهقالبدر

.پذیردمیصورت

و قلمروتعريف 



کیفیتپیوستهارتقاءوتحوّل،توسعه-1

بهبودواصالحندنیازمفراگیر،وگستردهموقعیتیکعنوانبهعمومیرسمیتربیتنظام

بخشاتحیواساسیجریاناینتحققراستایدرارزشیابیوپژوهش.استخودمستمر

برایتربیتهایفرصتتداركدرراعمومیرسمیتربیتنظامسطحتاکوشدمی

باومختلفهایهعرصدرتحوالتوتغییربراساسطیبهحیاتمراتببهمتربیانیابیدست

حالدراراتانتظباراآنبخشیده،ارتقاءالمللیبینوملیدینی،هایشاخصبهتوجه

تربیتیعلومحوزهدرپردازینظریهبهوسازدمتناسبوروزبهبهسازی،نوسازی،رشد،

کردنفراهمی،تربیتهاینظریهنمودنعملیاتیوسازیبومیواسالمیمعارفبرمبتنی

کردهایرویوهانوآوریرصدبومی،نظریالگوهایتدوینوهانظریهآزمایشهایزمینه

.نمایدمبادرترسمیتربیتنظامبیرونودروندرجدید،

وظايف



(پیشگیرانهوظیفه)روپیشهایبحرانومسائل،هاچالشبینیپیش-2

ومسائلبروزازپیشگیریبرایفعالیتانجامارزشیابی،وپژوهشزیرنظاموظایفازیکی

.استعمومیرسمیتربیتنظامدرهابحران

دستومدیرانعمومی،رسمیتربیتنظامعملکردنحوهمداومپایشبازیرنظاماین

اینبهودسازمیهشیارمختلفوظایفوهامأموریتانجامدرراتربیتینظاماندرکاران

نظامدربحرانومسئلهازبروزمانعموقعبهوپیشاپیشامور،هدایتوروشنگریباترتیب

.شودمیتربیتی

نظامویرپیشهایچالشومسائلپویاییوخردمندیباکندمیتالشزیرنظاماین

.دهدارائهمؤثرهایحلراهآنبرایونمودهرصدراعمومیرسمیتربیت

وظايف



هاآنبامقابلههایراهوتربیتیهایبحرانومسائلتشخیص-3

وشکالتمومسائلتشخیصبرناظرارزشیابی،وپژوهشحوزهوظایفازدیگریبخش

.آنهاستساختنمرتفعراههای

هایشاخصابآنمقایسهوتربیتروندهایپیگیریبابخشایندرارزشیابیوپژوهش

ابعاددرنظامکردعملدرستیمیزاندربارهراالزممتربیان،اطالعاتسویازشایستگیکسب

.کندیمارائهگیرانتصمیمبهآنهابامواجهههایراهوهاکاستیتعیینومختلف

.بردخواهدبهرهنیزمؤثروسهیمعواملسایرظرفیتازراستاایندر

وظايف



پژوهشفرهنگتوسعه-4

تاستادسطحازنمربیاوکارگزارانسویازپژوهشبامرتبطهایشایستگیتوسعهوکسب

وابعادتمامیدرجریاناینتعالیوتوسعهتحقق،برایمناسبفضایایجادومدرسهسطح

پژوهشوگریپرسشفرهنگتقویتوگسترشنیزوعمومیرسمیتربیتنظامهایمؤلفه

ارزشیابیوشپژوهنظامخردهوظایفازپژوهندهمتربیتربیتمشارکتومتربیانبیندر

.شودمیمحسوب

وظايف



ودارزشیابیوپژوهشزیرنظامعمومی،ورسمیتربیتنظامرویکردراستایدر

ازتنوعیموسیعدامنهبهپاسخبرایراگراییمأموریتونگرکلوجامعگیریجهت

.استنمودهاتخاذمشکالتومسائل

درراییگکثرتوگذاریسیاستدرگراییوحدتروشی،گراییکثرترابطهایندر

عرصهردگیریجهتچنینپیامداستوتأکیدموردمختلفسطوحدر،اجراومدیریت

استگرایتماموروکاربردیتحقیقاتانجامبهاساسیگرایشپژوهشی،گذاریسیاست

صالحرسهمدکارکردهایتحققراستایدرجدیدهایموقعیتایجادوشناساییبرایکه

رارقتوجهموردپژوهشدرتقاضاوعرضهقاعدهاساساینبر.شوندمیاجراوطراحی

انجامبرایشرطمهمترین(مدرسهدروندرویژهبه)مخاطبنیازترتیباینبه.گیردمی

.یدرسخواهدتعادلبهگراییکاربر/تقاضاباگراییعرضهوشدخواهدپژوهش

رويكردها



کثرتوتنوع-1
کیفیوکمی:ارزشیابیپژوهشهایروشدر✓
باهاییپژوهشتاپژوهیاقداموپژوهیدرساز:(کالنوخرد)اجراسطوحدر✓

المللیبینوملیوسعت
لویتاوبا)توسعهوتحقیقوراهبردی،کاربردیبنیادی،پژوهش:پژوهشنوعدر✓

مختلفسطوحدرآموزشیارزشیابیو(کاربردیوراهبردیهایپژوهش
اتمدتکوتاهومقطعیهایارزشیابیوپژوهشاز:ارزشیابیوپژوهشزماندر✓

درازمدتوتداومیهایارزشیابیوپژوهش
باطمرتبهاییاولویتوموضوعات:(موضوعاتگستره)هااولویتوموضوعاتدر✓

درسی،ووزشیآمریزیبرنامهوگذاریسیاستاسالمی،رویکردباتربیتیهاینظریه
وربیتیتشناسیروانمشاوره،وراهنماییانسانی،منابعمدیریتآموزشی،مدیریت

...میعمورسمیتربیتنظاماقتصادعمومی،رسمیتربیتنظامشناسیجامعه
(مشارکتیونهادمردمدولتی،)اجراومدیریت:ریزیبرنامهدر✓
مخاطبانوگرانپژوهشسطوحدر✓
هایافتهکاربستواشاعههایروشدر✓

اصول



هماهنگیووحدت-2

گذاریسیاستدر✓

(درسهمنیازهایبرتأکیدبا)عمومیرسمیتربیتنظاماساسینیازهایبرتمرکز✓

تعاملومشارکت-3

عمومیرسمیتربیتنظامدرونارزشیابیوپژوهشهایبخشبین✓

(مختلفسطوحدرآموزشیکارگزارانوپژوهشگران)اجراوارزشیابیوپژوهشبخشبین✓

وعلمیاکزمروهادانشگاهباعمومیرسمیتربیتنظامدرارزشیابیوپژوهشبخشبین✓

خارجوداخلپژوهشی

نهادمردموغیردولتیهایانجمنومؤسساتباوارزشیابیپژوهشبخشبین✓

اصول



گراییاخالق-4

ارزشیابیوپژوهشدرکنندگانشرکتحقوقوکرامترعایت✓

حتصازصیانت)ارزشیابی-پژوهشهایفعالیتاجرایدراخالقیشئونازمراقبت✓

(...وهایافتهاشاعهوانتشارها،داده

گوییپاسخوپذیریمسئولیت✓

پویاییونوآوری-5

نیازهاوشرایط،هانوآوریبهتوجهباارزشیابیپژوهشبخشدرتحوالتموقعبههدایت✓

جهانیوملی

ایشافزبرایاصولچهارچوبدرهاروشوهابرنامه،هاسیاستاهداف،درپذیریانعطاف✓

ارزشیابیپژوهشکیفیت

ارزشیابی-پژوهشحوزهدرآفرینتحولونوانتقادی،هایاندیشهازحمایت✓

اصول



مستمربهبود-6

اینبهیلنجهتدروکندمیطیرابهسازیفرآیندمستمرطوربهارزشیابیوپژوهشنظام

راهبودببرایموردنیازمسیرهایسازمانی،ارزشیابیونظارتهایاهرمبینیپیشباهدف

پژوهشیدانشتولیدوپژوهشینهاداستقرارمرحلهدرهمارزشیابیونظارت.کندمیشناسایی

فعالیتیکعنوانهبهموقرارگرفتهتوجهموردتکوینیومستمرفعالیتیکعنوانبهارزشیابی،

(بیرونیونیدروصورتبه)ارزشیابی-پژوهشبخشعملکردکهشودمیمطرحنهاییوتراکمی

.دهدمیقرارارزیابیموردفراگیروجامعصورتیبهترطوالنینسبتاًهاییدورهوفواصلدررا

پیوستگیواستمرار-7

استایگذشتهایداردیرینهپیوستهتکاملیوارتقاییجریانیکعنوانبهارزشیابی،وپژوهش

دربایدکهاستجهانیوملیسطحدرپیشینیانارزشمندودستاوردهایتجاربدربردارندهکه

توجهآنهابهتقادیاننگاهیباوپشتیبانمثابهبهارزشیابیوپژوهشعملآیندههایگیریجهت

.شود

اصول



نگریجانبههمه-8

:هااولویتتعییندر(الف
مختلفهایدورههمهنیازپوششدر✓
متربیانوجودیابعادتمامیتربیتهایساحتپوششدر✓
عمومیرسمیتربیتنظاماصلیهایزیرنظاموعناصرتمامیپوششدر✓
هاازمانسونهادهاعلمی،مراکزسایربامشتركوایرشتهبینهایپژوهشاجرایدر✓
کارکنان،یانمتربیان،مرب)ارزشیابیپژوهشمخاطباننیازهایانواعبهدادنپوششدر✓

(هاخانواده،کارشناسانمدیران،وگذارانسیاست

:اجراومدیریتدر(ب
عمومیرسمیتربیتنظامدرونهایظرفیتازاستفاده✓
علمیههایحوزهودانشگاههاظرفیتازاستفاده✓
غیردولتیپژوهشیهایبخشظرفیتازاستفاده✓

اصول



برای مواجهه گر آینده نو کل گرا به نگاه حال نگری و جزیی نگری تأکید بر از -1
تربیتنظام تعلیم و چالش های سازنده با 

روش هار کمی در پژوهش و ارزشیابی به تنوّع و تکثّر دروش های تمرکز بر از -2

وآورانه ، نپژوهش های نظام مندتوصیفی، موردی و پراکنده به پژوهش های از -3
تحول آفرینو 

اجرا یت، در اجرای پژوهش و ارزشیابی به مدیرتصدی گری تمرکزگرایی و از -4
نتایجاز بهره گیری نظارت و 

هت گیری جتربیتی به پژوهش های تمرکز بر رویکرد آکادمیک و نظری در از -5
و کاربستیدرمانی،تصمیم ساز ، تشخیصی و مساله محورو عمل مدار 

ملکرد نظام تعلیم تمرکز بر ارزشیابی درونی به ارزشیابی بیرونی در ارزشیابی عاز -6
و تربیت

هاي تحول آفرينمهم ترين چرخش 



وشهرستاناستان،تاستاد،سطحاز)مختلفسطوحدرآنفرایندهایواجزاکلیهکهیادگیرندهاستسازمانی
فردییادگیریوگروهیهایفعالیت،جمعیمسئولیتمشترك،اندازچشموهاارزشدارای(منطقه

تبدیلوجدیدهایایدهطرحباواستشدهسازماندهیوطراحیمحوریپژوهشوعقالنیتعنصربراساس
.شودمیعمومیرسمیتربیتوتعلیمفرایندکیفیتتضمینوارتقاموجبعمل،بهدانش
پژوهندهسازمانهایویژگیازبرخی

.استارزشیابیوپژوهشزیرنظامبرنامهبرمبتنیقلمروواهدافاصول،رویکرد،دارای-1
سیاست،رپرسشگوخالقپژوهشگر،نسلتربیتبرایوداردخوددستورکاردررامحورپژوهشآموزش-2

.کندمیاقداموریزیبرنامه
ارزشیکعنوانبهپژوهشطریقازسازمانمسایلحلواستحاکمسازماندرپژوهشگریفرهنگ-3

.شودمیپذیرفته
مستمرارتقایوابیارزشیبرایراالزمشرایطآن،هاییافتهکاربستواشاعهزمینهپژوهشیدانشتولیدبا-4

فراهمآنهایزیرنظامووتربیتتعلیمهایساحتهمهدروپروشآموزشنظاماهدافتحققوکیفیت
.کندمی

ومعتبرژوهشیپ-علمیپشتوانهازآنتصمیماتکلیهوکندمیاستفادهپژوهشیهاییافتهآخریناز-5
.داردقرارآناولویتدرنوینهایفناوریظرفیتازاستفادهواستبرخوردارکافی

برایراادهاستفحداکثرورزاناندیشهوپژوهشگرانودانشگاههاوپژوهشیوعلمیمراکزظرفیتاز-6
.آوردمیعملبهتربیتوتعلیمفرایندارتقای

واثربخشتعاملدارایهمچنینوارزیابانپژوهشگران،پژوهنده،مدرسهمشوقوگرهدایت،پشتیبان-7
.استالمللیبینوداخلیپژوهشیسایرنهادهایباگسترده

سازمان پژوهنده: الف( تعاريف) 



تمامیکهاستیپژوهشوتربیتیفرهنگی،رویکردحاکمیتبااثربخشایحرفهیادگیرندهمدرسه
پرسشگرورپژوهشگنقاد،وتفکرخالقباآموزانیدانشتربیتبرایجمعیمشارکتباآنعناصر
بامطابقربیانمتهایشایستگیکسبوتربیتوتعلیمهایساحتهمهدرخودشکوفاوارزیابخود

.اندیافتهسازمانپرورشوآموزشبنیادینتحولسنداهداف
وتیمطالعاهایپروژه)آموزاندانشمعلمان،پژوهشیهایتالشتالقینقطهایمدرسهچنین

نندهکتضمینکهاستایحرفهگرانپژوهشهایپژوهشو(آموزیدانشهاینوآوریپژوهشی،
.باشدمییادگیریویاددهیفرایندکیفیت

پژوهندهمدرسههایویژگیازبرخی
ازمسایلحلویادگیریواستحاکممدرسهدرپژوهشبرمبتنیآموزشوپژوهشگریفرهنگ-1

.شودمیپذیرفتهارزشیکعنوانبهپژوهشوپرسشطریق
وکوچکسطحدرپژوهیدرسوپژوهیاقدامازتحقیقیپروژهانجامدرمدرسهکارکنان-2

ستفادهاخوداقداماتبرایپژوهشیمستنداتوشواهدازیادارندمشارکتبزرگرسمیهایپروژه
.کنندمی

استفادهوردممدرسهفرایندکلبهبودوهابرنامهایحرفهتوسعهاستمراردرپژوهشیهاییافته-3
.گیرندمیقرار

باشدمیتوجهموردمدرسهدرورزیاندیشهوخردورزیعقالنی،تربیت-4

پژوهندهمدرسه : ب



وریضراجزایعنوانبهپژوهشبرایمناسبمحیطایجادوکارکنانهمکاریمدیر،حمایت-5
.شوندمیدیده

هارتموبینشدانش،ارتقایومحورپژوهشهایآموزشاجرایبرایراالزمامکاناتوهازمینه-6
.آوردمیفراهممتربیانگروهیوفردیابتکاراتوآموزاندانشخودارزیابیوپژوهشی

وتتقویبرایرسانهوخانوادهفرهنگی،وپژوهشیوآموزشیمراکزبااثربخشتعاملاز-7
.بردمیبهرهآموزاندانشپژوهشیروحیهسازینهادینه

مسایلحلونانکارکومعلمانمربیان،توانمندسازیبرایراآنهاپژوهشی،جدیداطالعاتتولیدبا-8
.گیردمیکاربهمدرسهتربیتیوآموزشی

تشویق،خودشدهمنتشرهایپژوهشبهبودنپاسخگووپژوهشومطالعهبهمدرسهکارکنان-9
شوندمی
.شودمیقبالاستمسئولیت،یکعنوانبهبیشترهایآموزشدریافتویادگیریهایفرصتاز-10
تفادهاسهادانشگاهجملهازمدرسهازخارجپژوهشیوعلمیموسساتومراکزهایظرفیتاز-11
شودمی
زبانازودکننمیکمکاطالعاتارائهوآوریجمعفراینددر.استپژوهشیمعلمانرفتارمدل-12

.کنندمیاستفادههافعالیتانجامدرپژوهش



وجستجوگریمهارتوپرسشگریروحیهدارای،ورزاندیشهخالق،آموزیدانش
سواالتبهخپاسبرایپژوهشیوعلمیروشمنطقیتوالیوفرآیندازواستارزیابیخود

ارزیابیودخبرایالزمشایستگیوبردمیبهرهخوداطرافمسایلحلواجتماعیوفردی
.استکردهکسبراشکوفاییوخود
پژوهندهآموزدانشهایویژگیازبرخی

ناوریفازاستفادهگروهی،وفردیهایپژوهشانجامدرتواناوپژوهشیروحیهدارای-1
دیگروژوهشگرانپباارتباطآموزشی،منابعوکتابهاازگیریبهرهاطالعاتی،هایپایگاهو

.استآموزیدانشهایپژوهشاجرایبهمربوطاستلزامات
خانه،کتاب،پژوهشسراها)غیررسمیورسمیامکاناتوهافرصتهمهازهوشمندانه-2

بهبودوشایستگیارتقایوپژوهش،خودکارآمدیبرایهمساالنمشارکتو(..وخانواده
.کندیماستفادهتربیتوتعلیمهایساحتهمهدردیگرانوخودارزشیهایقضاوت

شودمیههمواجهاپدیدههمهباخویشپرسشگرذهنباوبودهنقادوخالقتفکردارای-3
.نمایدمیتأملوتدبرآنهاارتقایواصالحبرایو
آنهاودبهبوحلبرایوکردهاندیشهخودجامعهومدرسههایآسیبومسائلدرباره-4

.کندمیاندیشیچارهوپژوهش

پژوهندهدانش آموز : ج



هدایتورشدزمینهآوردنفراهموشناساییمنظوربهکهاستپژوهشیعلمیمرکزی
مطالعهفرهنگگسترشوآموزاندانشوگروهیفردیهایخالقیتپرورشواستعدادها

.نمایدمیفعالیتآنانبیندرپژوهشوتحقیق
آموزیدانشسرایپژوهشهایویژگیازبرخی

.شودمییتحماآنهاسازیوتجاریوپژوهشیعلمیهایهاویافتهوتولیدایدهازکاربست-1
خدماتاوریفنوپژوهشیعلمی،هایزمینهدرآنهابهوداشتهمدارسبااثربخشتعامل-2

.نمایدمیارائه
.داردبخشاثرتعاملدانشگاهیوتحقیقاتیرشد،مراکزفناوری،وعلمهایپاركبا-3
شبکهبهسیدسترامکانورایانهکارگاه،آزمایشگاه،کتابخانه،مانندالزمامکاناتاز-4

هایوزهحوعلمیمختلفهایرشتهدرتحقیقانجامبرایالزمشرایطدیگرواطالعات
.استبرخورداریادگیری

اموربهناآشوتجربهباتوانمند،متعهد،اجراییعواملومعلمانراهنمایان،مربیان،از-5
.استبرخوردارآموزاندانشپژوهشیوعلمیهدایتوراهنماییبرایپژوهشوتحقیق

خدماتانآموزدانشفراغتومدارستعطیلیاوقاتویژهبهمختلفزمانیموقعیتدر-6
.نمایدمیارائهآموزاندانشبهراالزم

دانش آموزيپژوهش سراي : د



فصل دوم 

برنامه ها و سیاست ها چشم انداز، اهداف، 



ايران نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوري اسالمیپژوهش و ارزشیابی  برنامه زيرنظام 

آموزش و پرورش شوراي عالی جلسه ( 947)وهفتمینمصوب  نهصد  و چهل  

1396/07/03تاريخ 

(  947-946-939-938-937-936-935-934در  جلسات بررسی شده   ) 



واثربخشکارا،ایمجموعه؛1404افقدرارزشیابیوپژوهشزیرنظام

تربیتولیمتعحوزهدرهایافتهکاربستواشاعهدانش،تولیددرپذیرمشارکت

وبودهوپرورشآموزشآیندهوحالپژوهشینیازهایپاسخگویکهاست

کنندهتضمینوهمدرستاستادازگیریتصمیموسازیتصمیمقابلیتدهندهبسط

درپژوهندهنسلیتربیتوعمومیرسمیتربیتوتعلیمنظامموقعیتبهبود

.باشدمیمعیاراسالمینظامچارچوب

چشم انداز



ولیمتعحوزهدربومینظریالگوهایوعلمیهاینظریهتولیددرسازیظرفیت-1
پژوهشیوعلمینهادهایومراکزمشارکتباتربیت

عمومیرسمیتربیتوتعلیمنظامآیندهوحالهایچالشومسائلشناخت-2
وتعلیمظامنبروندادهایوفرآیندهادروندادها،،هازمینهکیفیتسنجشومستمررصد-3

مللیالبینوملیسطحدرمختلفهایزیرنظاموهاساحتدرعمومیرسمیتربیت
رینکارآفونوآورخالق،پرسشگر،پژوهنده،نسلیتربیتبرایسازیزمینه-4
لمانمعکارشناسان،مدیران،بیندرپرسشگریروحیهوپژوهشفرهنگتوسعه-5

هاخانوادهوآموزاندانش
فرآیندهببخشیکیفیتبرایارزشیابیوپژوهشیهاییافتهکاربستواشاعه-6

مدرسهسطحاتملیسطحازارزشیابیوپژوهشبرمبتنیگیریتصمیموسازیتصمیم
وتعلیمنظامردمدرسهسطحتاملیسطحازارزشیابیوپژوهشینیازهایبهپاسخگویی-7

تربیت
وظرفیتازهاستفادوالمللیبینوداخلیپژوهشیوعلمیمراکزباارتباطبرقراری-8

اسالمیمعیارنظامچارچوبدرآنانپژوهشیوعلمیهاییافته

اهداف



مدرسهطحتاسملیازسطحواجراریزیگذاری،برنامهسیاستدرفرآیندمحوریپژوهش-1

میهعلهایحوزهپژوهشی،علمیمراکز،هادانشگاهباتعاملوپذیریمشارکت-2
المللیبینوملیمحلی،سطوحدرپژوهشگرانوبنیاندانشهایشرکت

نوع،ماهیّتمنظراز)ارزشیابیوپژوهشروشهایدرتنوّعایجادوبخشیکیفیت-3
عسریوکاربردی،مدارعملهایپژوهشبرتأکیدبا(مرجعوگسترهزمان،روش،

(کاربست،اشاعهدانش،تولید)وارزشیابیپژوهشدرچرخهنوینهایفناوریازبهینهاستفاده-4

ارزشیابیوپژوهشدرمدیریتوحدتویکپارچگی-5

اختیاراتاریواگذوموثروسهیمارکانسایرظرفیتازبهینهاستفادهوتمرکزکاهش-6
مدرسهبهپژوهشیالزم

سیاست هاي اجرايی



وپژوهشزیرنظاماهدافتحققووپرورشآموزشبنیادینتحولسندمفاداجرایدر
ربطذینهادهایوهادستگاههمکاریبااستموظفپرورشوآموزشوزارتارزشیابی،

:نمایداقدامزیرمواردبهنسبتمربوطمقرراتوقوانینرعایتو
پژوهندهمدرسه(الف

منابعریزیبرنامهکزمرهماهنگیبارجاییشهیددبیرتربیتدانشگاهوفرهنگیاندانشگاه(1
وهادوره،هابرنامهدرسی،واحدهای،وپرورشآموزشوزارتاطالعاتفناوریوانسانی

لمانمعدانشجوپژوهشگریهایمهارتتقویتبرایپژوهشیوآموزشیهایکارگاه
هبهمچنین.نمایداجراوتدوین(پژوهیدرسوپژوهیاقدامآکادمیک،هایپژوهش)

اینور،کشاستخدامیواداریسازمانهماهنگیباموجود،معلمانتوانمندسازیمنظور
خدمتضمنهایدورهقالبدرشرایطواجدمعلمانازدرصد5برایحداقلساالنهبرنامه

نایپوششتحتموجود،معلمانازنیمیازبیش1404افقدرکهایگونهبهشودعملیاتی
.قرارگیرندبرنامه

پژوهنده،نمعلماویژهتحقیقاتیوعلمیبازآموزیومطالعاتیهایفرصتنامهآیین(2
ایبر،وپرورشآموزشعالیشورایتأییدازپسوتهیهماهششمدتظرفحداکثر
.شودپیشنهادوزیرانهیئتبهتصویب

اقدامات اساسی



60حداقلمیزانبه،آموزیدانشسراهایپژوهشومدارسبرایپژوهشیسرانه(3

ازیبخشتنظیمقانونبهموادبرخیالحاققانون56مادهموضوعپژوهشی،اعتباراتدرصد

.یابداختصاصدولت،مالیمقررات

بانمونهمعلمانانتخابومعلمانمدیران،ارتقاومدارسبندیرتبهشرایطوهامالك(4

،کشوراستخدامیواداریسازمانهماهنگیباپژوهشیهایشاخصکردنملحوظ

ازیکهردریپژوهشهایفعالیتبهیافتهاختصاصامتیازمیزان.شوداصالحوبازنگری

.شودمیابالغوتعیینوپرورشآموزشوزیرتوسطمذکور،مواد

دررمحوپژوهشآموزشرویکردپژوهش،وآموزشنگرییکپارچهبهالتزامضمن(5

«ملیرسیدبرنامه»مبنایبرآموزشیهایکتابودرسیهایبرنامهتولیدوبازنگری

.گیردقرارتأکیدمورد

هایفعالیتبهنآموزادانشمحورشایستگیتربیتیوتحصیلیپیشرفتارزشیابیدر(6

.نمایندمنظورآنبرایالزمامتیازونمودهتوجهگروهیوفردیپژوهشی



پژوهندهسازمان(ب

ازادهاستفواصالحباپژوهنده،سازمانیکمنزلهبهوپرورشآموزشبهنیلبرای
جعمراوهادستگاههماهنگیباومربوطمقرراتوضوابطرعایتموجود،ساختارهای

:پذیردمیصورتذیلاقدامات،ربطذی
مرکزهبکشور،استخدامیواداریسازمانهماهنگیباوپرورشآموزشسنجشمرکز(1

تربیتنظامکردعملارزشیابیورصدبرایوپرورشآموزشنظامکیفیتتضمینوارزشیابی
تقویت،منضویابدتغییرتربیتی،گانهششهایساحتوهازیرنظامدرعمومیرسمی

.شودتبیینوتعریف،وپرورشآموزشمطالعاتپژوهشگاهباآنمناسبات
ارتقا،ورشوپرآموزشمطالعاتپژوهشگاهسازمانیجایگاه،ربطذیمراجعهماهنگیبا(2

.شودادارهوپرورشوزیرآموزشمستقیمزیرنظرآنامورویابد
جهانی،وایمنطقهملی،عرصهدروپرورشآموزشنظامتحوالترصدوپایشمنظوربه(3
العاتمط»آموزشیگروهایجادبرایالزمتدابیرربط،ذیمراجعتاییدوهماهنگیبا

تاموجودهایازظرفیتاستفادهباووپرورشآموزشمطالعاتپژوهشگاهذیل،«راهبردی
.شوداتخاذتوسعه،ششمبرنامهدومسالپایان

تدابیرتادی،سدفاتروشهرستانهااستانها،سطحدرپژوهشیامورارتقایوساماندهیبرای(4
.دیاباختصاصمناسبامکاناتومنابع،ربطذیمراجعهماهنگیباواتخاذالزم



خاصاراتاعتبوتسهیالتنوآور،وپژوهشگرفرهنگیانومعلمانازحمایتمنظوربه(5
پاداشژوهشی،پسرانهمانند)فرهنگیانومعلمانپژوهیاقداموپژوهشیهایفعالیتبرای

ازودیاباختصاص(مولفمعلمانآثارخریدپژوهانه،اختراع،کتاب،مقاله،تالیف
.شودحمایتوپرورشآموزشوزارتعلمیهیاتاعضایپژوهشیهایفعالیت

بومیهایآورینووپژوهشیهاییافتهکاربستواشاعهانتشار،مستندسازی،نامهآیین(6
برنامه،نایتصویبازپسماهششمدتظرفحداکثروپرورش،آموزشنظامدرتربیتی
.شودابالغوپرورشآموزشوزیرامضایباوتدوین

باوزیآمدانشپژوهشسراییکحداقلششم،برنامهپایانتاآموزشیمنطقههردر(7
.شودتأسیسیغیردولتبخشتوسعهبرتأکیدباونهادهاوهادستگاهسایرمشارکتجلب

جملهازوپرورشآموزشمختلفسطوحاساسیوکالنتصمیماتکلیهاستضروری(8
ایدارستادیحوزهومعاونانشورای،وپرورشآموزشعالیشورایدرطرحقابلموارد

.باشدپژوهشیپیوست
حداقلبطرذیهایدستگاههماهنگیبافناوری،وعلمکلیهایسیاستبهتوجهبا(9

یقاتیتحقوپژوهشیهایفعالیتبهکشورپژوهشیاعتباراتدرصد0/1ازدرصد0/05
.یابداختصاص،وپرورشآموزش



روندهاوفرایندهامستمرارزشیابیوپایش(ج

گانهششهایساحتحوزهدرعمومیرسمیتربیتنظامعملکردبیرونیارزشیابی(1

تاسهزمانیهایدورهدروپرورشآموزشعالیشوراینظرزیرآن،هایزیرنظاموتربیت

.شوداجراسالهپنج

برایولتیغیردپژوهشیعلمیمراکزوهادانشگاهبنیان،دانشهایشرکتظرفیتاز(2

آموزشعملکردیارزشیابدرعمومیرسمیتربیتجریانکیفیتتضمینوکیفیتارتقای

.شوداستفادهوپرورش

حداقل،وپرورشآموزشنظامدرریزیبرنامهوگذاریسیاستسازیبهینهمنظوربه(3

ی،طولهایپژوهشبهتوسعهششمبرنامهپایانتاپژوهشیاعتباراتازدرصد10

.یابداختصاص،پژوهیآیندهوروندپژوهی

توسعه،شمشبرنامهدومسالپایانتاپژوهشیارتباطاتواطالعاتشبکهملیسامانه(4

.شودایجادوطراحی



صورتبهراهکار11تعدادوپرورش،آموزشبنیادینتحولسندراهکار131مجموعاز
استرتبطمارزشیابیوپژوهشزیرنظامبامستقیمغیرصورتبهراهکار25تعدادومستقیم

:راهکارهایازعبارتندکه

:راهکارهایندازعبارتباشندمیمرتبطنظامزیراینبامستقیمصورتبهکهراهکارهایی

(7-2)-(3-7)-(7-11)-(9-11)-(3-18)-(1-19)
(4-22)-(1-23)-(2-23)-(3-23)-(4-23)

هفتموششمبرنامهطولدرکهاستشدهبینیپیشبرنامه38راهکارهااینتحققبرای
.شوندعملیاتیبایدکشورتوسعه

برنامه هاي زير نظام 



اجرابرایارارزشیابیوپژوهشزیرنظامتفصیلیبرنامهاستموظفوپرورشآموزشوزارت(الف
مدتظرفکثرحداوتنظیمکشور،بودجهوبرنامهسازمانهماهنگیباتوسعه،ششمبرنامهطولدر

.برساندپرورشوآموزشعالیشورایربطذیکمیسیونتصویبمصوبه،بهاینابالغازپسماهشش

وپژوهشزیرنظامهایبرنامهواهدافتحققبرایاستموظفپرورشوآموزشوزارت(ب
،ربطذیمراجعوهااهدستگسایرمشارکتباراآنپشتیبانیوقانونیحقوقی،استلزاماتارزشیابی،

.نمایدفراهمتوسعهششمبرنامهدومسالپایانتاحداکثر

آن،طربذیواحدهایوپرورشوآموزشوزارتتوسطبرنامه،اینعملیاتیواجرایینظارت(ج
دباشمیپرورشوآموزشعالیشورایبرعهدهراهبردیارزشیابیونظارتوشودمیانجام

درمرتبطهایفعالیتوهابرنامهاعتباراتسرجمعازبرنامهاینمفاداجرایبرایموردنیازاعتبار(د
رایبالزمهماهنگینوآورانه،واصالحیموارددرضمناً.شدخواهدتامینوپرورشآموزشوزارت

.آیدبعملپرورشوآموزشوزارتسنواتیهایبودجهدرموردنیازمنابعبینیپیش

.باشدمیشوپرورآموزشعالیشورایبرعهدهآنوارزشیابیزیرنظامبرنامهاجرایبرحسننظارت(ه
اینبرنامهدرتغییرهرگونه،وپرورشآموزشبنیادینتحولسندهشتمفصلمفادبهتوجهبا(و

.رسیدخواهدوپرورشآموزشعالیشورایتصویبربط،بهذیدرکمیسیونبررسیازپسزیرنظام

استلزامات



نمونه برنامه زير نظام



امام علی علیه السالم

و معلم را دانشمند 

:نشانه استسه 

ارآرامش و وق، سکوت -وبردباری حلم -بینش دانش و 


