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 جمهوری اسالمی اریان   رسمی عمومی  رتبیت تعلیم و نظام   ربانهم ردسی   ربانهم زرینظام
 4/12/99    اترخی  رپورش    و   آموزش عالی  جلسه شورای  (988)   هشتمین  و   هشتاد   و  نهصد مصوب 

 (988   و   983ت رد جلسا  شده    )ربرسی
 

 انداز:چشم

ریزی شده از سطح ملی، مند و طرحهای تربیتی نظاممجموعه فرصت 1404در افق  درسیهنظام برنامزیر       

های یبرای کسب شایستگ که متربیان را ها استای و محلی تا مدرسه و کالس درس و نتایج مترتب بر آنمنطقه

تا با تکوین و تعالی  دهدها قرار میالزم جهت درک و اصالح موقعیت بر اساس نظام معیار اسالمی در معرض آن

مرتبۀ قابل قبولی از آمادگی برای تحقق حیات طیبه در همۀ ابعاد را به دست آورند. این  ،پیوسته هویت خویش

که با توجه به عوامل مؤثر بر کیفیت در یک  یابی استحی، تدوین، اجرا و ارزشزیرنظام شامل ابعاد چهارگانۀ طرا

های ششو سایر زیرنظامعمومی آهنگ با غایت و اهداف نظام تربیت رسمیسو و همبافت منسجم و یکپارچه هم

 .شده استدهی سامانگانه 

 هدف:

ابر ها و وظایف در برد و آشنا و متعهد به مسئولیتاآوردن زمینه تربیت نسلی موحد، مؤمن و معتقد به مع فراهم

جو، خواه و صلحپژوه و عالقمند به علم و آگاهی، عدالتدانش خردمند، ،جوحقیقتخدا، خود، دیگران و طبیعت، 

مدار و اندیش، والیتگرا و جهانیستیز، جهادگر، شجاع و ایثارگر و وطن دوست، مهرورز، جمعظلمانقالبی، 

گر در جهت تحقق حکومت عدل جهانی، با اراده و امیدوار، خودباور و دارای عزت نفس، امانتدار، الشمنتظر و ت

 دانا و توانا، پاکدامن و باحیا، انتخابگر و آزادمنش، متعهد به اخالق اسالمی، خالق و کارآفرین، مقتصد و ماهر، 

 

ورود به زندگی شایسته  هسالمی، ملّی و انقالبی و آمادهای اپذیر، وفادار به ارزشمدار و نظمسالم و بانشاط، قانون

  .فردی، خانوادگی و اجتماعی براساس نظام معیار اسالمی
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 های اجرایی:سیاست

های گروه و سایر  متخصصان موضوعی    ،هاآموزان، خانوادهمشارکت و تعامل مؤثر معلمان، دانش تقویت  .1

 یبرنامه درس طراحی، تولید، اجرا و ارزشیابی صالح درربط و ذینفع، ذیذی

 و اجرا یتکیف بر هاآن تأثیرگذاری دلیل به هازیرنظام سایر  با مرتبط هایسازی تصمیم  در فعال مشارکت  .2

 محلی  تا ملی سطوح در درسی برنامۀ سازیبه

 محورریزی درسی مدرسه حرکت به سمت برنامه و درسی ریزیبرنامه نظام کاهش تمرکز در .3

 و ارزشی فلسفی، دینی، مبانی بر درسی برنامه زیرنظام ابعاد کلیۀ در هاروش و هابرنامه ها،سیاست ابتناء .4

 محلی تا جهانی سطوح کلیۀ در مقبول تحوالت و تغییرات با سازگاری قدرتضمن حفظ  اجتماعی

سی  هدایت برنامۀ .5 ضامین  بر تأکید با در شته  م  هایرنامهب یکپارچگی )تلفیق سمت  به پیامدها یا ایفرار

شی  شی  هایفعالیت و برنامه فوق ،آموز شتر  چه هر (پرور صر  مؤثرتر ییرویارو و بی  با سی در برنامۀ عنا

  "اسالمی معیار نظام" اساس بر هاموقعیت

ها برای ایفای نقش اصلی و محوری در نیل به وضع مطلوب آموزان، خانوادهتوانمندسازی معلمان، دانش .6

 برداری از برنامه درسیتولید و بهرهدر 

 اقدامات اساسی:

  برنامه درسی ملی به عنوان بخش اساسی زیرنظامیابی از اجرا و ارزش ،بازطراحی .1

 محلی تاملی سطوح در درسی هایبرنامه از ارزشیابی و اجرا تدوین، طراحی، مناسب وکارهایساز استقرار .2

 تربیت و یادگیری ملی  )پیامدهای(تعیین استانداردهای .3

 

 

های ها، معلمان، مربیان، افراد و تشکّلسازی برای مشارکت فعال استانتوسعۀ سیاست چند تألیفی و زمینه .4

تنوع سازی مواد، منابع و مراکز مصالح با تأکید بر بخش غیردولتی در تولید، تکمیل و غنیعالقه و ذیذی

 پرورشوهای آموزشیادگیری در چارچوب سیاست
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های تحصیلی، محور براساس استاندارهای ملی برای گذر از دورهیابی نتیجه طراحی و اجرای نظام ارزش .5

های تحصیلی دورۀ ابتدایی و رویکرد تلفیقی )فرایندمحور یابی فرایندمحور در ارتقای پایهرویکرد ارزش

 های تحصیلی محور( در سایر پایهو نتیجه

 های زیرنظام برای تحقق اهداف و برنامه الزم قانونی و پشتیبانیاستلزامات حقوقی، وردن فراهم آ .6

 یرنظامز برنامه این براساس مفاد ت کلاها، ادارها، سازمانهای ساالنه معاونتکلیه برنامه یاجرا و تنظیم .7

 درسیهای زیرنظام برنامهبرنامهارزشیابی راهبردی  ونظارت  .8
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 ها:برنامه

راهکار با زیرنظام برنامه درسی مرتبط است که    49پرورش، وسند تحول بنیادین آموزش راهکار  131از مجموع  

شدن آن  شرح زیر پیش  114ها، برای اجرایی  ست تا   برنامه به  شده ا سعه  در طول برنامه بینی و تدوین  های تو

 کشور اجرایی و عملیاتی شود.

رخی از برو از این ،تناظر یک به یک برقرار نیستتت لزوماً های ذیل آن،الزم به ذکر استتت بین راهکارها و برنامه

حالت    های دیگر، تواند برای آن جنبه اصتتتلی و برای برخی از راهکارها و برنامه      های ذیل یک راهکار می    برنامه  

 در قالب یک طرح یکپارچه یا برنامه توان با تجمیع چند برنامه،می ه باشد، لذا در مرحله عمل و اجرا مکمل داشت 

 پذیر کرد.اجرایی شدن آن را تسهیل و امکان کالن،
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  رنظام برنامه درسی یهای زبرنامه
 :  پرورش تربيت يافتگاني که  1هدف عملياتي 

خود  ياخالق يتکوين و تعال ، شجاعانه و فداکارانه برایآزادانه  ،و آگاهانه شناسند و به آن باور دارندمي به عنوان نظام معيار و آن را حق دانسته دين اسالم را -

و به رعايت احکام و مناسک دين و موازين اخالقي مقيد  نمايندمي ازآن تبعيتو استقرار حکومت عدل جهاني مهدوی  ای از حيات طيبهيابي به مرتبهو دست

  .هستند

يدادها به عنوان آيات الهي و تجلي فاعليت ها و روکشف پديده وفکر، درک تمچنين از توان ، هسازگار با نظام معيار اسالمي پايه و عمومي یهااز دانش - 

 اجتماعي برخوردارند. خانوادگي و و یبا مسائل فرد خالق علمي و مواجهه ها و روحيهبينش و مهارت خداوند در خلقت و نيز دانش،

ي را و سياس يمسئوالنه و خردمندانه با تحوالت اجتماع يروياروي يها، شايستگدر آن یورزانديشهو  «احترام به قانون» و سياسي و يبا درک مفاهيم اجتماع -

 یهاو برخوردار از مهارت خواهيتعاليو  یپذيرمسئوليت کوشند و با روحيهمي يمل ، در دفاع از عزت و اقتداريکنند و با رعايت وحدت و تفاهم ملکسب مي

 دارند. ، مشارکت مؤثريگرفته از نظام معيار اسالما جهاني( با رعايت اصول بر)درسطوح محلي تياجتماع خانوادگي و ، در حياتيارتباط

، مصرف بهينه و يانضباط مال قناعت و، يکارآفرين انقالبي و جهادی، از طريق کار و تالش و روحيه اقتصادی در چارچوب نظام معيار اسالمي، با درک مفاهيم -

 نمايند.مشارکت مي يو جهان ي، مليدر مقياس خانوادگ یاقتصاد یهارعايت وجدان، عدالت و انصاف در روابط با ديگران در فعاليت با و از اسراف و تبذير یدور

ای که در صورت جدايي از نظام تعليم و تربيت رسمي در هر مرحله، توانايي تأمين گونهحالل باشند، به دارای حداقل يک مهارت مفيد برای تأمين معاش -

 زندگي خود و اداره خانواده را داشته باشند.

ت و بهداش یسالمت فرد ی، شايستگي حفظ و ارتقای به منزله امانات الهيو شهر يو مسائل زيست بوم طبيع يو اجتماع یبا درک مفاهيم بهداشت فرد -

، يبر اساس اصول برگرفته از نظام معيار اسالم خود و جامعه يجسمي و روان ی، به نيازهايو گروه یبا ورزش و تفريحات سالم فرد  کنند ويرا کسب م يمحيط

 دهند.پاسخ مي

         ، از قدرت تخيل یو بهره گير يو ميان فرهنگ يدرک مفاهيم فرهنگ آفرينش الهي و مصنوعات هنرمندانه بشری، شناسانهو درک زيبا يشناسبا قدر -

 اساسي بر و جهان يدر سطح مل یو هنر ي، تمدنيميراث فرهنگ يحفظ و تعال یآورند و براا به دست مير یو هنر يدر خلق آثار فرهنگتوانمندی های الزم 

 کوشند.مي نظام معيار اسالمي

هاي درسي موجود با طراحي و تدوين و اجراي برنامه درسي ملي بر اساس اسناد تحول راهبردي و بازتوليد برنامه    1-1 راهكار

 كيد بر:تأ

 آموزان هاي دانشها و ويژگيدينسازي حجم و محتواي كتب درسي و ساعات و روزهاي آموزشي با توانممتناسب (الف

 آموزان هاي پايه دانشب( حاكميت رويكرد فرهنگي تربيتي در توليد محتوا و تقويت شايستگي

 هاي فعال خالق و تعالي بخش تر از روشمندي فزونبهره ج(

 هاي نوين آموزشي و تربيتي در راستاي اهداف فناوري گيري از تجهيزات وبهره د(

 هاي شهري و روستاييآموزان و تفاوتويژه هويت جنسيتي دانشهاي فردي بهتوجه بيشتر به تفاوت ه(

 عنوان برنامه رديف

 1اجرا و ارزشيابي از برنامه درسي ملي  ،توليد و تصويب 1

 2هاي تحصيليو تصويب  اهداف دوره توليد  2

3 
بر اساس  هاي تربيت و يادگيريهاي درسي حوزههاي آن در برنامهتبيين رويكرد فطرت گرايي توحيدي و تعيين داللت

 برنامه درسي ملي

 يادگيريتربيت و  حوزه برنامه درسي  11 و اجراي توليد و تصويب  4

                                                           

 .به تصویب رسید 28/6/91الی  9/12/90شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ 872الی  857ات سبرنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران در جل1 

   پرورش رسید.وعالی آموزشبه تصویب شورای 10/2/97در تاریخ اهداف دوره های تحصیلی  -2 
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5 
 آموزييت اقتصادي با رويكرد مهارتبتدوين برنامه درسي تر

6 
 هادرسي ديگر حوزهي حكمت و معارف اسالمي در برنامه يادگيرو اهداف حوزه تربيت  عملي توسعه گويطراحي ال

7 
 پرورش وجهت استقرار نظام جديد آموزش هاي تحصيليپايهيادگيري تمامي هاي توليد و انتشار بسته 

 يادگيري  تربيت و هاي با حوزه 1هاي يادگيري  با رويكرد انطباقو انتشار بسته  توليد    8

9 
  چاپي پايدار  هاي درسيكتابنمونه توليد 

10 
 هاي يادگيري هاي درسي و بستهبرنامهو نظارت بر اجراي طراحي سازوكارهاي پايش 

11 
 هاي تربيت و يادگيريدرسي حوزهبرنامهاز اجراي ارزشيابي  

12 
 برترآموزان با استعدادهاي ويژه دانشيادگيري محتواي تكميلي و اجراي توليد 

13 
 آموزان با نيازهاي ويژه هاي يادگيري و توانبخشي نوآموزان و دانشتوليد بسته

14 
 زرگساالن درسي نظام جامع آموزش ببازنگري و اصالح برنامه 

15 
 جغرافيا استان/ جنس و آموزان به تفكيک سن وطراحي و تدوين هنجار )نرم( ملي آمادگي جسماني دانش

 

  

                                                           

های تربیت و یادگیری مبتنی های تحصیلی و برنامه درسی حوزههای یادگیری بر اساس اهداف مصوب دورهمنظور از انطباق تولید بسته-1 

  بر اسناد قانونی است .
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 تربيتي هايمحيط در اخالقي فضايل تحكيم و مستمر تقويت ترويج، راستاى در الزم عملياتى هاىبرنامه تدوين 1-2راهكار 

 عفت، و حياء شجاعت، و نفس عزت و كرامت اولويت بر تأكيد با تربيتىوآموزشى هاىظرفيت تمام از استفاده با

 تحصيلي هاىدوره تمام در نظم و پذيريمسئوليت صداقت،

 عنوان برنامه رديف

1 

 

 مختلف هاىدورهآموزان سازي اوقات فراغت دانشبرنامه جهت غنيهاي مكمل و فوقو اجراي فعاليت طراحي

 هاي تربيت و يادگيري بر اساس برنامه درسي حوزه تحصيلي

2 

 

نفس، صداقت و نظم و  كرامتهاي تربيت اخالقي در دوره ابتدايي با اولويت تدوين برنامه عمل و توليد شاخص

 تربيتىوآموزشى هاىظرفيت تمام از استفاده باارزيابي عملكرد 

3 
 و حياء شجاعت،نفس،  هاي تربيت اخالقي در دوره متوسطه با اولويت عزتتدوين برنامه عمل و توليد شاخص

 تربيتىوآموزشى هاىظرفيت تمام از استفاده باارزيابي عملكرد  پذيريمسئوليت ،عفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آموزان و توسعه توسعه فرهنگ اقامه نماز و اهتمام به برپايي نماز جماعت در مدرسه و تقويت انس با قرآن در دانش 1-3راهكار 

خواني در تقويت مهارت روخواني و روان ها و توانمندسازي معلمان در راستايفرهنگ و سواد قرآني با اصالح برنامه
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دوره ابتدايي آشنايي با مفاهيم كليدي قرآن در دوره متوسطه اول و آموزش معارف قرآني در متوسطه دوم بر اساس 

 منشور توسعه فرهنگ قرآني 

 عنوان برنامه رديف

1 

 

يابي برنامه، اجرا و ارزشدر تدوين ائمه جمعه و جماعات ،هاي علميهطراحي سازوكارهاي استفاده از ظرفيت حوزه

تجويزي و غيرتجويزي نيمه ،، تجويزيهايآموزان و اقامه نماز جماعت در چارچوب برنامههاي سواد قرآني دانش

 برنامه درسي حوزه تربيت و يادگيري 

2 
هاي قرآني و سسات فرهنگي قرآني جهت تحقق اهداف آموزشگيري از ظرفيت مؤدهي و بهرهشناسايي، سامان

 هاي تخصصي قرآن ها و آموزشكيد بر توسعه فعاليتبا تأفرهنگ اقامه نماز 

3 

 

استفاده از ظرفيت دانشگاه  بادبستاني و ابتدايي به ويژه دوره پيش مربيان و معلمان تربيت و توانمندسازي  

 مدارس نماز اقامه و قرآن هايفعاليت انجام فرهنگيان و ساير مراكز آموزشي دولتي و غيردولتي در

4 
و سند   قرآن كشور آموزش عمومي  توسعه سند براساس مفاد نظارت تدوين شاخص  و طراحي سازوكار ارزيابي و

 هاي تربيت و يادگيري مرتبط مدارس و حوزه در جامع اقامه نماز

5 
هاي درون و برون آموزشظرفيتآموزان با استفاده از ، شكوفايي و هدايت استعدادهاي برتر قرآني دانششناسايي

 پرورشو
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 روحيه منكر، از نهي و معروف امربه وتبري، تولي مدارىواليت فرهنگ سازينهادينه و ترويج سازوكارهاى يجادا 4-1راهكار

 هايحوزه ظرفيت از گيريبهره بر تأكيد با(« عج) مهدوي عدل دولت استقرار براي سازيزمينه» انتظار و جهادى

   هاروش اصالح و معلمان الگويي نقش و علميه

 عنوان برنامه رديف

1 

 

 ي برايساز( و زمينهاقتصادي ،اجتماعي ،سياسي ،همه ابعاد فرهنگي )در عصر ظهورانسان هاي تبيين و ترويج ويژگي

وتعيين ها علميه و دانشگاههاي ويژه حوزهگيري از ظرفيت تمام نهادهاي كشور بهاستقرار دولت عدل مهدوي  با بهره

 هاو پرورش و ساير دستگاهنقش آموزش

2 

امر به معروف و نهي از  انتظار مهدوي عج، جهاد، هاي نوين تولي و تبري،مصاديق و شيوهوتبيين شناسايي

با استفاده از ظرفيت بخش يادگيري  تربيت و هايتوليد بسته معاصر در روز كشور و جهان  شرايط با متناسب منكر،

 دولتي و غيردولتي 

3 
 اسي، امر به معروف و نهي از منكر،شنهاي آموزشي در موضوعات امامهاي تربيتي و دورهبازطراحي و اجراي فعاليت

 كيد بر نقش الگويي مديران و معلمانهاي تربيت و يادگيري با تأدرسي حوزهانتظار و روحيه جهادي بر اساس برنامه

 

  



 

 

10 
 

 هويت تقويت و تثبيت اصل رعايت با درسي،برنامه) تجويزينيمه (انتخابي بخش چارچوب در خارجي زبان آموزش ارائه 1 -5راهكار

 ايراني  -اسالمي

 عنوان برنامه رديف

 چارچوبدر  آلماني ْفرانسهْ روسي ايتاليايي اسپانيولي، چيني( هاي خارجي)انگليسي،تدوين و تصويب برنامه درسي زبان 1

 سال پس از تصويب حداكثر يک برنامه درسي حوزه تربيت و يادگيري و

2 
يابي برنامه در تدوين، اجرا و ارزش بخش غيردولتي( كيد برهاي برون سازماني )با تأطراحي سازوكارهاي استفاده از ظرفيت

 هاي خارجي در چارچوب برنامه درسي حوزه تربيت و يادگيري درسي زبان

3 
هاي خارجي با استفاده از ظرفيت دانشگاه فرهنگيان و ساير نياز آموزش زبان و توانمندسازي منابع انساني مورد تأمين

 مراكز آموزشي دولتي و غيردولتي 

 

 

 

هاي ريزي شده آن در همه دورهز جامعه و تعليم متناسب و برنامههاي موردنيادادن به حرف و مهارتگسترش و تنوع  1-6راهكار 

 تحصيلي

 برنامهعنوان  رديف

آموزان و ارائه گواهينامه در طراحي سازوكارهاي كسب حداقل يک مهارت مفيد جهت تأمين معاش حالل براي همه دانش 1

 پايان دوره نهم و دوازدهم

2 

 

استفاده  با و بسط و توسعه كارآفريني اي وكاردانشحرفهوهاي فنيجويي آموزشطراحي سازوكارهاي ارتباط و مشاركت

متناسب با قانون نظام جامع آموزش و  هنر هاي صنعت خدمات و كشاورزي وهاي جامعه و بازار كار دربخشاز ظرفيت

 اي و مهارتي  و نظارت بر اجراي آن تربيت فني و حرفه

3 
، نيمه بازاركار، اشتغال، تحوالت طراحي و استقرار سازوكارهاي روزآمدسازي حرف ومشاغل مبتني بر آمايش سرزمين

 ربط در حوزه تربيت و يادگيري كار و فناوري هاي ذيعمر دانشي و ترميم شكاف مهارتي با مشاركت دستگاه

 

 

 

 

 آموزاندانش در ايرانى - اسالمى افتخارآميز هويت احياء و ملى وحدت و اجتماعى انسجام تقويت براى سازوكار ايجاد 1-7راهكار 

 مدارس تمام در ايران اسالمى جمهورى پرچم درآوردن اهتزاز به و ملى سرود اجراى و آموزش بر تأكيد با معلمان و

 عنوان برنامه رديف
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1 
بازنگري و اصالح  ،آموزانهاي هويت اسالمي ايراني ويژه دانشارائه الگوي انسجام اجتماعي، وحدت ملي  و تبيين شاخص

هاي هويت اسالمي ايراني با استفاده از ظرفيت برنامهيادگيري بر اساس الگو و شاخصهاي تربيت و عناصر برنامه حوزه

 تجويزي و غيرتجويزي و برنامه درسي پنهانهاي درسي تجويزي نيمه

معلم و ضمن خدمت فرهنگيان براساس الگوي انسجام اجتماعي، وحدت ملي  و شاخصهاي تربيتبازنگري و اصالح برنامه 2

 هاي هويت اسالمي ايراني   

3 
هاي يادگيري براي اجراي سرود ملي و به اهتزاز درآوردن پرچم جمهوري اسالمي ها و فرصتبازطراحي و خلق موقعيت

 ويژه در دوره ابتداييپرچم و سرود ملي درتمام مدارس بهسازي فرهنگ احترام به ايراني و نهادينه

 

 

 (8و  2، 1هاي اسالمي )آداب اسالمي، تقويت اعتقاد و التزام به ارزشتعميق تربيت و  2عملياتيهدف

     اخالقي و تربيتي هايجنبه توسعه و تقويت و تربيتي-فرهنگي رويكرد بر مبتني درسي هايبرنامه اصالح و بازنگرى 2-1راهكار 

 ايرانى – اسالمى فرهنگ براساس آموزاندانش پذيرىتربيت زمينه آوردنمفراه منظور به هاآن

 عنوان برنامه رديف

آموزان هاي تربيتي و اخالقي دانشروش ،هاي درسيهاي برنامهلفهمؤ هاي آن درتبيين رويكرد فرهنگي تربيتي و داللت 1

 و اصالح و بازنگري آن 

 

 

 

 

 

 

 (8و  2، 1) هاي اسالميتعميق تربيت و آداب اسالمي، تقويت اعتقاد و التزام به ارزش 2عملياتيهدف

آموزان با استفاده از فرصت بخش مستمر دانشگري درست و تعاليداري انتخابتعميق تقواي الهي و مهارت خويشتن 2-2راهكار

آموزان در محافل مجالس انگيز در اعياد و وفات حضور فعال و مشاركت دانشبخش و نشاطاهلل برگزاري مراسم آگاهيايام

 و اماكن مذهبي و تقويت انس با دعا و توسل 

 برنامه عنوان فردي
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1 
مند و مشاركت آگاهانه و بانشاط هاي برگزاري مراسم در مدارس )ايام اهلل و ...( با رويكرد نظامبازنگري و اصالح برنامه 

  آموزاندانش

2 
هاي آموزان و بازنگري و اصالح روشگري در دانشهاي خودكنترلي)خويشتن باني( و انتخابها و روشتبيين ويژگي

   ، تشويق و تنبيه، مديريت و شيوه اجرايي مدرسهارزشيابي

 

 (8و  2، 1هاي اسالمي )تعميق تربيت و آداب اسالمي، تقويت اعتقاد و التزام به ارزش 2عملياتيهدف

 و وفاداري براي آموزاندانش و مربيان سازي دتوانمن و اسالمي انقالب هايارزش به باور و ديني بصيرت ايمان، تقويت 2-4راهكار 

و آموزشى هاىبرنامه ظرفيت از استفاده با دشمنان هايتوطئه با هوشمندانه مواجهه و هاارزش اين از آگاهانه حمايت

سازمان و فعال حضور و علميه هاىحوزه ويژهبه هادستگاه و نهادها ساير و خانواده مشاركت و پرورش و آموزش تربيتى

 انقالبى و اجتماعى و سياسى هاىبرنامه در مدارس و آموزاندانش يافته

 برنامه عنوان  رديف

 كيد بربرنامه درسي ملي با تأ هاي تحصيلي وآموزي براساس اهداف دورهسياسي دانش هاي  اجتماعي وبازطراحي فعاليت 1

 پذيرآموز فعال و مسئوليتبيانيه گام دوم انقالب اسالمي و رويكرد دانش

2 
فضائل اخالقي و نهضت جهادي و  ،هاي جوانمردي و پهلوانيسازوكارهاي ترويج فرهنگ ايثار، شهادت وآموزهايجاد 

 داوطلبانه  

3 
هاي سياسيآموزي در توليد و اجراي برنامههاي دانش، توانمندسازي و حمايت از تشكلبازطراحي سازوكارهاي مشاركت

 كيد برحضور فعال و هوشمندانه در جامعه و فضاي مجازي  اجتماعي و انقالبي با تأ، 

 

 (8و  2، 1هاي اسالمي )تعميق تربيت و آداب اسالمي، تقويت اعتقاد و التزام به ارزش  2عملياتيهدف

 عنوان به تربيت و تعليم هايساحت تمام در ايراني، – اسالمي زندگي سبک و آداب تقويت براي الزم سازوكارهاي ايجاد 2-5راهكار 

 آموزشي و درسي هايبرنامه اجراي و تدوين طراحي، فرآيند در حاكم رويكرد

 برنامهعنوان  رديف

1 
 هاي آموزشيها و استانداردهاي سبک زندگي اسالمي ايراني واصالح، بازنگري فرايندها، ساختارها و برنامهتدوين شاخص

 تربيت و تعليم هايساحت تمام درها براساس آن هاي يادگيريپرورشي و نيز بازتوليد بسته و

2 
هاي زندگي و بنيان خانواده  با رويكرد هاي ياد گيري حوزه تربيت و يادگيري آداب و مهارتتوليد، ارزشيابي و اصالح بسته 

  ايراني–سبک زندگي اسالمي 
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 ربط، رسانه و نهادهاي ذيبا مشاركت خانوادهطراحي سازوكارهاي اشاعه و ترويج آداب و سبک زندگي اسالمي ايراني  3

4 
هاي درسي هاي سبک زندگي اسالمي ايراني در فضاي مجازي و رعايت آن درتدوين و اجراي برنامهتبيين اقتضائات و ويژگي

  و تربيتي

 

عملياتي  هدف

2 

 (8و  2، 1هاي اسالمي )تعميق تربيت و آداب اسالمي، تقويت اعتقاد و التزام به ارزش

آموزان و اهداف و هاي دانشسازي مقوالت و موضوعات تربيتي و اخالقي با مراحل رشد و ويژگيبندي و متناسبطبقه 2-6راهكار 

 تربيت رسمي عمومي جامعه ونيازهاي نظام تعليم

 برنامه عنوان  رديف

1 
بافت و زمينه فرهنگي اجتماعي جامعه ايراني و آموزان ايراني با توجه به بندي مراحل رشد دانششناسايي، تبيين و طبقه

 نظام معيار اسالمي

2 
سازي آن هاي اخالقي تربيتي( و متناسببندي مقوالت و موضوعات تربيتي و اخالقي )ترسيم هرم ارزشبازطراحي و طبقه

 آموزان ايراني مبتني بر نظام معيار اسالميهاي دانشبا مراحل رشد و ويژگي

 

 (8و  2، 1هاي اسالمي )تعميق تربيت و آداب اسالمي، تقويت اعتقاد و التزام به ارزش 2عملياتي هدف 

 اردوها فرصت ارتباطات،كتابخانه، و اطالعات ملي شبكه آموزشي، منابع انساني درسي، ايهبرنامه ظرفيت از استفاده 2-8راهكار

 ويژه به الهي معارف به باور و معرفت تقويت براي مذهبي هايكانون و مساجد ويژه به مدرسه برون هايفعاليت و

 آموزاندانش در عقالني و روايي قرآني، رويكرد با انتظار و واليت و معاد و توحيد به اعتقاد

 برنامهعنوان  رديف

هنري و هاي برگزاري برنامه اولويت با مدرسه تربيتي هايبرنامه بازتوليد و اجراييطراحي و تدوين الگوهاي نظري و  1

 گرايي توحيدياردويي مبتني بر رويكرد فطرت تربيتي و

2 

 

هاي برخط و غير برخط  و توليد محتواي ، سرويس، شبكه ملي رشدهاي مجازيگيري از شبكهطراحي سازوكارهاي بهره

 معرفت تقويت برايبا توجه به تحوالت علم و فناوري  آموزاندانشويژه عوامل سهيم و مؤثر به الكترونيكي با مشاركت

 انتظار و واليت و معاد و توحيد به اعتقاد ويژهبه الهي معارف به باور و
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            هاي نظام تعليم و تربيت رسمي عموميها و ظرفيتترويج و تعميق فرهنگ حيا، عفاف و حجاب متناسب با قابليت 3عملياتيهدف

 (2 و 1)

 تجهيزات و التحريرلوازم آموزشي، مواد و كتب توليدكنندگان و هارسانه هماهنگي براي الزم سازوكارهاي ايجاد 4-3راهكار

 آموزاندانش در مناسب حجاب و عفاف حيا، فرهنگ ترويج جهت در تربيتي و آموزشي

 برنامهعنوان  رديف

1 
 وآموزشي تجهيزات و التحريرلوازم آموزشي، موادتوليد و توزيع  و سازوكارهاي نظارت بر تدوين و اشاعه استانداردها 

 ربطبا همكاري مراجع ذي (حجاب و عفاف حيا، فرهنگ، ورزشي براساس برنامه جامع زيست عفيفانه )تربيتي

2 
وزارت فرهنگ ارشاد و وزارت ويژه صدا وسيما، مند و هماهنگي بين دستگاهي بهارتباط نظام طراحي سازوكارهاي

 (حجاب و عفاف حيا، فرهنگربط در اجراي برنامه جامع زيست عفيفانه )ارتباطات و فناوري و... با همكاري مراجع ذي

 آموزاندانش در

 

 

 

 

    هاي نظام تعليم و تربيت رسمي عموميها و ظرفيتترويج و تعميق فرهنگ حيا، عفاف و حجاب متناسب با قابليت 3هدف عملياتي 

 (2و  1)

 فرهنگ ترويج و تعميق و سازي دروني براي تربيتي هايروش و آموزشي محتواي و هابرنامه بازتوليد و بازنگري 1-3راهكار

 حجاب و عفاف حيا،

 برنامهعنوان  رديف

1 
هاي هاي تحصيلي با همكاري حوزهتبيين و توليد برنامه جامع زيست عفيفانه )فرهنگ حيا، عفاف و حجاب( در دوره

 علميه ظرف مدت يک سال

2 
، رصد و ارزشيابي  عملكرد هاي تحصيليعفيفانه )فرهنگ حيا، عفاف و حجاب( در دورههاي زيست تبيين شاخص

 هاي بهبود آن  پرورش و استقرار برنامه و آموزان و آموزشدانش

3 
فاف و ، عتوليد و انتشار منابع آموزشي )كتب و نشريات چاپي و الكترونيكي( درباره زيست عفيفانه )فرهنگ حيا

 بر اسناد تحولي حجاب( مبتني

4 
رنامه جامع هاي بتربيت اسالمي و داللت و آموزان مبتني بر فلسفه تعليمتدوين برنامه تربيت و سالمت جنسي دانش

 زيست عفيفانه
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             تربيت رسمي عمومي وهاي نظام تعليمها و ظرفيتترويج و تعميق فرهنگ حيا، عفاف و حجاب متناسب با قابليت 3عملياتي هدف

 (2و  1)

عمل به آن با تبيين  عفاف و حجاب و ،آموزان براي پذيرش قلبي و دروني حياريزي به منظور اقناع فكري دانشبرنامه 6-3راهكار

  ديدگاه اسالم

 برنامهعنوان  رديف

جهت پذيرش و دفاع از باورها و رفتارهاي هاي تربيتي آموزان و تدارک فرصتطراحي سازوكارهاي توانمندسازي دانش 1

 كيد بر ارتقاي فرهنگ مدرسه و مشاركت خانوادههاي مخاطره انگيز با تأمحيط ويژه در فضاي مجازي وعفيفانه خود به

اي  به ، معلمان، مربيان و مشاوران براي ارائه خدمات راهنمايي و مشاورهطراحي سازوكارهاي توانمندسازي مديران 2

 يا در معرض آسيب در حوزه زيست عفيفانه ديده آموزان آسيبدانش

 (، عفاف و حجابطراحي سازوكارهاي توانمند سازي و جلب مشاركت خانواده در زمينه  زيست عفيفانه )فرهنگ حيا 3

 

ايفاي تربيتي متناسب با هاي خانواده در ها و مهارتتقويت بنيان خانواده و كمک به افزايش سطح توانايي 4عملياتي هدف

 (5و  2اقتضائات جامعه اسالمي )

 راهكار

2-4 

مين پيش نيازهاي ورود ها و خانواده در تأرسانه ،هاي آموزشي براي تبيين نقش مدرسهتدوين اصول راهنما و پودمان

با اهداف نظام تعليم و تربيت رسمي و ها با همكودک به مدرسه و ايجاد سازوكارهاي الزم براي هماهنگي و همسويي آن

 عمومي

 برنامهعنوان  رديف

كودكان براي ورود به مدرسه با  سازيجهت آمادههاي مرتبط و دستورالعملهاي آموزشي خانواده تدوين و توليد بسته 1

 كيد برمناطق دو زبانهتأ

 

 

هاي خانواده در ايفاي تربيتي متناسب با ها و مهارتتواناييتقويت بنيان خانواده و كمک به افزايش سطح   4عملياتي هدف

 (5و  2اقتضائات جامعه اسالمي )

 راهكار

5-4 

ها و براي تمام اضافه نمودن درس مديريت و سلوک مناسب خانواده به جدول برنامه درسي دوره متوسطه در تمام رشته

 آموزاندانش

 برنامه نعنوا رديف
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  هاي تحصيليآموزشي مديريت خانواده و سبک زندگي در دوره دوم متوسطه براي تمام رشتهطراحي و توليد بسته  1
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هاي خانواده در ايفاي تربيتي متناسب با ها و مهارتتقويت بنيان خانواده و كمک به افزايش سطح توانايي  4عملياتي هدف

 (5و  2اقتضائات جامعه اسالمي )

ها ف خانواده در چارچوب ارزشيها نيازها و وظاآموزان جهت آشنايي با ويژگيمحتواي آموزشي براي دانشتهيه و تدوين  4-6راهكار

  و معيارهاي اسالمي

 برنامهعنوان  رديف

و  هاي تحصيلي هاي تربيت و يادگيري و در تمام پايهتعيين  نقش خانواده به عنوان يكي از عناصر برنامه درسي در حوزه 1

  هاي پشتيبان آموزش والدينتوليد رسانه

 هاي تحصيلي آموزان با نيازها و وظايف خانواده در تمام پايههاي آموزشي جهت آشنايي دانشتوليد بسته 2

 

 

هاي ويژگي ها وهاي تعليم و تربيت با كيفيت مناسب با توجه به تفاوتتأمين و بسط عدالت در برخورداري از فرصت 5 عملياتي هدف

 (7و  5، 3دختران و پسران و مناطق مختلف كشور )

كيد بر آموزشمشاركت بخش غيردولتي با تأ امكان ويژه در مناطق محروم و نيازمند در حددبستاني بهتعميم دوره پيش 5-1راهكار

 هاي قرآني و تربيت بدني و اجتماعي

 برنامهعنوان  رديف

 و زبان فارسي اجتماعي ،تربيت بدني ،هاي قرآنيآموزش كيد بردبستاني با تأدوره پيشطراحي و توليد برنامه درسي  1
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هاي ويژگي ها وهاي تعليم و تربيت با كيفيت مناسب با توجه به تفاوتتأمين و بسط عدالت در برخورداري از فرصت  5عملياتي هدف

 (7و  5، 3دختران و پسران و مناطق مختلف كشور )

 راهكار

3-5 

ق دو زبانه عشاير كوچ نشين و همچنين مناط ،حاشيه شهرها ،آموزان ساكن در مناطق محروم روستاهاتوانمندسازي دانش

 هاي آموزشي متنوع و باكيفيتكيد بر ايجاد فرصتبا نيازهاي ويژه با تأ

 برنامهعنوان  رديف

1 
و  تيترب يهاحوزه يدرس يهابرنامهمبتني بر  هيو چندپا مناطق محروم، دو زبانههاي هاي يادگيري ويژه كالستوليد بسته

 ي و نظارت بر اجراي آنريادگي

2 
آموزان هاي تربيت و يادگيري براي پاسخ به نيازهاي دانشهاي درسي حوزهسازوكارهاي ايجاد انعطاف در برنامهطراحي 

 مناطق محروم، دو زبانه و چندپايه

 

 

اي هها و ويژگيتربيت با كيفيت مناسب با توجه به تفاوتوهاي تعليمعدالت در برخورداري از فرصتتأمين و بسط  5عملياتيهدف

 (7و  5، 3دختران و پسران و مناطق مختلف كشور )

 راهكار

5-5 

 رسوم، و آيين جغرافيا، هنرها، ها،حرفه معرفي به آموزشي هايبرنامه از درصد 20 حداكثر و درصد 10 حداقل اختصاص

 و كيفيت ارتقاي استانداردهاي رعايت با عشايري و روستايي مناطق ويژهبه هااستان جغرافيايي و اقليمي شرايط و نيازها

 ملي هويت تقويت و كارآمدي ايجاد چارچوب در آموزاندانش ايراني – اسالمي هويت تقويت

 برنامهعنوان  رديف

 سازي اركان مدرسه براي اجراي آنتوانمندنامه درسي درسطح مدرسه و برچارچوب  تدوين  1

 ها و طراحي سازوكارهاي نظارت و پايش توليد و اجراي  برنامه درسيِ سطح مدرسه توليد شاخص 2
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هاي يژگيها و وهاي تعليم و تربيت با كيفيت مناسب با توجه به تفاوتتأمين و بسط عدالت در برخورداري از فرصت 5عملياتي هدف

 (7و  5، 3پسران و مناطق مختلف كشور ) دختران و

 راهكار

6-5 

 پسران و دختران هاينقش و نيازها با متناسب آموزشي برنامة تدوين و طراحي

 برنامهعنوان  رديف

 جنسيتي  اي هويتحوزه توليد سند حاكم فرا 1

  آموزهاي توانمندسازي و مهارتي ويژه دختران دانشطراحي و اجراي آموزش 2

 

 

 

                           ها   با توجه به تفاوت      با كيفيت مناسططب    تربيت   و هاي تعليم أمين و بسططط عدالت در برخورداري از فرصططت   ت   5هدف عملياتي

 (7و  5، 3هاي دختران و پسران و مناطق مختلف كشور )و ويژگي

 راهكار

7-5 

هاي شخصيتي و محيطي و استعدادهاي گوناگون دانشبا ويژگيپذير متناسب تربيت انعطاف و تدوين برنامه تعليم و طراحي

 هانآآموزان به منظور شكوفايي استعدادهاي خاص و افزايش كارآمدي 

 برنامهعنوان  رديف

 آموزان با رويكرد نيمه تجويزي هاي آزاد برحسب استعدادهاي دانشطراحي و اجراي پروژه 1

 اي و كاردانشهاي فني و حرفهاي ويژه آموزشمنطقهريزي درسي طراحي و اجراي برنامه 2

 آموزاندانش گوناكون استعدادهاي تربيت و هدايت شناسايي، سازوكارهاي طراحي 3
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                                                 (8و  3، 1هاي يادگيري در فرآيند تعليم و تربيت رسمي عمومي )تنوع بخشي به محيط  6عملياتي هدف

 راهكار

1-6 

 و آزمايشگاه كتابخانه، قبيلاز  (مدرسه سطح در پرورشوآموزش منابع و اطالعات واحد سازي غني و توسعه ايجاد،

 )ارتباطات و اطالعات ملي شبكه كارگاه،

 برنامهعنوان  رديف

هانتشار فهرست منابع آموزشي تربيتي استاندارد و تجهيز كتابخان ارزيابي و تربيتي وتوليد استاندارد منابع آموزشي و   1

  ربطبا مشاركت مراجع و نهادهاي ذي هاها و كارگاهها، آزمايشگاه

 هاي بازي و ...(هاي جديد آموزشي، تربيتي و ورزشي در مدرسه با مشاركت اركان مدرسه )مثل اتاقايجاد ظرفيت 2

 اي در ابعاد مختلف )آموزشي،              ايجاد بانک اطالعاتي و آزمايشگاه ديجيتالي در مدارس حاوي مواد چندرسانه 3

 آموزان و خانوادهه خدمات الزم  به معلمان،كاركنان، دانشاي و ...(و ارائمشاوره

 آموزشيتربيت نيروي انساني تكنولوژيست آموزشي براي مدارس و مناطق  4      

 

 

 (8و  3، 1تربيت رسمي عمومي )وهاي يادگيري در فرآيند تعليمتنوع بخشي به محيط 6هدف عملياتي 

 راهكار

2-6 

 گسترش طريق از نهادها و هادستگاه ساير و جامعه با عمومي رسمي تربيتوتعليم نظام تعامالت توسعه و تقويت

 درسي هايبرنامه اجراي و طراحي ضمن در محور مسئله و تلفيقي ساختار

 برنامهعنوان  رديف

         1 ها و نهادهابا استفاده از ظرفيت ساير دستگاهله محور رنامه درسي تلفيقي)يكپارچه( و مسأتوليد ب 1

2 
ايجاد سازوكارهاي قانوني و ساختار مناسب در توليد و اجراي برنامه درسي در محيط واقعي كار با مشاركت ساير 

 هاودستگاهنهادها 

 

 

 

 

 (8و  3، 1عمومي )هاي يادگيري در فرآيند تعليم و تربيت رسميتنوع بخشي به محيط 6هدف عملياتي 

                                                           
 از فعاليت های سرآمد توليد برنامه درسي با رويکرد انطباق مي باشد. -1 
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 راهكار

3-6 

ها تا پايان برنامه ششم به منظور فراهم آوردن زمينه جاد موزه و نمايشگاه علم و فناوري در هر يک از شهرستانيا

 تر كردن محتواي آموزشي كتب درسيآموزان و عينيتر دانشمشاهده و تجربه فزون

 برنامهعنوان  رديف

 هاي تربيت و يادگيريحوزهموزه و نمايشگاه مبتني بر  يادگيريمحتواي  هاياصول و ويژگيطراحي  1

و فناوري،  هاي علمها، پارکها، نمايشگاهاي براي استفاده نظامند از ظرفيت موزهطراحي سازوكارهاي حقوقي و برنامه 2

 هاي تربيت و يادگيريآموزي و ... موجود كشور مبتني بر حوزهسراهاي دانشپژوهش

 

 

 (8و  3، 1عمومي )هاي يادگيري در فرآيند تعليم و تربيت رسميتنوع بخشي به محيط 6هدف عملياتي

 راهكار

4-6 

پرورش بازنگري و بازتوليد ووزارت آموزشهاي آزاد وابسته به ساماندهي و مديريت بر فعاليت موسسات و آموزشگاه

پرورش و نظارت و ارزيابي مستمر وهاي تحولي آموزشها همسو با اهداف و برنامههاي آموزشي آنمحتواي برنامه

ها با اهداف برنامهآموزشگاه ربط براي ايجاد همسويي سايرهاي ذيها و هماهنگي و همكاري با دستگاهبرعملكرد آن

 عموميتعليم و تربيت رسميي نظام ها

 برنامهعنوان  رديف

1 

 

هاي )و سامانه هاي آزادهاي آموزشي و تربيتي مؤسسات و آموزشگاهتدوين استانداردهاي توليد محتوا و برنامه

بندي هاي تربيت و يادگيري و نظارت، ارزشيابي و رتبههاي درسي حوزهآموزشي مربوطه( متناسب با اهداف و برنامه

 هاي آزادمؤسسات و آموزشگاه

2 
هاي آزاد به رعايت استانداردها و حمايت از ايجاد سازوكارهاي قانوني براي الزام و تشويق مؤسسات و آموزشگاه

 توليدات مطابق با استاندارد
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 (8و  3، 1هاي يادگيري در فرآيند تعليم و تربيت رسمي عمومي )تنوع بخشي به محيط 6هدف عملياتي 

 راهكار

5-6 

 دوره آموزاندانش ويژهبه تحصيلي هايدوره تمام براي آموزىمهارت و كارآفرينى جامع برنامه اجراي و تنظيم

 آموزشي و درسي هبرنام در توسعه پنجم برنامه پايان تا متوسطه

 برنامهعنوان  رديف

هاي تحصيلي مبتني بر برنامه درسي حوزه دورهآموزي براي تمامي طراحي و اجراي برنامه جامع  كارآفريني و مهارت 1

 تربيت و يادگيري كار و فناوري 

 

 

 (7و  5، 1، 2ويژه در ابعاد فرهنگي ط اجتماعي )هاي پيشرفت محلي، بهافزايش نقش مدرسه به عنوان يكي از كانون 7هدف عملياتي

 راهكار

1-7 

اي از عنوان كانون كسب تجربيات تربيتي محله و جلوهآفريني مدرسه به هاي الزم براي نقشفراهم آوردن زمينه

 نآجامعه اسالمي و حيات طيبه با تفويض اختيار و مسئوليت به 

 برنامهعنوان  رديف

هاي مدرسه در تراز سند تحول و برنامه درسي ملي و بازنگري برنامهي ها و استانداردهاها، شاخصتدوين ويژگي 1

 اساس استانداردهاآموزشي، تربيتي و ورزشي بر 
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آموزان در رشد و تعالي كشور در تربيت عمومي و مدرسه و معلمان و دانشوافزايش مشاركت نظام تعليم 8هدف عملياتي 

هاي ديني، فرهنگي، اجتماعي در سطح محلي و ملي به عنوان نهاد مولد سرمايه انساني، فرهنگي، عرصه

 (7و  2، 5اجتماعي و معنوي )

 راهكار

5-8 

مسئوليت روحيه و باور تقويت و آموزشي و درسي هايبرنامه در ايراني -اسالمي تمدن فني و علمي دستاوردهاي تبيين

 (عج)مهدوي عدل جامعه به دستيابي راستاي در اسالمي نوين تمدن تحقق براي آموزاندانش پذيري

 برنامهعنوان  رديف

1 
هاي درسي هاي آن در برنامهو تمدن اسالمي و جامعه عدل مهدوي و داللتدامنه مفاهيم كليدي فرهنگ و تعميق تبيين 

  هاي تربيت و يادگيريحوزه

 

 

 

آموزان در رشد و تعالي كشور در افزايش مشاركت نظام تعليم و تربيت عمومي و مدرسه و معلمان و دانش 8هدف عملياتي

عنوان نهاد مولد سرمايه انساني، فرهنگي، هاي ديني، فرهنگي، اجتماعي در سطح محلي و ملي به عرصه

 (7و  2، 5اجتماعي و معنوي )

 راهكار          

8-8 

 

هاي فراگير زلزله پرورش در مواجهه با نيازهاي فوري و عمومي جامعه از قبيل شيوع بيماريومشاركت فعال آموزش

هاي خيرخواهانه به محرومين حركترفع بيسوادي حاكميت قوانين و مقررات حفظ و پاكيزگي محيط زيست خدمت 

 مردمي و انقالبي

 برنامهعنوان  رديف

 هاي فراگير، زلزله و ...( هاي يادگيري ويژه مواقع بحران و بالياي طبيعي )بيماريتوليد بسته 1

پرورشي به عنوان اي استفاده از مدرسه و ساير مراكز آموزشي و ايجاد تمهيدات الزم و سازوكارهاي قانوني و برنامه 2

 كانون محلي مواجهه با نيازهاي فوري و عمومي جامعه

 آموزان و معلمان براي مواجهه با نيازهاي فوري و عمومي جامعهتوانمندسازي دانش 3

 ها در مواقع بحرانآموزان و اولياي آنارائه خدمات راهنمايي و مشاوره و روانشناختي به دانش 4

 

 

هدف 

 9عملياتي 

 (7و  2، 5مشاركت اركان سهيم و موثر و بخش عمومي و غيردولتي در تعليم و تربيت رسمي عمومي )جلب 
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 راهكار

1-9 

 

ايجاد تسهيالت قانوني و سازوكارهاي تشويقي و انگيزشي الزم اعم از مادي و معنوي براي بسط فرهنگ نيكوكاري و تعاون 

كيد بر استفاده مناسب از هاي ديني با تأآموزان با الهام از آموزهدانشجويي در جامعه و در بين پذيري و مشاركتمشاركت

 هاي آموزشي و برگزاري اردوهاي جهاديهاي درسي مجالت و رسانهظرفيت كتاب

 برنامهعنوان  رديف

 هاي دينيبا الهام از آموزهجويي پذيري و مشاركتبا موضوعات نيكوكاري و تعاون، مشاركتمحتوا  توليد  1

2 
تدوين سازوكارهاي قانوني و تشويقي و انگيزشي الزم اعم از مادي و معنوي براي بسط فرهنگ نيكوكاري و تعاون، 

 هاي دينيجويي با الهام از آموزهپذيري و مشاركتمشاركت

 

 

هدف 

 9عملياتي 

 (7و  2، 5)جلب مشاركت اركان سهيم و موثر و بخش عمومي و غيردولتي در تعليم و تربيت رسمي عمومي 

 راهكار

3-9 

 در آموزشي منابع و مواد توزيع و چاپ توليد، به مربوط امور انجام در غيردولتي و دولتي هايبخش مشاركت توسعه

 هاىكتاب در تأليفى چند سياست و آموزشى هاىبسته توليد سياست بر تأكيد با پرورشوآموزش هايسياست چارچوب

 درسى

 برنامهعنوان  رديف

 درتوليد منابع يادگيري ليفي نامه چند تأنظام استقرارو طراحي   1
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هدف 

 11عملياتي 

اق سطح كارورزي و انطب نامه درسي تربيت معلم با تأكيد برها و باز تنظيم اصول حاكم بر بربازمهندسي سياست

اي معلمان در سطح ملي و جهاني با مقتضيات الگوي برنامه درسي در نظام تعليم و تربيتي هاي حرفهشايستگي

      وپرورشهاي جذب، تربيت و نگهداشت معلمان در آموزشهاي مناسب براي ارتقاي شيوهو طراحي سياست

 (8و  1، 2، 4، 7)

 راهكار

4-11 

اي و تخصصي و ارزشيابي هاي اخالقي اعتقادي انقالبي حرفهارزيابي صالحيت معلمان شامل شايستگيايجاد نظام 

 متناسب با مباني و اهداف سند تحول راهبردي 

 برنامهعنوان  رديف

   يادگيري تربيت وهاي برنامه درسي حوزه متناسب بامعلمان اي و تخصصي حرفههاي ها و شايستگيتدوين صالحيت 1

 

 

هدف 

 11عملياتي 

اق سطح كارورزي و انطب تأكيد برها و باز تنظيم اصول حاكم بر برنامه درسي تربيت معلم با باز مهندسي سياست

اي معلمان در سطح ملي و جهاني با مقتضيات الگوي برنامه درسي در نظام تعليم و تربيتي هاي حرفهشايستگي

    پرورش وهاي جذب، تربيت و نگهداشت معلمان در آموزشهاي مناسب براي ارتقاي شيوهو طراحي سياست

 (8و  1، 2، 4، 7)

 راهكار

6-11 

ريزي درسي در سطح مدرسه به ويژه ثر آنان در برنامهمعلمان براي مشاركت مؤهاي استقرار سازوكارهاي ارتقاي توانمندي

 .انجامداي آنان ميسازوكارهايي كه به تقويت حرفه

 برنامهعنوان  رديف

1 
هاي درسي ، نيمه تجويزي و غيرتجويزي  برنامهنامه مشاركت معلمان در بخش تجويزي، تصويب و اجراي آيينتدوين

  هاي تربيت و يادگيري  و حمايت از مشاركت آنانحوزه
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هدف 

 11عملياتي

باق كارورزي و انط تأكيد برنامه درسي تربيت معلم با ها و باز تنظيم اصول حاكم بر برباز مهندسي سياست

اي معلمان در سطح ملي و جهاني با مقتضيات الگوي برنامه درسي در نظام تعليم هاي حرفهسطح شايستگي

وهاي جذب، تربيت و نگهداشت معلمان در آموزشهاي مناسب براي ارتقاي شيوهو تربيتي و طراحي سياست

 (8و  1، 2، 4، 7پرورش )

 راهكار

11-11 

فعال در تعامالت بين المللي با اولويت جهان اسالم و انعكاس نظريات و تجربيات موفق داخلي در محافل و مشاركت 

 مراكز علمي جهاني

 برنامهعنوان  رديف

1 
با آموزش و پرورش  اسالم جهان ويژه به الملليبين پژوهشي علمي نهادهايدو سويه  مشاركتاصول و چارچوب   تدوين 

  معيار اسالميمبتني بر نظام 

 

 

هدف 

 15عملياتي 

اصالح محتوا، ارتقاي جايگاه، افزايش كيفيت و كارآمدي علوم انساني در نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي 

 (2و  1مبتني بر مبناي ديني در چارچوب نظام معيار اسالمي )

 راهكار

1-15 

 جامعه و فرد مديريت و تعالي هدايت، توأمان هدف با و اسالمي بيني جهان بر مبتني انساني علوم منابع تدوين

 برنامهعنوان  رديف

1 

بيني اسالمي انساني مبتني بر جهانپردازي در حوزه علوم، نقد و نظر و نظريههاي آزاد انديشيطراحي و اجراي كرسي 

نظران حوزه و مشاركت صاحبتربيتي با و، آموزشيهاي درسيبه منظور پايش نيازها و تحوالت و ترويج آن در برنامه

 دانشگاه
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هدف 

 15عملياتي 

عمومي اصالح محتوا، ارتقاي جايگاه، افزايش كيفيت و كارآمدي علوم انساني در نظام تعليم و تربيت رسمي

 (2و  1مبتني بر مبناي ديني در چارچوب نظام معيار اسالمي )

 راهكار

2-15 

 فنى و تجربى رويكرد غلبه از پرهيز و انسانى علوم منزلت تقويت و تبيين جهت در سازىفرهنگ منظور به برنامه تدوين

 عمومى رسمى آموزش هاىدوره در

 برنامهعنوان  رديف

1 
رشته علوم  تقويت  با رويكردنظري  دوره دوم متوسطه هاي تحصيليتوسعه متوازن رشته هايمشيخطتدوين و تصويب 

 نگرانه اشتغال آيندههاي با تكيه بر سياستانساني 

 

 

 

هدف 

 15عملياتي 

عمومي مبتني تربيت رسميواصالح محتوا، ارتقاي جايگاه، افزايش كيفيت و كارآمدي علوم انساني در نظام تعليم

 (2و  1بر مبناي ديني در چارچوب نظام معيار اسالمي )

 راهكار

3-15 

سازي براي تقويت و تعميق تحصيل در رشته هاي علوم انساني و زمينهها به ادامه شناسايي استعدادهاي برتر و هدايت آن

 عالي هاي آموزشها در دورههاي علمي پژوهشي آنفعاليت

 برنامهعنوان  رديف

1 
هاي علمي پژوهشي و در فعاليت هاي علوم انسانيطراحي سازوكارهاي حمايت و توانمندسازي استعدادهاي برتر رشته

 ورود به بازار كار
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هدف عملياتي 

15 

عمومي تربيت رسميوانساني در نظام تعليماصالح محتوا، ارتقاي جايگاه، افزايش كيفيت و كارآمدي علوم

 (2و  1مبتني بر مبناي ديني در چارچوب نظام معيار اسالمي )

 راهكار

5-15 

 با و دينى معارف و هاآموزه براساس مختلف سطوح در انسانى علوم دروس آموزشى مواد و متون بازتدوين و اصالح

 علميه هاىحوزه مشاركت

 برنامهعنوان  رديف

 هاي مرتبط و ساير دستگاه علميه هاىحوزه مشاركت با هاي يادگيري رشته علوم و معارف اسالمي بازطراحي بسته 1

 

 

هدف عملياتي 

16 

با مصالح جامعه، نيازها و عاليق هاي تربيتي متناسب بخشي در ارائه خدمات آموزشي و فرصتتنوع

 (7و  2، 3ها )آموزان در راستاي شكوفايي استعدادهاي آندانش

 راهكار

1-16 

 موزانآگويي به نيازهاي دانشهاي تربيتي در مراكز آموزشي و تربيتي براي پاسخايجاد تنوع در فرصت

 برنامهعنوان  رديف

1 

 

 ،علميهاي يادگيري و ارائه خدمات ظرفيت بخش غيردولتي در توليد بستهطراحي سازوكارهاي شناسايي و بكارگيري 

 بر اساس استانداردهاي مصوبفرهنگي، هنري، سالمت و ورزشي 

2 

 

ويزي ها )تجويزي و نيمه تجسازي فعاليتهاي تربيت و يادگيري و غنيهاي متنوع يادگيري مبتني بر حوزهتوليد بسته

 آموزان با مشاركت بخش غيردولتي هاي دانشو غيرتجويزي( متناسب با نيازها و عاليق و توانمندي

3 

يادگيري )علمي،  هايسازي فرصتمنظور غني هاي تربيتي در سطح مدرسه بهسازي فعاليتپارچهبازطراحي و يک

هاي آموزان براي پاسخگويي به نيازهاي آنان در هر يک از دورهفرهنگي، هنري، سالمت و ورزشي( با مشاركت دانش

 تحصيلي 

  آموزان براي پاسخگويي به نيازهاي آنانهاي يادگيري از سوي دانشطراحي سازوكارهاي خلق فرصت 4

 

 

هدف عملياتي 

16 

و عاليق  هاي تربيتي متناسب با مصالح جامعه، نيازهابخشي در ارائه خدمات آموزشي و فرصتتنوع

 (7و  2، 3ها )آموزان در راستاي شكوفايي استعدادهاي آندانش
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 راهكار

2-16 

روش و درسي هايبرنامه در آموزاندانش بلوغ دوران هايويژگي و (دختران و پسران) جنسيتي هويت اقتضائات رعايت

 آنان مشترک هويت به توجه ضمن تربيتي هايبرنامه و ها

 برنامهعنوان  رديف

1 

 

آموز منطبق با برنامه درسي حوزه تربيت و دانشويژه دختران و پسران توانمندسازي هاي طراحي و اجراي آموزش

 يادگيري

 

 

 

عملياتي هدف

17 

 (7و  1، 2، 3هاي نوين )استفاده هوشمندانه از فناوري ارتقاي كيفيت فرايند تعليم و تربيت با تكيه بر

 و غيردولتى و دولتى بخش مشاركت با مدارس و آموزاندانش نياز با متناسب الكترونيكى محتواى كارگيرىبه و توليد 17-2راهكار

 (اىرسانه چند ظرفيت از استفاده بر تأكيد با) ملى درسى برنامه براساس درسى هاىكتاب محتواى كردن الكترونيكى

 كشور توسعه پنجم برنامه پايان تا

 برنامهعنوان  رديف

1 
 با غيردولتيهاي دولتي و با مشاركت بخشهاي يادگيري هاي درسي و بستهمحتواي الكترونيكي موردنياز برنامه توليد

 اىرسانه چند ظرفيت از استفاده بر تأكيد

 پرورشوملي آموزشآموزشي تربيتي رشد به مثابه شبكه  شبكه بازطراحي 2
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هدف 

 17عملياتي 

 (7و  1، 2، 3هاي نوين )ارتقاي كيفيت فرايند تعليم و تربيت با تكيه بر استفاده هوشمندانه از فناوري

 راهكار

3-17 

 معلمان الگويي نقش به توجه با خالق گروهي، فعال، هايروش بر تأكيد با تربيت و تعليم ايه روش روزآوريبه و اصالح

 برنامهعنوان  رديف

1 

 

هاي هاي نوين در طراحي برنامه درسي و توليد مواد آموزشي و به روزآوري روششناسايي و به كارگيري ظرفيت فناوري

     تربيتوتعليم

2 

ها  و استفاده از هوش ، تحليل دادهدانشي، ايجاد شبكه اي حجيمآوري دادهطراحي و ايجاد سازوكارهاي الزم براي جمع

هاي درسي و تربيتي در سطح ملي ها و اصول حاكم بر برنامه، بازمهندسي سياستسازي تجربياتمصنوعي براي بومي

 الملليو بين

 

 

هدف 

 19عملياتي 

 (4و  2، 7استقرار نظام ارزشيابي و تضمين كيفيت در تعليم و تربيت رسمي عمومي )

 راهكار

2-19 

 رويكرد و تحصيلي هايدوره از گذر براي ملي استانداردهاي براساس محور نتيجه ارزشيابي نظام اجراي و طراحي

 محور فرآيند ارزشيابي

 برنامهعنوان  رديف

    هاي تحصيلي دورهآموزان بر اساس اهداف دانش عملكرد ملي استانداردهاي و تصويب  تدوين 1

2 

 

 اي درسطح ملي بر اساس استانداردها وآموزان و هنرجويان به صورت دورهارزشيابي از عملكرد دانش  

 ربطبا مشاركت نهادهاي ذي
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 (2و  1، 7ها )ها و روشبازنگري و بازمهندسي ساختارها و رويه 21هدف عملياتي

 راهكار

1-21 

 عالي انقالب فرهنگي  مصوبه شورايهاي آموزشي بر اساس اصالح و بازنگري ساختار دوره

 برنامهعنوان  رديف

  هاي تحصيلي دوره متوسطه با توجه به مطالعات و تجارب موفق جهانيها و رشتهبازآرايي شاخه 1

 

 

 (2و  1، 7ها )ها و روشبازنگري و بازمهندسي ساختارها و رويه 21هدف عملياتي 

 راهكار

6-21 

سازي ساعات و روزهاي آموزشي در طول زمان آموزش در مدارس و تعيين و متناسبتحول در ساختار و مديريت 

 هفته 

 برنامهعنوان  رديف

1 
هاي تربيت و برنامه درسي حوزه هاي مختلف تحصيلي مبتني بربازنگري در عناوين جدول و ساعات دروس دوره

 يادگيري

 

 

 (2و  1، 7ها )ها و روشرويهبازنگري و بازمهندسي ساختارها و  21هدف عملياتي 

 راهكار

9-21 

  اصل رعايت با درسي هايبرنامه در آموزشي بسته توليد و محوري كتاب جاي به محوري برنامه حاكميت

 محوري معلم

 برنامهعنوان  رديف

 و يادگيريهاي تربيت درسي حوزه هاي يادگيري متناسب با برنامهتدوين، تصويب و انتشار استانداردهاي بسته 1

 هاي يادگيريهاي دولتي و غيردولتي درتوليد بسته، چارچوب و ضوابط مشاركت بخشتهيه اصول 2
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 استلزامات 

ها، ادارت كل و مراكز خود را ها، سازمانهاي ساالنه معاونتپرورش موظف است كليه برنامهووزارت آموزش .1

 .نمايدتنظيم و اجرا  برنامه اين زيرنظام، براساس مفاد

، استلزامات حقوقي، درسيبرنامههاي زيرنظام پرورش موظف است براي تحقق اهداف و برنامهووزارت آموزش .2

 .ربط فراهم آوردها و مراجع ذيقانوني و پشتيباني آن را با مشاركت ساير دستگاه

برنامه درسي ملي را بر اساس آوري روزاصالح، ترميم و به فرآيند بازنگري، پرورش موظف استووزارت آموزش .3

پرورش به انجام رساند و براي بررسي و تصويب به ورساني سند تحول بنيادين آموزشروزنتايج ترميم و به

 پرورش ارائه نمايد.وعالي آموزششوراي

هاي مرتبط در وزارت آموزش ها و فعاليتموردنياز براي اجراي مفاد اين برنامه از سرجمع اعتبارات برنامه اعتبار .4

ربط، منابع موردنياز در ، با هماهنگي مراجع ذيپرورش تأمين خواهد شد. در موارد اصالحي و نوآورانهو 

 بيني شود.هاي سنواتي وزارت آموزش و پرورش پيشبودجه

شود و ربط آن، انجام ميپرورش و واحدهاي ذيورايي و عملياتي اين برنامه، توسط وزارت آموزشنظارت اج .5

 .باشدپرورش ميوعالي آموزشنظارت و ارزشيابي راهبردي برعهده شوراي

پرورش  و  عالي آموزشپرورش موظف است گزارش عملكرد اين زيرنظام را دو ساالنه به شورايووزارت آموزش .6

 .نمايد ارائه

پس از  ،در برنامه اين زيرنظام وپرورش، هرگونه تغييربا توجه به مفاد فصل هشتم سند تحول بنيادين آموزش .7

 د.وپرورش خواهد رسيعالي آموزشربط به تصويب شورايبررسي در كميسيون ذي

 هشتاد وو  نهصد ایران درجمهوری اسالمی عمومی تربیت رسمی و نظام تعلیم برنامه زیرنظام برنامه درسی موضوع:

 به تصویب رسید. 4/12/99پرورش تاریخ وعالی آموزش( جلسه شورای988) هشتمین

 محسن حاجی میرزایی                                                    محمود امانی                    

 رئیس جلسه         دبیرشورا                                                                        

یید استتت، به اجرا  مورد تأجمهوری استتالمی ایران  عمومیرستتمی تربیت تعلیم و نظام برنامه زیرنظام برنامه درستتی

 گذاشته شود. 

 حسن روحانی                                                  

 وپرورشعالی آموزشرئیس جمهور و رئیس شورای


