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کنيدتربيت 

استمهم تربيت 

نداردعلم تنها فايده 

علم تنها مضر است



آيندهنسل 

با هويت مستقل 

عزتمندديني و 

شودتربيت 



اول فصل 

مباني نظري وکليات



اجراييومیاني،عالي،كالنمختلفسطوحدرچابکوجامعاستنظامي❑

مهههوشمندیبااستقادر،يادگیرندهسازمانهایويژگيازبرخورداریضمن❑
وارآييكموجبكهتغییریاقداماتوها،مولفهعناصر،عوامل،همه))تغییرنیروهای
تربیتغايتجهتدراثربخش،وكاراهماهنگ،طوربهرا(.شوندميسازماناثربخشي

ادگيآم»يعني،تربیت،اهدافو«ابعادهمهدرطیبهحیاتمراتبتحقق»يعني
.سازدهنمونر«ابعادهمهدرطیبهحیاتمراتباختیاریوآگاهانهتحققبرایمتربیان

ريزیرنامهبومديريتفرايندهایزمان،واطالعاتيفیزيکي،مالي،انساني،منابع"❑
وقعموبهوالزمتغییراتاعمالوادارهفنونوهانقش،هاها،سبکپژوهشدرسي،

زيرنظامايندركههستندنیروهاجملهاز،"هاروشوتشکیالتاصالحوسازماندهي
.اندگرفتهقرارتوجهمورد

مؤلفهمل،عواتمامكنترل،ونظارترهبری،سازماندهي،،ريزیبرنامهبازيرنظاماين❑
يابروزازوردهكهماهنگوهمسومتربیان،شايستهتربیتبرایراهافرصتومنابع،ها

.آوردميبعملجلوگیریهاآسیبوتهديدهاموانع،اثربخشي

و قلمروتعريف 



بويژهاهدافهبيابيدستوامکاناتازبهینهاستفاده:اثربخشيوكارآمدیتضمین❖
،يزیربرنامه)مديراصليوظايفكمکبهعموميرسميتربیتنظامپیامدهای

واموراریواگذمعنایبهتمركزكاهشو(كنترل،فرماندهي،هماهنگي،سازماندهي
باهمراهييپاسخگووپذيریمسئولیتعیندرمديريتاجراييسطوحبهاختیارات

اختیاراتواگذاریمیزانبامتناسبمقرراتوقوانینوضع

رسميتربیتهفلسفهایداللتاساسبر:تربیتاهدافبهدستیابيبرایعواملراهبری❖
همهتاددارمسئولیتمديريت،وتربیتينظامزيرايراناسالميجمهوریعموميو

وهماهنگایگونهبهرامحیطيهایفرآيندوسازمانيبرونودرونموثرعوامل
عموميورسميتتربینظاماهدافتحققراستایدرمتربیانتربیتزمینهنمايدتاهمسو
و(ص)رماكپیامبردادنقراراسوهباتربیتيومديرانراهبرانمنظرايناز.آيدفراهم

درايشانمديريتيورهبریسبکوهدايتيسیرهازمندیبهرهو(ع)معصومینائمه
.نمايدسهیلتوتسريعرانظامهدايتيوتربیتياهدافبهدستیابيتاهستندصدد

وظايف



گذارتاثیرتمشارك:اسالمياخوتبراساسسازمانافرادمیانمشاركتوتقويتتوسعه❖
وکرفجهاتازمختلفاموردرعموميورسميتربیتنظاموكارگزارانكاركنان

وهاآنانتخابحقافزايشهمراهبهماليمنابعووقتتوانايي،،انديشه،استعداد
گذاریرتاثومراجعهادستگاهبیرونيهایمشاركتاحیایوسازیزمینههمچنین

وردیكاركای،هزينهمختلفابعادازسازمانيمختلفمنابعبرنظارت:نظارت❖
كمیتویتكیفنظرازمتفاوتنظارتيحیطهومديريتمختلفسطوحدرعملکردی

تفويضييتي،حمامشاركتي،مديريتهایسبکازگیریبهره،(نظارتگسترهوسطح)
.سازمانيومحیطيشرايطواقتضابهبنادستوریحتيو

درهموكالنندفرايمثابهبهسیستميکپارچگي:افزاييهموتعاملانسجام،برقراری❖
استمرارورديگفرايندهایيافرايندهایورودیبافراينديکهایخروجيتنیدگي

.تغییراقداماتويادگیریپژوهش،كلیدیعاملسهبهتوجهبارونداين

وظايف



وفردیصورتهبانسانيمنابعرفتاریتغییرالگوهای:سازمانيفرهنگارتقایوبهبود❖

مبتنيالقياخوارزشيفضایحاكمیتوآنانشايستگيسطحارتقاءطريقازگروهي

معیاراسالميبرنظام

سازمانيستمسیورهبرذهنيهایقابلیتوتوانايي:سازمانيوفردیخالقیتتوسعه❖

توسعهوحاكمیتونوباوریونوآوریبروزوايجاددرهوشمندويادگیرنده

بهابييدستراستایدركارگزارانوكاركنانبیندرايرانيواسالميهایارزش

طیبهحیات

وظايف



:پژوهانهآيندهوراهبردیريزیبرنامه➢
ي به سطح قابل قبولي ، برای دستیابتغییراتبه آينده و تضمین كیفیت همراه با مديريت نگاه 

از طريق خلق ١هاو شکاريا كشف فرصت هابه فرصت از مراتب حیات طیبه، تبديل تهديدها 
.راهبردهای ناظر بر برنامه ريزی های عملیاتي

:محوریپیامدومداریفرايند➢
وموميعورسميتربیتنظامهایورودیدرتوقفوزدندرجاجایبهفرايندهابهنگاه

نتظاراتاواهدافبهتوجهدرعینكالنفراينديکمثابهبهآنهایمولفهواجزاديدن
سازمانيکمثابهبهاثربخشيبهرسیدنوعموميورسميتربیتسازمانيبرونودرون

ها،روشهسازیبجامع،كیفیتمستمرارتقایهدفبافرايندرقابتي؛مديريت،يادگیرنده
ازیریگوبهره(محدود)موجودامکاناتازمطلوباستفاده،امکاناتومنابعافزائيهم

.بخشدميبهبودراسازمانعملکردفرايندی،هایراهبرد

:محوریمخاطب➢
برایاهريزیبرنامهدراهتمامووالدينومربیانمتربیان،رضايتكسبازاطمینان

هایتفاوتوپذيریرقابتبهتوجهواحترامعیندرآنانحقبهنیازهایبهپاسخگويي
.فردی

و جهت گيري کالنرويکردها 



:محوریمدرسه➢
قدرتواختیاراتواگذاری،درسكالسومربي،مدرسهبرناظرتصمیماتاخذ

ستادیحوزهسازیكوچکهمراهبهمدرسه،به...واستخدامگذاری،هدف،گیریتصمیم
.مشاركتي-تفويضيمديريتهایسبکازاستفادهومیانيو

:مداریعدالت➢
هایتفاوتهبتوجهعیندرتربیتيعدالترعايتعمومي،ورسميتربیتشدنهمگاني

.مادیوماليانساني،وامکاناتمنابعازهمگانمندیبهرهجنسیتي،وفردی

درچارچوبنوينهایوفناوریپژوهشيهایازيافتهآگاهانهواستفادهبهروریافزايش➢
:اسالميمعیارنظام
وبکارگیریآنها،شناساييهایازيافتهمندیمعتبروبهرههایپژوهشوتقويتگسترش

ومصارفابعمنبهینهمديريتانساني،منابعتوانمندسازینوين،هایفناوریهوشمندانه

و جهت گيري کالنرويکردها 



:تربیتيعدالتبسطومحوریدين(١
ياسالمسازگاری رويکردها، اهداف، برنامه ها و رو شهای مديريت با نظام معیار ✓
ختلف اولويت نگرش ديني و عدالت خواهانه در تدوين و اجرای برنامه ها در سطوح م✓

مديريت
پشتیبانتوزيع عادالنه منابع، امکانات و توجهات به مدارس و مناطق ✓
:پاسخگوييوپذيریمسئولیت(2
كاركردها، به مسئولیت پذيری و پاسخگويي نظام راهبری و مديريت تربیتي نسبت✓

و راهبردهای خود وظايف ، چشم انداز 
خودپذيری و پاسخگويي مديران در برابر عملکردهای مسئولیت ✓
مديريتمديران در سطوح مختلف فعالیت های اجرای وظايف و حسن ✓
:ساالریشايسته(3
رهبریطوحسدرتمامتجربيوعلمياخالقي،ديني،هایصالحیتباافرادازاستفاده✓

.عموميورسميتربیتيمديريتو
پشتیبانوپرداختيهایسیستمكاركردها،وظايف،دقیقوتبیینگراييضابطه✓

اصول



مبتنيوایسلیقههایانتصابازوپرهیزانسانيمنابعهاواستعدادهایشايستگيبهتوجه✓
فردیبینارتباطاتبر
انسانيمنابعشغليوبالندگيتوانمندسازی✓
:جوييمشاركت(4
وسازیتصمیمسطوحهمهدر(افزاييهم)جمعيخردومشورتوشوربهتوجه✓

گیریتصمیم
مدرسهكیفیتارتقایفرآينددروالدينومربیانمتربیان،مشاركت✓
دريدولتغیرونهادمردمهایتشکلهاوسازماننهادهاووهاخانوادهمردم،مشاركت✓

اهدافتحققرایواجرابريزیوبرنامهسازیگیری،تصمیمگذاری،تصمیمفرآيندسیاست
:محوریپژوهش(5
پژوهشيوعلميهایيافتهبراساسمديرانورهبرانگیریتصمیم✓
مديريتاطالعاتيهایسیستمكمکبهتصمیماتخاذوسازیتصمیم✓
تربیتخبرگانشهودیوايمانيهایقضاوتكمکبهسازیتصمیم✓

اصول



:نگریجانبههمه(6
ربیتابعادتوتمام(ساختاریومحتواييمتغیرهای)سازمانيابعادهمهبهتوجه✓
هانوآوریوتغییراتمديريتدرمندنظامنگرش✓
رهبریوهدايتدرمستقیموپیرامونينگاهازتوأماناستفاده✓

اموردرشفافیت(7
گراييوقانونمحوریبرنامه✓
وبوتحتانیزهمکروشعملکردبهمستمرگزارشوارائهوارزشیابينظارتاستقرارسیستم✓
زداييوابهامانيسازممختلفسطوحدركالنتصمیماتانجامداليلوهاسیاستتبیین✓

هابدفهميدربرابر
هاوپرداختماليهایونظامومقرراتقوانینسازیشفاف✓

اصول



:پیوستگيواستمرار(8

تحققتجهاجراييومیانيعالي،مديريتمختلفسطوحدرانسجاموپیوستگي✓
مصوبتصمیمات

مديرانحماتزوتجاربها،موفقیتمبنایبرمديريتفراينددرپیوستگيواستمرار✓
سازمانوفرهنگيفکریانسجاموتقويتگذشته

مديريتوراهبریسطوحهمهدرآنبهتعهدوهابرنامهمحتوایدرانسجاموپیوستگي✓
مديريتهایدورهو

اصول



بايدیادينبنسندتحولنظریمبانياساسبرزيرهایچرخشمديريت،وراهبرینظامدر
:دهدانجامراخويشمأموريتونقشبتواندنظاماينتابیفتداتفاق

خش از سازمان بزرگ، فرسوده و كم بازده به سازمان چابک، يادگیرنده و اثرب➢
تربیتي -به نهاد فرهنگي« آموزشي نظام » از➢
دستگاه مصرفي و هزينه بر به دستگاه مولد سرمايه انساني و اجتماعياز ➢
مبتني بر ت پذيری مسئولیو مشاركت پذيری تمركزگرايي به كاهش تمركز و گسترش از ➢

خرد جمعي 
ي بر نظام معیار از نظارت و مديريت كنترلي به خودارزيابي، خودكنترلي و راهبری مبتن➢

اسالمي
گر آينده نراهبردی و برنامه ريزی های موردی و پراكنده به از برنامه ريزی های ➢
امدها اجرايي به تاكید بر فرايندها و پیحوزه های در جزيره ای حاكمیت نگاه از ➢
شايسته ساالریمديران به مديريت مبتني بر سلیقه ای انتصاب از ➢

ترين چرخش هاي تحول آفرينمهم 



ازکلشاينشد،گفتهآنهایويژگيوعموميرسميتربیتتعريفدركهچنانهم
همۀدروديربازازوداردنام«مدرسه»كهدهدميرخایويژهزمینۀوشرايطدرتربیت

.استداشتهوجودجوامع
برمشتمل)ایتهيافسازماناجتماعيمحیطمدرسهاسالمي،جامعۀتربیتيفلسفۀبربنااما

ازایمجموعهكسببرایاست(منظمساختارهایوروابطوافرادازایمجموعه
ازایمرتبههبوصولبرایمتربیانكه(اجتماعيخانوادگي،فردی،)الزمهایشايستگي
راهاآندباياجتماعيوخانوادگي،فردیابعادهمۀدرطیبهحیاتتحققجهتآمادگي

.آورنددستبه
ازایزنجیرهطريقازكهاستهدفمندی(جامعه)اجتماعيفضایمدرسهروايناز

دركهسازديمفراهممتربیانبرایرابخشتعاليويابندهرشدحركتِفرصت،هاموقعیت
هایگیریيادطريقازديگرانوخودموقعیتبهبودودركبرایالزمهایشايستگيآن

.شودميكسبرسميغیرورسمي

فایل مدرسه صالح

تعريف مدرسه صالح
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عرضهكانونطیبه،حیاتازمراتبيتحققبخشتجلييادگیری،وتربیتاصليمحیطعنوانبهمدرسه
منظراز،١404زانداچشمافقدرتربیتيهایتجربهكسبمحلتربیت،وتعلیمهایفرصتوخدمات
.استزيرگانهششهایمولفهوابعادشاملآن،كاركردهایومديريتوراهبریزيرنظام

ودادهوزبرخودعملکرددررازيركاركردهایمدرسهاثربخش،مديريتوراهبریبارودميانتظار
راستایدرانسانيمنابعبويژهنیروهاهمهشدنجهتهموهمسويي)اثربخشيموجباتوهازمینه

.سازدفراهمرابیشتری(مدرسهراهبردهایواهدافتحقق

تربیتيوآموزشيراهبری(١
گراييفرانوواخالقيمشاركتي،تحولي،آموزشي،رهبریهایسبکانواعبامدرسهراهبرومدير✓

.يدنمامياستفادهآنهاكاربردیمزايایازهاموقعیتوشرايطاقتضایبهوداشتهآشنايي
مدرسه،درآنیابيارزشوتحصیليپیشرفتوعلميبهینگيوآموزشاستانداردسازیوفرآيندسازیبه✓

شودميانجاممليدرسيبرنامهوبنیادينتحولسندهایآموزهومفادبراساس
نیزوننوييادگیریوتدريسبهمربوطامورودرسيوآموزشيهایبرنامهبامدرسه،راهبرومدير✓

بریراهتواناييوداشتهالزمآشناييمدرسه،اموربامرتبطهایپژوهياقداموایمدرسهپژوهش
داردرامدرسهاثربخش

اجرایازثمنبعكهدرسكالسمديريتوآموزشيراهبریبرآنتاثیروجمعياعتمادمنافعوآثار✓
استنمايانمدرسهعملکردیفراينددراست،مليدرسيبرنامهوبنیادينتحولسنددرست

بهموارهبازخورد،هارائهومستمرهایارزشیابيباوبودهپاسخگووارزيابخودمدرسه،راهبرومدير✓
ورزدمياهتماممدرسهاموراصالح

راهبري و مديريت در مدرسه



راهبردیريزیبرنامه(2
ويژهبهتحولي،اسناددرمندرجمدرسهمديريتراستایدرمهمالزاماتوهاداللت،راهبردها✓

استمتبلورمدرسهراهبریومديريتفراينددرملي،درسيبرنامه
ريزیبرنامهتفکر،اينراستایدرآنمديريتوبودهبهرهمندراهبردیتفکروبینشازمدرسه✓

كندميعملیاتيوتدوينمدرسهنفعانذیوكاركنانهمهمشاركتباراراهبردی
ازنفعانذیرديگومدرسهكاركنانهمفکریومشاركتفرآيندها،سازیبهینهوگیریتصمیم✓

استمدرسهدرراهبریومديريتنرمهایسازه
.كندمينقشفایاي،هاسیاستمجریونیزگذارسیاستوتغییرعاملمثابهبهمدرسهراهبرومدير✓

:استاستوارزيرهایمولفهازدستهدوبربعداين-انسانيمنابع(3
معلمانبالندگيورشد-الف
آنانصيتخصوایحرفهعمومي،هایشايستگيارتقایومدرسهمعلمانموثرودرستراهبری✓
معلمانراهنماييوهدايتدراعتمادايجاد✓
معلمانبرانگیختنونوآوریفرآيندگریتسهیل✓
آموزشيهاینوآوریكاربردوخالقیتبروزوابداعبهمعلمان،هدايتوتشويق✓
تقويتوندوكاوك،پذيریمشاركتوجوييمشاركتگفتمانتوسعهومشاركتهایزمینهتقويت✓

مدرسهدرمعلمانپژوهشگری
معلماناجتماعيمنزلتارتقایومعیشتتأمین✓



كاركنانبالندگيورشد-ب
مدرسهكاركنانخاطراطمینانواعتمادتعمیقوگسترش✓
مدرسهاهدافتحققراستایدرمدرسهكاركنانهایتوانمندیوعاليقتوسعه✓
كاركنانراهبریومدرسهرسميغیرورسميكنترل✓
كاركنانفردیهایصالحیتوهاشايستگيتوسعه✓

بخشيكیفیت(4
اسالميیارزشهاومبانيبراساسراهبریومديريتهایسبکومفاهیمبازتولیدوبازنگری✓
جامعكیفیتمديريتاجرایوطراحي✓
مسألهحلفنونوهاتکنیکازگیریبهره✓
يادگیرندهسازمانعنوانبهمدرسهارتقایبرایريزیبرنامه✓
مدرسهكیفیتارتقایبرایفرايندمدارمديريتبرتأكید✓
صالحمدرسهاقتضائاتبامتناسب(مدرسهجو)مدرسهفرهنگارتقای✓



مادیوماليمنابع(5
كنترلوهدايتنظارت،فرماندهي،منابع،بسیجهماهنگي،،ريزیبرنامه✓
منابعمديريتبرآنتاثیروارزشمهندسي✓
عملیاتيريزیبودجهوعملکردمديريت✓
تجهیزاتوابزارآموزشي،فضایسازیبهینه✓
نهادمردمموسساتونهادهامردمي،هایمشاركتجلب✓
موقوفاتدرآمد،برمالیاتتربیتي،وآموزشيهایسرانهتأمین✓

ارتباطات(6
واسالميجامعهازیاجلوهومحلهتربیتيتجربیاتكسبومحليپیشرفتكانونمثابهبهمدرسه✓

طیبهحیات
(مدرسهازخارجوداخل)موثروسهیماركانباموثرارتباطبرقراریهایمهارت✓
مدرسهنفعانذیوكاركنانرضايتافزايشوانسانيمناسباتوروابطتوسعهوارتباطبرقراری✓
مدرسهوكاركنانوریبهرهافزايشوارتباطتقويت✓
درآناناتنظرازگیریبهرهومدرسهوتربیتيآموزشيفرآيندهایدرهاخانوادهدادنمشاركت✓

هاگیریتصمیموهاسازیتصمیم
آنهابرآمدنفائقبرایريزیبرنامهومدرسهرویفراهایچالشدركوفهم✓



فصل دوم 

برنامه ها و سياست ها چشم انداز، اهداف، 



مي ايران برنامه زيرنظام راهبري  و  مديريت نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي جمهوري اسال

آموزش و پرورش شوراي عالي جلسه ( 948)وهشتمينمصوب  نهصد  و چهل  

( 948و 947بررسي شده   در  جلسات ) 1396/07/24تاريخ 



اثربخشكارآمد،،١404افقدرپرورشوآموزشمديريتوراهبرینظام❑
اسالميمعیارنظامچارچوبدرنگرآيندهويادگیرنده،جومشاركت

وبالقوههاییتظرف،وریبهرهرساندنحداكثربهومنابعوامکاناتازبهینهاستفادهبا❑
دهدميافزايشرابالفعل

ازمندیبهرهويبیرونتعامالتتنظیموپیامدهابرتاكیدوفرايندهاازگیریبهرهبا❑
بهگوييپاسخبامديريتيمختلفسطوحدرراوپرورشآموزشاهدافمحیطي؛عوامل

ینبومليمحلي،هایمحیطدرخودسازمانيبرونودروننفعانذینیازهای
سازدميمحقق،المللي

چشم انداز



كليهدف
تحولسنداهدافتحققراستایدرتربیتوتعلیمنظاممديريتوراهبریمستمربهبود

جامعهوتعاليرشد،پیشرفتمحورعنوانبهپرورشوآموزشنقشوجايگاهوارتقایبنیادين

جزئياهداف
عموميرسميربیتوتتعلیموموثربانظامسهیموعواملاركانروابطوتنظیممشاركتتوسعه➢
خردطوحسدرپرورشوآموزشمديريتينظاموعناصرعواملسازیبهینهوساماندهي➢

وكالن
تربیتوتعلیمهایفرصتازبرخورداریدرآموزشيعدالتبسطوتامین➢
صالحمدرسهبهيابيدستبرایسازیزمینه➢
هاروشوهارويهوساختارهابازمهندسيوبازنگری➢
موميعرسميتربیتوتعلیمدركیفیتتضمینوارزشیابينظاماستقرار➢
بامتناسبودختربیتينقشايفایدرخانوادهمديريتيهایمهارتوهاتواناييافزايش➢

اسالميجامعهاقتضائات

اهداف



چابکومنعطفيتشکیالتنظامازساختاراختیاروبرخورداریتفويضوافزايشتمركزكاهش.١
رآيندفدرغیردولتيبخشوموثروسهیماركاننقشتقويتوپذيریمشاركت.2

اجراوريزیبرنامه،گذاریسیاست
آموزشگاهيمديريتارتقایومحوریمدرسه.3
تميسیسرويکردباتربیتوتعلیمفرآينددرموثرعواملبهبخشيانسجام.4
تمديريعرصهدرنوآورانهوخالقرفتاربرتأكیدبانوآوریوآفرينيتحول.5
برتراستعدادهایجذبومديرانتوانمندسازیوتربیتبرتاكیدباانسانيمنابعبهسازی.6
ويننهایفناوریازهوشمندانهوبهینهاستفادهبرتاكیدباوریبهرهافزايش.7
اخالقيتربیتنظامبرتاكیدباتربیتي-فرهنگيرويکردحاكمیت.8
مديرانانتصابدرساالریشايستهنظامبرتاكید.9

يادگیرندهسازمانبهيابيدستبراینگرآيندهوراهبردیريزیبرنامه.١0

سياست هاي اجرايي



ازاستقادرآناجراييهایسیاستتداومدرزيرنظامتحققبهناظراحکاممجموعه
هرچهثربخشياوكارآمدیموجباتوگرفتـهبهرهنظارتيومديريتيقانوني،هایظرفیت

.سازدفراهمرامديريتوراهبریزيرنظامبهتر
:باشدميذيـلشـرحبـهاصـليمحـورسهدراقداماتاين

تشکیالتوساختار(١
:استموظفپرورشوآموزشوزارت

مراجـعاهنگيهمـبامناطقتاستادسطحازتشکیالتيواداریساختارسازیچابکبهنسبت❑
پايانتاكشورمناطقپرورشوآموزشاداراتتعدادكهنمايداقـدامایگونـهبـهربـطذی

شودكشوریتقسیماتساختاربامتناسبهفتمبرنامه
كـانونابـهمثبـهمدرسـهجايگاهارتقایوپذيریمشاركتتمركز،كاهشرويکردراستایدر❑

حداكثراریواگذبهنسبت،پرورشوآموزشبودنحاكمیتياصـلرعايـتبامحلـهتربیتـي
نمايداقداممدارسبهتربیتيوآموزشياختیارات

همبسـتگيوماعياجتانسجامتقويتآموزشي،عدالتتوسعهمنظوربهتوسعه،ششمبرنامهپايانتا❑
.دهدكاهشرامـدارستنـوع،ملـي

اقدامات اساسي



تربیتيوآموزشيراهبریومديريتفرايندهای(2
:استموظفپرورشوآموزشوزارت

منابعنتامیباوطراحيرااثربخشهایبرنامهوهاطرحدولتيمدارسكیفیتارتقایبرای❑
نمايداجرامناسب،

نهادهایوتگاههادسسايرظرفیتازحداكثریاستفادهومليكارتقسیمبرایراالزموكارهایساز❑
ربطیذمراجعهماهنگيبامدارسكیفیتارتقایدرمليرسانهويـژهبـهمـوثروسـهیم

نمايداجراوطراحي
سـازیکپارچـهيواطالعـاتفنـاوریتوسـعهبـهنسـبتمـرتبطهایدستگاهسايرهماهنگيبا❑

ورزد،اماهتمتربیتيوآموزشياداری،سطوحدرپرورشوآموزشموجـودهـایسـامانهكلیـه
اداریوتيتربیآموزشي،خدماتازنفعـانذیتمامتوسعهششمبرنامهپايانتاكهطوریبه

شوندمندبهرهارزانوكیفیتباويکپارچه
شايستهرويکردبرتاكیدباپرورشوآموزشمديرانبکارگیریوساماندهيانتصاب،احراز،شرايط❑

تدوينوسعهتششمبرنامهدومسالپايانتاحداكثرمختلفسطوحدرمـديريتثبـاتومحـوری
برساندوپرورشآموزشعاليشورایتصويببهو
مـدارسهمهدركارآمدمعلمانظرفیتازكهنمايدعملایگونهبهانسانينیرویساماندهيدر❑

آيدعملبهالزماستفادهيافتهتوسعهكمترمنـاطقاولويـتبـامنطقـه
ششمامهبرنسومسالپايانتاپرورشوآموزشدروریبهرهنظاماستقراروطراحيبهنسبت❑

نمايداقدامتوسعه



ظرفیـتازاسـتفادهالگـویاجـرایوطراحـيبهنسبتتوسعهششمبرنامهدومسالپايانتا❑
اقدامیادينبنتحولسندهایزيرنظامهایبرنامهكردنعملیاتيبـرایمـوثروسـهیمعوامـل

.نمايد

وازنگریبگانهششهایزيرنظامهایبرنامهاساسبررابنیادينتحولسنداجرایراهنقشه❑
عاليورایشتصويببهتوسعهششمبرنامهدومسالپايانتـاحـداكثروكـردهروزآوریبـه

برساندپرورشوآموزش

يريتمـدوراهبریزيرنظامدرمندرجآفرينتحولهایبرنامهاجرایبراینیازموردقوانین❑
برساندصالحذیمراجعتصويببهيکسالمـدتظـرفحـداكثروتـدوين

ـارتنظمدرسـه،انتخـابفرزندان،درتربیتخانوادهحقارتقایبرایراالزمكارهایوساز❑
واهگذاریسیاستدرحضوروایمدرسههایفعالیتدرمشـاركتمدرسـه،كـاركردبـر

بهوبینيشپیتوسعهششـمبرنامهدومسالپايانحداكثرتاپرورشوآموزشهایريزیبرنامه
برساندوپرورشآموزشعاليشورایتصويب



ارزشیابيوپايش(3

:استموظفپرورشوآموزشوزارت

اقدامكیفیتینتضموارزشیابيجامعنظاماستقراروطراحيبهنسبتششمبرنامهدومسالپايانتا

.نمايد

ايوموافقتاخذموضوعه،مقرراتوقوانینموجببهكهاساسياقداماتازمواردیدر:تذكر

تاسموظفپرورشوآموزشوزارتاست،الزاميكشوراسـتخداميواداریسـازمانباهماهنگي

.كنداقدامسازمانآنهماهنگيوموافقتبا



صورتبهراهکار36تعداد،وپرورشآموزشبنیادينتحولسندراهکار١3١مجموعاز
:راهکارهایازعبارتندكهاستمرتبطمديريتوراهبریزيرنظامبامستقیم

(3-3  )-(5-3  )-(7-3   )-(١-4  )-(2-4  )- (3-4  )-(4-4   )-(١-5  )-(2-5  )
(3-5  )-(4-6  )- (١-7  )- (2-7  )- (١-8 )-(3-8  )-(4-8  )- (8-8  )-(9-8)

 (١-9)-(4-9  )-(١2-١١  )-(١-١3  )- (2-١3 )–(6-١5  )- (4-١7  )-(١-١8  )
(5-١8 )-(3-١9  )- (4-١9  )-(7-20  )-(3-2١  )-(4-2١  )-(7-2١  )-(١0-2١  )

 (١-22  )-(5-22  )- (6-22  )

وشمشبرنامهطولدركهاستشدهبینيپیشبرنامه130راهکارها،اينتحققبرایكه
.شوندعملیاتيبايدكشورتوسعههفتم

برنامه هاي زير نظام



وكلادارت،هاسازمانهامعاونتساالنههایبرنامهكلیهاستموظفپرورشوآموزشوزارت-١
.نمايداجراوتنظیمزيرنظاماينمفادبراساسراخودمراكز

وراهبریزيرنظامهایبرنامهواهدافتحققبرایاستموظفپرورشوآموزشوزارت-2
ربطذیمراجعوهادستگاهسايرمشاركتباراآنپشتیبانيوقانونيحقوقي،استلزاماتمديريت،
.آوردفراهمتوسعهششمبرنامهدومسالپايانتاحداكثر

مرتبطهایتفعالیوهابرنامهاعتباراتسرجمعازبرنامهاينمفاداجرایبراینیازمورداعتبار-3
مراجعهماهنگيبانوآورانه،واصالحيموارددر.شدخواهدتامینپرورشوآموزشوزارتدر

.دشوبینيپیشپرورشوآموزشوزارتسنواتيهایبودجهدرنیازموردمنابع،ربطذی
آن،ربطذیواحدهایوپرورشوآموزشوزارتتوسطبرنامه،اينعملیاتيواجرايينظارت-4

.دباشميپرورشوآموزشعاليشورایبرعهدهراهبردیارزشیابيونظارتوشودميانجام
عاليشورایبهساالنهدورازيرنظاماينعملکردگزارشاستموظفپرورشوآموزشوزارت-5

.نمايدارائهپرورشوآموزش
اينبرنامهدررتغییهرگونه،پرورشوآموزشبنیادينتحولسندهشتمفصلمفادبهتوجهبا-6

پرورشوآموزشعاليشورایتصويببهربطذیكمیسیوندربررسيازپسزيرنظام
.رسیدخواهد

استلزامات



(صلي اهلل عليه و آله) رسول خدا 

خداوند 

آموزان را دانش 

دارددوست 


