منْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى
وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً
وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ
ما كانُوا يَعْمَلُونَ
قرآن كريم – سوره نحل – آيه 97

مدل مفهومي

سند تحول
بنيادين آموزش و پرورش

تدوين  :شهريار خواجه صالحاني

دبيرخانه اجرائي حوزه ستادی

من به همه مسئولين و دست اندرکاران
سفارش ميکنم که به هر شکل ممکن وسايل
ارتقای اخالقي و اعتقادی و علمي و هنری
جوانان را فراهم سازيد؛ و آنان را تا مرز
رسيدن به بهترين ارزشها و نوآوريها همراهي
کنيد؛ و روح استقالل و خودکفايي را در آنان
زنده نگه داريد
صحيفه حضرت امام – ج – 21ص96

آنچه من مطالبه ميکنم و توقّع دارم از

دستگاه آموزش و پرورش ،اين است که
زمانبندی کنيد؛ يک زماني را مشخّص
کنيد و بگوييد تا چه مدّتي اين سند،
تحقّقِ کامل پيدا خواهد کرد .البتّه کار
سختي است لکن اين کار سخت بايد
انجام بگيرد؛ دستگاههای مختلف همه
بايد کمک کنند به آموزش و پرورش؛

همه بايد کمک کنند
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سواالت و نقد های احتمالي در حوزه سند
 ادبيات ثقيل و سنگين سند
 آرماني بودن سند

 تامين زير ساخت ها
 تامين منابع انساني و معيشت و رفاه معلم

 مگه كاراي گذشته چه عيبي داشت
 و...

چند اصطالح اشتباه

سند تحول

اسناد تحولي

برنامه سند تحول

چشم انداز – نقشه راه – نظام

برنامه سند تحول آموزش و پرورش

برنامه وزارت آموزش و پرورش

برخي داليل کندی در اجرای سند تحول
 عدم آگاهي  /عدم باور برخي مديران و مربيان ( از ستاد تا صف)
 عدم ثبات مديريت
 عدم تفکر راهبردي (فهم درست از ماموريت ها و اهداف )


تمركز( استراتژي از باال به پايين بجاي استراتژي از پايين به باال  /استراتژي مدرسهمحور)

 عدم توجه برنامه درسي به هويت دانش آموزان و دوره هاي تحصيلي
 قطع ارتباط بين دانشگاه هاي آموزش و پرورش با سازمان پژوهش
 فقر گفتمان و فرهنگسازي مناسب
 جايگاه حاشيهاي سند

 خال اراده ملي در سطح حاكميت فراتر از دستگاه متولي آموزش و پرورش

راهکارها و توصيه های سند تحول برای استمرار روند آموزش در زيست بوم جديد
 منزلت علم نافع ( حل كننده مسائل و مفيد براي حل مشکالت كشور )
 به روزرساني توانمنديهاي تربيتي و تخصصي معلمان
 استفاده بهينه از دانش و تجربه نخبگان و پيشکسوتان آموزش و پرورش
 افزايش كارآمدي شوراهاي درون مدرسه (معلمان و دانشآموزان) با تفويض برخي از
اختيارات اداره و مدرسه  +فراهم آوردن زمينه مشاركت بيشتر ايشان
 مشاركت ذينفعان با تأكيد بر مربيان ،دانشآموزان و خانواده
 پيوند مؤثر مدرسه با موضوعات و مسائل جامعه در مقياس محلي ،منطقهاي و ملي

 توانمندسازي دانشآموزان ساكن درمناطق محروم ،روستاها،حاشيه شهرها،عشايركوچنشين

راهکارها و توصيه های سند تحول برای استمرار روند آموزش در زيست بوم جديد
 آموزش و ارتقاي مديريت خانواده در استفاده مناسب از ابزار رسانه
 افزايش ميزان مشاركت خانوادهها در فعاليتهاي آموزشي و تربيتي مدرسه
 تقويت ونهادينهسازي مشاركت اثربخش ومسئوليتپذيري همهجانبه،تعامل اثربخش و فعال
مشاركت اجتماعيمردم،نهادهاي اقتصادي،مديريت شهري وروستايي وبنيادهاي عامالمنفعه
 بسط فرهنگ نيکوكاري و تعاون ،مشاركت پذيري و مشاركت جويي در جامعه
 ارتقاي سطح مشاركت واقفين و خيرين مدرسهساز
 توسعه مشاركت بخشهاي دولتي و غيردولتي در انجام امور توليد ،چاپ و توزيع مواد و

منابع آموزشي+توليد و بکارگيري محتواي الکترونيکي متناسب بانيازدانشآموزان ومدارس

راهکارها و توصيه های سند تحول برای استمرار روند آموزش در زيست بوم جديد
 تقويت نقش شوراهاي آموزش و پرورش استانها و مناطق
 الکترونيکي كردن محتواي كتابهاي درسي براساس برنامه درسي ملي
 مشاركت فعال آموزش و پرورش در مواجهه با نيازهاي فوري و عمومي جامعه از قبيل
شيوع بيماريهاي فراگير  +ايفاي نقش فعال در مواجهه با چالشهاي پيش رو
 تعامل اثربخش بامراكز فرهنگي و اجتماعي و استفاده از ظرفيت رسانهها به ويژه رسانه ملي
 درک مفاهيم بهداشت فردي و اجتماعي و مسائل زيست بوم طبيعي و ارتقاي آداب و
آيين زندگي متعالي ،بهداشتي و زيستمحيطي

 گسترش وتعميق خالقيت ونوآوري،نظريهپردازي ومستندسازي تجربياتعلمي ـ تربيتي بومي

راهکارها و توصيه های سند تحول برای استمرار روند آموزش در زيست بوم جديد
 بهرهگيري هوشمندانه از تجهيزات و فناوريهاي نوين آموزشي و تربيتي
 بسترسازي براي استقرار نظام كارآمد منابع و مصارف در نظام تعليم و تربيت
 بازنگري و بازسازي ساختارها و رويهها در نظام تعليم و تربيت
 توسعه ظرفيتها و توانمنديهاي آموزشي و پرورشي
 متناسبسازي حجم و محتواي كتب درسي و ساعات و روزهاي آموزشي با توانمنديها و
ويژگيهاي دانشآموزان
 ارائه خدمات مشاورهاي ـ تربيتي براي افزايش سالمت جسمي و روحي دانشآموزان

راهکارها و توصيه های سند تحول برای استمرار روند آموزش در زيست بوم جديد
 طراحي و تدوين برنامه تعليم و تربيت انعطافپذير  +ايجاد تنوع در فرصتهاي تربيتي
 توسعه ضريب نفوذ شبکه ملي اطالعات و ارتباطات (اينترانت) در مدارس
 پر كردن شکاف ديجيتالي بين مناطق آموزشي و ايجاد ساز و كار مناسب براي بهرهبرداري
بهينه و هوشمندانه توسط مربيان و دانشآموزان
 گسترش بهرهبرداري ازظرفيت آموزشهاي غيرحضوري و مجازي در برنامههاي
آموزشي و تربيتي
 برقراري ارتباط سازمان يافته با مراكز علمي ـ پژوهشي

ظرفيت های ايجاد شده در زيست بوم جديد در تحقق سند تحول
 تعليم و تربيت علمي و فناورانه
 تعليم و تربيت اقتصادي و حرفهاي
 مسئوليتپذيري و مشاركت در استمرار روند آموزش در زيست بوم جديد
 درک مفاهيم بهداشت فردي و اجتماعي و مسائل زيست بوم طبيعي و ارتقاي
آداب و آيين زندگي متعالي ،بهداشتي و زيستمحيطي
 توانمندسازي دانشآموزان ساكن در مناطق محروم ،روستاها ،حاشيه شهرها

عشاير كوچنشين

رشد دانش آموز ( متربی )

ظرفيت های ايجاد شده در زيست بوم جديد در تحقق سند تحول
 مسئوليتپذيري و مشاركت در استمرار روند آموزش در زيست بوم جديد
 نقش آفريني معلم (مربي) به عنوان هدايتكننده
 منزلت علم نافع ( حل كننده مسائل  -مفيد براي حل مشکالت كشور )
 تقويت شايستگيهاي اعتقادي ،اخالقي و حرفهاي مديران و معلمان

 به روزرساني توانمنديهاي تربيتي و تخصصي معلمان
 استفاده بهينه از دانش و تجربه نخبگان و پيشکسوتان آموزش و پرورش

نقش آفرينی معلم (مربی)

ظرفيت های ايجاد شده در زيست بوم جديد در تحقق سند تحول
 كانون عرضه خدمات و فرصتهاي تعليم و تربيتي
 نقشآفرين در انتخاب آگاهانه ،عقالني ،مسئوالنه و اختياري فرآيند زندگي دانشآموزان

 برخوردار از قدرت تصميمگيري و برنامهريزي
 داراي ظرفيت تصميمسازي در حوزههاي عملياتي
 تسهيلكننده هدايت ،يادگيري و تدارک بيننده خودجوش ظرفيتهاي جديد

 جلب مشاركت فعال ذينفعان با تأكيد بر مربيان ،دانشآموزان و خانواده
 داراي پيوند مؤثر با موضوعات و مسائل جامعه در مقياس محلي ،منطقهاي و ملي
 افزايش كارآمدي شوراهاي درون مدرسه (مانند شوراي معلمان و شوراي دانشآموزان)

با تفويض برخي از اختيارات اداره و مدرسه به آنان

ارتقای جايگاه مدرسه

ظرفيت های ايجاد شده در زيست بوم جديد در تحقق سند تحول
 ارتقاي جايگاه و نقش تربيتي خانواده
 افزايش ميزان مشاركت اثربخش ومسئوليتپذيري درفعاليتهايآموزشي وتربيتي مدرسه
 آموزش و ارتقاي مديريت خانواده در استفاده مناسب از ابزار رسانه در محيط خانواده
همسو با اهداف نظام تعليم و تربيت
 برگزاري دورههاي آموزشي اثربخش ويژه خانواده
 ارائه خدمات مشاورهاي به خانوادههاي آسيبپذير و آسيبزا براي همسوسازي اهداف
و روشهاي تربيتي خانواده و مدرسه

مشاركت خانواده

ظرفيت های ايجاد شده در زيست بوم جديد در تحقق سند تحول
 تقويت و نهادينهسازي مشاركت اثربخش و مسئوليتپذيري همهجانبه
 تعامل اثربخش و فعال ،مشاركت اجتماعي مردم ،نهادهاي اقتصادي ،مديريت شهري و
روستايي و بنيادهاي عامالمنفعه در نظام تعليم و تربيت
 ايجاد تسهيالت قانوني و سازوكارهاي تشويقي و انگيزشي الزم اعم از مادي و معنوي ،براي
بسط فرهنگ نيکوكاري و تعاون ،مشاركت پذيري و مشاركت جويي در جامعه
 ارتقاي مستمر سطح مشاركت واقفين و خيرين مدرسهساز
 تعامل اثربخش با مراكز فرهنگي و اجتماعي و استفاده از ظرفيت رسانهها ـ به ويژه رسانه ملي

توسعه مشاركت

ظرفيت های ايجاد شده در زيست بوم جديد در تحقق سند تحول
 توسعه مشاركت بخشهاي دولتي و غيردولتي در انجام امور توليد ،چاپ و توزيع مواد و منابع
آموزشي در چارچوب سياستهاي آموزش و پرورش باتأكيدبر سياست توليد بستههاي آموزشي
 فراهم آوردن زمينه مشاركت بيشتر شوراهاي درون مدرسه (مانند شوراي معلمان و شوراي

دانشآموزان) با تفويض اختيارات به ايشان
 تقويت نقش شوراهاي آموزش و پرورش استانها و مناطق
 توليد و به كارگيري محتواي الکترونيکي متناسب با نياز دانشآموزان و مدارس با مشاركت
بخش دولتي و غيردولتي
 مشاركت فعال در مواجهه با نيازهاي فوري و عمومي جامعه از قبيل شيوع بيماريهاي فراگير

توسعه مشاركت

ظرفيت های ايجاد شده در زيست بوم جديد در تحقق سند تحول
 ارتقاي جايگاه علم و علمآموزي به عنوان عاملي مؤثر در دستيابي به حيات طيبه

 متناسبسازي حجم و محتواي كتب درسي و ساعات و روزهاي آموزشي ارائه خدمات مشاورهاي ـ
تربيتي براي افزايش سالمت جسمي و روحي دانشآموزان
 طراحي و تدوين برنامه تعليم و تربيت انعطافپذير
 ايجاد تنوع در فرصتهاي تربيتي
 توسعه ضريب نفوذ شبکه ملي اطالعات و ارتباطات (اينترانت) در مدارس
 پر كردن شکاف ديجيتالي بين مناطق آموزشي و ايجاد ساز و كار مناسب براي بهرهبرداري بهينه و
هوشمندانه توسط مربيان و دانشآموزان

 گسترش بهرهبرداري از ظرفيت آموزشهاي غيرحضوري و مجازي در برنامههاي آموزشي و تربيتي
 برقراري ارتباط سازمان يافته با مراكز علمي ـ پژوهشي
 توسعه ظرفيتها و توانمنديهاي آموزشي و پرورشي

برنامه ريزی و توليد محتوا

ظرفيت های ايجاد شده در زيست بوم جديد در تحقق سند تحول
 ارج نهادن به دستاوردهاي علمي و تجربههاي بشري

 ايفاي نقش فعال در مواجهه با چالشهاي پيش رو
 درک مفاهيم بهداشت فردي و اجتماعي و مسائل اين زيست بوم و ارتقاي آداب و آيين زندگي متعالي،
بهداشتي و زيست محيطي
 توسعه عدالت آموزشي در مناطق مختلف كشور
 بهسازي و تحول در نظام برنامهريزي آموزشي و درسي ،مالي و اداري و زيرساختهاي كالبدي
 گسترش و تعميق خالقيت و نوآوري ،نظريهپردازي و مستندسازي تجربيات علمي ـ تربيتي بومي
 بهرهگيري هوشمندانه از تجهيزات و فناوريهاي نوين آموزشي و تربيتي در راستاي اهداف

 بسترسازي براي استقرار نظام كارآمد منابع و مصارف در نظام تعليم و تربيت
 بازنگري و بازسازي ساختارها و رويهها در نظام تعليم و تربيت
 الکترونيکي كردن محتواي كتابهاي درسي براساس برنامه درسي ملي

برنامه ريزی و توليد محتوا

فهرست مطالب
مقدمه
چرا سند
اسناد تحولي
تاريخچه
ضرورت

 )1سند تحول
 )2مباني نظری
 )3برنامه درسي

 )4شش زير نظام
 )5اهداف
دوره های تحصيلي

مدرسه
معلم
دانش آموز
خانواده
چرخش ها

 6ساحت
تربيت
حيات طيبه
فرآيند اجرايي شدن

سازمان اجرائي
تحول در آموزش و
پرورش

مسير طي شده

مدرسه صالح

مقدمه
سند تحول بنيادين آموزش و پرورش =
سند راهبردي نظام آموزش و پرورش در افق چشمانداز بيست ساله جمهوري اسالمي ايران
تدوين كنندگان:
 حلقههاي كارشناسي پژوهشي
 صاحبنظران حوزوي و
دانشگاهي
 مديران و كارشناسان مجرب
آموزش و پرورش و ساير
دستگاههاي ذيربط
 گروهي  500نفره

پايبند به :
 ديدگاههاي حضرت امام
 نظرات مقام معظم رهبري
 همسو با اسناد فرادستي ،از
جمله سند چشمانداز بيست
ساله كشور ،تحول بنيادين
در نظام آموزش و پرورش
مبتني بر آرمانهاي بلند
نظام اسالمي

معطوف به:
چشمانداز افق روشن ،1۴0۴
ترسيمگر ايراني توسعه يافته با
جايگاه اول اقتصادي ،علمي و
فناوري در سطح منطقه با
انقالبي،
هويتي اسالمي
الهامبخش جهان اسالم همراه
با تعاملي سازنده و مؤثر در
عرصه روابط بينالملي

تصويب :
بهمن  89الي مهر90

 -طي  15جلسه در شوراي عالي انقالب فرهنگي

مقام معظم رهبری(مدظله العالی):شورای عالی انقالب فرهنگی را در واقع بايد اتاق فرمان فرهنگی كشور يا ستاد عالی فرهنگی و
علمی دستگاههای كشور اعم از دستگاههای فرهنگی و ساير دستگاهها و مركز مهندسی فرهنگی كشور به حساب آورد.

چرا سند

چشم انداز

نقشه راه

مسير حرکت

اسناد تحولي

تاريخچه
 سال  1٣٦٣و  : 1٣80هنگام معرفي وزير آموزش و پرورش به مجلس شوراي اسالمي ،تغيير بنيادي
نظام آموزش وپرورش سرلوحه برنامه كار وزيران قرار داشت .







نيمه هاي دهه  : ٦0اولين گام اساسي براي تغيير نظام تعليم و تربيت كشور با تهيه«كليات طرح تغيير
بنيادي نظام آموزش وپرورش» برداشته شد و بعد از بررسي هاي مختلف در نهايت در تيرماه  1٣٦8به
تاييد شوراي عالي انقالب فرهنگي رسيد.
دهه  : ٧0وزارت آموزش وپرورش براي اجرائي كردن اين برنامه اصالحاتي را در دوره متوسطه آغاز
كرد كه هدف آن انطباق بيشتر آموزش هاي اين دوره تحصيلي با نيازهاي جامعه بود و قرار بود
تحوالت به مقاطع ديگر تحصيلي نيز تسري يابد.
شهريور :1٣80تشکيل كميته اصالحات آموزش وپرورش و پيشنهاد برگزاري همايش ملي مهندسي
اصالحات در آموزش وپرورش در خرداد 1٣81
آذرماه  :1٣81تدوين منشور اصالح نظام آموزش وپرورش از سوي كميته پژوهشکده تعليم و تربيت

 مهر :1٣8٣تصويب طرح تدوين سند ملي آموزش وپرورش با نگاه راهبردي و در راستاي چشم انداز
٢0ساله در هيئت دولت
 دي ماه  : 1٣88تصويب سند تحول راهبردي آموزش وپرورش در افق  ٢0ساله در شوراي عالي
آموزش وپرورش كه بعدا به سند تحول بنيادين آموزش و پرورش تغيير نام داد
 مهرماه:1٣90تصويب در شوراي عالي انقالب فرهنگي

ضرورت
 تأكيدات حکيمانه رهبر فرزانه انقالب اسالمي مبني بر ضرورت تحول بنيادي در آموزش و
پرورش با تکيه بر فلسفه تعليم و تربيت اسالمي ـ ايراني و تدوين الگويي اسالمي ـ ايراني
براي تحول و پرهيز از الگوهاي وارداتي ،كهنه و تقليدي محض عدم بنيان فکري آموزش
و پرورش بر اساس فلسفه تربيتي برآمده ازآموزه هاي اسالمي و فرهنگ بومي
 به روز نبودن آموزش و پرورش با مسايل ونياز هاي جامعه
 پاسخگونبودن به نيازهاي حقيقي نسل آينده
 كم توجهي به حفظ هويت اسالمي  -ملي  -قومي و محلي
 الگوگيري از نظام آموزش وپرورش غرب وعدم تناسب با شرايط بومي كشور
 عدم رضايت متربيان  -والدين وحاكميت ازخروجي هاي آموزش وپرروش
 كم توجهي به نقش ها وكاركردهاي فرهنگي واجتماعي آموزش وپرورش و تاكيد برابعاد
خاصي ازتعليم وتربيت

 )1سند تحول
فصل اول

فصل دوم

كليات

بيانيه ارزش ها ()٣0

فصل پنجم

هدف هاي كالن()8

فصل سوم

بيانيه ماموريت
فصل ششم

راهبردهاي كالن()15
فصل هشتم

چارچوب نهادي و نظام اجرايي تحول

فصل چهارم

چشم انداز
مدرسه در افق چشم انداز 1404
فصل هفتم

هدف هاي عملياتي()23
و راهکار ها ()131
براي عملياتي كردن اين راهکارها
بايستي برنامه هاي اجرايي تنظيم و

سياست گذار و ناظر راهبردي = شوراي عالي انقالب فرهنگي

تا 1۴0۴به مرحله اجرا درآيد)

مرجع سياست گذار اجرايي وتصويب قوانين ومقرارات = شوراي عالي آموزش وپرورش
مسئول نهادينه سازي و اجراي سند تحول با مشاركت دستگاه هاي گوناگون = وزارت آموزش وپرورش

فايل کامل کتاب سند

فايل  powerسند

فايل گزيده سند

سند تحول
در يک نگاه
گزاره هاي ارزشي نظام تعليم تربيت رسمي و عمومي

30

هدف هاي كالن

8

راهبرد هاي كالن

15

هدف هاي عملياتي

23

راهکارهاي ذيل هدف هاي عملياتي

131

 )2مباني نظری
مباني نظري تحول بنيادين در نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي جمهوري اسالمي ايران مشتمل بر :

 فلسفه تربيت در جمهوري اسالمي ايران
 فلسفه تربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسالمي ايران
 رهنامه نظام تربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسالمي ايران
 )1مبناي تمامي سياستگذاريها ،برنامهريزيها و توليد اسناد تحولي

در نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي جمهوري اسالمي ايران
 )٢پشتوانه علمي و محتواي سند تحول و حاوي پيام هاي تحولي
و رويکردهاي جديد درآموزش وپرورش

 )٣تحقق استقالل در حوزه تعليم وتربيت
 )۴از آموزه هاي ديني و فرهنگ ايراني و با درنظر گرفتن نگاه آسيب شناسانه وآينده نگر
تنظيم شده است تا پاسخ گوي نيازجامعه مي باشد

بخش نخست  :فلسفه تربيت در جمهوری اسالمی ايران

هستي

انسان

شناختي

شناختي

ارزش
شناختي

مباني

معرفت

اساسي

شناختي

دين

با هم

شناختي

نگری

فايل کامل بخش نخست مباني

بخش دوم :فلسفه تربيت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ايران

حقوقی

سياسی

مبانی اساسی
روان شناختی

فايل کامل بخش دوم مباني

جامعه شناختی

بخش سوم :رهنامه نظام تربيت رسمي و عمومي در جمهوری اسالمي ايران

مشخصات کلي نظام تربيت رسمي و عمومي

الگوهای نظری زير نظام های اصلي

تعريف – ضرورت  -نتايج

فايل کامل تعاريف در مباني

فايل کامل بخش سوم مباني

 )3برنامه درسي ملي
 تحول در زير نظام برنامه درسي يکي از الزامات عملي براي رسيدن به اهداف
پيش بيني شده سند تحول است.

 طراحي و تدوين ” برنامه درسي ملي ” به عنوان نقشه راه نظام برنامه درسي در دستور
كار متوليان آموزش و پرورش قرارگرفت
 برنامه درسي ملي تعيين وتبيين ؛ نقشه كالن برنامه درسي و چار چوب نظام برنامه ريزي
درسي كشور به منظور تحقق بخشي به اهداف آموزش و پرورش جمهوري اسالمي
 وحدت بخشيدن به كليه اجزاي برنامه ها  ،نوسازي و بازسازي برنامه هاي درسي و
تربيتي مبتني بر فلسفه ي تعليم و تربيت در نظام جمهوري اسال مي و قانونمند شدن
امور بر نامه ريزي درسي

فايل برنامه درسي ملي

(راهکار ) 1-1

فايل کتاب برنامه درسي ملي

 )4شش زيرنظام
فصل ششم  -راهبرد كالن  ) 3ابتناء فرآيند طراحی ،تدوين و اجرای اسناد تحولی زير نظام ها







نظام تربيت رسمي و عمومي داراي شش زير نظام اصلي مي باشد كه اين زيرنظام
هاي اصلي  ،بخش هاي اساسي در جهت پشتيباني از جريان تربيت ،انجام رسالت
نظام وكمك به تحقق اهداف وكاركردهاي آن هستند .
اجرايي نمودن سند تحول از مسير اين شش زير نظام تعريف شده است.
 1٣1راهکار سند تحول مربوط به اين شش زيرنظام مي باشد.
تکاليف وزارت آموزش و پرورش در رابطه با هركدام از زير نظام ها  ،اجرايي كردن
راهکارها و برنامه مربوط به آن است.
برنامه هاي عملياتي مربوط به راهکارها به تصويب شوراي آموزش و پرورش رسيده
است ومبناي عمل مي باشد.

اين زير نظام ها داري دوبخش اساسي هستند :
 بخش اول) مباني نظري زيرنظام است كه قلمرو  ،وظايف  ،رويکرد و اصول زير
نظام را معرفي مي كند.
 بخش دوم) راهکارها و برنامه هاي عملياتي زير نظام و استلزامات آنرا بيان مي كند.

تامين فضا
تجهيزات و
فناوري
برنامه درسي

شش
راهبري و
مديريت تربيتي

پژوهش و
ارزشيابي

زير نظام

تربيت معلم
و تامين منابع
انساني

تامين و
تخصيص منابع
مالي

وظايف
کارگروه زيرنظام ها
 بررسي برنامه زيرنظام و تهيه برش متناسب با برنامه ششم و هفتم توسعه
 تقسيم كار و تعيين مسئوليت برنامه هاي مصوب ذيل راهکارهاي سند تحول در ميان
اعضاي كارگروه
 تهيه جدول زمان بندي براي اجراي برنامه هاي مصوب درطي دو برنامه توسعه ششم و
هفتم
 ايجاد مفاهمه و درک مشترک از برنامه هاي مصوب ذيل هركدام از راهکارها
 عملياتي كردن مصوبات شوراي راهبري اجراي سند تحول در زير نظام مربوطه
 شناسايي الزامات قانوني و اجرايي برنامه هاي زيرنظام و ارائه آن به شوراي راهبري
سند تحول
 شناسايي نقش وظايف دستگاهها و نهادهاي بيروني براي اجراي برنامه هاي مصوب و
ارايه پيشنهاد براي تصويب در شوراي راهبري اجراي سند
 تهيه گزارشات دوره اي فعاليت ها از ميزان پيشرفت برنامه زير نظام  ،هر شش ماه
يکبار جهت طرح در شوراي راهبري

 )5اهداف
دوره های تحصيلي
 تجلي اهداف آموزش و پرورش متناسب با ويژگي ها و شرايط سني دانش آموزان
 فراهم كننده زمينه دست يابي آنان به شايستگي هاي پايه

 كمك به رشد متوازن و همه جانبه دانش آموزان
 مديران ،برنامه ريزان و عوامل سهيم و موثر در تعليم و تربيت دانش آموزان ،بايد در
برنامه ريزي امور ،سازماندهي فعاليت ها و انجام وظايف خود به گونه اي عمل كنند تا
دانش آموزان در پايان هر يك از دوره هاي تحصيلي به اهداف تعيين شده دست يابند
 اين اهداف مبتني بر اسناد باالدستي ،به ويژه سياست هاي كلي ايجاد تحول در نظام
آموزش وپرورش  ،سند جامع علمي كشور  ،سند چشم انداز بيست ساله كشور ،مباني
نظري و سند تحول بنيادين آموزش و پرورش به تفکيك ساحت هاي ششگانه تعليم و
تربيت به تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش رسيد.
فايل اهداف دوره های تحصيلي

ابالغيه اهداف دوره های تحصيلي

مثلث موفقيت در تربيت

مدرسه صالح
خانواده

مدرسه
 كانون اصلي تعليم و تربيت
 محل كسب تجربههاي تربيتي
 نقطه اتکا دولت و ملت

 عامل پيشرفت و توسعه كشور
 كانون عرضه خدمات و فرصتهاي تعليم و تربيتي
 رويکرد اصلي سند = مدرسه محوري (تمامي تالش ها معطوف به مدرسه باشد)

 افزايش اختيارات مدارس
 جلوه اي از تحقق حيات طيبه

تعداد  34راهکار به صورت مستقيم به مدرسه پرداخته است

 كانون تربيت محله

 همه پشتيباني هاي الزم از مدرسه بايد به عمل آيد تا مدرسه به وظايف خود عمل كند.
فايل مدرسه صالح

قانون گرا
مسئوليت پذير
پاسخگو
خودارزياب
نقاد و نوآور
نفوذ پذيری
تعميق تقوای الهي
انس با قرآن

مدرسه
مورد انتظار سند تحول
حضور فعال در محافل  ،مجالس و اماکن جمعي
برگزاری مراسم آگاهي بخش و نشاط انگيز
دارای قدرت تصميم گيری و برنامه ريزی
تسهيل کننده هدايت و يادگيری

الگوی پوشش اسالمي

نظم  ،انضباط و جديت

وقت شناس
پذيرش تفاوت های فردی

گسترش فرهنگ پژوهش

نظارت و کارورزی منابع و مصارف

تجلي بخش فرهنگ غني
اسالمي

کشف و هدايت استعدادهای متنوع

امر به معروف و نهي از
منکر

تعامل اثر بخش با مساجد – کتابخانه عمومي و ساير نهادها

بهره مندی هوشمندانه از
فناوری

توسعه فرهنگ نماز  ،واليت مداری  ،تولي و تبری

پرهيز از اسراف

اجرای سرود ملي و اهتزاز پرچم

تقويت روحيه علمي

چهار انتظار
از مديران مدارس

تعليم و تربيت متوازن و تمام ساحتي
شناختن اهداف دوره هاي تحصيلي
شناختن رابطه بين اهداف دوره هاي تحصيلي و ساحت ها
پيوند فعاليت ها با برنامه درسي

معلم
 معلم (مربي) در سند تحول = عنصراصلي تربيت
 موثرترين عنصر در تحقق مأموريت هاي نظام تعليم و تربيت
رسمي عمومي
شخصيت علمي و تربيتي = نه يك كارمند
 همه معلمان مربي هستند
 داراي تاثير و وظايف تربيتي مي باشند
 تربيت برآيند تالش و همکاري همه معلمان مي باشد

تعداد  41راهکار به صورت مستقيم به معلم پرداخته است

معلم مورد
انتظارسند تحول
عاقل
متعهد
هدايت کننده

مهربان
آراسته به فضائل
اخالقي و اسالمي
موثرترين عنصر
تحقق ماموريت ها

بصير
امين
حق شناس

دلسوز
منزلت علم نافع
تعالي جو

پرورش ،ارتقا و
تعميق انواع و
مراتب عقالنيت در
همه ساحتهای
تعليم و تربيت

تحول آفرين
انقالبي

آينده نگر

دانش آموز
 دانش آموز(متربي ) براساس سند تحول درفرايند تربيت داري اختيار
وحق انتخاب مي باشد
 مربيان بايستي زمينه هاي الزم رابراي او فراهم نمانيد

 دانش آموزان درتربيت خودشان مسئوليت ونقش آفرين مي باشند
بطوريکه متربي عامل تلقي مي گردند
 بايستي شرايط وزمينه هاي الزم براي مشاركت درفرايند تربيت براي
آنان فراهم گردد
 او درتربيت فعال ونقش آفرين باشد

تعداد  36راهکار به صورت مستقيم به دانش آموز پرداخته است

موحد و مؤمن
معتقد به معاد
حقيقتجو
عاقل
عدالتخواه
صلحجو
امانتدار

خالق

دانش آموزمورد
انتظار سند تحول
آشنا و متعهد به مسئوليتها
و وظايف در برابر خدا،
خود ،ديگران و طبيعت
واليتمدار و منتظر و تالشگر
در جهت تحقق حکومت عدل
جهاني
آماده ورود به زندگي
شايسته فردی ،خانوادگي و
اجتماعي براساس نظام
معيار اسالمي

کارآفرين
مقتصد و ماهر

ظلم ستيز
جهادگر
شجاع و ايثارگر
وطندوست
مهرورز
دانا و توانا
با اراده

اميدوار
خودباور

متخلق به اخالق اسالمي

دارای عزت نفس

انتخابگر

جمعگرا و جهانيانديش

سالم و بانشاط

آزادمنش

پاکدامن و با حياء

قانونمدار و نظمپذير

خانواده
 خانواده در سند تحول = از اركان تربيت

 مسئوليت تربيت در مرحله نخست به عهده خانواده مي باشد
 خانواده در تربيت رسمي خصوصا در مراحل اول تربيت (دوره
دبستان) نقش بسزايي دارد
 براساس سند تحول خانواده درتربيت در تمامي سطوح
سياست گذاري و برنامه ريزي و اجرا حق نظارت و مشاركت دارد
 بايستي اين زمينه توسط دولت براي ايفاي نقش خانواده فراهم گردد

تعداد  7راهکار به صورت مستقيم به خانواده پرداخته است

خانواده
در سند تحول
وقت شناس

آگاه به وظايف
مثبت انديش

خيرخواه

تعامل سازنده
واال و بلند همت
مشارکت پذير

متعهد

خوش خو
و خوش روحيه

مهربان

فداکار

قانون مدار

ارتباط مستمر
با مدرسه

شجاع

مسئوليت پذير

آراسته به فضائل
اخالقي و اسالمي

دلسوز

تسهيل کننده
هدايت و يادگيری

تربيت
«تربيت عبارت است از فرايند تعاملي زمينه ساز تکوين و تعالي پيوستۀ هويت متربيان  ،به
صورتي يکپارچه و مبتني بر نظام معيار اسالمي ،به منظور هدايت ايشان در مسير آماده
شدن جهت تحقق آگاهانه و اختياري مراتب حيات طيبه در همۀ ابعاد ».
(مباني نظري ص )1٣9
در اين نوشته ،اصطالح « تربيت رسمي و عمومي » براي اشاره به بخش سازمان يافته و
الزامي از فرايند تربيت  -يعني تحصيالت مدرسه اي پيش از دانشگاه( -)Schoolingو به
جاي اصطالح رايج « آموزش و پرورش » به كارگرفته شده است و تنها در نقل قول هاي
مستقيم يا اشاره به عناوين و قوانين مصوب و براي حفظ امانت است كه ناگزير از استعمال
اصطالح ( آموزش و پرورش ) شده ايم.
(مباني نظري ص )٢1
مقصود از فلسفۀ تربيت در اين مجموعه ،همان مفهومي است كه در كشور ما از اصطالح
رايج « فلسفۀ تعليم و تربيت » (و يا تعبير برخي ديگر از نويسندگان معاصر يعني « فلسفۀ
آموزش و پرورش» دربرابر تركيب التين (  ) Philosophy of Educationدر نظر گرفته
مي شود.
(مباني نظري ص )٣٧

محورهای تربيت
در سند تحول
موحد

ارتقای سطح علمي

مومن
معتقد به معاد
امانتدار

خالق
جهادگر

ارتقای مهارت های زندگي
تربيت انسان

سالم
توانا

حقيقت جو

مسئوليت پذير

نمازخوان

مهربان

چرخش های
تحول آفرين
چرخش هاي كالن تحولي بيانگر تصويري از وضع موجود به وضع مطلوب
مي باشد.
 وضع موجود

=

 وضع مطلوب

=

كاستي و نواقص در آموزش و پرورش
شرايطي كه بدان بايد دست يافت

اين چرخش ها؛ شاخص هاي كالن براي ارزيابي تحول در اين دستگاه عظيم و
تاثير گذار فرهنگي و اجتماعي است.

اهم چرخش های کلي نظام فعلي برای تحول بنيادين

نهادی آموزشي

نهادی فرهنگي – اجتماعي ومولد سرمايه انساني

کنترل بيروني و ايجاد محدوديت و...

خويشتن باني( تقوا) ،ارزش مداری عقالني و مسئوليت پذيری

انحصارانگاری در تربيت

مشارکت و مسئوليت پذيری ارکان و عوامل سهيم و موثر

يکسان سازی وتوليد انبوه

دانش آموزمنفعل درکالس درس

پذيرش تنوع و تکثر در چارچوب نظام معياراسالمي
نگاه يکپارچه نگر وتلفيقي به هويت انسان
در تمام ابعاد و ساحت های تربيت
متربي فعال در محيط های تربيتي

روش های خشک فردی وانعطاف ناپذير

فعال وگروهي

رقابت های فردی و تنش زا

رفاقت های جمعي و تعالي بخش

انباشت اطالعات و حافظه محوری

کسب شايستگي ها در تمام ساحت های تربيت

سازگاری با شرايط محيطي

هويت يابي و مقاومت در برابرشرايط نا مساعد وتغييرآنها

نگاه تجزيه ای و تفکيکي

فايل کامل چرخش های تحول آفرين

چرخش های اثر بخش در مدرسه

مدرسه

مکان آموزشی

مکان يادگيری

كالس درس

محيط های متنوع يادگيری

معلم

آموزش دهنده

مربی،اسوه ،مشاورو تسهيل كننده يادگيری

دانش آموز

يادگيری منفعل

فراگير فعال،تربيت پذير و پرسشگر خالق

محتوا

انحصار كتاب درسی

زمان يادگيری

ساعات رسمی آموزش

رسانه ها و فناوری

ابزار آموزشی

مديريت

خدمات مالی-اداری و پشتيبانی

خانواده

تامين كننده بخشی از منابع مالی

محل كسب تجربه های تربيتی وكانون تربيتی محله

برنامه محوری،بسته وموادآموزشی چندرسانه ای

يادگيری مادام العمر
توانمندساز برای زندگی در عصر فناوری
رهبری آموزش و تربيتی
ركن سهيم وموثر در فرايند تربيت

 6ساحت
در بخش هاي مختلف سند تحول موضوع تربيت جامع و متوازن براساس
ساحت هاي شش گانه تربيت مورد تاكيد قرار گرفته است .
طرح تربيت براساس ساحت هاي شش گانه در سندتحول ؛ بيانگر :

 توجه به همه ابعاد وجودي انسان در تربيت
 پرهيز از توجه تك بعدي به مقوله تربيت
 توجه همه جانبه در سياست گذاري و برنامه ريزي امر تربيت

گزارههای ارزشی نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی
 )4فرآيند تعليم و تربيت در تمام ساحتها شامل:
تعليم و تربيت
اعتقادی ،عبادی
و اخالقی

تعليم وتربيت
اجتماعی و
سياسی

تعليم و تربيت
زيستی و بدنی

تعليم و تربيت
زيباشناختی و
هنری

تعليم و تربيت
اقتصادی و
حرفهای

تربيت براساس ساحت های شش گانه بيانگر

پرهيز از توجه تک بعدی به مقوله تربيت
توجه به همه ابعاد وجودی انسان در تربيت

توجه همه جانبه در سياست گذاری و برنامه ريزی امر تربيت
تحقق ساحت ها = مراتبی از حيات طيبه
تربيت تمام ساحتی = هدف غايی سند تحول

تعليم و تربيت
علمی و
فناورانه

حيات طيبه














وضع مطلوب زندگي بشر در همۀ ابعاد و مراتب ،بر اساس نظام معيار اسالمي
دستيابي به غايت زندگي يعني قربالي اهلل
امري صرفاً اخروي نيست بلکه در همين دنيا  ،با صبغۀ (رنگ) الهي
بخشيدن به آن قابل دستيابي است
شکوفايي فطرت و رشد همهجانبۀ استعدادهاي طبيعي
تنظيم متعادل عواطف وتمايالت
تکوين وتعالي پيوستۀ هويت افراد جامعه
حيات طيبه داراي مراتب ودرجات
دست يابي به آن مقصود هر انسان ديندار در دنيا
تأمين متعادل نيازهاي زيستي و طبيعي افراد جامعه
رعايت بعضي از هنجارها و ارزشهاي اخالقي مورد قبول عموم
مورد تأكيد فراوان همۀ اديان الهي
مورد درخواست هر شخصِ داراي عقل سليم
بايد دعوت همۀ مردم به سوي اين نوع زندگاني شايسته باشد
(مباني نظري ص )1٣0

تحقق مراتبي از حيات طيبه در شش ساحت
تعليم و تربيت
اعتقادی ،عبادی و
اخالقی

معرفت نسبت به خداوند متعال -معاد  -نبوت  -پذيرش واليت ائمه معصومين (ع) و رهبران ديني و
پيروي از ايشان  -خودشناسي

تعليم وتربيت
اجتماعی و سياسی

ارتباط مناسب با ديگران -رعايت قانون  -مسؤوليت پذيري  -مشاركت اجتماعي و سياسي  -پاسداشت
ارزشهاي اجتماعي  -حقوق شهروندي  -بردباري  -وفاق و همدلي  -درک و فهم اجتماعي  -مسالمت
جويي درک و فهم سياسي  -عدالت اجتماعي درک و تعامل ميان  -فرهنگي  -تفاهم بين المللي

تعليم و تربيت
زيستی و بدنی

حفظ بهداشت  -آرايش ظاهري  -استحمام بدن  -زيست بوم شهري  -منابع طبيعي  -احترام به
طبيعت سالمت فردي و اجتماعي  -تعامل مستمر روح و بدن

تعليم و تربيت
زيباشناختی و
هنری

خيال پردازي و عواطف  -نيکو داشتن هنر  -اخالق اجتماعي  -آرامش رواني  -زيبايي ظاهري
درک موضوعات ذهني  -توان درک خلق آثار هنري  -توليد هنر  -خلق معنا و كشف معنا
دريافت احساس و معناي سعه صدر  -ارزشمداري  -احترام قائل شدن براي ساير ديدگاه ها

تعليم و تربيت
اقتصادی و
حرفهای

كسب حالل -انصاف و عدالت -تعاون -وفاي به عهد-پرهيز از اسراف  -درک و فهم مسائل اقتصادي
حرفه اي  -التزام به اخالق حرفه اي -توان كارآفريني  -پرهيز ازبيکاري  -رعايت بهره
ومهارت
وري-تالش جهت حفظ و توسعه ثروت  -اهتمام به بسط عدالت اقتصادي  -مراعات قوانين كسب وكار و
احکام معامالت

تعليم و تربيت علمی
و فناورانه

علم و فناوري -تلفيق علم و فناوري  -تلفيق و هماهنگي علم و دين  -تفکر علمي و منطقي -خالقيت و
نوآوري فهم و درک دانش  -پايان ناپذيري دانش  -تحول در دانش  -تلفيق و هماهنگي علم و عمل
حقيقت جويي

فرآيند اجرايي شدن سند

فصل هشتم ) چارچوب نهادی و نظام اجرايي تحول بنيادين آموزش و پرورش
شوراي عالي انقالب فرهنگي

شوراي عالي آموزش و پرورش

دستگاه ها و نهادها به ويژه رسانه ملي

وزارت آموزش و پرورش
چهار اليه سند تحول
الف ) نظری :

تدوين برنامه زير نظام ها  -تصويب و ابالغ سياست ها  ،ساختارها  ،فرآيند ها و...

ب) تدوين برنامه  :تدوين برنامه اجرايي زير نظام ها در برنامه ششم و هفتم توسعه – تفکيك سهم برنامه ششم
ج) عملياتی و اجرايی  :تدوين برنامه اجرائي –  – 98آموزش و تربيت نيرو و...
د) نهادی :

مشخص شدن نقش ساير دستگاه ها

نقشه راه
برنامه زير نظام ها
 برش برنامه اجرايي سند تحول در طول برنامه ششم توسعه  1٣9٧-1۴00با توجه
به تصويب برنامه هاي زير نظام هاي شش گانه تا افق  1۴0۴؛ برگرفته برنامه
زير نظام احصاء شده و طي بخشنامه شماره  1٣0811درسوم مهرماه  9٧توسط
وزير آموزش وپرورش ابالغ شده است.
 براي اين برنامه ها واحدهاي مسئول و همکار در وزارت آموزش وپرروش و
ساير دستگاه ها تعيين گرديده است.
 كليه برنامه ها از سال  1٣98به بعد مبتني بر برنامه هاي ابالغي تدوين مي گردد

بخشنامه  3 -130811مهر97

چارچوب تفصيلي
چارچوب ( شناسنامه ) تفصيلي برنامه ها اجرائي
توسط واحدهاي تخصصي تهيه وتنظيم شده است

احصاء برنامه
معاونت ها
سهم هر حوزه از برنامه ها اجرائي  ،جهت راهبري
توسط واحدهاي حوزه ستادي تفکيك و ابالغ شده است

تدوين
برنامه
98

برنامه سال  98و99

برنامه
99

برش
99

برش
98

گزارش
98

سامانه پايش
راهاندازي سامانه رصد و پايش سند تحول و توليد گزارشهاي دورهاي از ميزان

پيشرفت اجراي برنامه و اعتبار سنجي آن در شوراي عالي آموزش و پرورش

فرآيند اجرائي
سند تحول در ستاد

تدوين و تصويب برنامه عملياتي زير نظام ها
در طول برنامه ششم و هفتم توسعه
تدوين و تصويب برنامه اجرائي
زير نظام ها در طول برنامه ششم توسعه

تدوين چارچوب تفصيلي برنامه اجرائي
زير نظام ها در طول برنامه ششم توسعه
تدوين و ابالغ برنامه ساالنه
معاونت ها سازمان ها و دفاتر مستند به برنامه ششم
تهيه و ابالغ برش استاني برنامه ساالنه
رصد و پايش برنامه در سامانه

فرآيند اجرائي سند
تحول در استان

تنظيم برش استاني برنامه اجرائي زير نظام ها در طول برنامه ششم توسعه
تدوين و ابالغ برنامه ساالنه استان مستند به برنامه ششم توسعه
و برنامه ساالنه ابالغي ستاد
تهيه و ابالغ برش منطقه اي برنامه ساالنه
تدوين برنامه ساالنه منطقه مستند به برنامه ششم توسعه و برنامه ابالغي استان
و ابالغ برنامه و سياست هاي ساالنه به مدارس
تدوين برنامه ساالنه مدرسه
منطبق برساحت های شش گانه تربيت

محقق كننده اهداف دوره های تحصيلی

مرتبط با برنامه درسی

توجه به سياست ها و برنامه های ابالغی منطقه

تمهيدات ستاد
 تشکيل جلسات شوراي هماهنگي و اجرائي سند تحول به رياست وزير آموزش و پرورش

 راه اندازي  ٦دبيرخانه زير نظام ها در معاونت ها و حوزه هاي تخصصي ستاد
 تشکيل منظم جلسات كارگرو ه هاي زير نظام هاي شش گانه سند تحول با محوريت دبيرخانه زير نظام ها
 برگزاري كارگاه هاي آموزشي –توجيهي ويژه اعضاي كارگرو ه هاي زير نظام هاي شش گانه سند تحول
 برگزاري جلسات هماهنگي مسئولين دبيرخانه هاي زير نظام هاي شش گانه سند تحول
 تدوين و ابالغ نقشه راه برنامه زير نظام ها توسط كارگرو ه هاي زير نظام هاي شش گانه
 برگزاري همايش هاي آموزشي – تبييني ويژه مديران حوزه ستادي با حضور وزير آموزش و پرورش
 برگزاري دوره هاي مختلف تربيت مدرس

 تدوين برنامه ساالنه با عناوين مصوب اجرائي سند تحول
 برگزاري جلسات آموزشي – تبييني ويژه نمايندگان حوزه هاي ستاد
 تالش در جهت فرهنگ سازي و تسري برنامه سند تحول به مدارس

تمهيدات استان
 تشکيل  ٣٢شوراي هماهنگي و اجرايي سند تحول در سطح كشور به رياست مديران كل
 راه اندازي دبيرخانه هاي اجرايي سند تحول در استا نها
 راه اندازه  19٢كارگروه زير نظام هاي شش گانه سند تحول
 تنظيم نقشه راه برنامه زيرنظام ها دراستان ازبرنامه هاي ابالغي حسب مقتضيات و شرايط استان
 توجيه مديران مناطق نسبت به ساختار برنامه سند تحول
 جريان سازي وتسري برنامه اجرائي ابالغي سندتحول در سطوح منطقه
 راهبري مدارس در جهت گفتمان سازي سند تحول

 تالش در جهت توجيه و آموزش كاربردي مديران مدارس – معلمان و اولياء
 تالش در جهت استفاده مطلوب از ظرفيت اعضاي شوراهاي مدارس -
دانش آموزي و اعضاي مجلس دانش آموزي
 تدوين و ابالغ برنامه ساالنه براساس برنامه ابالغي ستاد و مقتضيات استان

تشکل هاي

تمهيدات شهرستان
 تشکيل بيش از  ٧00شوراي هماهنگي و اجرايي سند تحول در سطح كشور
 راه اندازه بيش از  ۴000كارگروه زير نظام هاي شش گانه سند تحول
 توجيه مديران مدارس نسبت به ساختار برنامه سند تحول
 جريان سازي وتسري برنامه اجرائي ابالغي سندتحول در سطوح منطقه
 راهبري مدارس در جهت گفتمان سازي سند تحول

 تالش در جهت توجيه و آموزش كاربردي مديران مدارس – معلمان  -اولياء
 تالش در جهت استفاده مطلوب از ظرفيت اعضاي شوراهاي مدارس و تشکل هاي دانش آموزي
 تشکيل كارگروه هاي مشورتي با حضور نمايندگان مدارس
 ابالغ سياست ها برنامه ساالنه به مدارس
 تدوين و ابالغ برنامه ساالنه براساس برنامه ابالغي استان و مقتضيات منطقه

تمهيدات مدارس
 راه اندازي كارگروه گفتمان سازي سند تحول در مدارس
 برگزاري جلسات و دوره هاي آموزشي معلمان و اولياء مدارس
 تالش در جهت نقش آفريني موثر دانش آموزان
 حضور مديران – معلمان – گروه هاي آموزشي – اعضاي تشکل هاي دانش آموزي به
تناسب در شوراي هماهنگي و كارگروه زير نظام ها مناطق و شهرستان ها
 تهيه برنامه ساالنه منطبق با ساحت هاي تربيتي – اهداف دوره هاي تحصيلي و برنامه
درسي و سياست هاي ابالغي منطقه

سازمان اجرائي

فرآيند اجرائی كردن راهکارهای سند تحول

تشکيل شورای هماهنگي و اجرايي سند تحول

فايل آيين نامه شورا

 2شورا
الف  -شوراي راهبري اجراي سند تحول:
شوراي راهبري اجراي سند تحول  ،شوراي عالي آموزش وپرورش مي باشد كه براساس
وظايف واختيارات شورا سياست گذاري ونظارت براي اجراي سند را عهده دار است.
ب -شوراي هماهنگي واجرايي سند تحول :
اين شورا بهمنظور سياستگذاري اجرايي ،هدايت ،نظارت و ايجاد هماهنگي جهت
اجرايي شدن سند تحول بنيادين در آموزشوپرورش با مسئوليت وزير آموزشوپرورش
تشکيل ميگردد.
دبيرخانه شوراي هماهنگي و اجرايي سند تحول :
اين دبير خانه در مركز امور هماهنگي  ،ارتباطات و حوزه وزارتي مستقر است و مسئوليت
پيگيري مصوبات شوراي هماهنگي و هماهنگي دبيرخانه هاي زير نظام هاي شش گانه در
سطح ستاد و استان ها را بر عهده دارد.

ترکيب
شورای هماهنگي
 وزير آموزش و پرورش (رئيس شورا)
 دبير كل شوراي عالي آموزش و پرورش
 مسئوالن كارگروه هاي زير نظام هاي سند تحول(  ٦نفر)
 معاون پرورشي و فرهنگي
 معاون تربيت بدني و سالمت
 معاون آموزش ابتدايي
 معاون سازمان مدارس و مراكز غير دولتي و مشاركت هاي مردمي
 نماينده دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي
 مشاور وزير و رييس ستاد اجرايي سند تحول ( دبير شورا )

وظايف
شورای هماهنگي

 بررسي و تاييد برنامه هاي اجرايي زير نظام هاي سند تحول
 سياستگذاري اجرايي سند تحول در قالب برنامههاي توسعه و برنامههاي سنواتي
 ايجاد هماهنگي بين بخشي در فرايند اجراي سند تحول و رفع ناهماهنگيها و

ايجاد همافزايي
 بررسي گزارشهاي دورهاي در زمينه ميزان پيشرفت اجراي راهکارهاي
سند تحول

 ايجاد سازوكار الزم و اصالح فرايندها و مراقبت ازعدم اقدام مغاير با سند تحول
 بررسي قوانين و مقرارت مورد نياز اجراي سند تحول و تصميم گيري درخصوص
چگونگي انجام آن
 سياست گذاري براي تعامل با سازمانها  ،نهادهاي فرهنگي كشور  ،حوزه  ،دانشگاه
صاحبنظران بهمنظور جلب مشاركت در اجراي سند تحول

سازمان اجرائي
سند تحول در ستاد

شوراي راهبري اجراي سند تحول
( شوراي عالي آموزش وپرورش )
شوراي هماهنگي و اجرايي ستاد
( دبيرخانه شورا مستقر در دفتر وزير )
دبيرخانه زير نظام هاي شش گانه

كارگروه تخصصي
برنامه ريزي و اجرائي سند تحول

سازمان اجرائي
سند تحول در استان

شوراي هماهنگي و اجرايي استان (دبيرخانه )
دبيرخانه زير نظام هاي شش گانه استان
كارگروه تخصصي برنامه ريزي و اجرائي سند تحول در استان
شوراي هماهنگي و اجرايي شهرستان(دبيرخانه )
دبيرخانه زير نظام هاي شش گانه شهرستان

كارگروه تخصصي برنامه ريزي و اجرائي سند تحول در منطقه
كارگروه برنامه ريزي و اجرائي
سند تحول مدرسه ( شوراي برنامه ريزي )

تحول در آموزش و پرورش

مباني سياسي

انسان شناسي

مباني حقوقي

مباني روان شناختي
مباني جامعه شناختي

تحول در مفهوم تربيت

مباني اساسي تربيت
رسمي وعمومي

موقعيت محوري

شايستگي محوري

رويکردها

فرهنگي  -تربيتي

تعليم و تربيت
زيبايي شناختي و هنري

تعليم و تربيت
علمي و فناورانه

واحد تحول= مدرسه

تامين فضا
تجهيزات و فناوري

هستي شناسي

پژوهش و ارزشيابي

مباني اساسي تربيت

معرفت شناسي
ارزش شناسي

تحول
در مفهوم تربيت رسمی و عمومی

دين شناسي
چرخش ها
چرخش هاي كلي

تحول در نقش و مفهوم مدرسه
به مثابه مکان تجربه حيات طيبه

تعليم و تربيت
اقتصادي و حرفه اي

تعليم و تربيت
اجتماعي و سياسي

تحول در فرصت های يادگيری
زمينه ساز تحول = مربی

تامين
و تخصيص منابع مالي

چرخش هاي زيرنظام

تعليم و تربيت
زيستي و بدني

تعليم و تربيت
اعتقادي،عبادي واخالقي

عامل تحول :متربی

تربيت معلم
و تامين منابع انساني

نظام تعليم و تربيت رسمي و عمومي

برنامه درسي

مديريت
و راهبري تربيتي

بسته سند تحول بنيادين آموزش و پرورش

مسير
طی شده

مبانی نظری سند تحول بنيادين در نظام تعليم
تربيت رسمیعمومی جمهوری اسالمی ايران

فلسفه تربيت رسميعمومي
در جمهوري اسالمي ايران

فلسفه تربيت در جمهوري اسالمي ايران

رهنامه نظام تربيت رسميعمومي
در جمهوري اسالمي ايران

سند تحول بنيادين آموزش و پرورش
هدف های كالن 8:

برنامه
درسی
راهکار
5٢

برنامه
85

تدوين برنامه
عملياتي زير نظام ها
در افق 1۴0۴

راهبردهای كالن15:

تربيت معلم
و تامين منابع انسانی
راهکار
٣٧

برنامه
9٧

تهيه برنامه اجرائيزيرنظام
ها در طول برنامه ششم
توسعه( )1٣9٧-1۴00

هدف های عملياتی 23 :

تامين فضا
تجهيزات و فناوری

تامين وتخصيص
منابع مالی

برنامه
٣٣

برنامه
۴5

راهکار
9

تهيه
برنامه
ساالنه

راهکار
11

ستاد
استان
منطقه

راهکارها 131:

پژوهش و
ارزشيابی
راهکار
11

ابالغ سياست
هاي برنامه
منطقه به
مدارس

برنامه
٣8

تدوين
برنامه ساالنه
مدرسه

راهبری و
مديريت تربيت
راهکار
٣٧

برنامه
1٣1

مدرسه
در تراز سند
( مدرسه صالح)

زيرنظام
مديريت و راهبري تربيتي

زيرنظام
فضا  ،تجهيزات و فناوري

تربيت
(مدرسه صالح)

تربيت تمام ساحتي

حوزه هاي

خلق فرصت های

تربيت و يادگيري  11گانه

جديد يادگيری

چرخش هاي اساسي

رويکرد
ارتباط و عرصه ها

فطرت گرايي توحيدي
الگوي هدف گذاري

پروردگارا
فرجام نيتم را بهترين
نيتها بگردان و عملم را به
بهترين اعمال برسان

دعای 20

