الگوي نظري زيرنظام راهبري ومديريت تربيتي نظام تربيت رسمي وعمومي

تربيت کنيد

مهم تربيت است
علم تنها فايده ندارد
علم تنها مضر است

نسل آينده

با هويت مستقل
و عزتمندديني
تربيت شود

فصل اول
مباني نظري وکليات

تعريف و قلمرو
❑ نظامي است جامع و چابک در سطوح مختلف كالن  ،عالي ،میاني و اجرايي
❑ ضمن برخورداری از ويژگي های سازمان يادگیرنده  ،قادر است با هوشمندی همه
نیروهای تغییر ((همه عوامل ،عناصر ،مولفه ها ،و اقدامات تغییری كه موجب كارآيي و
اثربخشي سازمان مي شوند).را به طور هماهنگ ،كارا و اثربخش ،در جهت غايت تربیت
يعني « تحقق مراتب حیات طیبه در همه ابعاد » و اهداف تربیت ،يعني« ،آمادگي
متربیان برای تحقق آگاهانه و اختیاری مراتب حیات طیبه در همه ابعاد»رهنمون سازد.
❑ "منابع انساني ،مالي ،فیزيکي ،اطالعاتي و زمان ،فرايندهای مديريت و برنامه ريزی
درسي ،پژوهش ها،سبک ها  ،نقش ها و فنون اداره و اعمال تغییرات الزم و به موقع و
سازماندهي و اصالح تشکیالت و روش ها " ،از جمله نیروها هستند كه در اين زيرنظام
مورد توجه قرار گرفته اند.
❑ اين زيرنظام با برنامه ريزی ،سازماندهي ،رهبری ،نظارت و كنترل ،تمام عوامل ،مؤلفه
ها ،منابع و فرصت ها را برای تربیت شايسته متربیان ،همسو و هماهنگ كرده و از بروز يا
اثربخشي موانع ،تهديدها و آسیب ها جلوگیری بعمل مي آورد.

وظايف
❖ تضمین كارآمدی و اثربخشي  :استفاده بهینه از امکانات و دست يابي به اهداف بويژه
پیامدهای نظام تربیت رسمي عمومي به كمک وظايف اصلي مدير(برنامه ريزی ،
سازماندهي  ،هماهنگي  ،فرماندهي  ،كنترل) و كاهش تمركز به معنای واگذاری امور و
اختیارات به سطوح اجرايي مديريت در عین مسئولیت پذيری و پاسخگويي همراه با
وضع قوانین و مقررات متناسب با میزان واگذاری اختیارات

❖ راهبری عوامل برای دستیابي به اهداف تربیت:بر اساس داللت های فلسفه تربیت رسمي
و عمومي جمهوری اسالمي ايران زير نظام تربیتي و مديريت ،مسئولیت دارد تا همه
عوامل موثر درون و برون سازماني و فرآيند های محیطي را به گونه ای هماهنگ و
همسو نمايدتا زمینه تربیت متربیان در راستای تحقق اهداف نظام تربیت رسمي و عمومي
فراهم آيد.از اين منظر راهبران ومديران تربیتي با اسوه قرار دادن پیامبر اكرم(ص) و
ائمه معصومین (ع) و بهره مندی از سیره هدايتي و سبک رهبری و مديريتي ايشان در
صدد هستند تا دستیابي به اهداف تربیتي و هدايتي نظام را تسريع و تسهیل نمايد.

وظايف
❖ توسعه وتقويت مشاركت میان افراد سازمان براساس اخوت اسالمي :مشاركت تاثیر گذار
كاركنان وكارگزاران نظام تربیت رسمي و عمومي در امور مختلف از جهات فکر و
انديشه،استعداد ،توانايي ،وقت و منابع مالي به همراه افزايش حق انتخاب آن ها و
همچنین زمینه سازی و احیای مشاركت های بیروني دستگاه ها ومراجع تاثیر گذار
❖ نظارت  :نظارت بر منابع مختلف سازماني از ابعاد مختلف هزينه ای ،كاركردی و
عملکردی در سطوح مختلف مديريت و حیطه نظارتي متفاوت از نظر كیفیت و كمیت
(سطح و گستره نظارت) ،بهره گیری از سبک های مديريت مشاركتي ،حمايتي ،تفويضي
و حتي دستوری بنا به اقتضا و شرايط محیطي و سازماني.
❖ برقراری انسجام ،تعامل و هم افزايي :يکپارچگي سیستم به مثابه فرايند كالن و درهم
تنیدگي خروجي های يک فرايند با ورودی های فرايند يا فرايندهای ديگر و استمرار
اين روند با توجه به سه عامل كلیدی پژوهش ،يادگیری و اقدامات تغییر.

وظايف
❖ بهبود و ارتقای فرهنگ سازماني:تغییرالگوهای رفتاری منابع انساني به صورت فردی و
گروهي از طريق ارتقاء سطح شايستگي آنان و حاكمیت فضای ارزشي و اخالقي مبتني
برنظام معیاراسالمي

❖ توسعه خالقیت فردی و سازماني :توانايي و قابلیت های ذهني رهبر و سیستم سازماني
يادگیرنده و هوشمند در ايجاد و بروز نوآوری و نوباوری و حاكمیت و توسعه
ارزش های اسالمي و ايراني در بین كاركنان و كارگزاران در راستای دست يابي به
حیات طیبه

رويکردها و جهت گيري کالن
➢ برنامه ريزی راهبردی و آينده پژوهانه :
نگاه به آينده و تضمین كیفیت همراه با مديريت تغییرات ،برای دستیابي به سطح قابل قبولي
از مراتب حیات طیبه ،تبديل تهديدها به فرصت هاو شکاريا كشف فرصت ها  ١از طريق خلق
راهبردهای ناظر بر برنامه ريزی های عملیاتي.
➢ فرايند مداری و پیامد محوری :
نگاه به فرايندها به جای درجا زدن و توقف در ورودی های نظام تربیت رسمي و عمومي و
ديدن اجزا و مولفه های آن به مثابه يک فرايند كالن درعین توجه به اهداف و انتظارات
درون و برون سازماني تربیت رسمي و عمومي و رسیدن به اثربخشي به مثابه يک سازمان
يادگیرنده  ،رقابتي؛مديريت فرايند با هدف ارتقای مستمر كیفیت جامع ،بهسازی روش ها،
هم افزائي منابع و امکانات ،استفاده مطلوب از امکانات موجود (محدود) وبهره گیری از
راهبرد های فرايندی ،عملکرد سازمان را بهبود مي بخشد.
➢ مخاطب محوری:
اطمینان از كسب رضايت متربیان ،مربیان و والدين و اهتمام در برنامه ريزی ها برای
پاسخگويي به نیازهای به حق آنان در عین احترام و توجه به رقابت پذيری و تفاوت های
فردی.

رويکردها و جهت گيري کالن
➢ مدرسه محوری:
اخذ تصمیمات ناظر بر مدرسه  ،مربي و كالس درس  ،واگذاری اختیارات و قدرت
تصمیم گیری ،هدف گذاری ،استخدام و ...به مدرسه ،به همراه كوچک سازی حوزه ستادی
و میاني و استفاده از سبک های مديريت تفويضي  -مشاركتي.
➢ عدالت مداری:
همگاني شدن تربیت رسمي و عمومي ،رعايت عدالت تربیتي در عین توجه به تفاوت های
فردی و جنسیتي ،بهره مندی همگان از منابع وامکانات انساني ،مالي و مادی.
➢ افزايش بهروری واستفاده آگاهانه ازيافته های پژوهشي وفناوری های نوين درچارچوب
نظام معیار اسالمي :
گسترش وتقويت پژوهش های معتبروبهره مندی ازيافته های آنها،شناسايي وبکارگیری
هوشمندانه فناوری های نوين ،توانمندسازی منابع انساني ،مديريت بهینه منابع ومصارف

اصول
 )١دين محوری و بسط عدالت تربیتي :
✓ سازگاری رويکردها ،اهداف ،برنامه ها و رو شهای مديريت با نظام معیار اسالمي
✓ اولويت نگرش ديني و عدالت خواهانه در تدوين و اجرای برنامه ها در سطوح مختلف
مديريت
✓ توزيع عادالنه منابع ،امکانات و توجهات به مدارس و مناطق پشتیبان
)2مسئولیت پذيری و پاسخگويي :
✓ مسئولیت پذيری و پاسخگويي نظام راهبری و مديريت تربیتي نسبت به كاركردها،
وظايف  ،چشم انداز و راهبردهای خود
✓ مسئولیت پذيری و پاسخگويي مديران در برابر عملکردهای خود
✓ حسن اجرای وظايف و فعالیت های مديران در سطوح مختلف مديريت
 )3شايسته ساالری :
✓ استفاده از افراد با صالحیت های ديني ،اخالقي ،علمي و تجربي درتمام سطوح رهبری
و مديريت تربیتي رسمي و عمومي.
✓ ضابطه گرايي وتبیین دقیق وظايف ،كاركردها ،سیستم های پرداختي وپشتیبان

اصول
✓ توجه به شايستگي هاواستعدادهای منابع انساني وپرهیز از انتصاب های سلیقه ای و مبتني
بر ارتباطات بین فردی
✓ توانمندسازی وبالندگي شغلي منابع انساني
 )4مشاركت جويي:
✓ توجه به شور و مشورت و خرد جمعي (هم افزايي) در همه سطوح تصمیم سازی و
تصمیم گیری
✓ مشاركت متربیان ،مربیان و والدين در فرآيند ارتقای كیفیت مدرسه
✓ مشاركت مردم ،خانواده ها و نهادهاو سازمان هاو تشکل های مردم نهاد و غیر دولتي در
فرآيندسیاست گذاری،تصمیم گیری،تصمیم سازیوبرنامه ريزی واجرابرای تحقق اهداف
 )5پژوهش محوری:
✓ تصمیم گیری رهبران و مديران براساس يافته های علمي و پژوهشي
✓ تصمیم سازی و اتخاذ تصمیم به كمک سیستم های اطالعاتي مديريت
✓ تصمیم سازی به كمک قضاوت های ايماني و شهودی خبرگان تربیت

اصول
 )6همه جانبه نگری :
✓ توجه به همه ابعاد سازماني (متغیرهای محتوايي و ساختاری)وتمام ابعادتربیت
✓ نگرش نظام مند در مديريت تغییرات و نوآوری ها
✓ استفاده توأمان از نگاه پیراموني و مستقیم در هدايت و رهبری
 ) 7شفافیت در امور
✓ برنامه محوری وقانون گرايي
✓ استقرارسیستمنظارت وارزشیابي وارائهمستمرگزارش عملکردبهروش مکانیزهوتحت وب
✓ تبیین سیاست ها و داليل انجام تصمیمات كالن در سطوح مختلف سازماني وابهام زدايي
دربرابر بدفهمي ها
✓ شفاف سازی قوانین ومقررات ونظام های مالي وپرداخت ها

اصول
 )8استمرار و پیوستگي :
✓ پیوستگي و انسجام در سطوح مختلف مديريت عالي ،میاني و اجرايي جهت تحقق
تصمیمات مصوب
✓ استمرار و پیوستگي در فرايند مديريت بر مبنای موفقیت ها ،تجارب و زحمات مديران
گذشته وتقويت انسجام فکری وفرهنگي سازمان
✓ پیوستگي و انسجام در محتوای برنامه ها و تعهد به آن در همه سطوح راهبری و مديريت
و دوره های مديريت

مهم ترين چرخش هاي تحول آفرين
در نظام راهبری و مديريت ،چرخش های زير بر اساس مباني نظری سندتحول بنیادين بايد
اتفاق بیفتد تا اين نظام بتواند نقش و مأموريت خويش را انجام دهد:

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

از سازمان بزرگ ،فرسوده و كم بازده به سازمان چابک ،يادگیرنده و اثربخش
از« نظام آموزشي » به نهاد فرهنگي -تربیتي
از دستگاه مصرفي و هزينه بر به دستگاه مولد سرمايه انساني و اجتماعي
از تمركزگرايي به كاهش تمركز و گسترش مشاركت پذيری و مسئولیت پذيری مبتني بر
خرد جمعي
از نظارت و مديريت كنترلي به خودارزيابي ،خودكنترلي و راهبری مبتني بر نظام معیار
اسالمي
از برنامه ريزی های موردی و پراكنده به برنامه ريزی های راهبردی و آينده نگر
از حاكمیت نگاه جزيره ای در حوزه های اجرايي به تاكید بر فرايندها و پیامدها
از انتصاب سلیقه ای مديران به مديريت مبتني بر شايسته ساالری

تعريف مدرسه صالح
هم چنان كه در تعريف تربیت رسمي عمومي و ويژگي های آن گفته شد ،اين شکل از
تربیت در شرايط و زمینۀ ويژه ای رخ مي دهد كه « مدرسه » نام دارد و از ديرباز و در همۀ
جوامع وجود داشته است.
اما بنا بر فلسفۀ تربیتي جامعۀ اسالمي ،مدرسه محیط اجتماعي سازمان يافته ای (مشتمل بر
مجموعه ای از افراد و روابط و ساختارهای منظم) است برای كسب مجموعه ای از
شايستگي های الزم (فردی ،خانوادگي ،اجتماعي) كه متربیان برای وصول به مرتبه ای از
آمادگي جهت تحقق حیات طیبه در همۀ ابعاد فردی  ،خانوادگي و اجتماعي بايد آن ها را
به دست آورند.
از اين رو مدرسه فضای اجتماعي (جامعه) هدفمندی است كه از طريق زنجیره ای از
موقعیت ها ،فرصت حركتِ رشد يابنده و تعالي بخش را برای متربیان فراهم مي سازد كه در
آن شايستگي های الزم برای درك و بهبود موقعیت خود و ديگران از طريق يادگیری های
رسمي و غیر رسمي كسب مي شود.

فایل مدرسه صالح

راهبري و مديريت در مدرسه
مدرسه به عنوان محیط اصلي تربیت و يادگیری ،تجلي بخش تحقق مراتبي از حیات طیبه ،كانون عرضه
خدمات و فرصت های تعلیم و تربیت ،محل كسب تجربه های تربیتي در افق چشم انداز  ، ١404از منظر
زيرنظام راهبری و مديريت و كاركردهای آن ،شامل ابعاد و مولفه های شش گانه زير است.
انتظار مي رود با راهبری و مديريت اثربخش ،مدرسه كاركردهای زير را در عملکرد خود بروز داده و
زمینه ها و موجبات اثربخشي(همسويي و هم جهت شدن همه نیروها بويژه منابع انساني در راستای
تحقق اهداف و راهبردهای مدرسه) بیشتری را فراهم سازد.

 )١راهبری آموزشي و تربیتي

✓
✓
✓

✓
✓

مدير و راهبر مدرسه با انواع سبک های رهبری آموزشي ،تحولي ،مشاركتي ،اخالقي و فرانوگرايي
آشنايي داشته و به اقتضای شرايط و موقعیت ها از مزايای كاربردی آنها استفاده مي نمايد.
به سازی فرآيند و استانداردسازی آموزش و بهینگي علمي و پیشرفت تحصیلي و ارزشیابي آن در مدرسه،
براساس مفاد و آموزه های سند تحول بنیادين و برنامه درسي ملي انجام مي شود
مدير و راهبر مدرسه ،با برنامه های آموزشي و درسي و امور مربوط به تدريس و يادگیری نوين و نیز
پژوهش مدرسه ای و اقدام پژوهي های مرتبط با امور مدرسه ،آشنايي الزم داشته و توانايي راهبری
اثربخش مدرسه را دارد
آثار و منافع اعتماد جمعي و تاثیر آن بر راهبری آموزشي و مديريت كالس درس كه منبعث از اجرای
درست سند تحول بنیادين و برنامه درسي ملي است ،در فرايند عملکردی مدرسه نمايان است
مدير و راهبر مدرسه ،خود ارزياب و پاسخگو بوده و با ارزشیابي های مستمر و ارائه بازخورد،همواره به
اصالح امور مدرسه اهتمام مي ورزد

 ) 2برنامه ريزی راهبردی
✓
✓
✓

✓

راهبردها  ،داللت ها و الزامات مهم در راستای مديريت مدرسه مندرج در اسناد تحولي ،به ويژه
برنامه درسي ملي ،در فرايند مديريت و راهبری مدرسه متبلور است
مدرسه از بینش و تفکر راهبردی بهرهمند بوده و مديريت آن در راستای اين تفکر ،برنامه ريزی
راهبردی را با مشاركت همه كاركنان و ذی نفعان مدرسه تدوين و عملیاتي مي كند
تصمیم گیری و بهینه سازی فرآيندها ،مشاركت و همفکری كاركنان مدرسه و ديگر ذی نفعان از
سازه های نرم مديريت و راهبری در مدرسه است
مدير و راهبر مدرسه به مثابه عامل تغییر و سیاست گذار ونیز مجری سیاست ها ،ايفای نقش مي كند.

 )3منابع انساني -اين بعد بر دو دسته از مولفه های زير استوار است:
الف -رشد و بالندگي معلمان
✓ راهبری درست و موثر معلمان مدرسه و ارتقای شايستگي های عمومي ،حرفه ای و تخصصي آنان
✓ ايجاد اعتماد در هدايت و راهنمايي معلمان
✓ تسهیل گری فرآيند نوآوری و برانگیختن معلمان
✓ تشويق و هدايت معلمان ،به ابداع و بروز خالقیت و كاربرد نوآوری های آموزشي
✓ تقويت زمینه های مشاركت و توسعه گفتمان مشاركت جويي و مشاركت پذيری ،كندوكاو و تقويت
پژوهشگری معلمان در مدرسه
✓ تأمین معیشت و ارتقای منزلت اجتماعي معلمان

ب -رشد و بالندگي كاركنان
✓ گسترش و تعمیق اعتماد و اطمینان خاطر كاركنان مدرسه
✓ توسعه عاليق و توانمندی های كاركنان مدرسه در راستای تحقق اهداف مدرسه
✓ كنترل رسمي و غیر رسمي مدرسه و راهبری كاركنان
✓ توسعه شايستگي ها و صالحیت های فردی كاركنان

 )4كیفیت بخشي
✓
✓
✓
✓
✓
✓

بازنگری و بازتولید مفاهیم و سبک های مديريت و راهبری براساس مباني و ارزشهای اسالمي
طراحي و اجرای مديريت كیفیت جامع
بهره گیری از تکنیک ها و فنون حل مسأله
برنامه ريزی برای ارتقای مدرسه به عنوان سازمان يادگیرنده
تأكید بر مديريت فرايندمدار برای ارتقای كیفیت مدرسه
ارتقای فرهنگ مدرسه (جو مدرسه) متناسب با اقتضائات مدرسه صالح

 )5منابع مالي و مادی
✓
✓
✓
✓
✓
✓

برنامه ريزی ،هماهنگي ،بسیج منابع ،فرماندهي ،نظارت ،هدايت و كنترل
مهندسي ارزش و تاثیر آن بر مديريت منابع
مديريت عملکرد و بودجه ريزی عملیاتي
بهینه سازی فضای آموزشي ،ابزار و تجهیزات
جلب مشاركت های مردمي ،نهادها و موسسات مردم نهاد
تأمین سرانه های آموزشي و تربیتي ،مالیات بر درآمد ،موقوفات

 )6ارتباطات
✓

✓
✓
✓
✓
✓

مدرسه به مثابه كانون پیشرفت محلي و كسب تجربیات تربیتي محله و جلوه ای از جامعه اسالمي و
حیات طیبه
مهارت های برقراری ارتباط موثر با اركان سهیم و موثر (داخل و خارج از مدرسه)
برقراری ارتباط و توسعه روابط و مناسبات انساني و افزايش رضايت كاركنان و ذی نفعان مدرسه
تقويت ارتباط و افزايش بهره وری كاركنان و مدرسه
مشاركت دادن خانواده ها در فرآيندهای آموزشي وتربیتي مدرسه و بهره گیری از نظرات آنان در
تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها
فهم و درك چالش های فرا روی مدرسه و برنامه ريزی برای فائق آمدن بر آنها

فصل دوم

چشم انداز ،اهداف ،سياست ها و برنامه ها

برنامه زيرنظام راهبري و مديريت نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي جمهوري اسالمي ايران
مصوب نهصد و چهل وهشتمين( )948جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش

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

چشم انداز
❑ نظام راهبری و مديريت آموزش و پرورش در افق  ، ١404كارآمد ،اثربخش
مشاركت جو ،يادگیرنده و آينده نگر در چارچوب نظام معیار اسالمي

❑ با استفاده بهینه از امکانات و منابع و به حداكثر رساندن بهره وری ،ظرفیت های بالقوه و
بالفعل را افزايش مي دهد
❑ با بهره گیری از فرايندها و تاكید بر پیامدها و تنظیم تعامالت بیروني و بهره مندی از
عوامل محیطي؛ اهداف آموزش وپرورش را در سطوح مختلف مديريتي با پاسخگويي به
بین
نیازهای ذی نفعان درون و برون سازماني خود در محیط های محلي ،ملي و
المللي ،محقق مي سازد

اهداف
هدف كلي
بهبود مستمر راهبری و مديريت نظام تعلیم و تربیت در راستای تحقق اهداف سند تحول
بنیادين وارتقای جايگاه و نقش آموزش و پرورش به عنوان محور رشد،پیشرفت وتعالي جامعه

اهداف جزئي

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

توسعه مشاركت وتنظیم روابط اركان وعوامل سهیم وموثربانظام تعلیم وتربیت رسمي عمومي
ساماندهي و بهینه سازی عوامل وعناصر نظام مديريتي آموزش و پرورش در سطوح خرد
وكالن
تامین و بسط عدالت آموزشي در برخورداری از فرصت های تعلیم و تربیت
زمینه سازی برای دست يابي به مدرسه صالح
بازنگری و بازمهندسي ساختارها و رويه ها و روش ها
استقرار نظام ارزشیابي و تضمین كیفیت در تعلیم و تربیت رسمي عمومي
افزايش توانايي ها و مهارت های مديريتي خانواده در ايفای نقش تربیتي خود متناسب با
اقتضائات جامعه اسالمي

سياست هاي اجرايي
.١كاهش تمركز وافزايش تفويض اختیاروبرخورداری ازساختار نظام تشکیالتي منعطف و چابک
 .2مشاركت پذيری و تقويت نقش اركان سهیم و موثر و بخش غیردولتي در فرآيند
سیاست گذاری ،برنامه ريزی و اجرا
 .3مدرسه محوری و ارتقای مديريت آموزشگاهي
.4انسجام بخشي به عوامل موثر در فرآيند تعلیم و تربیت با رويکرد سیستمي
.5تحول آفريني و نوآوری با تأكید بر رفتار خالق و نوآورانه در عرصه مديريت
.6بهسازی منابع انساني با تاكید بر تربیت و توانمندسازی مديران و جذب استعدادهای برتر
.7افزايش بهره وری با تاكید بر استفاده بهینه و هوشمندانه از فناوری های نوين
.8حاكمیت رويکرد فرهنگي  -تربیتي با تاكید بر نظام تربیت اخالقي
 .9تاكید بر نظام شايسته ساالری در انتصاب مديران
 .١0برنامه ريزی راهبردی و آينده نگر برای دست يابي به سازمان يادگیرنده

اقدامات اساسي
مجموعه احکام ناظر به تحقق زيرنظام در تداوم سیاست های اجرايي آن قادر است از
ظرفیت های قانوني ،مديريتي و نظارتي بهره گرفتـه و موجبات كارآمدی و اثربخشي هرچه
بهتر زيرنظام راهبری و مديريت را فراهم سازد.
اين اقدامات در سه محـور اصـلي بـه شـرح ذيـل مي باشد:
 )١ساختار و تشکیالت
وزارت آموزش و پرورش موظف است:
❑ نسبت به چابک سازی ساختار اداری و تشکیالتي از سطح ستاد تا مناطق با همـاهنگي مراجـع
ذی ربـط بـه گونـه ای اقـدام نمايد كه تعداد ادارات آموزش و پرورش مناطق كشور تا پايان
برنامه هفتم متناسب با ساختار تقسیمات كشوری شود
❑ در راستای رويکرد كاهش تمركز ،مشاركت پذيری و ارتقای جايگاه مدرسـه بـه مثابـه كـانون
تربیتـي محلـه با رعايـت اصـل حاكمیتي بودن آموزش و پرورش ،نسبت به واگذاری حداكثر
اختیارات آموزشي و تربیتي به مدارس اقدام نمايد
❑ تا پايان برنامه ششم توسعه ،به منظور توسعه عدالت آموزشي ،تقويت انسجام اجتماعي و همبسـتگي
ملـي  ،تنـوع مـدارس را كاهش دهد.

 )2فرايندهای مديريت و راهبری آموزشي و تربیتي
وزارت آموزش و پرورش موظف است:
❑
❑

❑

❑

❑

❑

برای ارتقای كیفیت مدارس دولتي طرح ها و برنامه های اثربخش را طراحي و با تامین منابع
مناسب ،اجرا نمايد
ساز وكارهای الزم را برای تقسیم كار ملي و استفاده حداكثری از ظرفیت ساير دستگاهها و نهادهای
سـهیم و مـوثر بـه ويـژه رسانه ملي در ارتقای كیفیت مدارس با هماهنگي مراجع ذی ربط
طراحي و اجرا نمايد
با هماهنگي ساير دستگاه های مـرتبط نسـبت بـه توسـعه فنـاوری اطالعـات و يکپارچـه سـازی
كلیـه سـامانه هـای موجـود آموزش و پرورش در سطوح اداری ،آموزشي و تربیتي اهتمام ورزد،
به طوری كه تا پايان برنامه ششم توسعه تمام ذی نفعـان از خدمات آموزشي ،تربیتي و اداری
يکپارچه و با كیفیت و ارزان بهره مند شوند
شرايط احراز ،انتصاب ،ساماندهي و بکارگیری مديران آموزش و پرورش با تاكید بر رويکرد شايسته
محـوری و ثبـات مـديريت در سطوح مختلف حداكثر تا پايان سال دوم برنامه ششم توسعه تدوين
و به تصويب شورای عالي آموزش وپرورش برساند
در ساماندهي نیروی انساني به گونه ای عمل نمايد كه از ظرفیت معلمان كارآمد در همه مـدارس
منطقـه بـا اولويـت منـاطق كمتر توسعه يافته استفاده الزم به عمل آيد
نسبت به طراحي و استقرار نظام بهره وری در آموزش و پرورش تا پايان سال سوم برنامه ششم
توسعه اقدام نمايد

❑ تا پايان سال دوم برنامه ششم توسعه نسبت به طراحـي و اجـرای الگـوی اسـتفاده از ظرفیـت
عوامـل سـهیم و مـوثر بـرای عملیاتي كردن برنامه های زيرنظام های سند تحول بنیادين اقدام
نمايد.
❑ نقشه راه اجرای سند تحول بنیادين را بر اساس برنامه های زيرنظام های شش گانه بازنگری و
بـه روزآوری كـرده و حـداكثر تـا پايان سال دوم برنامه ششم توسعه به تصويب شورای عالي
آموزش و پرورش برساند
❑ قوانین مورد نیاز برای اجرای برنامه های تحول آفرين مندرج در زيرنظام راهبری و مـديريت
تـدوين و حـداكثر ظـرف مـدت يکسال به تصويب مراجع ذی صالح برساند
❑ ساز و كارهای الزم را برای ارتقای حق خانواده درتربیت فرزندان ،انتخـاب مدرسـه ،نظـارت
بـر كـاركرد مدرسـه ،مشـاركت در فعالیت های مدرسه ای و حضور در سیاست گذاری ها و
برنامه ريزی های آموزش و پرورش حداكثرتا پايان سال دوم برنامه ششـم توسعه پیش بیني و به
تصويب شورای عالي آموزش وپرورش برساند

 )3پايش و ارزشیابي
وزارت آموزش و پرورش موظف است:
تا پايان سال دوم برنامه ششم نسبت به طراحي و استقرار نظام جامع ارزشیابي و تضمین كیفیت اقدام
نمايد.
تذكر :در مواردی از اقدامات اساسي كه به موجب قوانین و مقررات موضوعه ،اخذ موافقت و يا
هماهنگي با سـازمان اداری و اسـتخدامي كشور الزامي است ،وزارت آموزش و پرورش موظف است
با موافقت و هماهنگي آن سازمان اقدام كند.

برنامه هاي زير نظام
از مجموع١3١راهکار سند تحول بنیادين آموزش وپرورش ،تعداد  36راهکار به صورت
مستقیم با زيرنظام راهبری و مديريت مرتبط است كه عبارتند از راهکارهای :

()5-2( - )5-١( - )4-4( - )4-3 ( - )4-2( - )4-١( - )3-7( - )3-5( - )3-3
()8-9(- )8-8 ( - )8-4( - )8-3( - )8-١ ( - )7-2 ( - )7-١ ( - )6-4( - )5-3
( )١8-١( - )١7-4 ( - )١5-6( – )١3-2 ( - )١3-١( - )١١-١2( - )9-4( -)9-١
()2١-١0( - )2١-7( - )2١-4( - )2١-3( - )20-7( - )١9-4 ( - )١9-3(- )١8-5
( )22-6 ( - )22-5( - )22-١
كه برای تحقق اين راهکارها 130 ،برنامه پیش بیني شده است كه در طول برنامه ششم و
هفتم توسعه كشور بايد عملیاتي شوند.

استلزامات
 -١وزارت آموزش و پرورش موظف است كلیه برنامه های ساالنه معاونت ها سازمان ها ،ادارت كل و
مراكز خود را براساس مفاد اين زيرنظام تنظیم و اجرا نمايد.
 -2وزارت آموزش و پرورش موظف است برای تحقق اهداف و برنامه های زيرنظام راهبری و
مديريت ،استلزامات حقوقي ،قانوني و پشتیباني آن را با مشاركت ساير دستگاه ها و مراجع ذی ربط
حداكثر تا پايان سال دوم برنامه ششم توسعه فراهم آورد.
 -3اعتبار مورد نیاز برای اجرای مفاد اين برنامه از سرجمع اعتبارات برنامه ها و فعالیت های مرتبط
در وزارت آموزش و پرورش تامین خواهد شد  .در موارد اصالحي و نوآورانه ،با هماهنگي مراجع
ذی ربط ،منابع مورد نیاز در بودجه های سنواتي وزارت آموزش و پرورش پیش بیني شود.
 -4نظارت اجرايي و عملیاتي اين برنامه ،توسط وزارت آموزش و پرورش و واحدهای ذی ربط آن،
انجام مي شود و نظارت و ارزشیابي راهبردی برعهده شورای عالي آموزش و پرورش مي باشد.
 -5وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش عملکرد اين زيرنظام را دو ساالنه به شورای عالي
آموزش و پرورش ارائه نمايد.
 -6با توجه به مفاد فصل هشتم سند تحول بنیادين آموزش و پرورش ،هرگونه تغییر در برنامه اين
زيرنظام پس از بررسي در كمیسیون ذی ربط به تصويب شورای عالي آموزش و پرورش
خواهد رسید.

رسول خدا ( صلي اهلل عليه و آله)

خداوند
دانش آموزان را

دوست دارد

