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 مقدمه

 طرح مسئله

توان چنین استنباط کرد که: ضرورت حضور مأموران دولتی از بررسی اسناد و گزارشات متعدد می

شان در کشورهای دیگر، وجود عتبات عالیات و رونق کسب و کار و تجارت به ویژه در همراه اعضای خانواده

توجهی از ایرانیان به این کشورها گردید؛ ضرورت حفظ د قابل اکشورهای همسایه که سبب مهاجرت تعد

هویت ملی، دینی و فرهنگ بومی فرزندان ایرانیان مقیم خارج از کشور و تمایل بسیاری از آنان در این مهم و 

عالقه مندی به ادامه ارتباط با  افراد فامیل و هموطنان و  سرزمینی که به آن تعلق دارند و همچنین اشاعه زبان و 

 ترین دالیل ایجاد مدارس ایرانی در این کشورها بوده است.بیات فارسی در جهان مهماد

گذرد؛ میالدی( می 3884ه. ش برابر  3621سال از عمر اولین مدرسه ایرانی در استانبول ) 314بیش از 

سیه ه ش( و سپس به ترتیب مدرسه ایرانی در رو 3681بیست سال بعد مدرسه ایرانی علوی در نجف اشرف )

ه ش( کویت، پاکستان و کشورهای اروپایی از  3112ه ش( امارات متحده عربی ) 3688ه ش( بحرین ) 3684)

 های ایرانیمنظور رفاه حال خانوادهجمهوری اسالمی ایران بهسیس شدند و اکنون أنظر قدمت در مراحل بعدی ت

آنان از نظام آموزشی کشورمان نسبت به  مندیو کارگزاران جمهوری اسالمی ایران مقیم خارج از کشور و بهره

 (3181)شیخلز و نصرت،  .استتأسیس مدارس جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور اقدام نموده 

شدند. پس از انقالب اسالمی با توجه به به کشورهای مذکور محدود می 3111این مدارس تا سال 

هویت ایرانی  حفظاهمیتی که نظام جمهوری اسالمی ایران برای روابط خارجی و گسترش مدارس ایرانی و 

های مختلف  نسبت به گسترش مدارس در قاره استبوده اسالمی ایرانیان مقیم در اقصی نقاط جهان قائل 



 
 

معلم  080باشد و نفر می 31100 مدارس خارجی آموزاندر حال حاضر تعداد دانشبطوریکه . جهان اقدام نمود

نفر تبعه  100نفر نیروی اعزامی  100که  شوندجهت تدریس در این نوع مدارس به خارج از کشور اعزام می

پشتیبانی و نظارت بر امور مدارس جمهوری اسالمی ایران در خارج  نفر نیروی محلی است و 380فرهنگی و 

 ه است.رسید جهان شهر 301 در فعال مدرسه 348 به مدارس این تعداد و سرپرستی انجام  1 سوی از کشور از

میلیون نفر ایرانی در سراسر دنیا مقیم شده و زندگی  4 بنا بر آمارهای موجود در حال حاضر بیش از

باشند، جمعیت آموز میدرصد این جمعیت دارای فرزندان دانش 31طور متوسط کنند. با احتساب آنکه بهمی

بر آمارهای  که بناشود. درحالیهزار نفر تخمین زده می 100آموزی ایرانیان خارج از کشور حدود دانش

نام و به هزار نفر در مدارس جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور ثبت 34000 دفقط حدوشده ارائه

شده در مدارس جمهوری باشند. بدین ترتیب فاصله زیادی بین تعداد دانش آموزان جذبتحصیل مشغول می

ن وجود ای که امکان جذب آنان در مدارس ایرااسالمی ایران در خارج از کشور و تعداد دانش آموزان بالقوه

 های الزم این نوع مدارس برای اولیاء و دانش آموزان است.شود. این تفاوت مبین فقدان جاذبهدارد دیده می

 است که بر اساس مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش و هیأت دولت  شایان ذکرالبته 

کشور نیز اقدام نمود؛ توان نسبت به جذب فرزندان مسلمانان دیگر کشورها در مدارس ایرانی خارج از می

های مسئول از قبیل توان آمار دقیقی از ایرانیان خارج از کشور ارائه کرد به همین سبب دستگاهبنایراین نمی

سازمان ثبت احوال، شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و 

 خارج از کشور بر عهده دارند آمارهای متفاوتی را اعالم  ارتباطات اسالمی که وظایف مختلفی با ایرانیان

 اند.کرده
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-با توجه به اظهارنظرهای متفاوت مسئولین ذیربط در اعالم آمار ایرانیان خارج از کشور میبطور کلی، 

میلیون نفر را که از فروانی بیشتری در نظرات مسئوالن برخوردار است مالک  4توان میانگین آمار تقریبی 

 آموزان ایرانی خارج از کشور قرار داد.آمار دانش سبهمحا

ترین مسئله این مطالعه است که بایستی با استفاده از روش های این اطالعات آماری غیرقابل انتظار مهم

 علمی مناسب راه های عملی و بهینه برای حل آن ارائه شود.

با توجه به روند رو به رج از کشور تعداد جذب دانش آموزان ایرانی در مدارس خاروند نزولی کمی 

رشد ایرانیان به کشورهای گوناگون، همراه عدم استقبال بسیاری از ایرانیان مقیم خارج کشور از مدارس ایرانی 

محل اقامت خود و انتخاب مدارس خارجی برای تحصیل فرزندانشان حاکی از این است که مدارس ما به لحاظ 

های رسیده از مدارس خارج کشور و نیز نظر ت کنند، همچنین گزارشابرجی رقکیفی نتوانسته اند با مدارس خا

صریح دکتر فانی وزیر آموزش و پرورش در زمینه اتالف منابع مالی و ضرورت افزایش کیفیت در این حوزه 

های آموزشی و پژوهشی از وضع برنامهنیز از لحاظ کیفی ، تحقق اهداف کمیعدم بر  هحاکی از آن است عالو

 مناسبی برخوردار نیستند.

سازی خود )تشکیل دولتی پنهان ای طرح جهانیاین در حالیست که رقبای فرهنگی ج.ا. ایران در راست

 المللی خود هستند. عملکرد مدارس کند( در حال  گسترش مدارس بینکه تمامی امور جهان را هدایت می

ا در کشورهای مختلف جهان تاسیس و توسعه یافته است توسط دولت های آمریکا و بریتانی المللی که غالباًبین

نشان می دهد: این مدارس تربیت فرزندان مستعد شهروندان به ویژه فرزندان نخبگان، دولت مردان و ثروتمندان 

گیرند تا پس از رسیدن به سنین بزرگسالی و با القا فرهنگ امریکایی و انگلیسی به عهده میرا کشورهای میزبان 



 
 

ل نمایند؛ در حالیکه اهای خود را در آن کشورها اعمتهای کلیدی دولتی، سیاسفتن در مسئولیتقرار گر

خودمان  ر داشته باشیم که فرزندان هموطنخواهیم مدرسه ایرانی در کشورهای دیگاولویت ما این است که می

 را با هویت ایرانی اسالمی تربیت کنیم.

رود شکاف نسبت به اهداف موجود تالشی نشود بیم آن میبدیهی است اگر برای تغییر و اصالح وضع 

آموزان ایرانی در مدارس ما کاسته تر گردد و هر سال از شمار دانشتر و عمیقسیس این مدارس وسیعأآرمانی ت

 افزوده گردد.روند میمدارس خارجی  ایرانیانی که به و به شمار

داره مدارس ایرانیان مقیم خارج کشور و برقراری قانونی مبنی بر ایجاد و ا هآنچه که به عنوان وظیف

آموزش و پرورش با هماهنگی وزارت  بعهده وزارتسسات سایر کشورها ؤالمللی و مسسات بینؤارتباط با م

این قانون(  30ماده  31و  31امور خارجه در مفاد قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش )بندهای 

موظف نماید برای بهبود و پیشرفت همه جانبه این مدارس را مسئوالن ذیربط تکلیف شده است؛ کافیست که 

همه مساعی خود را به کار برند زیرا این مدارس کانون فرهنگی و پیشانی نظام تعلیم و تربیت ج.ا. ایران است 

با معلمان این کنند و که هر روز هموطنانمان در خارج کشور و نیز اقشار گوناگون مردم جهان آن را مشاهده می

 آموزان تربیت شده آن ارتباط دارند.مدارس و دانش

مربوط به ساختار مدارس ج.ا. ایران در خارج  3181مرداد ماه  68ت وزیران در جلسه مورخ أمصوبه هی

 کشور وظیفه قانونی دیگریست که درباره اشکال گوناگون این مدارس با عناوین زیر تعیین تکلیف شده است: 

 ؛س عادی )دولتی، نمونه مردمی و غیرانتفاعی(الف. مدار

 ؛ب. مدارس هماهنگ با نظام آموزشی کشورهای دیگر
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  ؛المللیپ. مدارس بین

 .وقت و غیرحضوریت. مدارس پاره

 مین منابع مالی و انسانی این مدارس تعیین تکلیف کرده است.أهای تاین مصوبه همچنین درباره روش

شهریور  31مورخ  261المللی در خارج از کشور در جلسه ی بینسیس مجتمع آموزشأصدور مجوز ت

مرداد  60مورخ  116المللی جمهوری اسالمی ایران در جلسه و همچنین تصویب اساسنامه مدارس بین 3111

کیفی مدارس خارج کشور و  یهای الزم برای ارتقاتوسط شورای عالی آموزش و پرورش فرصت 3181ماه 

المللی در داخل و خارج کشور فراهم کرده است در اجرای هدف ای آموزش بینهمند شدن مجتمعنظام

 و ها سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مبنی بر بازمهندسی سیاست 33عملیاتی 

های نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی برای افزایش کارآیی و اثربخشی مدارس ها و برنامهسازی سیاستبهینه

بکارگیری نیروهای متعهد، توانمند  ،تاکید بر بازنگری جداول آموزشی و محتوای کتب درسیخارج از کشور و 

 کید شده است.أسازی فضای فیزیکی این مدارس تو مجرب و متناسب

مبنی بر ارتقای کیفیت فرآیند تعلیم تحول بنیادین آن سند  31همچنین در اجرای هدف عملیاتی ردیف 

و گسترش بهره برداری از ظرفیت  31 -4هوشمندانه از فناوری های نوین، راهکار و تربیت با تکیه بر استفاده 

های آموزان و خانوادهدانش ،های آموزشی و تربیتی ویژه معلمانآموزش های غیرحضوری و مجازی در برنامه

ت و ایرانی در خارج از کشور بر اساس معیار اسالمی با رعایت اصول تربیتی از طریق شبکه ملی اطالعا

 کید شده است.أارتباطات ت



 
 

 شده ابالغ و تصویب صالحیتدار مراجع در قانونی ابزارهای همه اینکه با شد داده توضیح بنابرآنچه

 نشان عملکرد ولی است؛ بوده فراهم مدتمیان و مدت دراز ریزیبرنامه و گذاریسیاست برای شرایط و است

 گیروزمر بسوی را مسئوالن است آمده پیش آنچه پذیرش و موجود وضع برابر در تسلیم سیاست دهدمی

 که هرچند؛ است نبوده کشور خارج مدارس کیفی و کمی توسعه راه چراغ مدونی راهبردی برنامه و کشانده

 کشور از خارج مدارس هدایت حال این با اما است، عملیاتی کشور از خارج مدرسه هر در ریزیبرنامه سطح

 ویژه راهبردی سطح ریزیبرنامه طرفی از دارد، راهبردی سطح در قدرتمند ریزیبرنامه و مدیریت یک به نیاز

 به ملی فرا و ملی کالن سطح در را عملیاتی هایبرنامه هدایت دارند؛ مدتدراز ریزیبرنامه که است مراکزی

 وظایف اجرای مسیر در که حالی در نمایند؛ اتخاذ مهم تصمیمات بایستی پیچیده هایموقعیت در و دارند عهده

 متنوعی و متعدد هایفرصت و تهدیدها و (اجتماعی -سیاسی ویژه به) گذاراثر گوناگون محیطی عوامل با خود

 دارد عهده به را خطیر وظایف این که ایکنندههدایت و ریزبرنامه نهاد حاضر حال در دیگر سوی از اند؛ مواجه

 تربیت نظام عالیه مقاصد به رسیدن برای بنابراین باشد؛می کشور خارج مدارس و الملل بین امور مدیریت

 سازمانی یا )ساختار کننده هدایت و ریزبرنامه نهاد است ضروری جهان نقاط اقصی در ایرانی شهروندان اسالمی

 برنامه همچون نگرجانبههمه و مناسب ابزار به مجهز (گیرد عهده به را وظایف این آینده در است قرار که

  .باشد و فراسوی آن 3404 برای مثال( مدت دراز اندازهایچشم افق در راهبردی

 یک خأل ازکشور، خارج ایرانی آموزان دانش پرورش و آموزش نظام مدیریت اساسی لهئمس واقع، در

 موریتأم و اندازچشم که است مربوطه مدیران و آموزشی سیاستگذاران و نخبگان توافق مورد آئین نامه مدون

 .نمود تدوین را عملیاتی هایبرنامه راهبردی ریزیبرنامه اصول از استفاده با بتوان آن مبنای بر و کرده تعریف را
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حال بمنظور ساماندهی و انسجام در فعالیت های مدارس خارج از کشور فعال موجود و تحت پوشش 

آموزان غیر ایرانی همچنین دانش آموزان ایرانی ساکن در خارج از کشور وجمع بیشتری از دانشقرار دادن 

طرح و برنامه مشخصی برای گسترش مدارس ، سیاستگذاریمند به نظام آموزشی ایران ضروری است عالقه

ای و نظام آموزشی ج.ا. ایران بتواند بعنوان یک نظام آموزشی پیشرو در محیط منطقه تاخارج از کشور ارائه شود 

 الملل مطرح شود.بین

 پژوهش ضرورت و اهمیت

 مدارس عملکردی مناسبِ الگوی و اندازچشم طراحی که است استوار مبنا این بر نیز پژوهش اهمیت

 برای مناسب عملکردهای و المللیبین مطالعات پایه بر بومی، هایسیاستگذاری با سازگار کشور از خارج ایرانی

 و جهانی عرصه در تأثیرگذار فرهنگی کشور یک عنوانبه ایران، اسالمی جمهوری کالن نقش و جایگاه ارتقای

 موردنظر موضوع زمینه در پژوهش و توجه متعاقب و است الزامی خارجی و داخلی هایگذاریسرمایه جذب

 .رسدمی نظر به مهم

 سه به را کشور از خارج در ایران اسالمی جمهوری مدارس توفیق عدم آمده بدست هایبررسی بربنا

 :کرد تقسیم توانمی عمده دسته

 ؛گذاریسیاست حوزه هایآسیب(  الف

 ؛ساختاری حوزه هایآسیب( ب

 ؛فرآیندی حوزه هایآسیب( ج



 
 

 :از اندعبارت گذاریسیاست حوزه هایآسیب(  الف

 ؛گذاریسیاست در شناسیمخاطب به توجه عدم   -

 .آموزشی واحد استراتژی یک نبود   -

 ساختاری حوزه هایآسیب( ب

 ؛مدارس اجرایی و آموزش ریزیبرنامه ساماندهی در واحد فرماندهی مرکز یک فقدان -

 .کیفی نیروهای و جدید هایفناوری از مندیبهره عدم -

 فرآیندی حوزه هایآسیب( ج

 ؛نادرست هایرویه اصالح و عملکردها ارزیابی جهت قوی نظارتی و ارزیابی مکانیسم یک فقدان -

 ؛گذارسیاست نهاد گریتصدی -

 ؛کشور از خارج مدارس حوزه در مجری دستگاههای پوشانیهم -

 ؛کشور از خارج ایرانی مدارس فعالیت در کشور هر شرایط لحاظ و شناخت عدم -

 ؛فیهمتوقف کشور آموزشی نظام در موجود آموزشی هایظرفیت از استفاده عدم -

 .مدارس اداره در غیردولتی و دولتی هایبخش مشارکت جلب به توجه عدم -
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 های پژوهشمحدودیت

 ند از:اهایی نیز مواجه بود که اهم آن عبارتاین پژوهش با محدودیت انجام

  محدودیت منابع مکتوب مورد نیاز و عدم وجود مطالعه و پژوهش مشابه در زمینه عملکرد

د که برای دناز طریق مصاحبه اقدام نمو اننظام مدارس خارج از کشور. )در این مورد محقق

 حبه زمان قابل توجهی از دست رفت(؛وقت گرفتن از خبرگان جهت انجام مصا

  گستردگی و پراکندگی جغرافیایی مدارس خارج از کشور )به عنوان نمونه آماری( و ایجاد

آوری اطالعات مورد نیاز )طوری که باعث اتالف زمان مشکالت فراوان در راستای جمع

 ؛اجرای پژوهش گردید(

 از مسئوالن در پاسخ به سئواالت )پرسشنامه و سئواالت( در جهت عدم گیری برخی موضع

پذیرش مسئولیت ناشی از موقعیت سازمانی خود که شاید به نحوی در عدم کارآیی نظام 

اند و یا حداقل در جهت رفع مشکالت گام مناسبی بر مدارس در وضع موجود نقش داشته

 ؛اندنداشته

  های موجود در با در نظر گرفتن امکانات اجرایی بر اساس نمونه پژوهشبه دلیل اینکه این

 باشد.قابل تعمیم به مدارس داخلی ایران نمی مدارس خارج از کشور انجام شده نتایج آن الزاماً

 پژوهش اهداف

 ؛کشور از خارج در ایران اسالمی جمهوری مدارس توسعه جهت مناسب الگوی ارائه -

 ؛کشور از خارج ایرانیان فرزندان جذب منظوربه آموزشی کیفیت افزایش -



 
 

 فرهنگی، هویت حفظ منظوربه کشور از خارج ایرانیان به تربیتی و فرهنگی آموزشی خدمات ارائه -

 ؛فارسی زبان یادگیری و دینی

 منظوربه تربیتی و فرهنگی آموزشی، علمی، هایحوزه در کشورها سایر مدارس با رقابت توان کسب -

 .آنان ایرانی ضد و اسالمی ضد هایفعالیت سازیفنی

 موضوع ادبیات بررسی

از  خارج مدارسو  المللبین امور مرکز در هاییگزارش کلی صورتبه پژوهش مورد موضوع زمینه در

 خارجه امور وزارت و اسالمی شورای مجلس هایپژوهش مرکز ارتباطات، و هنر فرهنگ سازمان ،کشور

 پژوهش این لذا اند،نپرداخته بررسی مورد موضوع به جامع و مستقیم صورتبه هاگزارش این اما است؛ موجود

 کشور، از خارج ایرانی مدارس هایفعالیت کیفی و کمی توسعه درزمینه نگر،جامع و ایتوسعه دیدی با

 .دهدمی ارائه متعدد الگوهای و سناریوها

 اند از:اند عبارتپژوهش مورد مطالعه قرار گرفتهها و مقاالتی که در روند اجرای برخی از گزارش

 ؛گزارشات معلمان اعزامی -

 ؛المللگزارشات سالیانه مرکز امور بین -

 ؛هایی که بخشی از کارشان مربوط به مدارس خارج از کشور استمقاالت و پایان نامه -

 ؛باشدمقاالتی که مربوط به نظام های آموزشی در سایر کشورها می -

 ؛مدارس و الملل بین امور مدیریت کنونی وظایف و ها مأموریت ها، سیاست اهداف، انداز، چشم -

 حوزه آن (ساله 60 و 30) مدت دراز و (ساله 1) مدتمیان ،(نه)ساال مدتکوتاه های برنامه -
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 خارج و داخل) تابعه واحدهای و ادارات ها،معاونت وظایف و مدیریت ،یالتتشک سازمان، -

 ؛)کشور

 ؛کشور خارج مدارس و هاسرپرستی مدیریت به مربوط ضوابط و مقررات قوانین، -

 (گذشته تجارب اساس بر) کشور خارج مدارس اداره بهینه هایروش -

 ؛مدارس این انسانی نیروی تأمین بهینه هایروش -

 مرتبط؛ پژوهشی هایگزارش -

 ؛ساله 1 و نهاالس عملکرد گزارش -

 خارج مدارس به مربوط (مختلف سطوح) مدیریت در ضعف و قوت نقاطهای مرتبط با گزارش -

 کشور؛

 ؛مطلع کارشناسان و سابق مدیران پیشنهادات و انتظاراتمطالعه  -

 ؛خارجی مدرسه توسعه یا ایجاد زمینه در مختلف کشورهای هایمحدودیتبررسی و مطالعه  -

 در ایرانی مدارس به کشور خارج مقیم ایرانیان فرزندان جذب هایراه ترینمهمبررسی و مطالعه  -

 ؛کشورها آن

 رکشور؛ه در مؤثر و مناسب آموزشی هایروشبررسی و مطالعه  -

 .هاسیاست به توجه با هاهزینه کاهش هایراهبررسی و مطالعه  -

 

 

 



 
 

 تدوین الگو:

 خارج از کشورها و راهکارهای توسعه مدارس ایرانی در تعیین راهبردها، سیاست: 5الگوی شماره 

 

 

بررسی و ارزیابی وضعیت 

 کنونی

 

 تعیین اهداف

 

 

 

 

 

 

 

 
نامه و الگوی مطلوبتدوین آئین  

 

یل تجزیه و تحل

 محیط درونی

)نقاط قوت و 

 ضعف(

یل تجزیه و تحل

 محیط بیرونی

ها و )فرصت

 تهدیدها(

 

 بررسی و ارزیابی عملکرد

 گذشته
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 :پژوهش روش

 .باشدمی ایتوسعه و کاربردی نوع از کار انجام روش اساس بر و اکتشافی متد اساس بر پژوهش این

 وجـود الزم هایآگاهی آن درباره که است وضعیتى شناخت اکـتـشافى، تـحـقـیـق در اصـلـى هـدف

 تواندمی هاآن کمک با که است اطالعاتى به دستیابى دنبال به محقق تحقیق نوع این در دیگر،عبارتبه ندارد،

 مـطـالـعـات سرى یک انجام نیازمند تحقیقى هر تعریف این با بنابراین، بـشـنـاسـد؛ خوبیبه را تحقیق موضوع

 . ترگسترده و ترمهم تحقیقات انجام براى است ایزمینه اکتشافى تحقیق و اسـت اکـتـشـافـى

 تجارب به توجه با را تأثیرگذار متغیرهای ابتدا در دارد نظر در حاضر پژوهش فوق مطالب به توجه با

 نظرات از گیریبهره با و نماید شناسایی زمینه این در شدهمطرح نظری رویکردهای و المللیبین سطح در عملی

 و کشور شرایط به توجه با عملی راهکارهای ارائه و نظری چارچوب تدوین به حوزه این در خبره کارشناسان

 مطالعات از آمدهدستبه نظری چارچوب و متغیرها از استفاده با آخر مرحله در و بپردازد؛ ایران خاص موقعیت

 رویکردهای ایجاد و بومی مدل طراحی به ساختاری معادالت تکنیک از استفاده با کارشناسان نظرات و قبلی

 .پرداخت خواهد زمینه این در مشخص

 تکنیک از استفاده با و اکتشافی مطالعه انجام با اول مرحله ؛شودمی انجام مرحله دو در حاضر پژوهش

 و نظری رویکرد ایجاد به و کرده شناسایی حوزه این در را خبرگان و کارشناسان نظرات اکتشافی عامل تحلیل

 بومی مدلی طراحی به شدهشناسایی بحرانی متغیرهای از استفاده با دوم مرحله در و بپردازد حوزه این در عملی

 مشخصی عملی راهکارهای ،شدهطراحی مدل و اکتشافی مطالعه از استفاده با نهایت در و بپردازد حوزه این در

 .دهدمی ارائه زمینه این در را



 
 

-تعمیم کیفی تحقیقات نتایج هرچند است، جسته سود کمی و کیفی تحقیق روش نوع دو از مطالعه این

 ضمن پروژه این در لذا. برخوردارند بیشتری اعتماد قابلیت از کمی هایروش با مقایسه در ولی نیستند، پذیر

 تلفیقی و یافته ساختار هایپرسش همچنین و پاسخ باز عمیقِ پرسش چند از استفاده با اسنادی، تحلیلی بررسی

 این همچنین. هستیم جدید راهبردی برنامه به دستیابی و پروژه مسئله حل هایروش ترینمهم جستجوی در

 خارج مدارس آموزان دانش پرورش و آموزش نظام هاینظام زیر عملکرد هایویژگی که لحاظ این از مطالعه،

 . دارد نیز  رویدادی پس جنبه کند،می بررسی را کشور از

 :شامل کشور از خارج ایرانی مدارس با مرتبط اسنادی منابع بررسی در کیفی های داده

 مصوبات سایر و اسالمی شورای مجلس 3122 سال مصوب پرورش و آموزش وظایف و اهداف قانون -

 ؛مربوط

 ؛رهبری معظم مقام ابالغی کلی هایسیاست -

 ؛فرهنگی انقالب عالی شورای مصوبات -

 ؛دولت هیئت مصوبات و مقررات و قوانین مجموعه -

 ؛امید و تدبیر دولت هایبرنامه و هاسیاست -

 ؛برورش و آموزش عالی شورای مصوبات -

 ؛رورشپ و آموزش وزیر سوی از شده اعالم های سیاست -

 .مرتبط اسنادی های داده سایر -
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 :اطالعات گردآوری هایروش

 ؛طرح ذینفعان برای پرسشنامه ارسال -

 ؛طرح ذینفعان با تخصصی مصاحبه انجام -

 و هادیدگاه از گیریبهره برای امر خبرگان با تخصصی هاینشست و جلسات برگزاری -

 .هاآن تجربیات

 :اطالعات گردآوری ابزار

 نامهپرسش ابزار از میدانی هایداده برای و برداریفیش از ایکتابخانه روش به اطالعات گردآوری برای

 گوناگون کیفی و کمی هایداده گردآوری برای هاپرسشنامه انواع .شد خواهد استفاده هاکارگروه تشکیل و

 گرفته کار به هاآزمودنی نوع برحسب که دهند،می تشکیل را هاداده گردآوری ابزارهای ها،نظام زیر به مربوط

 حوزه ارشد مدیران) پروژه موضوع به آگاه افراد ، پروژه این در توجه مورد انسانی منابع از گروه اولین. شودمی

 امور (دفتر یا کل اداره) مرکز در معاون یا کل مدیر عنوان به فعالیت سابقه که هستند (کشور از خارج مدارس

 عهده به را کشور از خارج پرورش و آموزش مناطق از یکی معاونت یا و سرپرستی یا کشور از خارج مدارس

 کالن هایداده )وزارتخانه ارشد مدیران) گروه دومین نیز و دارند را سمت این حاضر حال در یا و اندداشته

 . شد خواهد گردآوری یافته ساختار نیمه و باز و عمیق مصاحبه از استفاده با کشور از خارج مدارس به مربوط



 
 

 در (پرسشنامه و یافته ساختار مصاحبه) ابزار نوع دو طریق از را خود اطالعات که مدارس مدیران بجز

 طریق از آنها اولیای و آموزاندانش معلمان، شامل آماری نمونه اعضای بقیه گذاشت؛ خواهند پرسشگران اختیار

 .کرد خواهند ارائه ها،پرسش دیگر و هانظام زیر هایویژگی باره در را خود نظرات پرسشنامه

 پرورش و آموزش مناطق و مرکز در شاغل انسانی منابع به مربوط کمی اطالعات کلیه اینکه به توجه با

 دارد، وجود اداری امور اسناد در هانظام زیر سایر به مربوط اطالعات از بخشی نیز و کشور از خارج مدارس و

 .شد خواهد آوریگرد استاندارد هایفیش طریق از که است، اداری امور مدارک و اسناد هاداده اینگونه منابع

 :اطالعات تحلیل و تجزیه روش

. پرداخت خواهیم هاداده توصیف به SPSS افزارنرم کمک به توصیفی آمار از استفاده با تحقیق این در

 برای اکتشافی عاملی تحلیل از ابتدا. شد خواهد تحلیل ایدومرحله فرایند از استفاده با شدهآوریجمع هایداده

 متغیرها از زیادی حجم با مختلف دالیل به هاپژوهش در معموالً. شد خواهد استفاده اثرگذار متغیرهای شناسایی

 به پژوهشگران تر،عملیاتی حالدرعین و ترعلمی نتایج به رسیدن و هاداده تردقیق تحلیل برای. هستیم روبرو

 عاملی تحلیل روش از منظور بدین و باشندمی هاآن برای جدیدی ساختار تشکیل و متغیرها حجم کاهش دنبال

 همبستگی الگوی تبیین منظوربه هاعامل یا اساسی متغیرهای شناسایی در سعی عاملی تحلیل. کنندمی استفاده

 .دارد شده مشاهده متغیرها بین

 استفاده با, شدهاستخراج متغیرهای از هریک کارایی میزان بررسی و الگو طراحی برای بعدی مرحله در

 اجازه تکنیک این .پرداخت خواهیم مؤثر راهبردهای تعیین و الگو طراحی به ساختاری معادالت تکنیک از
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 همزمان تحلیل و تجزیه از استفاده با را مستقل و وابسته متغیر چندین غیرمستقیم و مستقیم ارتباطات تا دهدمی

 .نماید سازیمدل ارتباطات، این

 (:تحقیق میدان/ حوزه) آماری جامعه

 صورت تخصصی مصاحبه هاآن با اطالعات گردآوری منبع عنوانبه که طرح این در پژوهش جامعه

 :شودمی تکمیل هاآن توسط پرسشنامه یا و گیردمی

 ؛کشور از خارج مدارس مدیران و سرپرستان        -

 ؛کشور از خارج مدارس به اعزامی معلمان -

 ؛کشور از خارج مدارس امور در ذینفع و فعال حقوقی و حقیقی اشخاص -

 ؛اندشدهاعزام کشور از خارج مأموریت به که خارجه امور وزارت کارشناسان و مدیران -

 ؛اسالمی ارتباطات و فرهنگ سازمان کارشناسان و مدیران -

 کشور از خارج ثابت مأموریت به که هاییسازمان و هاوزارتخانه سایر کارشناسان و مدیران -

 .اندداشته تحصیل به شاغل فرزند و رفته

 

 

 



 
 

 طرح در ذینفع نهادهای

 ذینفعان عنوانبه حقیقی اشخاص همچنین و هاسازمان و نهادها از متنوعی طیف اینکه به توجه با

. شد خواهد استفاده هاآن نظرات نقطه و هادیدگاه از طرح این فرآیند در باشندمی کشور از خارج ایرانی مدارس

 مطلوب الگوی در کشور از خارج مدارس زمینه در هاآن هایاولویت و هادغدغه تا گرددمی تالش این بر عالوه

 :از اندعبارت نهادها این ترینمهم. گردد لحاظ آن نامهآئین تدوین و کشور از ایرانی مدارس

 ؛وپرورشآموزش وزارت. 3

 ؛خارجه امور وزارت. 6

 ؛اسالمی ارتباطات و فرهنگ سازمان. 1

 ؛العالمیه( ص) المصطفیجامعه. 4

 ؛کشور از خارج ایرانیان عالی شورای. 1

 ؛فرهنگی انقالب عالی شورای. 2

 ؛اسالمی شورای مجلس. 1

 ؛اسالمی مذاهب تقریب جهانی مجمع. 8

 ؛فناوری و تحقیقات علوم، وزارت. 0

 ؛رهبری معظم مقام دفتر المللبین واحد. 30
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 .کشور از خارج ایرانی مدارس عرصه در فعال دولتینیمه و خصوصی افراد و مؤسسات. 33

 طرح خروجی پیامدهای

 ؛کشور از خارج در ایرانی مدارس فعالیت موجود وضعیت ارزیابی و بررسی -

 ؛کشور از خارج مدارس فرآیندی و ساختاری گذاری،سیاست حوزه شناسیآسیب -

 در ایران اسالمی جمهوری مدارس بیشتر هدفمندی و موفقیت زمینه در راهکار ارائه -

 ؛کشور خارج

 الزامات و کشور از خارج در ایرانی مدارس کیفی و کمی توسعه نامهآئین تدوین -

 ؛آن اجرایی

 ؛کشور از خارج در دوزبانه مدارس تشکیل برای شرایط و هازمینه ارائه -

 ؛کشور از خارج در المللبین مدارس تشکیل برای شرایط و هازمینه ارائه -

 خصوص در هاآن نمودن فعال نحوه و دولتی و خصوصی بخش ظرفیت از گیریبهره -

 ؛کشور از خارج مدارس توسعه

 مطالعات پایه بر بومی، هایگذاریسیاست با سازگار مناسبِ اندازچشم طراحی -

 ؛کشور از خارج در ایرانی مدارس نقش و جایگاه ارتقای برای یادشده عملکردهای و المللیبین

 فعالیت توسعه برای شدهارائه هایالگو چارچوب در منعطف آموزشی نظام ارائه -

 .کشور از خارج ایرانی مدارس

 



 
 

 :پژوهش سازماندهی

 ادبیات و نظری مبانی بررسی به اول فصل در که باشدمی فصل پنج و مقدمه یک شامل پژوهش این

 تجارب بررسی به دوم فصل در. شودمی پرداخته کشور از خارج مدارس موجود وضعیت همین و موضوعی

 هایفعالیت محیطی تحلیل سوم فصل در. شودمی پرداخته خارجی مدارس گسترش تطبیقی مطالعه و جهانی

 قرار بررسی مورد (SWOT) ضعف و هاقوت تهدیدها، ها،فرصت قالب در کشور از خارج ایرانی مدارس

 مختصات و کشور از خارج ایرانی مدارس کیفی و کمی توسعه نامهآئین نویسپیش چهارم فصل در. گیردمی

 ذینفع نهادهای و هاسازمان ،متخصصان، کارشناسان هایدیدگاه و نظرات از گیریبهره با مطلوب وضعیت

 .بود خواهد پایانی گیرینتیجه کار، نهایی قسمت و شد خواهد تدوین
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 فصل اول

 

بررسی وضعیت موجود مدارس 

 ایرانی خارج از کشور

 

 



 
 

مجلس شورای اسالمی،  61/33/3122با عنایت به قانون اهداف و وظایف آموزش و پرورش مصوب 

سند چشم انداز ( فصل چهارم آن، مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش و 30( از ماده )31بویژه بند )

 بیست ساله نظام مقدس جمهوری اسالمی، اهداف ذیل برای مدارس خارج از کشور مقرر گردیده است:

ارائه خدمات آموزشی و پرورشی به فرزندان ماموران و کارگزاران نهادها و سازمان های مختلف  .3

 ایران در خارج از کشور؛

مقیم در خارج از کشور و گسترش کمی و  فراهم نمودن امکان تحصیل کودکان و نوجوانان ایرانی .6

 کیفی آن؛

برنامه ریزی برای جذب و تحت پوشش قرار دادن دانش آموزان غیر ایرانی عالقه مند به تحصیل  .1

 در مدارس ایرانی؛

حفظ و تقویت هویت اسالمی و ایرانی نسل نوجوان و جوان ایرانی در خارج از کشور، متناسب با  .4

 آرمان های انقالب اسالمی؛

فراهم ساختن زمینه رشد و بالندگی فکری و علمی،و سالمت اخالقی و روحی فرزندان ایران  .1

 اسالمی، به منظور ارتقای شان و جایگاه آنان در سراسر جهان؛

 ارتباط مستمر و سازنده با اولیای دانش آموزان مقیم در خارج از کشور؛ .2

 دوستداران ایران در خارج از کشور؛ کمک به حفظ و ترویج خط و زبان فارسی در میان ایرانیان و .1

ترویج و تقویت روحیه خودباوری و حفظ تفکر و استقالل فرهنگی در مواجهه با فرهنگ های  .8

 دیگر؛

 ان در سراسر جهان؛حضور فعال و پر جاذبه مدارس ایرانی به عنوان پایگاه های فرهنگی ایر .0
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ها برای بهبود گیری از آنکشورها و بهرههای آموزشی سایر آشنایی با تجارب مثبت و سازنده نظام .30

 وضع کیفی مدارس ایرانی در داخل و خارج از کشور.

 31/2/3111تاریخ  261صدور مجوز تاسیس مجتمع آموزشی بین المللی در خارج از کشور در جلسه 

توسط  60/1/81تاریخ  116و همچنین تصویب اساسنامه مدارس بین المللی جمهوری اسالمی ایران در جلسه 

شورای عالی آموزش و پرورش فرصت های الزم را برای ارتقای کیفی مدارس خارج کشور و نظام مند شدن 

 مجتمع های آموزشی بین المللی در داخل و خارج کشور فراهم کرده است.

اهمیت و ضرورت تشکیل مدارس ج.ا. ایران در خارج از کشور شامل موارد ذیل می بر طبق این اسناد 

 گردد:

 وم آموزش و تربیت دینی بر مبنای تعالیم و نظام آموزش رسمی جمهوری اسالمی ایران؛تدا .3

تقویت زبان فارسی و حفظ ارتباط فرهنگی وطنی فرزندان ایرانیان مقیم خارج از کشور با فرهنگ  .6

 غنی اسالمی و ملی میهن اسالمی ایران؛

ن ایرانی مقیم خارج از کشور کمک به کاهش آثار نامطلوب غربت بر کودکان، نوجوانان و جوانا .1

 بویژه فرزندان کارگزاران نظام مقدس ج.ا. ایران؛

کمک به رشد جسمی، عاطفی و اجتماعی دانش آموزان جهت سازگاری بیشتر اجتماعی و حفظ  .4

 آمادگی الزم برای امکان ادامه تحصیل در مراکز آموزش عالی در داخل کشور و خارج از کشور؛

انی اخالقی و دینی در محیط مدارس جمهوری اسالمی و ارائه الگوهای ها و تحکیم مبحفظ ارزش .1

رفتاری متناسب با معارف و احکام نورانی دین مبین اسالم و طریقت و شریعت اهل بیت عصمت 

 و طهارت؛



 
 

بخشی به چرخه عملکردها، عوامل و نیروهای فعال در مجموعه انسجام، پویایی و هویتهمچنین 

های کلی حاکم بر این مدارس را ارج از کشور تبیین اصول، اهداف و سیاستتحت نظارت در مدارس خ

 آید.وار در ذیل میفهرست که نمایدایجاب می

 خدامحوری، دین باوری و محبت اهل بیت )ع(؛ -

 های انقالب اسالمی، کوشش در ترویج و صیانت از آنها؛پایبندی به اصول و ارزش -

 ها؛پویا و متعالی اسالمی در تدوین برنامهها و معارف محوریت داشتن آموزه -

 های برتر آن؛حاکمیت تعالیم و تربیت اسالمی و پیروی از الگوها و روش -

 مهرورزی و ارتباط صمیمی با هموطنان و دوستداران انقالب اسالمی در سراسر گیتی؛ -

های دانش اندوزی بر پایه تعالیم مقدس اسالم و آخرین دستاوردگری و دانشخردورزی، پژوهش -

 بشری؛

 حفظ و گسترش زبان فارسی به عنوان رمز هویت ملی؛ -

های سیاسی و فرهنگی همکاری و تعامل سازنده با نهادهای مستقر در خارج از کشور، بویژه نمایندگی -

 جمهوری اسالمی ایران؛

 گیری از مشارکت هموطنان و سایر دوستداران انقالب اسالمی؛بهره -

 ها بر اساس اصول کلی و توجه به تنوع مخاطبان، نیازها و مقتضیات.امهپذیری و ارائه برنانعطاف -

با توجه به اصول، اهداف و اهمیت تاسیس مدارس ایرانی خارج از کشور، برخی از سیاست های 

 ند از:ااجرایی مورد نیاز و الزامی است که عبارت

 المللی آن؛مقتضیات بینتبیین، تثبیت و ارتقای جایگاه قانونی و تشکیالتی مدارس و  -
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ی و آموزشی بر اساس اصول، یهای اجراپذیری برنامهها و انعطافنیازسنجی مستمر، تعیین اولویت -

 اهداف، تنوع مخاطبان و شرایط خاص کشورها؛

 های مدارس؛های آموزشی و پرورشی و استانداردسازی فعالیتارتقای کیفیت برنامه -

 های نوین آموزشی؛آوریها، امکانات و فنروش استفاده کامل و اثربخش از بهترین -

کارگیری نیروی انسانی مورد نیاز بر اساس گزینش آگاهانه و دقیق نیروهای متدین، انقالبی، انتخاب و ب -

 ایثارگر و توانمند )اعم از اعزامی و محلی(؛

 حفظ و اعتالی منزلت نیروهای اعزامی و پیگیری حقوق قانونی آنان؛ -

 موریت به منظور کسب أی آموزشی و توجیهی نیروها، قبل از اعزام و حین مهابرگزاری دوره -

 های الزم.آمادگی

 جمهوری کارگزاران و ایرانیان خانواده حال رفاه منظوربه ایران اسالمی جمهوری حاضر حال در

 مدارس تأسیس به نسبت کشورمان آموزشی نظام از آنان مندیبهره و کشور از خارج مقیم ایران اسالمی

 . است نموده اقدام کشور از خارج در ایران اسالمی جمهوری

 زندگی و شده مقیم دنیا سراسر در ایرانی نفر میلیون 4 از بیش حاضر حال در موجود آمارهای بر بنا

 جمعیت باشند،می آموزدانش فرزندان دارای جمعیت این درصد 31 متوسط طوربه آنکه احتساب با. کنندمی

 آمارهای بر بنا کهدرحالی. شودمی زده تخمین نفر هزار 100 حدود کشور از خارج ایرانیان آموزیدانش

 تحصیل به و نامثبت کشور از خارج در ایران اسالمی جمهوری مدارس در نفر هزار 34000 تعداد فقط شدهارائه

 اسالمی جمهوری مدارس در شدهجذب آموزاندانش تعداد بین زیادی فاصله ترتیب بدین. باشندمی مشغول

 دیده دارد وجود ایران مدارس در آنان جذب امکان که ایبالقوه آموزان دانش تعداد و کشور از خارج در ایران



 
 

)قاسمی،  .است آموزان دانش و اولیاء برای مدارس نوع این الزم هایجاذبه فقدان مبین تفاوت این. شودمی

3182) 

 داخل مدارس مشابه اروپایی کشورهای از برخی در و فارسخلیج حوزه در ایرانی مدارس اداره نحوه

 دانش تعداد کمی دلیل به جنوبی آمریکای آفریقایی، اروپایی، کشورهای از زیادی تعداد در. باشدمی کشور

. است کشور داخل روستایی مدارس مشابه آن اداره نحوه و شوندمی اداره چندپایه شکل به مدارس آموزان،

 رغمعلی و بوده برخوردار زیادی هاینشیب و فراز از کشور از خارج ایرانی مدارس فعالیت است مسلم آنچه

 و ایرانیان آموزشی انتظارات و نیازها است نتوانسته و نبوده برخوردار کافی جذابیت از همواره آن دیرینه سابقه

 این و باشد پاسخگو کشور از خارج در را اسالمی انقالب دوستداران و ایران اسالمی جمهوری کارگزاران

 و فرهنگ سازمان خارجه امور وزارت گوناگون هاگزارش در ایران مدارس نامناسب عملکرد از نارضایتی

 .باشدمی مشهود...  و ایرانیان عالی شورای اسالمی، ارتباطات

مقایسه آخرین اطالعات آماری ارائه شده از سوی مدیریت امور بین الملل و مدارس خارج کشور در 

که آمار دانش آموزان حاکی از آن است  84 -81( با اطالعات مشابه در سال تحصیلی 06 -01سال تحصیلی )

به  84 -81 نفر در سال تحصیلی 32161سال دوران دولت های نهم و دهم از  8مدارس خارج کشور طی 

 کاهش یافته است. 06 -01درصد( در سال تحصیلی  31نفر ) 34100

دهد که این روند آماری در سایر های آموزش و پرورش در این دوران نشان میها و برنامهسیاست

عوامل مربوط نیز سیر نزولی داشته است، بطوری که در همان مدت تعداد مدارس ایرانی در خارج کشور از 



29 
 

کشور  26کشور به  83واحد و تعداد کشورهایی که مدارس ایرانی در آنها دایر بوده است از  361به  واحد 368

 (3101)آتشک،  کاهش یافته است.

های گوناگون، همراه عدم کشوراین روند نزولی کمی با توجه به روند رو به رشد مهاجرت ایرانیان به 

رانی محل اقامت خود و انتخاب مدارس خارجی برای استقبال از ایرانیان مقیم خارج کشور از مدارس ای

 تحصیل فرزندانشان حاکی از این است که مدارس ما به لحاظ کیفی نتوانسته اند با مدارس خارجی رقابت کنند.

این در حالی است که رقبای فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در راستای طرح جهانی سازی خود در 

 ،تعداد ،ایرانی مالکیت وضعیت ،آموزان دانش تعداد. در ادامه هستند حال گسترش مدارس بن المللی خود

 (3182)قاسمی،  بررسی خواهد شد. خارج از کشور مدارسهای ساخت و اولویت وضعیت

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 (5939 -34) تعداد مدارس خارج از کشور به تفکیک کشور و شهر : 5جدول شماره 

 

 خارج از کشورکشور ، شهر و آموزشگاههای تحت پوشش در 

 آموزشگاه های تحت پوشش شهرهای تحت پوشش کشورهای تحت پوشش

 تک کشوری ها حوزه های تک کشوری ها حوزه های تک کشوری ها حوزه های

 آموزش

 از راه دور

اروپا و  2 امارات

 آمریکا

22 

اروپا و  5 امارات

 آمریکا

55 

 امارات
1

3 

68 10 

 6 کویت 1 کویت 1 کویت

آسیای  2 قطر

 شرق
11 

آسیای  2 قطر

 شرق
13 

 6 قطر

 5 سوریه 5 سوریه 5 سوریه

 5 پاکستان

و  خاورمیانه

 آفریقا
13 

 10 پاکستان

خاورمیانه و 

 آفریقا
13 

 پاکستان
1

7 

 ترکیه 18 ترکیه 15 ترکیه
1

8 

 5 عراق 5 عراق 1 عراق

25 51 44 62 27 

 148آموزشگاه : 105شهر :  26کشور : 

 

 hhا

 

 

 

 

3 
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 (5939 -34آموزان مدارس خارج از کشور به تفکیک مقاطع): تعداد دانش3حدول شماره 

 مدارس خارج از کشور رسمی تعداد دانش آموزان 312آمار پیش دبستانی :

 جمع کاردانش متوسطه راهنمایی ابتدایی

 جمع دختر پسر جمع دختر پسر جمع دختر پسر جمع دختر پسر

15634 

4110 1101 1811 3002 3316 6628 3100 3210 1348 320 00 610 

 ) واجد شرایط تحصیل در دوره ها هستند ولی به دلیل پایین بودن تعداد دانش آموزان غیر رسمی است (غیر حضوری 

 جمع کاردانش متوسطه راهنمایی ابتدایی

 جمع دختر پسر جمع دختر پسر جمع دختر پسر جمع دختر پسر

1175 

140 124 131 16 16 364 346 362 628 0 0 0 

 نفر 31364( خارج از کشور =  111( و آموزش از راه دور )3301( و غیر حضوری )  31284تعداد کل دانش آموزان رسمی )

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 (5971 -71)آموز دانش حجم لحاظ به کشور از خارج مدارس وضعیت: 9جدول شماره 

 57 زیر مدارس تعداد

 نفر

 177 الی 57 بین مدارس تعداد

 نفر

 نفر 177 باالی مدارس تعداد

 باب 22

 مدارس کل درصد 48

 3068: آموز دانش تعداد

 نفر

 باب 61

 مدارس کل درصد 38

 :آموز دانش تعداد

 نفر 6111

 باب 44

 مدارس کل درصد 16

 باالی مدرسه 61 تعداد این از )

 (دارند آموز دانش نفر 600

 :آموز دانش تعداد

 نفر 31036
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 وضعیت مالکیت ایرانی مدارس خارج از کشور: 4جدول شماره 

 توضیحات  نوع ارگان

 

 وزارت امور خارجه

نفر  10اکثر مدارس زیر  36 مالک

 هستند

 - 18 استیجاری 

 

 آموزش و پرورش

  66 مالک

- 

  - استیجاری 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 (  5971های سال )بر اساس گزارش های ساخت مدارس خارج از کشوراولویت: 1جدول شماره 

 زیربنا به متر مربع نام پروژه ردیف

 31000 مجتمع آموزشی شارجه امارات متحده عربی 3

 31000 مجتمع آموزشی دبی امارات متحده عربی 6

 32200 مجتمع آموزشی کویت 1

 1800 مجتمع آموزشی استانبول ترکیه 4

 1110 مجتمع آموزشی دوحه قطر 1

 3800 انگلستان مجتمع آموزشی منچستر 2

 1100 مجتمع آموزشی بیروت لبنان 1

 1100 مجتمع آموزشی دوشنبه تاجیکستان 8

 1000 مجتمع آموزشی بغداد عراق 0

 1000 مجتمع آموزشی کربالی عراق 30

 1000 مجتمع آموزشی نجف عراق 33

 1000 مجتمع آموزشی کابل افغانستان 36

 1000 مجتمع آموزشی قندهار افغانستان 31

 1000 مجتمع آموزشی هرات افغانستان 34

 1000 مجتمع آموزشی مزارشریف افغانستان 31

 



35 
 

                      های خرید مدرسهاولویت: 1جدول شماره 

 زیربنا به متر مربع نام پروژه ردیف

 3100 ریاض عربستان سعودی 3

 3000 ژنو سوئیس 6

 3000 بنگلور هندوستان 1

 3100 بحرینمنامه  4

 3800 وین اطریش 1

 3800 پکن چین 2

 3100 لیماسول قبرس 1

 3600 کواالالمپور مالزی 8

 3200 آلماتی قزاقستان 0

 1100 کویت پاکستان 30

 3100 پیشاور پاکستان 33

 6000 باکو آذربایجان 36

 

 

 



 
 

ند اعبارت ساخت مدارسمنابع مالی پیشنهادی برای های تامین روشاز  همچنین در حال حاضر برخی

 از:

 ؛الف( ارائه الیحه به مجلس شورای اسالمی

 ؛ب( استقراض از سیستم بانکی و بازپرداخت )از درآمد مدارس و از بودجه جاری(

 .ج( اصالح فهرست ضمیمه ماده واحده تخریب و بازسازی مدارس کشور

از کشور به بررسی موردی  در پایان فصل اول جهت بررسی بهتر وضعیت فعلی مدارس ایرانی خارج

 شود.الملل توحید پرداخته میمدرسه بین

باشد که از می کشور از خارج در ایران اسالمی جمهوری المللبین مدرسهمدرسه توحید اولین 

 دبستان، پیش مقاطع دارای  شروع به کار کرد و پرورش و آموزش عالی شورای مصوبه اساس بر 3184سال

 عربی و فارسی انگلیسی، زبانآن به صورت  آموزشباشد که می پسر و دختر جنس دو در متوسطه و ابتدایی

 است.

 سالهر  در آموز دانش 141 جذب با توحید الملل بین و نمونه آموزشی مجتمع المللبین بخش

  پسر و دختر جنس دو در( دهم کالس تا) اول متوسطه و ابتدایی دبستانی، پیش هایدوره در تحصیلی

 .دهدمی ارایه گسترده طیف این در آموزان دانش نیاز و سن حسب بر را آموزشی متنوعی هایفعالیت

  بزرگداشت با و ایران اسالمی جمهوری مدارس اجرایی تقویم با منطبق پرورشی هایفعالیت

 .گرددمی برگزار ها دوره تمامی در ملی و مذهبی هایمناسبت
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 و هافرهنگ سایر همچنین و میزبان کشور فرهنگ با آشنایی منظور به پرورشی هایفعالیت از برخی

 .گرددمی انجام ملل

 

 : چارت سازمانی مدرسه بین الملل توحید5نمودار شماره 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 توحید بین المللمدرسه آموزان : نمودار رشد دانش3نمودار شماره 

 

 11 – دختر41)نفر 304  دبستانیپیش آموزان دانش تعداد، نفر 418 این مدرسه آموزاندانش تعداد

 110 حاضر حال درباشد که ( میپسر 300-دختر324)114 نفر نهم تا اول کالس آموزان دانش تعداد(، پسر

 .میدهند یهاار راآموزشی این مدرسه  سیستم دنیا کشور 344 در مدرسه
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 فصل دوم

 

تجارب جهانی و مطالعه تطبیقی 

 گسترش مدارس خارجی

 



 
 

 مناطق گوناگون و از طریق مقایسه دو یا چند سیستم آموزشی در کشورها و شودمیسعی فصل این  در

تواند بین امور عملی دست یافت. تطبیق و مقایسه می یا ادوار تاریخی متفاوت به شناخت در زمینه نظری و

صورت تری پرورش دیگر ممالک آن هم در سطح وسیع یا نسبت به آموزش و آموزشی در داخل یک نظام و

مندی هر چه بهتر از علم مقایسه ظریفی است. برای بهره گیرد. نکته مهم این است که مقایسه یک امر حساس و

ها، ادیان و مذاهب، شرایط اجتماعی هر ها، قومیتپرورش ضرورت دارد تا به مسئله فرهنگ ملت در آموزش و

ای داشت؛ به دیگر سخن اگر حرکتی در جایگاه آن در جامعه جهانی و شرایط جغرافیایی توجه ویژه ،کشور

در کشور دیگر نیز  توان تصور کرد که این اقدام عیناًآموزش و پرورش یک کشور مفید و مؤثر واقع شود نمی

نیز بر این اعتقاد اصرار  سودمند باشد؛ چه بسا ممکن است نتیجه معکوس هم بدهد. کارشناسان امور تطبیقی

پرورش در یک کشور هرگز با نتایجی که در کشور  یا منفی از کارکرد آموزش و ورزند که نتایج مثبت ومی

بعضاًً ساختگی  دیگرگرفته شده یکسان نیست. نتیجه آنکه در امور تطبیقی بایستی از تقلید کورکورانه صرف و

پرورش سایر ملل دست یازید. به  عاقالنه از نظام آموزش و ودر مقابل به گزینش منطقی  و اجتناب ورزید

 ،فرهنگی ،که کشورهای مورد بررسی قرار گرفته از لحاظ تاریخی شودمیسعی  فصلهمین منظور در این 

ها مورد تجزیه قرار گیرند تا درک بهتری از نظام آموزشی کشورها اقتصادی و دیگر جنبه ،مذهبی ،سیاسی

های آموزشی دیگر کشورها در کشور تری از مفید یا غیر مفید بودن نظامت منصفانهبدست آورده و قضاو

 خودمان داشته باشیم.

 تواند منجر به دستاوردهای زیر شود:مقایسه آموزش پرورش کشورمان با دیگر کشورها می

طریق تحلیل و شناخت مسائل نظام های آموزشی  ل تربیتی کشور خویش ازئا( کشف حقایق و مسا

 ند از:اسایر کشورها. برخی از حقایقی که قابل کشفند عبارت
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تحلیل و شناخت  ؛کردن بینش باز نسبت به ضعف و قوت آموزش و پرورش کشور خویش الف( پیدا

ریزان آموزشی، مدیران مؤسسات تربیتی و تواند برنامههای آموزشی کشورهای جهان میهای مختلف نظامجنبه

مسائل آموزشی یاری دهد و بصیرت و افق دید آنان را نسبت به نقاط قوت و ضعف مربیان را در حل و فصل 

 ؛نظام تربیتی خویش وسعت بخشد

نگاهی دقیق بر طرز عمل مراکز تعلیم  ؛ب( پیداکردن قدرت توصیف، تحلیل و نقد نظام آموزشی کشور

 سازد و ش را فراهم میانتقاد و حل مسائل نظام آموزشی و پرورش خوی و تربیت کشورهای دیگر زمینه

کنندگان چنین نظامی را در کشف حقایق تربیتی و تحلیل اشتباهات آموزشی و اتخاذ تدابیری در جهت رفع اداره

 دهد. به موقع مشکالت یاری می

 .ج( تغییر و اصالح نظام آموزشی کشور

که در نتیجه تغییر های آموزشی کشورهای دیگر جهان ( آگاهی از تغییرات و اصالحاتی که در نظام6

تواند ضریب اشتباهات در سیاست کلی آنان و یا بر اثر رویدادهای فرهنگی، اقتصادی و فنی رخ داده است می

های بندی مسائل، تعیین اولویترده ،ریزان و مجریان طرح های آموزشی را در تدوین و تنظیم طرح هابرنامه

های ای به تدوین نظریهموزشی کاهش دهد. مطالعات مقایسههای علمی در اداره امور آاجرایی و اعمال روش

 ؛های ملی سودمند خواهد بودشود و برای اصالح نظامعمومی با شمول جهانی منجر می

نگری در تحلیل نظام آموزشی کشور خویش ترین اثر واقعیتنگری: مهم( ارزشیابی مبتنی بر واقعیت1

گرایی، ایدئولوژی و تمایالت ناسیونالیستی انجامد که ممکن است از قومبه پرهیز از خودشیفتگی فرهنگی می

 ؛افراطی منبعث باشد



 
 

ریزی و اصالحات آموزشی این باورند که برنامه نظران تعلیم و تربیت برریزی: امروزه صاحب( برنامه4

سیع و بینشی ژرف های علمی جهان و با دیدی وهای آموزشی و فنی و پیشرفتباید با توجه به آخرین روش

انجام گیرد تا بتواند نیازمندی های جامعه را در سطح کشور و جهان به نحو احسن تأمین نماید. بنا به گفته 

 مطالعات تطبیقی در زمینه آموزش و پرورش با » ،ایفیلیپ جونز، یکی از محققان تعلیم و تربیت مقایسه

های آموزشی این ریزان و طراحان برنامهیگر به برنامهگیری از اطالعات و تجارب کسب شده در جوامع دبهره

های سنجیده و با آگاهی از تدابیری که دیگران در جهت حل و فصل امور آموزش و دهد تا با گامامکان را می

های منطقی و سنجیده به منظور پیشرفت و توسعه کمی و کیفی اند، نسبت به تدوین طرحپرورش خویش داشته

و از آنجایی که بین آموزش و پرورش و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور  «اقدام نمایند آموزش و پرورش

زیربنای هر گونه  ،توان ادعا نمود که مطالعات تطبیقی آموزش و پرورشمی ،رابطه منطقی و مداوم وجود دارد

  ؛شودریزی جامع و درازمدت نیز محسوب میبرنامه

 ؛هامدارا در بین ملت تفاهم و تی و( گفتمان فرهنگی بر اساس صلح، دوس1

 ؛پرورش دیگر کشورها ها در حوزه آموزش ونوآوری ها و( شناسایی پیشرفت2

پرورش در دنیا برای دسترسی به آموزش و پرورش تطبیقی تمامی  مسائل آموزش و ( آگاهی از1

 .کشورهای دنیا

پدیده را در کنار هم قرار داده، برای یافتن شود که در آن دو یا چند تطبیق و مقایسه به عملی اطالق می

وجوه اختالف و تشابه، آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. اصوالً در زندگی روزمره بدون کار تطبیق و 

بخش امور انتخاب کرد. مثالً توان تصمیمی اتخاذ نمود و راه و روشی برای حل و فصل رضایتمقایسه نمی
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گزینیم و یا از میان چند رشتهِ تحصیلی، می را از میان انواع مشابه آن برای خرید بر زمانی که یک کاالی خاص

های آموزشی، کار مدیریت کنیم و یا از میان چندین شیوهِ ادارهِ امور مؤسسهرشته دلخواه خویش را انتخاب می

ی مقایسه و تطبیق دهیم، در تمامی این موارد به نوعیک مؤسسه را بر سایر مؤسسات آموزشی ترجیح می

ایم که به اعتقاد خود به گزینش اصلح منتهی شده است. در حیطهِ آموزش و پرورش، این مبادرت ورزیده

تواند میان رویدادهای آموزشی در داخل یک نظام آموزش و پرورش صورت گیرد و یا در مقایسه یا تطبیق می

 های تربیتی کشورهای دیگر مقایسه شود. مهای گوناگون یک نظام تربیتی با نظاتری ویژگیسطح وسیع

 توان چنین تعریف کرد:سان آموزش و پرورش تطبیقی را میبدین

 نکات مشترک و نیزتفاوت  ها،مراد از تطبیق و مقایسه عبارت است از تجزیه و تحلیل مشابهت»     

و   آموزشی، برنامه نحوه مدیریتتشکیالتی،   های مختلف تربیتی که در زمینه سازمانی،های موجود بین سیستم

 .«آیدتعلیم و  تربیت به عمل میهای آموزشی درمراحل مختلف زشیابیهای تربیتی و هم چنین ارروش

های تربیتی در پدیده و تفاوت آموزش و پرورش تطبیقی به شناسایی، تحلیل و مقایسه شباهت     

رورش کشورهای مختلف جهان با توجه به عوامل های آموزش و پداخل یک نظام آموزشی و یا بین نظام

 (Bibby, 1959)پردازد. مذهبی، اقتصادی، سیاسی مؤثر در تشکل و پیدایش آنها می  اجتماعی،

مرزی کشورهای انگلستان و استرالیا را از لحاظ مدرسه محوری برای نمونه پیتر مورتیمور مدارس برون

هایی را مدرسه مورد بررسی قرار داد و در این رابطه شاخصگیری مشترک اهداف در درون در راستای جهت

نفر از معلمان  033نفر از معاونان،  410نفر از مدیران مدرسه،  200نفر از والدین،  281ها از مشخص و داده

مشترک برای بهبود انداز را بطور های بدست آمده نشان داد که مدرسه محوری نوعی چشمآوری شد. یافتهجمع



 
 

بخشد. همینطور مک بث های آموزش و تدریس فراهم ساخته و به مدرسه یک هویت کلی و منسجم میفعالیت

نشان داد که  پژوهشنتایج این در پژوهش خود، انتظارات مدیران  مدرسه در زمان تغییر را بررسی نموده است. 

کند بری مشترک را ایجاد میمدیر مدرسه چشم انداز ره 36تشکیل گروههای تعاملی ساختارمند متشکل از 

انداز مشترک از طریق گروههای از طریق آن انتظارات مخاطبین مدرسه را فراهم سازد و ایجاد چشم وریکهطب

 تواند نفوذ کند.مدیران مدارس در برنامه و نقشه می

معلم و ، آموزذیل به آمار مدارس خارج از کشور، تعداد دانش هایشکلدر تر شدن بحث جهت روش

 شود:پرداخته می و آمریکا( پاکستان، هند فرانسه، آلمان،کشورهای هدف )اهداف آموزش و پرورش در 
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 و آمریکا پاکستانخارج از کشور آلمان، فرانسه، هند، : اهداف آموزش و پرورش 8شماره  جدول

 

 



 
 

 و آمریکا پاکستان ، هند فرانسه، آلمان، کشور از خارج تامین اعتبار: 7 شماره جدول
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 و آمریکا پاکستان ،: آمار مدارس خارج از کشور آلمان، فرانسه، هند3شماره  جدول

 

 

 



 
 

 و آمریکا پاکستان ،آموز و معلم خارج از کشور آلمان، فرانسه، هند: تعداد دانش51شماره  جدول
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مدارس بین المللی خارج  الگو در زمینه 1معرفی فصل جهت انجام مطالعه موردی به  همچنین در این

 پرداخته می شود. از کشور

 المللیبین مدارس. 5

 پذیرش با المللی، بین محیطی در را المللی بین پرورش و آموزش که است ایمدرسه المللی بین همدرس

 با یا کمبریج المللیبین هایآزمون برتر، پرورش و آموزش ،المللیبین همتوسط هگواهینام مانند درسی هبرنام

 اصل در هامدرسه این .دهدمی گسترش میزبان، کشور درسی هبرنام از متفاوت ملی درسی برنامه یک از پیروی

  هایسازمان تجاری، مراکز کارکنان فرزندان که شوندمی گذاشته بنیان آموزانیدانش نیازهای به رسیدگی برای

 البته .هستند ویژه موریتأم هایگروه کارکنان هایبرنامه یا هادولت مورینأم ها،سفارتخانه کارمندان المللی،بین

 هادام و استخدام هایصالحیت و مدارس این در رایج هایزبان یادگیری برای نیز محلی آموزاندانش از بسیاری

 (Blandford, 2001: 9-28) روند.می هامدرسه این به بیگانه کشورهای دانشگاهها در تحصیل

 بنیان ترکیه و یسئسو ژاپن، مانند کشورهایی در نوزدهم قرن دوم هنیم در المللیبین هایمدرسه نخستین

 کردندمی اقامت آنها در و کرده سفر دیگر کشورهای به دلیلی به که هاییخانواده برای هامدرسه این .شد گذاشته

 هاسفارت کارمندان و غیردولتی هایسازمان المللی،بین هایسازمان المللی،بین هایشرکت کارکنان فرزندان مانند

 بودند، خود ملت هدلبست بسیار که شدمی گذاریپایه هاییسازمان و افراد توسط مدارس این .بود شده طراحی

 گذاشتند،می بنیان را هامدرسه این خود فرزندان پرورش برای بیشتر که آمریکایی سیاستمداران و مورانأم مانند

 آمریکا دولت نظامی وابستگان هایمدرسه در آمریکا نظامیان هایخانواده و دولت نظامی وابستگان فرزندان

 بنیان فرانسوی درسی هبرنام هپای بر را هاییمدرسه فرانسوی سیاستمداران و تاجرانهمچنین  .یافتندمی حضور

 (Brummitt, 2007: 35- 40) .گذاشتند



 
 

  اقتصاد یک در .آفرید المللیبین پرورش و آموزش برای را بازاری سازیجهانی زمان، گذشت با

 و اقتصادی همکاری سازمان دبیرکل که همانگونه .یدآنمی بدست پیشرفتی ملی معیارهای با تنها المللی،بین

 بهترین»:گفت پاریس یونسکو پرورش و آموزش ساالنه نشست افتتاحیه در گوریا آنژل خوزه یعنی توسعه

 سراسر مردم جابجایی افزایش .«ورندآمی فراهم را موفقیت معیارهای جهان، در پرورش و آموزش هایسامانه 

 فراهم برای آنان .یابندمی پرورش و گزیده سکنی بیگانه کشورهای در که آفریده را کودکان از نسلی خاکی، هکر

 مدرسه. دادند گسترش و آفریده را المللیبین پرورش و آموزش بازار این شانپرورش و آموزش نیازهای آوردن

 المللیبین هایمدرسه ترینرایج .کنندمی پیروی خود اصلی کشور درسی هبرنام از نوعی، بطور المللی بین های

 (9731)امیرخانی،  .هستند آمریکا متحد ایاالت یا بریتانیا پادشاهی هاتحادی پرورش و آموزش هنمایند

 اندشده طراحی المللیبین پرورش و آموزش برای که درسی هبرنام از المللیبین هایمدرسه از بسیاری

 هاییبرنامه گیرند،می بهره ،6 المللیبین متوسطه دوره هگواهینام هبرنام یا 3 متوسطه دوره عمومی هگواهینام مانند

 در آموزش و بهینه یادگیری محیط آوردن فراهم جهانی، شهروندان پرورش بودن، المللیبین بر بیشتر همگی که

 دیگر همانند المللی،بین هایمدرسه .دارند تعهد همکاری و دوسویه پیوستگی استقالل، فهم، که المللیبین محیط

 فناوری و اطالعات فناوری بدنی، تربیت هنرها، انسانی، علوم تجربی، علوم ریاضیات، زبانی، هنرهای ها،مدرسه

 هگواهینام هبرنام ابتدایی، هدور در بویژه ها،مدرسه این در تازه هایگسترش .موزندآمی را طراحی

 شده ثبت المللیبین مدرسه 4000 از بیش میالدی 6003 درسال .گیرندمی بر در را ابتدایی هایسال المللیبین 

 هایمدرسه .دهندمی ارائه جهان در را المللیبین هگواهینام درسی هبرنام مدرسه 1021 تعداد این از اینک بودند،

 پیشین درسی هبرنام همان دهندمی ترجیح بیشتر که بزرگترشان، فرزندان ویژه به مهاجر هایخانواده به المللیبین
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 :Blandford, 2001) .دهند ادامه توقف بدون را خود تحصیلی هبرنام که دهدمی را اجازه دهند،این ادامه را خود

9-28) 

 و بریتانیا جز هاملیت دیگر یا ملیت دو میان مشترک هایبرنامه با هم مدارس این از کمی تعداد در

 که 6000 در ها مدرسه کتابداری هموسس المللیبین اندیشیهم در .پردازندمی فعالیت به آمریکا متحده هایایالت

 .شد خالصه اینگونه المللیبین همدرس یک هایمالک شد، برگزار ایتالیا در

 ؛المللیبین هایمدرسه میان در آموزدانش آموزش انتقال امکان 

 (؛عمومی و دولتی های مدرسه به نسبت باالتر نرخی با) شونده جابجا جمعیتی 

 ؛زبانیچند و ملیتیچند آموزیدانش جمعیت 

 ؛المللیبین درسی هبرنام 

 ؛المللیبین هگواهینام 

 ؛چندملیتی و شونده جابجا معلمان جمعیت 

 ؛محدودیت بدون نام ثبت 

 دیگر زبان چند یا یک یادگیری به آموزان دانش الزام و تدریس برای فرانسه یا انگلیسی زبان. 

سال تنظیم و تعریف شده است  32تا  33 برای دانش آموزان (MYP)1بطور کلی دوره برنامه آموزشی متوسطه 

ها، بر تشویق و تقویت درک مفاهیم و بکارگیری آنجانبه گرا استوار است. تأکید این برنامه و بر آموزش همه

ای طراحی باشد. این برنامه بگونهآموزان میهای یادگیری در دانشبخشی به روشانتقادی و بهبود و عمق تفکر

های ارتباطی، درک میان فرهنگی و دلمشغولی و توجه به مسائل جهانی و علمی قرن شده تا در طی آن مهارت

                                                           
1 The IB Middle Years Programe 



 
 

المللی ای ورود به دوره دیپلم بینآموزان را بردانش MYPآموزان ارتقاء یابد. همچنین دوره در دانش 63

(DP) کند.آماده می (Fry, 2007: 131- 150) 

 کمبریجنظام مدارس  .3

کند تا کند و به آنان کمک میزندگی آماده می ایرا بر آموزان مدارسالمللی کمبریج دانشامتحانات بین

المللی مدارک بین .برای یادگیری دست یابندای را در خود ایجاد نمایند و به اشتیاقی پایدار کنجکاوی آگاهانه

 ای از شود و طیف گستردهها و کارفرمایان جهان به رسمیت شناخته  میکمبریج توسط بهترین دانشگاه

دهد. به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی، منابع های آموزشی و شغلی را در اختیار دانش آموزان قرار میگزینه

ها و استعدادهای تواند باعث شکوفایی قابلیتشود که میآموزشی با کیفیت باال میهای صرف برنامهکمبریج 

نماید. این المللی را تأمین میها و مدارک کمبریج استانداردهای جهانی آموزش بینبالقوه فراگیران شود. برنامه

ت تحصیلی دارد و از شود که ریشه در دقت و توجه به جزئیاها توسط کارشناسان موضوعی تولید میبرنامه

 گیرد. نتایج جدیدترین تحقیقات آموزشی بهره می

کند و های کمبریج بستر محکمی را برای پیشرفت فراگیران از یک مرحله  به مرحله بعد ایجاد میبرنامه

مدارک خود را بر اساس راهنمای عملی و شود و از طریق منابع یادگیری و یاددهی به خوبی حمایت می

کمبریج به عنوان موسسه اعطا کننده مدرک توسط آف کوال )دفتر مقررات  .دبخشمبریج توسعه میرویکرد ک

. دشوبخشی میهای اعطاء کننده مدرک در انگلستان است اعتبارکننده سازمانکه تنظیم (مدارک و امتحانات

جهان برای ورود به آینده  کشور 320مدرسه در  30000ساالنه در حدود یک میلیون نفر از فراگیران کمبریج از 

 شوند. المللی از کمبریج آماده میبا آموزش بین
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 ج یمزایای کمبر

در زمینه رهبری  باالکه دارای شهرت  شودبا سازمانی ارتباط برقرار می با انتخاب کمبریج در واقع 

کند و در عین حال به تقویت جایگاه مدرسه کمک می کمبریجالمللی است. شهرت و خوش نامی آموزشی بین

 شود. میتبدیل به بخشی از جامعه جهانی یادگیری کمبریج 

سازی عالی برای دانشگاه، اشتغال و زندگی دارای های کمبریج به خاطر آمادهها و صالحیتبرنامه

 ای است. اثبات شده عملکرد

د نیاز برای پیشرفت به های تحصیلی مورساالنه چندین هزار نفر از فراگیران کمبریج به پایهبطوریکه 

ها و یابند. دانشگاههای پیشرو و کارفرمایان در سراسر جهان صالحیتسوی دانشگاههای منتخب دست می

شناسند. به کنند و به رسمیت میگذاری میمدارک کمبریج را به عنوان شاهدی بر توانایی تحصیلی ارزش

جو هستند برای نفس، مسئول، متفکر، نوآور و مشارکت همراه مدارس، فراگیران کمبریج را که دارای اعتماد به

 . شوندآماده می موفقیت در دنیای مدرن که با سرعت در حال تغییر است را تجهیز و

 فراگیران کمبریج 

های رویکرد کمبریج این است که از مدارس حمایت کند تا آن گروه از فراگیرانی را که دارای ویژگی

 ذیل هستند را توسعه بخشد: 

 ؛اطالعات و نظرات خود و دیگران هستند دارای اعتماد به نفس در استفاده  از  

 ؛کنندنسبت به خود مسئول و نسبت به دیگران پاسخگو و با احترام رفتار می  



 
 

 ؛به عنوان یک فراگیر متفکر هستند و توانایی دارند یادگیری خود را توسعه دهند  

 ؛ندو مجهزآماده  ،های جدید و آتی نوآوربرای چالش  

 ؛از نظر هوشی و اجتماعی فعال و آماده ایجاد تفاوت و تغییر در جهان هستند  

 اندهای اندیشیدن مستقلدانش آموزان کمبریج دارای درک عمیقی از موضوعات و مهارت . 

 های کمبریج ها و صالحیتبرنامه

 های کمبریج به شکل دقیقی طراحی شده است تا فراگیران را فعال سازد و ها و صالحیتبرنامه

 های استواری را برای دستیابی به سطوح باالی موفقیت تحصیلی  و فردی فراگیران فراهم نماید. شالوده

دهد تا مسیر مشخص و اجازه می و به فراگیرانهای کمبریج روندی رو به پیشرفت دارد برنامه

های سالگی طی نمایند. چهار مرحله کمبریج  بدون وقفه از سال 30تا  1ی موفقیت از سن روشنی را برا

دانشگاهی ادامه دارد و هر مرحله برروی توسعه فراگیران در مرحله قبلی ابتدایی تا متوسطه و پیش

 شود. ساخته می

اید تا  برنامه درسی نمنماید و این امکان را فراهم میکمبریج  انعطاف و تنوع الزم را فراهم می

این انتخاب وجود دارد که هر کمبریج مطابق با نیازها و توانایی های فراگیران تهیه شود. در کمبریج 

یژه تمرکز یا بر یکی از آنها به طور و وها را برای هر مرحله ارائه ها و صالحیتد برنامهتوانمی مدرسه

 د. نمای

 استآزاد  هر مدرسههای درسی سازگار است به طوری که ها با سایر برنامهها و صالحیتبرنامه

متناسب باشد. هنگامی  و کشورش های مدارسکه با ارزش که یک برنامه درسی منحصر به فرد بسازد
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و رهنمودهای الزم در خصوص  شودحمایت می آند از شوعضو مدارس کمبریج مییک مدرسه که 

 د. به آرامی دوره گذار را  طی نمای دشود به طوری که بتوانمی ارائه آنهای کمبریج به نحوه اجرای برنامه

چهار حوزه که به طور دقیق برای نیازهای فراگیران و معلمان کمبریج طراحی شده است  در

 . گرددحمایت های جامعی ارائه می

 :های فراگیران را توسعه برنامه درسی دانش، بینش و مهارت حوزه برنامه درسی 

 بخشد. برنامه درسی کمبریج اهداف روشنی را برای فراگیران و معلمان تعیین کرده است. می

 :کند تا حمایت و راهنمایی به معلمان و فراگیران  کمک می حوزه کالس درس

حداکثر توانایی خود را بروز دهند. کمبریج برای معلمان  و فراگیران منابع درسی را در سطح جهانی 

 نماید. ارائه می

 نماید. کمبریج کمبریج به فراگیران گذرنامه جهانی موفقیت ارائه میها: صالحیت

 شود. المللی میدهد که منجر به مدرک رسمی بینارزیابی معتبر، دقیق و قابل انعطافی را انجام می

 :گذاری بهترین مدارس کمبریج، معلمان و فراگیران را از طریق تبادل و اشتراک جامعه

 سازد. نظرات به یکدیگر نزدیک میها و فعالیت

 کمبریج ی آموزشیها: برنامه55جدول شماره 

 کمبریج پیشرفته کمبریج متوسطه دوم کمبریج متوسطه اول کمبریج ابتدایی

 ساله 30تا  32 ساله 32تا  34 ساله 34تا  33 ساله 33تا  1

 



 
 

 کمبریج ابتدایی: 

  IGCSEرتفکر به سمتدکمبریج ابتدایی روش آموزش را نه تنها در سطح ابتدایی بلکه 

برای فراگیران  شود. کمبریج ابتدایی معموالًکمبریج تغییر داده است که سرمایه بزرگی محسوب می

های ابتدایی در ها و درک فراگیران را در طول سالشود. این دوره مهارتساله ارائه می 33تا  1

 دهد. س زبان انگلیسی، ریاضیات و علوم توسعه میدر

توانید برای تطبیق دادن برنامه کمبریج ابتدایی دارای چارچوب منعطفی است که شما می

شود که به رسی با نیازهای خود از آن استفاده نمایید. در این دوره برای ارزیابی ابزاری ارائه مید

شناسایی است. همچنین به وسیله این ابزار بر پیشرفت کودکان های کودکان قابل وسیله آن آموخته

 شود. شود و به والدین گزارش داده مینظارت می

 برنامه درسی دوره ابتدایی: 

یک از  دارای اهداف مشخص یادگیری در دروس انگلیسی، ریاضیات و علوم هر -

  ؛های آموزش ابتدایی استسال

موضوعات اصلی تمرکز دارد که مبنای بسیار خوبی ها در بر توسعه دانش  و مهارت -

 ؛ی استدای مطالعات بعرب

  ؛بر توسعه سالیانه  فراگیران تمرکز دارد -

 ؛آوردهای آموزش ابتدایی فراهم میسال زمینه پیشرفت طبیعی را در طول -

المللی است و نسبت های درسی همخوانی دارد، متناسب با سطوح بینبا سایر برنامه -

  ؛های مختلف حساس استا و فرهنگبه نیازه
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ای که زبان برای فراگیرانی که زبان اول آنها غیر انگلیسی است مناسب است به گونه -

 ؛انگلیسی به عنوان برنامه درسی زبان دوم اختیاری است

هایی استفاده نمایید که با کند که از بخشمسیرهای اختیاری را به شما پیشنهاد می -

  ؛تناسب بهتری دارد نیازهای فراگیران شما

 نماید. المللی را فراهم میهای بینبرای مدارس امکان مقایسه با محک -

 

 ایست بازرسی کمبریج ابتدایی: 

 ج ابتدایی  یرآخر کمب ایست بازرسی کمبریج آزمونی است که در پایان سال

آزمون های انگلیسی، ریاضیات و علوم فراگیران از درس وشود برای فراگیران برگزار می

های زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم از طریق سازمان خواهر یعنی شود. آزمونگرفته می

 ؛شودارزیابی زبان انگلیسی کمبریج برگزار می

 برنامه درسی انگلیسی و  4-2ها، دانش و درک را در پایان مراحل مهارت

 ؛سنجدبرنامه درسی علوم از طریق آزمون می 1-2ریاضیات و مراحل 

 زنی ها در کمبریج فراهم ساختن امکان محکهای آزمونیکی از مشخصه

 ؛المللی استعملکرد فراگیران در سطح  بین

  فراگیران یک گزارش موفقیت و یک گزارش بازخورد تشخیصی دریافت

  ؛کنندمی



 
 

 طه با برنامه دهد که چگونه یک فراگیر در رابگزارش بازخورد نشان می

مقایسه با سایر فراگیرانی که در آزمون در  خود، کل مدرسه و در، گروههای یادگیری درسی

  ؛اند عمل کرده استسراسر دنیا شرکت کرده

 های کند تا بر عملکرد گروه و فرد نظارت نماید و برنامهبه معلمان کمک می

 یادگیری را مدیریت نماید.  

 کمبریج متوسطه اول:  

ساله طراحی شده است. این دوره  34تا  33سنین کمبریج متوسطه اول معموال برای فراگیران 

های دوره کمبریج ابتدایی است. با وجود این برای ورود به کمبریج متوسطه اول مبتنی بر پایه

 وره کمبریج ابتدایی ضرورتی ندارد. دگذراندن 

ها و درک فراگیران را در دروس  انگلیسی، ریاضیات و علوم کمبریج متوسطه اول مهارت

بخشد. این دوره چارچوب منعطفی را برای شما ه سال اول آموزش متوسطه توسعه میبرای س

توان از آن برای تولید یک برنامه درسی مطابق با نیازهایتان استفاده کنید. دوره کند که میفراهم می

 های آموزشی است. متوسطه اول کمبریج  زمینه آمادگی برای کمبریج متوسطه دوم و سایر نظام

 یج متوسطه دوم: کمبر

ساله طراحی شده است. این دوره  32تا  34برای فراگیران سنین  کمبریج متوسطه دوم معموالً

های دوره کمبریج متوسطه اول است. با وجود این برای ورود به کمبریج متوسطه دوم مبتنی بر پایه

 گذراندن دوره ی کمبریج متوسطه اول ضرورتی ندارد. 
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( IGCSEمل کمبریج گواهی عمومی بین المللی  آموزش متوسطه )کمبریج متوسطه دوم شا

   Oساله است و کمبریج سطح  32تا  34گروه سنی المللی جهان برای که معروفترین گواهی بین

ینه امادگی مالمللی طراحی شده است. هردو مورد فوق زاست که به طور ویژه برای یک مخاطب بین

نماید. سرفصل های آموزشی را فراهم میپیشرفته یا سایر نظامفراگیران برای ورود به کمبریج 

مطالب ارائه شده در هر موضوع درسی با استفاده از رویکردهای یادگیری فراگیر محور و پرسش 

هایی را که فراگیران به دست محور تدوین شده است. این سرفصل ها دانش، درک و مهارت

 کند. زیابی آنها را بیان میکند و نحوه ارخواهند آورد را توصیف می

   :IGCSE))کمبریج 

ورودی  000000سال است که ایجاد شده است. این کمبریج ساالنه بیش از  61بیش از 

به طور منظم به روزآوری و  IGCSEکمبریج . نمایدکشور  مختلف را جذب می 340جدید از 

شده است و شامل زبان و ادبیات شود و طیف گسترده ای از دوره های پربار و حمایت تمدید می

های کمبریج، علوم انگلیسی کمبریج، ریاضیات کمبریج و علوم کمبریج است. همچنین دروس زبان

انسانی و علوم اجتماعی و دوره های کسب وکار، فنی  و خالقیت کمبریج نیز در این دوره تدریس 

  .شودمی

 :  Oکمبریج سطح

  IGCSEالمللی معادل با کمبریج یک مدرک به رسمیت شناخته شده بین  Oکمبریج سطح

فراگیران را برای پیشرفت تحصیلی به سمت کمبریج   Oانگلستان است. کمبریج سطح  GCSEو 

کند. موضوعات درسی این سطح شامل زبان وادبیات پیشرفته و سایر مسیرهای پیشرفت آماده می



 
 

های کمبریج، علوم انسانی و علوم کمبریج و همچنین زبان انگلیسی، ریاضیات کمبریج و علوم

 کسب و کار و فنی و خالقیت  است.  ورهاجتماعی و د

 کمبریج پیشرفته: 

ساله است که نیازمند مطالعات پیشرفته  30تا  32کمبریج پیشرفته به طور کلی برای فراگیران 

مبتنی بر مرحله کمبریج متوسطه دوم برای آمادگی برای دانشگاه و آموزش عالی هستند. این دوره 

است، با وجود این فراگیران نیازی به تکمیل آن مرحله ندارند. برنامه درسی مرحله کمبریج پیشرفته 

 باشد. می  Aو   ASالمللی های کمبریج بینشامل صالحیت

  : Aو   ASالمللی کمبریج بین

در دانشگاههای پیشروی دنیا پذیرفته شده  Aو  ASساالنه هزاران فراگیرکمبریج بین المللی 

های یادگیری مستقل و تفکر سازنده آموزان درک عمیقی از موضوعات و همچنین مهارتاند. دانش

 هایی است که دانشگاهها ارزش باالیی برای آن قائل هستند. اینها توانمندی .آورندرا به دست می

به    ASکشد. کمبریج سطح سال طول می به طور کلی دو   Aکمبریج بین المللی سطح   

ارائه   Aالمللی سطح ای پیشرفت به سمت کمبریج بینصورت اختیاری  یا به صورت بخش حرفه

 .شودمی

  :ای کمبریجهای توسعه حرفهصالحیت

ای ای کمبریج چارچوب محکمی را برای حمایت از توسعه حرفههای توسعه حرفهصالحیت

 ((Brummitt,2007کند. رهبران فراهم می مستمر و مؤثر معلمان و
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 سیستم مدارس گولن . 9

 به هم را گولن اهلل فتح شود، می خوانده ترکیه در سیاسی اسالم پدر اربکان، الدین نجم که گونه همان

 که دینی جنبش است؛ گولن جنبش رهبر و گذار بنیان وی. خوانندمی کشور این در اجتماعی اسالم پدر عنوان

 قفقاز و مرکزی آسیای های جمهوری از ترکیه خارج در دینی مدرسه صدها و ترکیه در مدرسه صدها دارای

 (3180)طباطبائی،  .باشدمی بالکان و کنیا ،اوگاندا ،مغرب، روسیه تا گرفته

 هم و متعدد تلویزیونی های شبکه نیز و ها مجله ها، روزنامه جمله از مختلف جراید دارای جنبش این

 مراکز جهان، کشورهای از بسیاری در جنبش این. است فراوانی خیریه مؤسسات و تجاری های شرکت چنین

 اروپا اتحادیه انگلیس، در جنبش این سوی از منظمی ساالنه های همایش و ها نشست و کرده تأسیس فرهنگی

 ابعاد شود، می برگزار جهان بزرگ هایدانشگاه همکاری با که ها نشست این در. شودمی برگزار امریکا و

 جنبش تمایز نقطه. گیرد می قرار مطالعه مورد آن اجتماعی و فرهنگی های ریشه و تأثیر و جنبش این مختلف

 اش، سیاسی غیر ماهیت سبب به جنبش این که است این جهان و منطقه در اسالمی های جنبش دیگر از گولن

 .است شده رو روبه غرب استقبال با

 درگیر یکدیگر با هاخیابان در دائم طور به گراراست و گراچپ دانشجویان ترکیه، در 3020 دهه طی

 جهت جوان نسل که بود باور این بر گولن مرجان،[ فاروق] نوشته بر بنا. بودند بسته اغلب هادانشگاه. شدندمی

 .بازیابد آموزش طریق از را آن تواندمی و کرده گم را خود اخالقی

 راه 3012 سال در را خود روزیشبانه مدرسه نخستین گولن پیروان ارگیل، کتاب اطالعات بر بنا

 در مدارس. بود کشور مدارس بهترین از یکی ازمیر، در تخت 600 با هاآن مجموعه بعد، سال چند. انداختند

 .آمدند آن پی در آنکارا و بورسا استانبول، مانند ترکیه بزرگ شهرهای دیگر



 
 

 یک ابوگ، رُز هلن گفته طبق. گذاشتند دانشکده به ورود برای آمادگی هایدوره همچنین او پیروان

 شدند، دانشگاه وارد که کسانی از درصد 11 است، داده انجام گولن جنبش روی بر تحقیقاتی که شناسجامعه

 به سازیآماده هایدوره. شدند دانشگاه وارد دوره این گذراندن بدون درصد 61 تنها و گذراندند را دوره این

 .شد آینده محتمل نیروهای شناسایی برای مسیری به تبدیل سرعت

 را خود المللیبین مدرسه نخستین گولنیست بازرگانان از گروه یک 3003 سال در مرجان، کتاب طبق

 مسلمان غیر کشورهای حتی و سابق شوروی هایجمهوری در دیگر مدارسی. انداختند راه به آذربایجان در

 .آوردند بر سر ژاپن و مکزیک مانند

 دنیا هایدانشگاه بهترین از برخی از خواندند، درس گولن به وابسته مدارس در که افرادی

 حاضر که هاآن از و انداختند راه تجارت: »نویسدمی ارگیل. شدند ساکن مختلفی کشورهای در و التحصیلفارغ

 که هاییمحیط در را اسالمی رحمانی هایارزش تا کردند تالش همچنین آنان. کردند حمایت بودند، پیروی به

 .«کنند ترویج کردند،می زندگی

 طبق. شدند مختلف کشورهای در متنفذ سیاستمداران یا موفق تجار به تبدیل گولن پیروان از برخی

 .کنندمی تقدیم جنبش به را خود ساالنه درآمد از درصد 30 حدود میانگین طور به پیروان این ابوگ، نوشته

 از تواندنمی و است بزرگ پروژه یک این که گویندمی برخی: »گفت مصاحبه یک در مرجان به گولن

 من مغز از هاپروژه این که نشدم مدعی هرگز من. است درست: »افزود وی. «بیاید بیرون مذهبی عالم یک مغز

 (Gulen, 2005) .«اندبوده خداوند لطف همه هااین …اندآمده بیرون
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 از یکی کوروجان، احمد. شد نیز تربزرگ تجارت، دنیای به گولن جنبش توسعه با «بزرگ پروژه»

 و اصول با همراه که را تجاری فعالیت[ گولن] او: »گویدمی شناسد،می را او است سال 11 که گولن پیروان

 (3182)کدیور،  .«کرد تشویق باشند، خاصی هایارزش

 61 شد، تاسیس ترکیه در گولن پیروان دست به 3010 سال در که کایناک هولدینگ شرکت مثال، برای

 بانک حتی جنبش این. دارد بر در فروشی،خرده تا اطالعات آوریفن از مختلف هایحوزه در را شرکت

 (3180)طباطبائی،  .دارد را خود به مخصوص

 گولن به دانستند،می سکوالریزم نگهبان را خود که ترکیه هایژنرال ،3080 نظامی کودتای پی در

 و دولت کردن ساقط برای تالش به را گولن نداشتند، خوشی دل او مواعظ از که آنان. شدند بسیارمشکوک

 رفت پر هایترمینال برخی در «تعقیب تحت» پوسترهای مرجان، نوشته بر بنا. کردند متهم اسالمی نظام استقرار

 .داشتند قرار هاآن در گولن همچنین و گراچپ فعال چندین تصاویر که بود شده نصب ترکیه آمد و

 دولت سابق وزرای از یکی کجَجیلر، محمد گفته به اما. شد دستگیر گولن فرار، سال شش از پس

 .شد آزاد او و «شد گولن ضامن» اوزال وزیرنخست او، حزب موسسان از یکی و اوزال تورگوت

 برای عالی متحد یک او. کرد باز جهان سوی به را ترکیه که شودمی شناخته رهبری عنوان به اوزل

 بودند، شده جدا 3003 سال در تازه که را سابق شوروی ترک هایجمهوری ترکیه خواستمی که بود آمریکا

 همچنین و اوزال هایدیدگاه با کردند، تاسیس مذکور هایجمهوری در او پیروان که گولن مدارس. کند رهبری

 (3182)کدیور،  .داشت خوانیهم متحده ایاالت

 را مدارس این تاسیس آمریکا شود، جلوگیری شوروی مجدد احیاء از که آن برای: »گویدمی کججیلر

 .«کرد تشویق



 
 

 لااوز: »گفت مرجان به وی. یافت حضور او جنازه تشییع در هاساعت گولن درگذشت، اوزال که زمانی

 .«کنم گریه برایش پدرم مرگ زمان اندازه به تا شد باعث او درگذشتِ که بود شخصی تنها

 و ایستادند او پشت سکوالریست سیاستمداران برخی. داشت خود با را سیاسی ساختار حمایت گولن

 (Gulen, 2004) .دیدند سیاسی اسالمی سربرافراشتن از جلوگیری برای مهم نیرویی عنوان به را او جنبش

 

 ای زنجیره مراکز و مدارس

 جنبش. است فراگیر بسیار وی روابط شبکه و است گسترده جهان چهارگوشه در گولن جنبش دامنه

. است تلویزیونی و رادیویی هایایستگاه حتی و کاری و ایحرفه هایموسسه ها،دانشگاه مدارس، شامل گولن

 گزارش نیوزویک معروف مجله 6000 سال در. است فعال آموزش امر در بیشتر گولن جنبش جهانی، نگاه در

 را آموز دانش میلیون6 از بیش که کنندمی اداره دنیا مختلف نقاط در را بسیاری مدارس جنبش، افراد که داد

 .بودند برخوردار گولن بنیاد سوی از تحصیلی کامل بورس از آنها از بسیاری که کرده تربیت

 در مختلف کشورهای در که شودمی زده تخمین مدرسه 3000 از بیش دنیا کل در گولن مدارس تعداد

. هستند ارتباط در گولن اهلل فتح مجموعه، موسس با ارگانیک و منعطف صورت به و اند شده گسترده قاره پنج

 های جمهوری در مدارس این بیشتر اما. دارد فیلیپین و مصر و مغرب تا ترکمنستان از و چین تا گرفته تانزانیا از

 شده واقع دهند، می تشکیل را شان جمعیت بیشترین ترک نژاد که( سابق شوری جماهیر اتحاد) میانه آسیای

 فارغ هایمشخصه از یکی و دارند انگلیسی زبان به آموزش دنیا نقاط تمام در گولن مدارس همه. است

 .است انگلیسی زبان به کامل تسلط مدارس این التحصیالن

 محض به گولن مدارس آموختگان دانش که است توجه جالب: گوید می ترک گر تحلیل بای ساهین

 می اختیار در خود تخصص زمینه در را عالی های پست میانه آسیای های جمهوری در تحصیل از فراغت
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 اگر مدارس این. دارد قرار دولت نظارت تحت دارد، قرار ترکیه داخل در که گولن مدارس از دسته آن اما .گیرند

 این امتیاز و تمایز وجه اما هستند، ترکیه مدارس دیگر همانند آموزش، زمان مدت و آموزشی نظام لحاظ به چه

 دانشگاه آموختگان دانش بهترین آنها، استادان و دارند بیشتری تمرکز دین و اخالقیات بر که است این مدارس،

 مالی کمک آنها به گسترده حدی در ترک، تاجران و ندارند ای مالی مشکل هیچ مدارس این. هستند ترکیه های

 در مسلمان غیر و مسلمان از اعم زیادی، آموزان دانش و است باال بسیار مدارس این آموزشی اعتبار. کنند می

 نخبگان و پایه بلند مسئول، مقامات فرزندان و است انگلیسی مدارس این رسمی زبان. کنند می تحصیل آنها

 .شوند می مدارس این جذب معموال هم ترک

 که ام گفته بس از: گوید می وی. نیست مدارس این مالک که گوید می تأکید با همواره گولن اهلل فتح

 جنبش های فعالیت از بخشی مدارس این که است این وی منظور. ام شده خسته نیست، من مال مدارس این

 و اسالمی های ارزش ترویج میانه، آسیای در مدارس افتتاح از گولن جنبش هدف. وی شخص مال نه و اوست

 .است ترکیه فرهنگ

 و قفقاز بالکان، روسیه، میانه، آسیای کشورهای در که است درست: گوید می باره این در قاسم مصطفی

 و مصر اردن، اروپا، در جمله از جهان، کشورهای از بسیاری در نیز و داریم زیادی مدارس مغرب شمال

 های شخصیت یا محلی های نام به بلکه جنبش، نام به نه مراکز این همه اما داریم، فرهنگی مراکز عربستان

 و اسالمی های ارزش آموزش است، روشن بسیار هم ما اهداف البته که اند شده نامگذاری اسالمی برجسته

 که شود، می داده آموزش زبان سه آنها همه در و نیست اجباری چیزی هیچ ما مدارس در البته. ترکیه فرهنگ

  جمله از ترکی زبان و است اختیاری که سومی زبان و کشور همان رسمی زبان انگلیسی، زبان: از عبارتند

 (3180)طباطبائی،  .است اختیاری هایزبان



 
 

 دهند، نمی اسالم نام به را تشکیالتی هیچ فعالیت اجازه میانه، آسیای های جمهوری که رو آن از

 کنند می پرهیز سیاسی یا دینی، های حساسیت برانگیختن از و کنند می فعالیت احتیاط با گولن مراکز و مدارس

 .کنند کار موجود قوانین چارچوب در که است این بر آنها سعی و

 منتهی معاصر جهان در آنان ادغام به که بگیرند پیش در را آموزشی باید مسلمانان: است معتقد گولن

 و سیاسی نظام در مسلمانان پررنگ حضور از رو این از و فراگیرند را جدید علوم و آوری فن باید و شود می

 با که گوید می و اروپاست اتحادیه به ترکیه پیوستن جدی مدافعان از وی. کند می حمایت جهانی اقتصادی

 اما. کرد حفظ را کدام هر طبع باید و آمیخت در دنیا با را دین نباید زیرا است؛ مخالف اسالم دین کردن سیاسی

 سیاسی نفوذ زیرا نیست؛ دور سیاست عرصه از حقیقتا او که معتقدند ترکیه الئیک جریان یعنی گولن؛ مخالفان

 .است شده آشکار انتخابات در توسعه و عدالت حزب از حمایت جریان در گذشته سال پنج در او

 حمایت ای سیاسی حزب هیچ از آماده و مهم تشکیالتی عنوان به ما: گوید می پاسخ در قاسم مصطفی

 از ما جنبش اعضای بیشتر که است درست حال این با دهند، می رأی بخواهند که هر به هوادار افراد. نکردیم

 اند داده رأی توسعه و عدالت حزب به کنون تا گذشته

 ی اخیرکودتا از پس گولن مدارس وضعیت

 دلیل به را کشور این در خصوصی آموزشی سازمان و مؤسسه 3200 بر بالغ ترکیه آموزش وزارت

 مدرسه 012 علیه قضایی اقدام به دست ترکیه دولت مقامات. کندمی تعطیل گولن اهللفتح جنبش با ارتباط

 گولن اهلل فتح سازمان توسط شدن اداره ظن به خصوصی مؤسسه 684 و دانشجویی خوابگاه 440 خصوصی،

 اتحادیه 30 خیریه، سازمان و بنیاد 3660 خصوصی، مدرسه 3041 اردوغان توسط شده صادر حکم طبق.  اندزده

 .اندشده تعطیل گولن اهللفتح با ارتباط اتهام به پزشکی مؤسسه 11 و دانشگاه 31 تجاری،



67 
 

 پاکسازی هدف نافرجام کودتای از پس که است بوده مراکزی ترینمهم از ترکیه آموزشی سیستم

 الخروجممنوع را کشور این دانشگاه استادان تمامی این از پیش اردوغان. است گرفته قرار ترکیه دولت گسترده

 این در که پرسنلی از تن 311 و هزار 61 کار مجوز ترکیه آموزش وزارت مقامات همچنین بود کرده اعالم

 را اندشده منصوب آنها اداره برای متولیان هیئت اعضای قالب در که کسانی جمله از گولن با مرتبط مدارس

 ترکیه دولتی هایرسانه همچنین. هستند روروبه خصوصی مدارس دیگر در کار ممنوعیت با آنها و اندکرده باطل

 گفته. است شده دولتی هایدانشگاه رؤسای استعفای خواستار کشور این عالی آموزش شورای کردند اعالم

 به متهم دولت طرف از افراد این اکثر. است نفر 111 و هزار هادانشکده و هادانشگاه رؤسای این تعداد شودمی

 . اندشده گولن اهللفتح از طرفداری و حمایت

 :شودمی خالصه زیر موارد در آموزشی فوق هایتفعالیانجام  از گولن هدف

 ایران چون دیگری کشورهای که این از قبل تربیت و تعلیم جهت کشور از خارج در مکان تأسیس ـ 3

 ؛کنند پر را خالء این

 نشانه اکنون هم از که کرد خواهند اداره را کشور این سال 31 ـ 30 از پس که برتری نسل پرورش ـ 6

 ؛خورد می چشم به آن های

 ؛هترکی از تبلیغ برای غمبل پرورش ـ 1

 .اقتصادی های همکاری برای زمینه، ایجاد و ها تمل بین همبستگی ایجاد ـ 4

 

 گولن آموزشی های فعالیت

 همه به آموزشی و عمومی خدمت" برای سرویسی اندازی راه به اقدام شخصی مالی تمکن با گولن

 و اند شده جذب تدریج به سرویس این در خدمت برای بسیاری افراد که است کرده میالدی 10 دهه از "مردم



 
 

 مجموعه این امروزه. نمودند فراهم تشکل این برای عظیم بنیادی خود پشتیبانی و مالی کمک با سالها طی در

 ترکیه عمدتاً - دنیا مسلمانان از زیادی بسیار افراد همکاری با است، معروف "گولن جنبش" به که بزرگ بسیار

 تا هزار صد چند اما است، متفاوت بزرگ بنیاد این در حاضر افراد تعداد مورد در زنی گمانه. شود می اداره -ای

 عمدتاً بنیاد این در همکار افراد. است شده ذکر المللیبین بزرگ پروژه این همکاران عنوان به نفر میلیون 4

 گولن جنبش. هستند مختلف های زمینه در کرده تحصیل افراد و نگاران روزنامه تجار، معلمان، آموزان، دانش

 .است تلویزیونی و رادیویی های ایستگاه حتی و کاری و ای حرفه های موسسه ها، دانشگاه مدارس، شامل

 البته است، دانشگاه به ورود برای آمادگی های دوره اندازی راه ترکیه در گولن مهم اقدامات جمله از

 ثروتمند افراد این آناتولی منطقه در. کنند می ایجاد را مؤسسات این گولن تشویق با داران سرمایه گفت توان می

 حتی و نمایند می گولن جریان به زیادی بسیار مالی های کمک ها آن. شناسند می "آناتولی ببرهای"  نام  به را

 .کنند می گولن حرکت های فعالیت وقف را خود درآمد درصد 60 تا 1 بین شود می گفته

 نیوزویک معروف مجله 6000 سال در. است فعال آموزش امر در بیشتر گولن جنبش جهانی، نگاه در

 دانش میلیون دو از بیش که کنند می اداره دنیا مختلف نقاط در را بسیاری مدارس جنبش، افراد که داد گزارش

 تعداد. بودند برخوردار گولن بنیاد سوی از تحصیلی کامل بورس از آنها از بسیاری که کرده تربیت را آموز

 در که شود می زده تخمین مدرسه 3000 از بیش دنیا کل در و مدرسه 100 ترکیه داخل در گولن مدارس

 اهلل فتح مجموعه، موسس با ارگانیک و منعطف صورت به و اند شده گسترده قاره پنج در مختلف کشورهای

 مشخصه از یکی و دارند انگلیسی زبان به آموزش دنیا نقاط تمام در گولن مدارس همه. هستند ارتباط در گولن

 .است انگلیسی زبان به کامل تسلط مدارس این التحصیالن فارغ های
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 افراد بلکه مسلمانان و تبارها ترک تنها نه شده موجب دنیا نقاط در مدارس این باالی آموزشی کیفیت

 ثبت به نسبت( خداوند به اعتقاد بی افراد حتی یا) دیگر ادیان پیروان یا مسیحی از اعم مختلف کشورهای بومی

 از گیری بهره با مستقیم غیر صورت به گولن مدارس واقع در. کنند اقدام مدارس این در خود فرزندان نام

 .دارند اسالم شریعت از دلپذیر و معتدل تصویری که پرداخته نسلی تربیت به باال، آموزشی کیفیت

 

 گولن جنبش آموزشی مراکز و مدارس

 ترکیه-3

 و است آموزشکده 824 و هزار سه رسمی ارقام طبق ترکیه سطح در جماعت این های آموزشکده شمار

 متفاوتی ارقام اخیر های سال در. دارند اشتغال ها آموزشکده این در آموزگار هزار 21 به نزدیک شود می گفته

 سال در دالر میلیارد 1 تا میلیارد 6/1 از ها آموزشکده به آموزان دانش والدین پرداختی وجوه میزان مورد در

 بسیار ارقامی ها آموزشکده این در خود فرزندان آموزش برای والدین پرداختی ارقام مشخصاً ولی شود می ذکر

 .است باالتر

 آذربایجان ـ 6

 گردیده احیاء یا احداث آذربایجان کشور در مسجد 3100 شوروی، جماهیر اتحاد فروپاشی از بعد

 .است گرفته صورت ترکیه جمهوری جانب از نفوذ و اهتمام بیشترین خصوص این در که شود می ادعا. است

 آذربایجان به را نفر دو بود، بحران دچار روسیه سراسر که 3000 سال در: »گوید می گولن اهلل فتح

 «.بودند مواجه جانی و جدی خطر با ها آن که شرایطی در. کردیم اعزام



 
 

 و کرد آغاز «قفقاز دانشگاه» نام با را خود فعالیّت 3001 سال در کشور این در گولن اهلل فتح دانشگاه

 در نام ثبت برای تقاضا هزار 1 حدود ساله همه. شوند می تحصیل به مشغول آن در دانشجو 110 از بیش ساالنه

 .دارند دانشگاه این در تحصیل ی ادامه شانس ها آن از %30 فقط و رسد می دانشگاه این

 سیبری ـ 1

 .است یافته ترکیب مختار خود جمهوری 31 از است وابسته روسیه فدارسیون به که امروز سیبری

 نئوسیبریسکی. دارند اشتغال تربیتی و آموزشی فعالیّت به آن جمهوری ده در گولن اهلل فتح دوستان

 عالوه. کنند می تکلم خود مادری زبان مثل را ترکی زبان روسی کودکان آن در که است شهری سیبری پایتخت

 مراجعه فرهنگی مراکز به ترکی زبان یادگیری برای نیز بزرگساالن اندازه همین به شهر این آموز دانش پانصد بر

 .مشغولند ترکی زبان تدریس به نئوسیبریسکی دولتی دانشگاه در ترک معلمان. کنند می

 آموزان دانش این ی همه و گردید فراهم ترکیه از روسی آموز دانش 100 بازدید ی زمینه قبل سال چند

 به خود فرزندان سخنان تأثیر تحت که رسید رتبه عالی دولتمردان و اولیاء به نوبت سپس. شدند ترکیه شیفته

 .کردند می صحبت کشور این از تاب و آب با ترکیه از بازگشت در و آمدند ترکیه

 ترکمنستان ـ 4

 التحصیل فارغ 106 از و است شده تأسیس آموزشی ی مؤسسه 60 سال 1 مدت ظرف کشور این در

 .شوند دانشگاه وارد توانستند ها آن از %02 آموزشی، مؤسسات این

 مدال دو کسب به موفق شناسی زیست جهانی المپیاد در گولن اللّه فتح مدارس ترکمنی آموزان دانش

 به مشغول ترکیه های دانشگاه در ترکمنستان دانشجوی 1200 حاضر حال در. اند شده نقره مدال دو و طال

 .هستند تحصیل



71 
 

 ازبکستان ـ 1

 دستگاه 436 و آزمایشگاه 13 دارای که آموزشی مجتمع 38 میالدی 3006 ـ 01 تحصیلی سال در تنها

 .گردید احداث ازبکستان در دالر میلیون 1/33 هزینه با است رایانه

 ازبکستان مدارس ترین برگزیده از آموز دانش 1100 با ترک آموزشی مؤسسات امروز سال 2 گذشت با

 .اند شده دانشگاه وارد آن التحصیالن فارغ از %04 و شوند می محسوب

 بوسنی ـ 2

 فقط نمونه عنوان به. اند شده احداث بعد به 3001 سال از که دارند فعالیّت بوسنی در ترک کالج سه

 ـ بوسنی خاک از عثمانی که آن از پس قرن یک. است مربع متر 10000 سارایوو ی مدرسه اعیانی مساحت

 .شود می خوانده زیبا سرزمین این در مجدّدا ترکان ملی سرود کشید، عقب هرزگوین

 افغانستان ـ1

 کشور، این آینده اداره برای جدید نسل از کارآمد نیروهای فقدان و افغانستان در طالبان سقوط از بعد

 شهر شش در “افغان ترک مدارس” عنوان با مدارسی تاسیس به شروع ترکیه دولت حمایت با گولن جنبش

 در رایگان دانشگاهی تحصیل امکان و اخالقی تربیت آموزش، کیفیت سبب به مدارس این. نمود افغانستان

 این به ورود برای جامعی کنکور ساله هر و شده مواجه افغانستان جامعه شدید استقبال با بودن، ممتاز صورت

 در الهیات و فارسی پشتو، زبان آموختن برای را پسر و دختر دهها سالیانه این بر عالوه. گرددمی برگزار مدارس

 تاسیس برای کادرسازی حال در آنها رسد می نظر به. است کرده اعزام افغانستان به کابل و هرات های دانشگاه

 را دانشجو 100 حدود  المللی بین اعانات از استفاده با ساالنه افغانستان. است افغانستان در بومی دانشگاهی



 
 

 فعالیّت انجام مشغول جنگ رغم علی گولن اهلل فتح کالج چهار کشور این در. فرستد می ترکیه به تحصیل برای

 .هستند

 تاجیکستان ـ 8

 آموزگار نفر 611 آموز،دانش نفر پانصد و هزار 6 باالی که است شده دایر مدرسه 2 تاجیکستان در

 .باشندمی ترک مدیران از تن 1 همراه به آنان از نفر  12 اینکه ضمن. دارند

 دیگر مدارس و ها دانشگاه -0

 سلطان نور و دمیرل سلیمان سوی از شکوهی با مراسم طی 3002 سال در قزاقستان المللی بین دانشگاه

 و تربیتی اقتصادی، اداری، علوم های رشته در دانشجو 460 دانشگاه این در. شد افتتاح قزاقستان در نظربایف

 .کنند می تحصیل مهندسی

 پاک المللی بین مدرسه و کالج مغولستان، در ساختمان و راه عالی مدرسه قرقیزستان، در االداغ دانشگاه

 و اداری و اقتصادی علوم دانشکده داغستان، در انستیتو بلغارستان، در اسالمی انسیتوی پاکستان، در ترک ـ

 .باشند می گولن اهلل فتح مدارس و ها دانشگاه دیگر از لندن مریدین کالج و شرقیات دانشکده

 

 گولن اهلل فتح مدارس عام مقررات

 مدارس این باشد، می اختیاری صورت به ترکی زبان و است انگلیسی زبان به آموزش گولن مدارس در

 به را دینی های ارزش و اخالق مدارس این معلمان است معتقد گولن نیستند، دینی مدارس وجه هیچ به

 انتظار آموزگاران از هستند، سکوالر مدارس این آنکه با. دهند می آموزش  آموزان دانش به مستقیم غیر صورت

 را طالق و الکلی مشروبات نوشیدن کشیدن، سیگار مانند رفتارهایی و باشند الگو آموزان دانش برای که رود می

 .کنند تقبیح
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 مدارس این انداز چشم گفت بتوان شاید باشد، می ترکیه آموزشی نظام تایید مورد که مدارس این

 منافاتی  سکوالریسم و اسالم میان گولن است، اسالمی کارانه محافظه های آموزه و ترکیه سکوالر های اندیشه

  دانشگاه استانبول، در فاتح دانشگاه به جمله از که شده تاسیس نیز هائی دانشگاه مدارس، بر عالوه. بیند نمی

 در. نمود اشاره توان می مرکزی آسیای های جمهوری در هایی دانشگاه و عراق در نور دانشگاه باکو، در قفقاز

 .شد آن وارد گولن جریان که بود جایی اولین آذربایجان جمهوری شوروی فروپاشی از بعد واقع

 این که امگفته بس از: گویدمى وى. نیست مدارس این مالک که گویدمى تأکید با همواره گولن اهلل فتح

 اوست جنبش هاىفعالیت از بخشى مدارس این که است این وى منظور. امشده خسته نیست، من مال مدارس

 فرهنگ و اسالمى هاىارزش ترویج میانه، آسیاى در مدارس افتتاح از گولن جنبش هدف. وى شخص مال نه و

 .است ترکیه

 نامگذارى اسالمى برجسته هاىشخصیت یا محلى هاىنام به بلکه جنبش، نام به نه مراکز این همه اما

 داده آموزش زبان سه آنها همه در و نیست اجبارى چیزى هیچ خودشان گفته به گولن مدارس در البته. اندشده

 از ترکى زبان و است اختیارى که سومى زبان و کشور همان رسمى زبان انگلیسى، زبان: از عبارتند که شود،مى

 .است اختیارى هاىزبان جمله

 دهند،نمى اسالم نام به را تشکیالتى هیچ فعالیت اجازه که میانه آسیاى هاىجمهورى در مثال طور به

 و کنندمى پرهیز سیاسى یا دینى، هاىحساسیت برانگیختن از و کنندمى فعالیت احتیاط با گولن مراکز و مدارس

 .کنند کار موجود قوانین چارچوب در که است این بر آنها سعى

 :کنند می رعایت را ذیل موارد گولن اهلل فتح مدارس

 ؛فیه متوقف کشور در جاری آموزشی مقررات اجرای ـ3



 
 

 ؛برانگیز حساسیت موارد و مسایل حذف ـ 6

 ؛تاریخی و هنری فرهنگی، مشترکات توسعه و تقویّت ـ 1

 .فیه متوقف کشورهای ملی سنن و عالیق و پرچم به احترام رهبران، مدح ـ 4

 بهترین التحصیالن فارغ میان از است، نفر هزار چهار بر افزون تعدادشان امروزه که مدارس این معلّمان

 علمی تحصیالت است، سال 11 تا 61 بین سنشان که معلّمان این ی همه. اند شده انتخاب ترکیه های دانشگاه

 .باشند می آشنا انگلیسی زبان با و داشته توجّهی قابل

 

 فرهنگی های فعالیت

 ترکیه در که زمان روزنامه جمله از دارد، خود به وابسته های رسانه و تشکیالت همچنین گولن جریان

 خبری بخش که یولو سامان شبکه شود، می چاپ مختلف های زبان به و است برخوردار باالیی بسیار تیراژ از

 روزنامه و نویسندگان بنیاد همچنین اکسیون، و سیزنتی های مجله جیهان، خبرگزاری مهتاب، شبکه دارد،  نیز

 .است شده تاسیس گولن حامی افراد توسط که ترکیه نگاران

 مرکزی آسیای نشین ترک های جمهوری ترکیه، از خارج در گولن آموزشی های فعالیت خصوص در

. شد تاسیس آنجا در بار اولین شوروی فروپاشی از بعد گولن های دانشگاه و مدارس  هستند، اولویت در

 .باشد می آفریقا قاره در آن از بعد و است عثمانی امپراتوری میراث که است بالکان وی بعدی اولویت

 ترکی زبان المللی بین المپیادهای برگزاری فرهنگی های فعالیت حوزه در گولن دیگر مهم اقدامات از

 گولن مدارس معلمان و آموزان دانش بین مختلف های رشته در که است فرهنگی عظیم رخداد یک این و است

 المپیاد این وارد فرایند یک طی اند آموخته ترکی زبان گولن مدارس در که آموزانی دانش همه. شود می برگزار

 .شد برگزار ترکیه شهرهای در اخیرا هم المپیاد یازدهمین شود، می برگزار ترکیه در که شوند می
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 معنوی و مادی های حمایت

 سوی از معنوی و مادی های حمایت به نیاز کشور از خارج و داخل در مدارس گسترش و افتتاح برای

 محور دو در را گولن های فعالیت از معنوی و مادی های حمایت. است اقتصادی مؤسسات نیز و کشور سران

 :گیریم می پی زیر

 :مالی های حمایت: الف

 این. گردید تأسیس ترکیه در هایی شرکت یابند، می گسترش جهان قاره پنج در که مدارسی افتتاح برای

 را الزم مجوز کرده، مراجعه ترکیه ملی آموزش وزارت به کشور از خارج در مدرسه افتتاح برای ها شرکت

 .کنند می دریافت

 اهلل فتح که اند زده مختلفی های شرکت تأسیس به دست مدارس افتتاح برای گولن اهلل فتح دوستان

 ویژه به و خصوصی و دولتی نهادهای مؤسسات، بنیادها، ها، شرکت مالی و انسانی منابع از استفاده با گولن

 آسیای در آن مرکز 310 که تبلیغی و علمی آموزش مرکز 600 جهان کل در است، توانسته اقتصادی مراکز

 .هستند تحصیل به مشغول ها آن در محصل هزار 14 که دهد تشکیل مَدرَس 3400 با ـ است مرکزی

 عمدتا آموزشی، موسسه دوهزار از بیش او.  است  گولن آقای مطلوب شعار «مسجد از پیش مدرسه»

 برگزاری و «پاریس گردهمایی» مانند هایی گردهمایی.  دارد کشور 340 در خوب، درسطح هایی دبیرستان

 برخی کنار در( فقر تبعیض، اشتغال،) اجتماعی مسایل یا ها فرهنگ و مذاهب بین گفتگو درمورد هایی نشست

 میلیارد 10 از بیش جنبش این مالی منابع. است گولن جنبش های فعالیت جمله از خیرخواهانه های فعالیت

 پشتوانه دارای پیمانکاران «جدید اسالمی متوسط طبقه» ازسوی منابع ازاین مهمی بخش.  است شده برآورد دالر

 آقای افکار نوبودن از اند، یافته قدرت 3080 دهه های ازسال که اینان. شود می تامین آناتولی کار محافظه و



 
 

 کند، می پیشنهاد را جهان و زمان با شده داده تطبیق اسالم یک با بازار اقتصاد و اسالمی اخالق اتحاد که گولن،

 .کنند می استقبال

 :معنوی های حمایت ـ ب

 ها حمایت این با و. است بوده برخوردار ترکیه جمهوری سران معنوی حمایت از همواره گولن اهلل فتح

 . شود نایل موفقیت به سریعتر است، توانسته

 آموزش گولن المللی بین جایگاه

 از یکی که است بوده خوبی بسیار رابطه پیشرفته دنیای و غرب جهانی، جامعه با گولن اهلل فتح رابطه

 .است شده چنین این آموزشی مراکز اندازی راه و او روی میانه تفکر گیری شکل در مهم عوامل

 براساس را جوانان باید که است باور این بر و داند می خود حرکت اساس و پایه را آموزش گولن

 و ترکیه در شوند می التحصیل فارغ گولن مدارس از که افرادی. داد پرورش مدرن و روز تکنولوژی آخرین

 600 مرز از آسیا در سال 4 ـ 1 ظرف نتوانستیم ما گوید، می او. شوند می وی افکار مروج ترکیه از خارج

 هزار چهل گویند، می سخن ترکی زبان به که انسانی میلیون دویست تعداد بر ساله همه ولی کنیم تجاوز مدرسه

 در ترکیه تبلیغ به داوطلب میسیونرهای عنوان به نفری هزار چهل جدید نسل این. شود می افزوده نفر

 .زنند می دست جهان چهارگوشه

 مثل توانند می شوند، می گسیل جهان اطراف به تعلیم برای ترکیه از که معلّمانی گولن عقیده به

 میان همبستگی تأمین ضمن و باشند خود مأموریت محل کشور و ترکیه میان پلی کرده، وظیفه انجام دیپلمات

 عظیم نهاد فعالیّت امروز گولن اهلل فتح. آورند فراهم نیز را اقتصادی های همکاری برای الزم زمینه ها، ملّت
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 می رهبری است ترکیه از خارج و داخل در خوابگاه و دانشگاه کالج، مدرسه، 100 شامل که را اش آموزشی

 .کند

 آن تا گردید آغاز ازمیر( مانالر یا) کالج تأسیس با گولن اهلل فتح مدارس گسترش و افتتاح صعودی سیر

 تا سیبری از جهان کشور 16 سطح در ترکیه، جغرافیایی محدوده از خارج در مدارس این امروزه که جا

 .است یافته گسترش پاکستان تا قزاقستان از و جنوبی آفریقای تا انگلستان از رومانی، تا البانی از مغولستان،

 وقت جمهور رئیس اوزال تورگوت لیبرالی های سیاست با 3080 سال در مدارس، گشایی باز مورد در

 در دبیرستانی ابتدا گولن 3086 سال در و گردد می فراهم خصوصی مدارس گشایی باز برای تسهیالتی ترکیه،

 از خارج در. شوند می تاسیس نیز شهرها سایر در بعدها مدارس این البته. کند می تاسیس ازمیر و استانبول

 کشورهای برخی در حتی و آفریقا شمال بالکان، در سپس نشین ترک های جمهوری در ابتدا مدارس نیز ترکیه

 .گردند می تاسیس غربی

 اجازه عربستان و ایران در گولن جریان مکرر های درخواست و ها تالش وجود با است ذکر به الزم

 خارج در مدارس این که زمانی ترکیه وقت وزیر نخست اجویت بولنت. است نشده داده مدارس این به تاسیس

 و کند می اشاره سمدار این زیاد اهمیت به 6000 سال در اقتصاد جهانی اجالس در شدند، بازگشایی ترکیه از

 .نماید می ارزیابی کشورها سایر حتی و ترکیه به فرهنگی خدمات منشا را آن

 

 

 



 
 

 

 

 

 سوم فصل

 

 ایرانی مدارس هایفعالیت محیطی تحلیل

 و قوت تهدیدها،و  فرصت قالب در کشور از خارج

 (SWOT) هاضعف
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باشد و با آن کشور می آموزشهای زمامداران در هر کشوری موضوع جا که امروزه یکی از دغدغهاز آن

ریزی در در نظام برنامه آموزشعنایت به این مطلب که انقالب اسالمی، انقالبی کامالً فرهنگی است؛ اهمّیت 

ریزی ای در خصوص امکان یا عدم امکان برنامهباشد. در این فصل، با ذکر مقدمهسطح کالن کشور دوچندان می

ها و نقاط قوت و ریفی از محیط داخلی و خارجی، تهدیدات و فرصتو با توجه به ارائه تعا آموزشی در حوزه

ریزی راهبردی در شود تا شاید بتواند به طراحی برنامهایران در جهان اسالم برشمرده می آموزشیضعف روابط 

   .آینده کمک کند

در مجوع ساختار فعلی نظام مدارس خارج از کشور در بعد سازمانی از لحاظ وجود اهداف روشن و 

چشم انداز مشترک و ارزش ها، همچنین از لحاظ برقراری ارتباطات سازمانی، در بعد مدیریتی از لحاظ 

ن رضایت ذی نفعان آموزان و تامیاستراتژیک از لحاظ رفع نیازهای دانش  و بعد محیطیدر مدیریت فرآیندها، 

 در راستای ایفای ماموریت خود نتوانسته است گام های اساسی بردارد.بیانگر این است که مدارس ایرانی 

مستلزم استفاده از روش جمع آوری  پژوهش یههای پیشین اشاره شد، پاسخ اولهمانطور که در بخش

حاضر را تشکیل داده  پژوهشاطالعات به شیوه کیفی )مصاحبه( بوده است. که بخش )مرحله( اول هر فرایند 

است. به طوری که نتایج حاصل از اجرای بخش کیفی به منظور شناسایی عناصر و عوامل مرتبط به ساختار 

ه عناصر ساختار: شامل: اهداف و چشم انداز مشترک، خود دست 30فعلی نظام مدارس خارج از کشور در 

راهبری حرفه ای در ایجاد ارتباطات، اجرا و بهبود استراتژی ها، مدیریت فرایندها، مدیریت دانش و اطالعات، 

محیط داخلی و خارجی، دانش آموزان، ذی نفعان، بازار هدف می باشند. عناصر دهگانه فوق با اجرای تحلیل 

فی، مقیاس سنجش ساختار نظام مدارس، را به دست داد. بارهای عاملی هر یک از عناصر تشکیل عامل اکتشا

 (9119)کافمن،  دهنده نظام مدارس در وضعیت فعلی ساختار نظام مدارس متفاوت است.



 
 

بررسی عناصر مرتبط به ساختار نظام مدارس، منجر به شناسایی مولفه ها و متغیرهایی شده است که در 

محیطی و استراتژیک احتماال ارتقای عملکرد نظام مدارس را ایجاد  ،عوامل و عناصر سازمانی، مدیریتیدسته  4

 یا افزایش می دهند.

 مدیریت فعالیتهای زمینه تعریف به بنا و هستند ها نظام زیر واقع در که نظام های ورودی یا دروندادها

 :از عبارتند کالن سطح در میآورند فراهم را

 پایه در تدریس مدت، تحصیلی رشته، تحصیلی دوره ،خدمت سابقه، استخدام نوع (انسانی منابع -الف

 (سنو  جنسیت، کنونی رشته و دوره و

 شده هزینه اعتبارات نسبت، شده بینی پیش اعتبارات به یافته تخصیص اعتبارات نسبت)مالی منابع - ب

 های هزینه نسبت، شده بینی پیش های هزینه به شده انجام های هزینه نسبت، یافته تخصیص اعتبارات به

 مصرفی مواد های هزینه نسبت، ها هزینه کل به جاری های هزینه نسبت، شده انجام های هزینه کل به عمرانی

 (ها هزینه کل به دستمزد و حقوق های هزینه نسبتو  ها هزینه کل به

  و ...( اداری پرورشی، آموزشی، امکانات ، فناوری و تجهیزات ساختمان،) افزاری سخت منابع -ج

 (... و ها نامه آئین و مقررات ها، برنامه آموزشی، سیاستهای و اهداف،راهبردها) افزاری نرم منابع - د

 غیر و رسمی بطور که کسانی از نظرسنجی از اسنادی بررسی بر عالوه منابع این بررسی و ارزیابی برای

-می افراد این نظر. میشود ییهاپرسش، دارند سهم آنها از استفاده و تعیین در یا هستند آشنا منابع این با رسمی

 . نماید محقق به زیادی کمک منابع این ارزیابی در تواند
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که برای تعیین مدارس موفق شاخص های ماموریت  سازدمیمارتین شرلی ضمن پژوهشی خاطر نشان 

و اهداف مدرسه، انگیزش در مدرسه، ارتباطات مدیران و معلمان با خانواده، و دانش آموزان به عنوان شاخص 

 (3118 بالنچارد، و هرسی) های ارزیابی مدارس موفق و اثربخش مدنظر قرار گیرد.

حمایتی از آن، اجرا مدیریت و بهبود این فرایندها، در بعد عوامل مدیریتی، مولفه ها و فرایندهای 

گردآوری اطالعات و اندازه گیری از نیازهای اصلی برای فرایندها، مدیریت اطالعات و خلق دانش از طریق 

انتقال دانش بدست آمده از داده های گردآوری شده به معلمان و دانش آموزان، از  بدست آمده است و اطالعات

 هستند که مرتبط با عملکرد نظام مدارس در بعد مدیریتی بوده است. جمله مولفه هایی

( روشن شدن جهت گیری مدرسه برای همه اعضاء مثل: دانش آموزان، 3در بعد سازمانی مولفه های: 

( ترغیب رفتارهای سازگار و الگو 1( ایجاد یک هویت شفاف برای مدرسه و درون آن 6معلمان، خانواده و ... 

( بهبود تصویر 1( اشتراک گزاردن همه اعضاء مدرسه در مجموعه ای ارزش ها و اخالقیات 4ه در سطح مدرس

( توسعه ارتباطات سازمانی برای 1( افزایش ارزش تجاری و حیثیتی نام درسه 2مدرسه در محیط پیرامون 

رند از بعد سازمانی دستیابی به منابع مالی و انسانی از جمله مولفه هایی که با عملکرد نظام مدارس رابطه دا

 (9731)امیرخانی،  شناسایی شد.

محیط  1ها و تهدیداتمحیط داخلی و فرصت 6هایها و ضعفمرکب از قوت "SWOT" رویکرد  

یافته این عوامل و انتخاب استراتژی است که بهترین ترکیب میان یل آن، شناخت نظامبیرونی است. تجزیه و تحل

ها در یک استراتژی ها و قوتکند. منطق این تجزیه و تحلیل به حداکثر رساندن فرصتها را ایجاد میآن

، تأثیرات ها و تهدیدات آن است. این فرض ساده اگر به درستی اجرا شوداثربخش و به حداقل رساندن ضعف

                                                           
2 Strengths and weaknesses 
3 Opportunities and Threats 



 
 

( استراتژی هر 101: 3112ای بر انتخاب و طراحی استراتژی اثربخش خواهد داشت. )پیرس و رابینسون، عمده

بینی وضعیت آینده نقشی اساسی در فرآیند محیط متأثر از فرآیند تعامل آن با محیط بیرونی است و بنابراین پیش

ل محیطی و همچنین شناسایی عوامل درونی بسیار مهم موفقیت سازمان و کشور دارد. در این میان شناخت عوام

دهد که باشد. این تجزیه و تحلیل، تحلیلی منظم برای شناسایی این عوامل و تدوین استراتژی را ارئه میمی

ها و تهدیدات در چهار نماید. برای این منظور نقاط قوت و ضعف و فرصتبهترین تطابق بین آنها را ایجاد می

 شود. شود و گزینه استراتژی بین آنها انتخاب می. پیوند داده میSO.WO.ST.WTچوب کلی 

 شود: در این تحلیل همیشه چهار استراتژی پیشنهاد می

االمکان نقاط ضعف و تهدیدات است و ساختاری که بیشترین فاکتورهای ، حتیWTهدف از استراتژی

 آن، در این خانه متمرکز باشد وضعیت مطلوبی ندارد.

ها است؛ در این حالت محیط به علت دارا هدفش کاهش نقاط ضعف و افزایش فرصت ،WOاستراتژی

 های به دست آمده را ندارند.های اساسی امکان استفاده از فرصتبودن ضعف

، بر اساس توانمندی نظام در مقابل تهدیدات بنا شده است هدف آن این است که STاستراتژی

 افزایش و در مقابل تهدیدات را کاهش دهد.های موجود را توانمندی

-مند است که همیشه در این موقعیت قرار داشته باشد که بتواند بهرههر نظامی عالقه ،SOدر استراتژی

  .ها را به حداکثر برساندها و فرصتگیری از توانمندی

 ضعف و هاقوت تهدیدها، ها،فرصت قالب در کشور از خارج ایرانی مدارس هایفعالیت محیطی تحلیل

(SWOT) شود:شامل موارد ذیل می 
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 بررسی محیط درونی -

های آموزشی ایران در خارج از فعالیتبررسی محیط درونی عبارت است از بررسی نقاط قوت و ضعف 

اند و بر مندی را داشتههایی که از نقاط قوت درونی حداکثر بهرهکشور و تدوین اهداف بلندمدت و استراتژی

 (3003 کافمن،)اند. نقاط ضعف فائق آمده

 نقاط قوت 

به اهداف  قوت؛ مهارت یا مزیت دیگری است نسبت به رقبا و نیازهای آنها، که یک کشور برای دستیابی

-کند. کشورها اغلب بر مبنای این نقاط قوت، در مسیر رشد و تأمین منابع خود حرکت میخود به آنها تکیه می

کنند، بنابراین،  باید این نقاط قوت را توسعه داده و از آنها به عنوان مزیتی رقابتی در مقابل رقبا استفاده نمایند؛ 

 شود.های ایران در جهت مدارس خارج از کشور اشاره میفعّالیت ترین نقاط قوتدر اینجا به برخی از مهم

ای، محیط مجازی، پژوهشی های رسانههای آموزشی کشور در سطح ملی )اعم از بخشتوسعه ظرفیت -

 و آموزشی، تبلیغ دینی و فرهنگی و هنری(؛

 های فرهنگ شیعی و ایرانی با توجه به رویکردهای ارزشی و تاریخی کشور؛قابلیت -

 سازی در شرایط بحرانی؛ها و فرهنگقدرت هدایت افکار عمومی از طریق رسانه -

 های آموزشی ج.ا. ایران در کشورهای اسالمی؛فعالیتپیشینه مثبت  -

 های آموزشی ج.ا. ایران در کشورهای اسالمی؛امکانات و ظرفیت -

 های آموزشی؛فعالیتامکان استفاده از ظرفیت روابط اقتصادی و سیاسی در  -

 کشور در تبلیغ فرهنگ اسالم ناب محمدی؛  10انایی بالقوه به گستره فعالیت در بیش از تو -

 سرپرستی.  1وجود  -



 
 

 نقاط ضعف       

هایی است که ممکن است که در ها و تواناییضعف یک محدودیت یا کمبود در منابع، مهارت       

تا این عوامل در حد امکان به کمترین میزان  رسیدن یک کشور به اهدافش خلل ایجاد کند؛ بنابراین الزم است

هایی هستند؛ فقط این نقاط برسند و یا از آنها به منظور نیل به اهداف استفاده شود. تمام کشورها دارای ضعف

ها، استراتژی مناسب تدوین ها و اجتناب از ضعفگیری مناسب قوتباید مورد شناسایی قرار گرفته و با بهره

المللی ج.ا. ایران های آموزشی بینفعالیتترین نقاط ضعف رآید؛ در ادامه مطلب برخی از مهمشده و به اجرا د

 :شودبیان می

 کشور؛ پرورش و آموزش نظام درون در کشور از خارج مدارس اجرایی و ساختاری های ضعف -

 مدارس؛ توسعه و اندازی راه جهت راهبردی منسجم و یکپارچه جامع، برنامه فقدان -

به اینکه سطح هزینه در کشورها تغییر یافته است ولی پایه حقوقی همکاران اعزامی کمافی  با توجه -

 السابق مانند سنوات قبل می باشد؛

 پیش بینی امکانات فنی خاص و فناوری برای ارتباطات بهتر با سایر کشورها؛ عدم  -

کمبود ی مدارس می باشند نظر به اینکه در کلیه کشورها همگام با فناوریهای جدید رو به هوشمند ساز -

 اختصاص اعتبار مورد نیاز هوشمند سازی مدارس جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور؛

به دلیل تمرکز واحدهای اداری و مالی این مرکز در معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی متاسفانه با  -

ز بسیاری از مشکالت خللی در امور مواجه می باشیم که در صورت واگذاری این واحدها به مرک

 ؛برطرف می گردد

 ناهماهنگی بین وزارت آموزش و پرورش و وزارت خارجه در خصوص مدارس خارج از کشور؛ -
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دولتی بودن نظام انتخاب معلمان و مدیران مدارس و تضعیف هویت مدارس بخاطر تغییر مکرر معلمان  -

 مدارس و انباشته نشدن تجربیات معلمان و مدیران؛

و مشکالت متعدد در فرآیند اعزام معلم و کادر آموزشی به خارج از کشور و پایین وجود ضعف ها  -

 بودن کیفیت برخی از نیروهای اعزامی؛

 عدم ثبت و روزآمد بودن خاطرات و تجربیات معلمان اعزامی به خارج از کشور؛ -

 کمبود نیروی انسانی عالقه مند و متخصص در زمینه ایجاد مدارس در خارج از کشور؛ -

ضعف در اجرای سیاست مدرسه محوری و گرفتار شدن مدارس در ساختار بروکراتیک پیچیده دولتی  -

 ستاد وزارت آموزش و پرورش؛

 عدم آشنایی و ضعف تسلط اکثر معلمان اعزامی به زبان خارجی کشور مقیم؛ -

 عدم استفاده مناسب از نیروهای مجرب بومی در کشور مقیم. -

 ات و دیدگاه های معلمان و مدیران اعزام شده پس از بازگشت؛عدم بهره گیری مناسب از تجربی -

 نبود برنامه ریزی مناسب جهت ارزیابی عملکرد مدارس خارج از کشور. -

 ایران؛. ا.ج نظام به عالقمند خارجیان و مقیم ایرانیان جذب در اجرایی و ساختاری های ضعف -

دانش آموزان و خانواده های ایرانی ضعف در ارائه آموزش های غیرحضوری و مجازی برای معلمان و  -

 در خارج از کشور.

ضعف در بهره گیری از ظرفیت های خیرین مدرسه ساز در راه اندازی و توسعه مدارس خارج از  -

 کشور.

 ضعف فعالیت های پژوهشی در چارچوب مدارس خارج از کشور؛ -



 
 

 ضعف در رصد مطالعات بین المللی در خصوص توسعه مدارس خارجی؛ -

ده نظام مند از ظرفیت ها و امکانات بخش خصوصی و مشارکت های مردمی در اداره عدم استفا -

 مدارس ج.ا. ایران در خارج از کشور.

 

 (IFE)ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

کنیم،  به هر کدام از عوامل یک ها( را فهرست میو ضعف قوته اول: در ابتدا عوامل اصلی داخلی)مرحل

ها برابر با یک شود(. از آنجایی که دادن ضرایب به نحوی که جمع کل وزن 3تا  0دهیم)از ضریب اهمّیت می

ها یک باشد در عمل مشکل است، ابتدا به هر عامل بر اساس نظر خبرگان و بین صفر و یک که مجموع آن

برای  3دد داده )ازع 4تا  3ایم، عددی از آوری نمودهنامه نظر آنها را جمعمتخصصان که از طریق ارائه پرسش

کنیم( ترین تأثیر را در تدوین راهبرد دارند استفاده میبرای عواملی که بیش 4عواملی که کمترین تأثیر و از عدد 

 (Fry, 2007: 131- 150) نماییم.و سپس با تقسیم ضریب هر عامل بر مجموع امتیاز عوامل آنها را نرمالیز می

سازی ها جدول زیر را تشکیل داده و با نرمالها و ضعفقوتپس از محاسبه میانگین تأثیرگذاری کلیه 

 آوریم.و ضعف را به دست می قوتضریب هر یک از عوامل 

 (IFE)داخلی عوامل ارزیابی : ماتریس53جدول شماره 

 ها(قوتضریب نرمالیز شده ) میانگین ضریب اهمّیت هاقوت ردیف

3 S1 8/6 01 % 

6 S2 0/1 04% 
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1 S3 2/6 01% 

4 S4 4/1 04% 

1 S5 8/1 04% 

2 S6 1/1 04% 

1 S7 3/1 01% 

8 S8 3 03% 

 ها(قوتضریب نرمالیز شده ) میانگین ضریب اهمّیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ها                                                                                                                           ضعف ردیف

3 W1 1/1 04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

6 W 2 3/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            04% 

1 W 3 0/6 01% 

4 W 4 2/6 01% 

1 W 5 1/1 04% 

2 W 6 0/3 06% 

1 W 7 4/1 04%   

8 W 8 0/3 06% 

0 W 9 4/1 04% 

30 W 10 1/1 04% 



 
 

33 W 11 0/6 01% 

36 W 12 8/3 06% 

31 W 13 0/6 01% 

34 W 14 1/1 04% 

31 W 15 6/6 06% 

32 W 16 8/1 04% 

31 W 17 2/1 04% 

38 W 18 0/1 04% 

30 W 19 3/6 06% 

60 W 20 1/1 04% 

63 W 21 4/1 04% 

66 W 22 0/1 04% 

جمع 

 نهایی

 18.8 3 

  

ها و رفع تهدیدات ، از عوامل بر حسب میزان تطابق در استفاده از فرصتمرحله دوم: در این قسمت هر یک 

ها دارای واکنش عالی هستند ها و ضعفقوتبه این معناست که استفاده از  4دهیم. عدد می 4تا  3ای بین نمره
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بره و به این معناست که واکنش ضعیف است. در این قسمت هم برای استفاده از نظر جامعه آماری خ 3و عدد 

آوری، میانگین ای تنظیم و نظر جامعه در این باره اخذ نموده و پس از جمعنامهمتخصص مانند قبل پرسش

 نماییم.نمرات هر عامل را محاسبه می

 و ضعف ها قوت. جدول میانگین نمره 59 شماره جدول

 میانگین نمره (Strengthها)قوت ردیف

S1 ملی )اعم از های آموزشی کشور در سطح توسعه ظرفیت

ای، محیط مجازی، پژوهشی و آموزشی، تبلیغ های رسانهبخش

 دینی و فرهنگی و هنری(

36/1 

S2 های فرهنگ شیعی و ایرانی با توجه به رویکردهای قابلیت

 ارزشی و تاریخی کشور؛

14/1 

S3 سازی ها و فرهنگقدرت هدایت افکار عمومی از طریق رسانه

 در شرایط بحرانی؛

30/1 

S4  های آموزشی ج.ا. ایران در کشورهای فعالیتپیشینه مثبت

 اسالمی؛

01/6 

S5 های آموزشی ج.ا. ایران در کشورهای امکانات و ظرفیت

 اسالمی

41/3 

S6  11/6-فعالیتامکان استفاده از ظرفیت روابط اقتصادی و سیاسی در 



 
 

 های آموزشی

S7  کشور در تبلیغ  10توانایی بالقوه به گستره فعالیت در بیش از

 فرهنگ اسالم ناب محمدی؛ 

33/1 

S8  30/6 سرپرستی.  1وجود 

 میانگین نمره (Weaknessها)ضعف ردیف     

W1        در کشور از خارج مدارس اجرایی و ساختاری های ضعف 

 کشور؛ پرورش و آموزش نظام درون

38/3 

W 2 راه جهت راهبردی منسجم و یکپارچه جامع، برنامه فقدان 

 مدارس؛ توسعه و اندازی

38/6 

W 3  با توجه به اینکه سطح هزینه در کشورها تغییر یافته است ولی

پایه حقوقی همکاران اعزامی کمافی السابق مانند سنوات قبل 

 می باشد؛

61/6 

W 4  پیش بینی امکانات فنی خاص و فناوری برای ارتباطات عدم

 بهتر با سایر کشورها؛ 

10/6 

W 5  نظر به اینکه در کلیه کشورها همگام با فناوریهای جدید رو به

اختصاص اعتبار کمبود  ،هوشمند سازی مدارس می باشند

مورد نیاز هوشمند سازی مدارس جمهوری اسالمی ایران در 

10/6 
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 خارج از کشور؛

W 6  به دلیل تمرکز واحدهای اداری و مالی این مرکز در معاونت

توسعه مدیریت و پشتیبانی متاسفانه با خللی در امور مواجه 

می باشیم که در صورت واگذاری این واحدها به مرکز بسیاری 

 از مشکالت برطرف می گردد.

26/6 

W 7  ناهماهنگی بین وزارت آموزش و پرورش و وزارت خارجه در

 خصوص مدارس خارج از کشور؛

01/6 

W 8  دولتی بودن نظام انتخاب معلمان و مدیران مدارس و تضعیف

هویت مدارس بخاطر تغییر مکرر معلمان مدارس و انباشته 

 نشدن تجربیات معلمان و مدیران؛

03/6 

W 9  وجود ضعف ها و مشکالت متعدد در فرآیند اعزام معلم و

و پایین بودن کیفیت برخی از  کادر آموزشی به خارج از کشور

 نیروهای اعزامی؛

12/6 

W 10  عدم ثبت و روزآمد بودن خاطرات و تجربیات معلمان اعزامی

 به خارج از کشور؛

13/6 

W 11  کمبود نیروی انسانی عالقه مند و متخصص در زمینه ایجاد

 مدارس در خارج از کشور؛

81/6 

W 12  01/6ضعف در اجرای سیاست مدرسه محوری و گرفتار شدن 



 
 

مدارس در ساختار بروکراتیک پیچیده دولتی ستاد وزارت 

 آموزش و پرورش؛

W 13  عدم آشنایی و ضعف تسلط اکثر معلمان اعزامی به زبان

 خارجی کشور مقیم؛

00/6 

W 14 .22/3 عدم استفاده مناسب از نیروهای مجرب بومی در کشور مقیم 

W 15  عدم بهره گیری مناسب از تجربیات و دیدگاه های معلمان و

 مدیران اعزام شده پس از بازگشت؛

01/3 

W 16  نبود برنامه ریزی مناسب جهت ارزیابی عملکرد مدارس خارج

 از کشور.

88/6 

W 17 و مقیم ایرانیان جذب در اجرایی و ساختاری های ضعف 

 ایران؛. ا.ج نظام به عالقمند خارجیان

64/6 

W 18  ضعف در ارائه آموزش های غیرحضوری و مجازی برای

معلمان و دانش آموزان و خانواده های ایرانی در خارج از 

 کشور.

16/6 

W 19  ضعف در بهره گیری از ظرفیت های خیرین مدرسه ساز در

 راه اندازی و توسعه مدارس خارج از کشور.

60/3 

W 20  40/6ضعف فعالیت های پژوهشی در چارچوب مدارس خارج از 
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 کشور؛

W 21  ضعف در رصد مطالعات بین المللی در خصوص توسعه

 مدارس خارجی؛

01/6 

W 22  عدم استفاده نظام مند از ظرفیت ها و امکانات بخش خصوصی

و مشارکت های مردمی در اداره مدارس ج.ا. ایران در خارج از 

 کشور.

01/6 

 

کند( و کنیم)این کار یک نمره موزون حاصل میمرحله سوم: نمره هرعامل را در ضریب اهمّیت آن ضرب می

کنیم)با این عمل امتیاز موزون کل جامعه در مطالعه محیط های موزون عوامل را با هم جمع میسپس نمره

 آید(.داخلی به دست می

 و ضعف ها قوت. جدول امتیاز موزون 54 شماره جدول

ضریب اهمّیت ×نمره ضریب اهمیت  نمره هاقوت ردیف

 =نمره موزون 

3 S1 36/1 01 % 00 % 

6 S2 14/1 04% 34 % 

1 S3 30/1 01% 00 % 

4 S4 01/6 04% 08 % 



 
 

1 S5 41/3 04% 01 % 

2 S6 11/6 04% 00 % 

1 S7 33/1 01% 00 % 

8 S8 30/6 03% 06 % 

 ضریب×نمره اهمیتضریب  یتضریب اهم×نمره هاضعف ردیف

 یت=نمره موزوناهم

3 W1 1/1 04% 34 % 

6 W 2 3/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            04% 36 % 

1 W 3 0/6 01% 08 % 

4 W 4 2/6 01% 30 % 

1 W 5 1/1 04% 34 % 

2 W 6 0/3 06% 01 % 

1 W 7 4/1 04%   31 % 

8 W 8 0/3 06% 01 % 

0 W 9 4/1 04% 31 % 

30 W 10 1/1 04% 34 % 

33 W 11 0/6 01% 08 % 
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36 W 12 8/3 06% 01 % 

31 W 13 0/6 01% 08 % 

34 W 14 1/1 04% 34% 

31 W 15 6/6 06% 04 % 

32 W 16 8/1 04% 31 % 

31 W 17 2/1 04% 34 % 

38 W 18 0/1 04% 31 % 

30 W 19 ½ 06% 04 % 

60 W 20 1/1 04% 31 % 

63 W 21 4/1 04% 31 % 

66 W 22 0/1 04% 31 % 

 (95/2: موزون نمرات جمع) 

 دهد که شرایط این  نمره بیانگر وضعیت میانه در عوامل درونی جامعه است، در واقع نشان می

ریزی و زیادی است و نه ضعف مفرطی دارد، لذا امکان برنامه قوتداخلی جامعه نه دارای 

 باشد. در این زمان بسیار الزم می ارائه راهبرد

 بررسی محیط خارجی         

اصوالً تعریف و ترسیم قلمرو محیط خارجی یک سازمان به اهداف و وظایف آن وابسته است. برای 

شناسی که در بردارنده درک مختصات، اغلب مدارس شناخت به روز و عمیق مخاطبان یا به تعبیری، مخاطب



 
 

یک عملیات استراتژیک، نیازها و انتظارات آنان )مخاطبان( باشد، حائز اولویت است. نباید فراموش کرد که در 

شناسی مخاطب، ها خواهد بود؛ لذا عالوه بر رواندهی به نیازهای مخاطبان نیز منوط به شناخت دقیق آنجهت

که مخاطب در چه جامعه و با چه رسد. اینشناسی مخاطب نیز در یک بررسی کارآمد، ضروری به نظر میجامعه

دستور بررسی خارج شود. تحقیقا یکی از مشکالت مزمن اغلب  کند، نباید ازای زندگی میمختصات و پیشینه

 (Bibby, 1959) .باشدشناسی روزآمد و مواجهه نهایی با این مقوله میمدارس ایران عدم توجه به مخاطب

 هافرصت

فرصت یک موقعیت عمده در محیط است، یعنی آنچه که یک محیط مشخص را در رسیدن به اهدافش 

کند. ای است که شتاب حرکت محیط و یا یک نهاد را چندین برابر میعنوان موتور محرکهنماید و به یاری می

(Cambridge, 2002: 158- 169) المللی های بینفعالیتهای ترین فرصتدر ادامه به برخی از مهم

 شود:آموزشی ایران در قالب مدارس ایرانی خارج از کشور اشاره می

ارتباط با ایرانیان مقیم کشورها با در نظر گرفتن آشنایی فرزندان این عزیزان با فرهنگ  یامکان برقرار -

اسالمی و ایرانی و آموزش زبان مادری ، به همین منظور در نظر گرفتن ردیف بودجه خاص جهت 

 افزایش کالسهای فارسی آموزی و جذب نسل سوم به زبان فارسی؛ 

یز مدارس به لوازم آموزشی و کمک آموزشی و همسان سازی سطح کیفی و کمی مدارس و تجه یارتقا -

 تجیهزات آموزشی مدارس جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور با مدارس کشور مقیم؛

اختصاص بودجه جهت طرحهای عمرانی و ساخت مدارس در شان جمهوری اسالمی ایران در  -

 کشورهایی که ایرانیان رو به افزایش می باشند؛
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و بازسازی مدارس جذب خیرین مدرسه ساز در کشورهایی که تعداد دانش آموزان روز  جهت نوسازی -

 به افزایش می باشد؛

کوتاه نمودن مسیر ارائه مجوز به متقاضیان مدارس غیر دولتی در کشورهایی که امکان بازگشایی  -

 .قانون اساسی 44مدارس می باشد و پیشروی به سوی اجرایی نمودن اصل 

 تهديدها:

کند تا استراتژی مردان کمک میها و تهدیدات محیطی فراروی یک کشور به دولتدرست فرصتدرک 

تر تعیین نماید؛ البته باید توجه داشت بهتری را همراه با بینش و فراست اتخاذ نموده و مسیر حرکت را اثر بخش

شد و فرصت یا تهدید بودن شود ممکن است برای نهاد دیگر فرصت باکه آنچه برای یک نهاد تهدید قلمداد می

یک عامل نسبی است. در مورد سطح کالن و کشورها نیز، عواملی این چنین وجود دارند که بایستی مورد توجه 

ترین تهدیدها فراروی جمهوری های کشوری لحاظ شوند؛ در ادامه بعضی از مهمریزیقرار گرفته و در برنامه

 شوند:اسالمی بررسی می

 سلطه نسبت به گسترش مدارس ایرانی در خارج از کشورحساسیت زیاد نظام  -

 مانع تراشی کشورهای عربی بویژه عربستان در خصوص توسعه مدارس ایرانی در خارج از کشور -

 کمبود فرصت الزم جهت توجیه معلمان قبل از اعزام به کشور  مقصد و عدم آشنایی آنان با کشور ها؛  -

اعزامی با سایر نهادهای مشابه عامل بی انگیزی در نیروها عدم هماهنگی حقوقی واجتماعی نیروهای  -

 گردیده است.

 از برخی شدید وابستگی و مدرسه امور در ها سفارتخانه کارشناسان و رایزنان سفرا، از برخی مداخله -

 کشور؛ آن در ایران. ا.ج رایزنی و سفارتخانه به مدارس



 
 

و روند نزولی تعداد دانش آموزان مدارس استقبال ضعیف ایرانیان خارج از کشور از این مدارس  -

 علیرغم افزایش تعداد ایرانیان در خارج از کشور؛

 نگاه دولتی به مدارس ایرانی در خارج از کشور و تضعیف خالقیت و نوآوری در آنها؛ -

یکسان انگاشتن شرایط تاسیس و فعالیت مدارس در کلیه قاره ها و مناطق جهان و کم توجهی به  -

 ی و جغرافیایی در نحوه تاسیس و فعالیت مدارس ایرانی در خارج از کشور؛شرایط منطقه ا

فقدان بستر و ساختار مناسب و سیاستگذاری مشخص و متمرکز برای ایجاد و توسعه مدارس خارج از  -

 کشور با توجه به تنوع مخاطبان و عالقمندان ایرانی و خارجی برای تحصیل در آن مدارس؛

ی ستاد وزارت آموزش و پرورش و سرپرستی مدارس در خارج از پر رنگ بودن نقش تصدی گر -

کشور بر مدارس بجای ایفای نقش هدایت گری بعبارت دیگر وابسته کردن مدارس ایرانی در خارج از 

 کشور به سیستم سرپرستی مدارس و همچنین وابستگی زیاد به ستاد وزارتخانه؛

ادن فرزندان خود به مدارس ایرانی ناشی از عدم بی انگیزه بودن ایرانیان خارج از کشور برای فرست -

پاسخگویی به نیازهای آموزشی آنان و عالقه مندی شدید آنها به تحصیل فرزاندنشان در مدارس کشور 

 متوقف فیه برای تقویت زبان دوم؛

 قوانین پیچیده کشورها در خصوص اجازه تاسیس مدارس به کشورهای خارجی؛ -

 مدارس خارج از کشور به تبع آن کیفیت پایین برنامه آموزشی؛به روز نبودن برنامه آموزشی  -

کم ارتباط بودن محتوای دوره های تحصیلی مدارس خارج از کشور با نیازها و شرایط دانش آموزان در  -

 جامعه مقیم؛

 ها؛کمبود مدارس ایرانی در کشورهای مختلف و پایین بودن استانداردهای آن -
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 امکانات و فناوریهای نوین در فعالیت های آموزشی و پرورشی؛ عدم استفاده بهینه و اثربخش از -

 استیجاری بودن ساختمان های مدارس و عدم امکان برنامه ریزی بلند مدت آموزشی؛ -

 نامشخص بودن وضعیت مالکیت برخی از مدارس موجود خارج از کشور؛ -

 گاه، کتابخانه و ...؛کمبود منابع سخت افزاری در مدارس خارج از کشور از جمله آزمایشگاه، کار -

لحاظ نکردن شرایط محیطی مدرسه در خارج از کشور و تالش ناموفق برای تکرار و اجرای شرایط  -

 داخلی در مدارس ایرانی در خارج از کشور؛

بندی نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید برای بر اساس نتایج پرسشنامه های تکمیل شده، اولویت

 باشد:ذیل میمدارس خارج از کشور به شرح 

 : بررسی عوامل محیط خارجی51جدول شماره 

 ها(قوتضریب نرمالیز شده ) یتمیانگین ضریب اهم فرصت ها  ردیف

3 o1 3/1 04 % 

6 o2 1/1 01% 

1 o3 4/1 04% 

4 o4 6/6 01% 

1 o5 8/1 01% 

 ها(قوتضریب نرمالیز شده ) یتمیانگین ضریب اهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             تهدیدها                                                                                                                       ردیف

3 T1  1/6 01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



 
 

6 T 2 0/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            04% 

1 T 3 1/1 04% 

4 T 4 1/1 04% 

1 T 5 4/6 01% 

2 T 6 1/6 01% 

1 T 7 8/1 01%   

8 T 8 1/6 01% 

0 T 9 3/1 04% 

30 T 10 8/6 01% 

33 T 11 1/1 04% 

36 T 12 2/1 01% 

31 T 13 1/3 06% 

34 T 14 4/3 04% 

31 T 15 8/1 01% 

32 T 16 4/1 04% 

31 T 17 1/1 04% 

38 T 18 2/1 01% 
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30 T 19 0/6 04% 

60 T 20 1/1 04% 

جمع 

 نهایی

 13.3 3 

 

ها و رفع تهدیدات ، استفاده از فرصتمرحله دوم: در این قسمت هر یک از عوامل بر حسب میزان تطابق در 

ها دارای واکنش عالی هستند ها و ضعفقوتبه این معناست که استفاده از  4دهیم. عدد می 4تا  3ای بین نمره

به این معناست که واکنش ضعیف است. در این قسمت هم برای استفاده از نظر جامعه آماری خبره و  3و عدد 

آوری، میانگین ای تنظیم و نظر جامعه در این باره اخذ نموده و پس از جمعنامهمتخصص مانند قبل پرسش

 نماییم.نمرات هر عامل را محاسبه می

 هاو ضعف قوت. جدول میانگین نمره 51 شماره جدول

 میانگین نمره (Opportunitiesها)فرصت ردیف

o1 ارتباط با ایرانیان مقیم کشورها با در نظر گرفتن  یامکان برقرار

آشنایی فرزندان این عزیزان با فرهنگ اسالمی و ایرانی و آموزش 

زبان مادری ، به همین منظور در نظر گرفتن ردیف بودجه خاص 

جهت افزایش کالسهای فارسی آموزی و جذب نسل سوم به زبان 

 فارسی؛ 

01/1 



 
 

o2 سطح کیفی و کمی مدارس و تجهیز مدارس به لوازم  یارتقا

آموزشی و کمک آموزشی و همسان سازی تجیهزات آموزشی 

مدارس جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور با مدارس کشور 

 مقیم؛

42/1 

o3  اختصاص بودجه جهت طرحهای عمرانی و ساخت مدارس در شان

ایرانیان رو به افزایش می جمهوری اسالمی ایران در کشورهایی که 

 باشند؛

11/1 

o4  جهت نوسازی و بازسازی مدارس جذب خیرین مدرسه ساز در

 کشورهایی که تعداد دانش آموزان روز به افزایش می باشد؛

32/6 

o5  کوتاه نمودن مسیر ارائه مجوز به متقاضیان مدارس غیر دولتی در

کشورهایی که امکان بازگشایی مدارس می باشد و پیشروی به سوی 

 قانون اساسی 44 اجرایی نمودن اصل 

10/1 

     

 ردیف

 میانگین نمره (Threatsتهدیدات)

T1         در حساسیت زیاد نظام سلطه نسبت به گسترش مدارس ایرانی

 خارج از کشور

61/6 

T 2  80/6مانع تراشی کشورهای عربی بویژه عربستان در خصوص توسعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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 مدارس ایرانی در خارج از کشور

T 3 علمان قبل از اعزام به کشور  کمبود فرصت الزم جهت توجیه م

 مقصد و عدم آشنایی آنان با کشور ها؛ 

66/1 

T 4  عدم هماهنگی حقوقی واجتماعی نیروهای اعزامی با سایر نهادهای

 مشابه عامل بی انگیزی در نیروها گردیده است.

63/1 

T 5 امور در ها سفارتخانه کارشناسان و رایزنان سفرا، از برخی مداخله 

 رایزنی و سفارتخانه به مدارس از برخی شدید وابستگی و مدرسه

 کشور؛ آن در ایران. ا.ج

14/6 

T 6  استقبال ضعیف ایرانیان خارج از کشور از این مدارس و روند نزولی

تعداد دانش آموزان مدارس علیرغم افزایش تعداد ایرانیان در خارج 

 از کشور؛

21/6 

T 7  خارج از کشور و تضعیف خالقیت نگاه دولتی به مدارس ایرانی در

 و نوآوری در آنها؛

10/1 

T 8  یکسان انگاشتن شرایط تاسیس و فعالیت مدارس در کلیه قاره ها و

مناطق جهان و کم توجهی به شرایط منطقه ای و جغرافیایی در نحوه 

 تاسیس و فعالیت مدارس ایرانی در خارج از کشور؛

30/6 

T 9  فقدان بستر و ساختار مناسب و سیاستگذاری مشخص و متمرکز

برای ایجاد و توسعه مدارس خارج از کشور با توجه به تنوع 

08/1 



 
 

 مخاطبان و عالقمندان ایرانی و خارجی برای تحصیل در آن مدارس؛

T 10  پر رنگ بودن نقش تصدی گری ستاد وزارت آموزش و پرورش و

کشور بر مدارس بجای ایفای نقش سرپرستی مدارس در خارج از 

هدایت گری بعبارت دیگر وابسته کردن مدارس ایرانی در خارج از 

کشور به سیستم سرپرستی مدارس و همچنین وابستگی زیاد به ستاد 

 وزارتخانه؛

16/6 

T 11  بی انگیزه بودن ایرانیان خارج از کشور برای فرستادن فرزندان خود

پاسخگویی به نیازهای آموزشی آنان  به مدارس ایرانی ناشی از عدم

و عالقه مندی شدید آنها به تحصیل فرزاندنشان در مدارس کشور 

 متوقف فیه برای تقویت زبان دوم؛

40/1 

T 12  قوانین پیچیده کشورها در خصوص اجازه تاسیس مدارس به

 کشورهای خارجی؛

10/1 

T 13 تبع آن  به روز نبودن برنامه آموزشی مدارس خارج از کشور به

 کیفیت پایین برنامه آموزشی؛

23/3 

T 14  کم ارتباط بودن محتوای دوره های تحصیلی مدارس خارج از کشور

 با نیازها و شرایط دانش آموزان در جامعه مقیم؛

11/3 

T 15  کمبود مدارس ایرانی در کشورهای مختلف و پایین بودن

 ها؛استانداردهای آن

12/1 
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T 16 و اثربخش از امکانات و فناوریهای نوین در  عدم استفاده بهینه

 فعالیت های آموزشی و پرورشی؛

11/1 

T 17  استیجاری بودن ساختمان های مدارس و عدم امکان برنامه ریزی

 بلند مدت آموزشی؛

43/1 

T 18  نامشخص بودن وضعیت مالکیت برخی از مدارس موجود خارج از

 کشور؛

11/1 

T 19 در مدارس خارج از کشور از جمله  کمبود منابع سخت افزاری

 آزمایشگاه، کارگاه، کتابخانه و ...؛

24/6 

T 20  لحاظ نکردن شرایط محیطی مدرسه در خارج از کشور و تالش

ناموفق برای تکرار و اجرای شرایط داخلی در مدارس ایرانی در 

 خارج از کشور؛

40/1 

 

کند( و کنیم)این کار یک نمره موزون حاصل میمیمرحله سوم: نمره هرعامل را در ضریب اهمّیت آن ضرب 

کنیم)با این عمل امتیاز موزون کل جامعه در مطالعه محیط های موزون عوامل را با هم جمع میسپس نمره

 آید(.داخلی به دست می

 و تهدیدات. جدول امتیاز موزون فرصت 58 شماره جدول

یت ضریب اهم×نمره ضریب اهمیت  نمره فرصت ها ردیف



 
 

 =نمره موزون 

3 o1 01/1 04 % 36% 

6 o2 42/1 01% 31 % 

1 o3 11/1 04% 31 % 

4 o4 32/6 01% 02 % 

1 o5 10/1 01% 38 % 

ضریب ×نمره تهدیدها  ردیف

 یتاهم

یت ضریب اهم×نمره ضریب اهمیت

 =نمره موزون

3 T1   61/6 01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        02 % 

6 T 2 80/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            04% 33 % 

1 T 3 66/1 04% 36 % 

4 T 4 63/1 04% 36 % 

1 T 5 14/6 01% 01 % 

2 T 6 21/6 01% 01 % 

1 T 7 10/1 01%   31 % 

8 T 8 30/6 01% 02 % 

0 T 9 08/1 04% 08 % 
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30 T 10 16/6 01% 08 % 

33 T 11 40/1 04% 31 % 

36 T 12 10/1 01% 31 % 

31 T 13 23/3 01% 08 % 

34 T 14 11/3 04% 01% 

31 T 15 12/1 01% 38 % 

32 T 16 11/1 04% 31 % 

31 T 17 43/1 04% 31 % 

38 T 18 11/1 01% 31 % 

30 T 19 24/6 04% 30 % 

60 T 20 40/1 04% 31 % 

 (35/2: موزون نمرات جمع)

های ج.ا. ایران در این حوزه  در برابر عوامل محیط خارجی  که موجب ایجاد فعالیتدهد این  نمره نشان می 

ها زیاد است و شود واکنش متوسطی دارد، ولی جای بهبود این عوامل و ارتقای آنو تهدیداتی میها فرصت

ها را به آید با اتخاذ راهبردهای مناسب تهدیدات را خنثی و حتی آنهایی که به وجود میباید از این فرصت

 .فرصت تبدیل نمود

 



 
 

 (SWOT)ماتریس سوات 

نماییم و در ادامه راهبردهای حاصل از هر چهار داخلی و خارجی ایجاد میماتریس سوات را با توجه به عوامل 

ناحیه ماتریس را ارائه خواهیم داد. باید توجه داشت که راهبردهای حاصل از این ماتریس بسیار کلی بوده و در 

 هر حوزه امکان جزئی شدن وجود دارد. 

 (SWOT). ماتریس سوات 57شماره جدول 

 

 ماتريس ارزيابي

 (IFE)عوامل داخلي

                          

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Wنقاط ضعف ـ  S   -قوتنقاط  

S1 - آموزشی های ظرفیت توسعه 

 بخش از اعم) ملی سطح در کشور

 مجازی، محیط ای، رسانه های

 و دینی تبلیغ آموزشی، و پژوهشی

 (هنری و فرهنگی

S2- و شیعی فرهنگ های قابلیت 

 رویکردهای به توجه با ایرانی

 کشور؛ تاریخی و ارزشی

S3- از عمومی افکار هدایت قدرت 

 در سازی فرهنگ و ها رسانه طریق

 بحرانی؛ شرایط

S4- های فعالیت مثبت پیشینه 

 کشورهای در ایران. ا.ج آموزشی

 اسالمی؛

S5- های ظرفیت و امکانات 

-W1 و ساختاری های ضعف 

 در کشور از خارج مدارس اجرایی

 پرورش و آموزش نظام درون

 کشور؛

W2- یکپارچه جامع، برنامه فقدان 

 اندازی راه جهت راهبردی منسجم و

 مدارس؛ توسعه و

-W3 هزینه سطح اینکه به توجه با 

 ولی است یافته تغییر کشورها در

 کمافی اعزامی همکاران حقوقی پایه

 باشد؛ می قبل سنوات مانند السابق

W4- خاص فنی امکانات بینیپیش 

 با بهتر ارتباطات برای فناوری و

  کشورها؛ سایر

-W5 کشورها کلیه در اینکه به نظر 
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 ماتريس ارزيابي

 عوامل خارجي

(EFE) 

 کشورهای در ایران. ا.ج آموزشی

 اسالمی

S6- روابط ظرفیت از استفاده امکان 

 های فعالیت در سیاسی و اقتصادی

 آموزشی

S7- فعالیت گستره به بالقوه توانایی 

 تبلیغ در کشور 10 از بیش در

  محمدی؛ ناب اسالم فرهنگ

S8- سرپرستی 1 وجود . 

 

 به رو جدید فناوریهای با همگام

 باشند می مدارس سازی هوشمند

 هوشمند نیاز مورد اعتبار اختصاص

 اسالمی جمهوری مدارس سازی

 کشور؛ از خارج در ایران

-W6 واحدهای تمرکز دلیل به 

 معاونت در مرکز این مالی و اداری

 متاسفانه پشتیبانی و مدیریت توسعه

 که باشیم می مواجه امور در خللی با

 به واحدها این واگذاری صورت در

 برطرف مشکالت از بسیاری مرکز

 .گردد می

-W7 وزارت بین ناهماهنگی 

 خارجه وزارت و پرورش و آموزش

 از خارج مدارس خصوص در

 کشور؛

-W8 انتخاب نظام بودن دولتی 

 تضعیف و مدارس مدیران و معلمان

 مکرر تغییر بخاطر مدارس هویت

 نشدن انباشته و مدارس معلمان

 مدیران؛ و معلمان تجربیات

W9- مشکالت و ها ضعف وجود 

 کادر و معلم اعزام فرآیند در متعدد

 پایین و کشور از خارج به آموزشی

 نیروهای از برخی کیفیت بودن



 
 

 اعزامی؛

W10- بودن روزآمد و ثبت عدم 

 اعزامی معلمان تجربیات و خاطرات

 کشور؛ از خارج به

W11- عالقه انسانی نیروی کمبود 

 ایجاد زمینه در متخصص و مند

 کشور؛ از خارج در مدارس

W12- سیاست اجرای در ضعف 

 شدن گرفتار و محوری مدرسه

 بروکراتیک ساختار در مدارس

 آموزش وزارت ستاد دولتی پیچیده

 پرورش؛ و

W13- تسلط ضعف و آشنایی عدم 

 خارجی زبان به اعزامی معلمان اکثر

 مقیم؛ کشور

W14- از مناسب استفاده عدم 

 کشور در بومی مجرب نیروهای

 .مقیم

W15- از مناسب گیری بهره عدم 

 و معلمان های دیدگاه و تجربیات

 بازگشت؛ از پس شده اعزام مدیران

 

W16- مناسب ریزی برنامه نبود 

 مدارس عملکرد ارزیابی جهت
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 .کشور از خارج

W17- و ساختاری های ضعف 

 و مقیم ایرانیان جذب در اجرایی

 ایران؛. ا.ج نظام به عالقمند خارجیان

W18- آموزش ارائه در ضعف 

 برای مجازی و غیرحضوری های

 خانواده و آموزان دانش و معلمان

 .کشور از خارج در ایرانی های

W19- از گیری بهره در ضعف 

 در ساز مدرسه خیرین های ظرفیت

 خارج مدارس توسعه و اندازی راه

 .کشور از

W20- پژوهشی هایفعالیت ضعف 

 از خارج مدارس چارچوب در

 کشور؛

W21- مطالعات رصد در ضعف 

 توسعه خصوص در المللی بین

 خارجی؛ مدارس

W22- از مند نظام استفاده عدم 

 بخش امکانات و ها ظرفیت

 مردمی های مشارکت و خصوصی

 خارج در ایران. ا.ج مدارس اداره در

 .کشور از

 WOهای استراتژی SOهای استراتژی  O-هافرصت



 
 

O1- با ارتباط یبرقرار امکان 

 نظر در با کشورها مقیم ایرانیان

 این فرزندان آشنایی گرفتن

 و اسالمی فرهنگ با عزیزان

 به ، مادری زبان آموزش و ایرانی

 گرفتن نظر در منظور همین

 جهت خاص بودجه ردیف

 آموزی فارسی کالسهای افزایش

 زبان به سوم نسل جذب و

  فارسی؛

-O2کمی و کیفی سطح یارتقا 

 لوازم به مدارس تجهیز و مدارس

 و آموزشی کمک و آموزشی

 آموزشی تجیهزات سازی همسان

 ایران اسالمی جمهوری مدارس

 مدارس با کشور از خارج در

 مقیم؛ کشور

-O3جهت بودجه اختصاص 

 ساخت و عمرانی طرحهای

 جمهوری شان در مدارس

 که کشورهایی در ایران اسالمی

 باشند؛ می افزایش به رو ایرانیان

-O4بازسازی و نوسازی جهت 

 مدرسه خیرین جذب مدارس

 تعداد که کشورهایی در ساز

 می افزایش به روز آموزان دانش

 

انعطاف وسیع در روند تاسیس و  -

توسعه مدارس خارج از کشور با 

 توجه به وضعیت کشور متوقف فیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدارس انعطاف در نظام آموزشی  -

ایرانی در خارج از کشور متناسب با 

نیاز دانش آموزان در کشور متوقف 

فیه و بهره گیری از تجربیات و 

دستاوردهای نظام های آموزشی 

معتبر جهانی جهت افزایش جذب 

الزم التعلیمان ایرانی ساکن در 

خارج از کشور و غیر ایرانی های 

 عالقمند به انقالب اسالمی

 

ل مدارس تقویت هویت مستق -

ایرانی خارج از کشور از لحاظ 

ساختار سازمانی، مدیریت و نیروی 

 آموزشی اعم از اعزامی و بومی  

ایجاد بستر و ساختار مناسب و  -

تعیین مرجع عالی سیاستگذاری و 

نظارت بر مدارس خارج از کشور 

با مشارکت نهادهای ذیمدخل خارج 

 از وزارت آموزش و پرورش
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 باشد؛

O5-ارائه مسیر نمودن کوتاه 

 غیر مدارس متقاضیان به مجوز

 امکان که کشورهایی در دولتی

 و باشد می مدارس بازگشایی

 نمودن اجرایی سوی به پیشروی

 قانون اساسی 44 اصل

 

 

 

 

 

 

 

 WTهای استراتژی STهایاستراتژی Tـ تهديدات 

T1- سلطه نظام زیاد حساسیت 

 ایرانی مدارس گسترش به نسبت

 کشور از خارج در

T2عربی کشورهای تراشی مانع 

 خصوص در عربستان بویژه

 خارج در ایرانی مدارس توسعه

 کشور از

T3جهت الزم فرصت کمبود 

 به اعزام از قبل معلمان توجیه

 آنان آشنایی عدم و مقصد  کشور

  ها؛ کشور با

T4حقوقی هماهنگی عدم 

 با اعزامی نیروهای واجتماعی

 بی عامل مشابه نهادهای سایر

متنوع کردن شیوه های تامین  -

 منابع مالی مدارس خارج از کشور

 

بسترسازی ارائه بسته های  -

تشویقی و حمایتی از متقاضیان و 

موسسان مدارس ایرانی در خارج از 

 کشور

 

حمایت و تقویت نهادهای  -

حقوقی و آموزشی غیردولتی جهت 

شناسایی شرایط حقوقی و تسهیل 

مجوز تاسیس فرایندهای اخذ 

مدرسه در خارج از کشور و انتخاب 

نظام آموزشی معتبر جهانی و بین 

 المللی

 

تدوین و استانداردسازی نظام 

آموزشی بین المللی تهران منطبق با 

ارزش های مورد تاکید در نظام ج. 

اسالمی ایران و ارزش های معتبر 

ومتعادل در نظام های آموزش 



 
 

 .است گردیده نیروها در انگیزی

T5رایزنان سفرا، از برخی مداخله 

 در ها سفارتخانه کارشناسان و

 شدید وابستگی و مدرسه امور

 و سفارتخانه به مدارس از برخی

 کشور؛ آن در ایران. ا.ج رایزنی

T6خارج ایرانیان ضعیف استقبال 

 روند و مدارس این از کشور از

 آموزان دانش تعداد نزولی

 تعداد افزایش علیرغم مدارس

 کشور؛ از خارج در ایرانیان

T7ایرانی مدارس به دولتی نگاه 

 تضعیف و کشور از خارج در

 آنها؛ در نوآوری و خالقیت

T8شرایط انگاشتن یکسان 

 کلیه در مدارس فعالیت و تاسیس

 کم و جهان مناطق و ها قاره

 و ای منطقه شرایط به توجهی

 و تاسیس نحوه در جغرافیایی

 خارج در ایرانی مدارس فعالیت

 کشور؛ از

T9مناسب ساختار و بستر فقدان 

 و مشخص سیاستگذاری و

 توسعه و ایجاد برای متمرکز

 توجه با کشور از خارج مدارس

 جهانی
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 عالقمندان و مخاطبان تنوع به

 تحصیل برای خارجی و ایرانی

 مدارس؛ آن در

T10تصدی نقش بودن رنگ پر 

 و آموزش وزارت ستاد گری

 در مدارس سرپرستی و پرورش

 بجای مدارس بر کشور از خارج

 بعبارت گری هدایت نقش ایفای

 ایرانی مدارس کردن وابسته دیگر

 سیستم به کشور از خارج در

 همچنین و مدارس سرپرستی

 وزارتخانه؛ ستاد به زیاد وابستگی

T11ایرانیان بودن انگیزه بی 

 فرستادن برای کشور از خارج

 ایرانی مدارس به خود فرزندان

 به پاسخگویی عدم از ناشی

 عالقه و آنان آموزشی نیازهای

 تحصیل به آنها شدید مندی

 کشور مدارس در فرزاندنشان

 زبان تقویت برای فیه متوقف

 دوم؛

T12در کشورها پیچیده قوانین 

 مدارس تاسیس اجازه خصوص

 خارجی؛ کشورهای به

T13آموزشی برنامه نبودن روز به 



 
 

 آن تبع به کشور از خارج مدارس

 آموزشی؛ برنامه پایین کیفیت

T14محتوای بودن ارتباط کم 

 مدارس تحصیلی های دوره

 شرایط و نیازها با کشور از خارج

 مقیم؛ جامعه در آموزان دانش

T15در ایرانی مدارس کمبود 

 بودن پایین و مختلف کشورهای

 ها؛آن استانداردهای

T16اثربخش و بهینه استفاده عدم 

 در نوین فناوریهای و امکانات از

 پرورشی؛ و آموزشی های فعالیت

T17ساختمان بودن استیجاری 

 برنامه امکان عدم و مدارس های

 آموزشی؛ مدت بلند ریزی

T18وضعیت بودن نامشخص 

 موجود مدارس از برخی مالکیت

 کشور؛ از خارج

T19افزاری سخت منابع کمبود 

 از کشور از خارج مدارس در

 کتابخانه کارگاه، آزمایشگاه، جمله

 ؛... و

T20محیطی شرایط نکردن لحاظ 

 و کشور از خارج در مدرسه
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 و تکرار برای ناموفق تالش

 مدارس در داخلی شرایط اجرای

  کشور؛ از خارج در ایرانی

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 چهارم فصل

 

ارزیابی فعالیت مدارس ج.ا. ایران در خارج 

 از کشور و ارائه الگوی توسعه کمی و کیفی آنها
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 مقدمه

اسالمی در میان فرزندان ایرانیان خارج از کشور و  -ضرورت حفظ هویت ملی و تقویت فرهنگ ایرانی

کشور بوده است. سابقه اهمیت اشاعه زبان و خط فارسی از مهمترین دالیل ایجاد مدارس ایرانی در خارج از 

گردد. پس از انقالب اسالمی با توجه به سال پیش بر می 311تاسیس مدارس ایرانی در خارج از کشور به 

اسالمی ایرانیان مقیم خارج و همچنین  -اهمیتی که نظام جمهوری اسالمی ایران برای حفظ هویت ایرانی

در خارج از کشور در مدارس ایرانی وجود داشت ضرورتی که برای ادامه تحصیل فرزندان کارگزاران نظام 

تعداد مدارس افزایش چشمگیری داشت؛ اما با تالش بیش از سه دهه از فعالیت آنها روند کمی و کیفی مدارس 

مورد رضایت مسئوالن و مخاطبان نیست و حتی تعداد دانش آموزان این مدارس علیرغم آمار رو به رشد 

 روند نزولی داشته است. مهاجرت ایرانیان به خارج کشور

این در حالی است که رقبای فرهنگی جمهوری اسالمی مرتبا در حال گسترش مدارس خود در  

 کشورهای دیگر و جذب روزافزون مخاطبان نه تنها از میان اتباع خود بلکه از سایر ملت ها و کشور ها هستند.

ینه سازی برای سرمایه گذاری به هر حال برای فائق آمدن بر مشکالت و ضعف های موجود و زم

بخش های دولتی و خصوصی در زمینه گسترش مدارس ایرانی در خارج از کشور و همچنین توسعه دیپلماسی 

ها و همچنین آموزشی در دولت تدبیر و امید، ابتدا وضعیت موجود مدارس و سپس مسائل، مشکالت و چالش

نامه گسترش کمی و گردد و سپس آیینح میمهمترین سواالت در خصوص رسیدن به وضعیت مطلوب مطر

 گردد.کیفی مدارس جمهوری اسالمی ایرانی در خارج از کشور ارائه می

 



 
 

 قسمت اول: موانع و مشکالت مدارس ایرانی خارج از کشور

 ( مدیریت و راهبری ) سیاستگذاری و ساختار(5

 وزش و پرورش کشور؛ضعف های ساختاری و اجرایی مدارس خارج از کشور در درون نظام آم -

 فقدان برنامه جامع، یکپارچه و منسجم راهبردی جهت راه اندازی و توسعه مدارس؛ -

 ضعف های ساختاری و اجرایی در جذب ایرانیان مقیم و خارجیان عالقمند به نظام ج.ا. ایران؛  -

وابستگی شدید برخی از مداخله برخی از سفرا، رایزنان و کارشناسان سفارتخانه ها در امور مدرسه و  -

 مدارس به سفارتخانه و رایزنی ج.ا. ایران در آن کشور؛

استقبال ضعیف ایرانیان خارج از کشور از این مدارس و روند نزولی تعداد دانش آموزان مدارس  -

 علیرغم افزایش تعداد ایرانیان در خارج از کشور؛

 ف خالقیت و نوآوری در آنها؛نگاه دولتی به مدارس ایرانی در خارج از کشور و تضعی -

یکسان انگاشتن شرایط تاسیس و فعالیت مدارس در کلیه قاره ها و مناطق جهان و کم توجهی به  -

 شرایط منطقه ای و جغرافیایی در نحوه تاسیس و فعالیت مدارس ایرانی در خارج از کشور؛

اد و توسعه مدارس خارج فقدان بستر و ساختار مناسب و سیاستگذاری مشخص و متمرکز برای ایج -

 از کشور با توجه به تنوع مخاطبان و عالقمندان ایرانی و خارجی برای تحصیل در آن مدارس؛
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پر رنگ بودن نقش تصدی گری ستاد وزارت آموزش و پرورش و سرپرستی مدارس در خارج از  -

انی در خارج از کشور کشور بر مدارس بجای ایفای نقش هدایت گری بعبارت دیگر وابسته کردن مدارس ایر

 به سیستم سرپرستی مدارس و همچنین وابستگی زیاد به ستاد وزارتخانه؛

بی انگیزه بودن ایرانیان خارج از کشور برای فرستادن فرزندان خود به مدارس ایرانی ناشی از عدم  -

ارس کشور متوقف پاسخگویی به نیازهای آموزشی آنان و عالقه مندی شدید آنها به تحصیل فرزاندنشان در مد

 فیه برای تقویت زبان دوم؛

 قوانین پیچیده کشورها در خصوص اجازه تاسیس مدارس به کشورهای خارجی؛ -

 ناهماهنگی بین وزارت آموزش و پرورش و وزارت خارجه در خصوص مدارس خارج از کشور؛ -

می در اداره عدم استفاده نظام مند از ظرفیت ها و امکانات بخش خصوصی و مشارکت های مرد -

 مدارس ج.ا. ایران در خارج از کشور.

 ( برنامه و محتوای آموزشی3

 به روز نبودن برنامه آموزشی مدارس خارج از کشور به تبع آن کیفیت پایین برنامه آموزشی؛ -

کم ارتباط بودن محتوای دوره های تحصیلی مدارس خارج از کشور با نیازها و شرایط دانش آموزان  -

 مقیم؛در جامعه 

ضعف در ارائه آموزش های غیرحضوری و مجازی برای معلمان و دانش آموزان و خانواده های  -

 ایرانی در خارج از کشور.



 
 

 ( منابع انسانی9

دولتی بودن نظام انتخاب معلمان و مدیران مدارس و تضعیف هویت مدارس بخاطر تغییر مکرر  -

 مدیران؛معلمان مدارس و انباشته نشدن تجربیات معلمان و 

لحاظ نکردن شرایط محیطی مدرسه در خارج از کشور و تالش ناموفق برای تکرار و اجرای شرایط  -

 داخلی در مدارس ایرانی در خارج از کشور؛

وجود ضعف ها و مشکالت متعدد در فرآیند اعزام معلم و کادر آموزشی به خارج از کشور و پایین  -

 بودن کیفیت برخی از نیروهای اعزامی؛

 عدم ثبت و روزآمد بودن خاطرات و تجربیات معلمان اعزامی به خارج از کشور؛ -

 کمبود نیروی انسانی عالقه مند و متخصص در زمینه ایجاد مدارس در خارج از کشور؛ -

ضعف در اجرای سیاست مدرسه محوری و گرفتار شدن مدارس در ساختار بروکراتیک پیچیده  -

 رش؛دولتی ستاد وزارت آموزش و پرو

 عدم آشنایی و ضعف تسلط اکثر معلمان اعزامی به زبان خارجی کشور مقیم؛ -

 عدم استفاده مناسب از نیروهای مجرب بومی در کشور مقیم. -

 ( بودجه و منابع مالی4

 مکفی نبودن بودجه های مصوب و تخصیص یافته به مدارس خارج از کشور؛ -
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 گسترش مدارس در خارج از کشور.خال قانونی در ایجاد یک سازمان موثر برای  -

 ( پژوهش و ارزشیابی1

 ضعف فعالیت های پژوهشی در چارچوب مدارس خارج از کشور؛ -

 ضعف در رصد مطالعات بین المللی در خصوص توسعه مدارس خارجی؛ -

 عدم بهره گیری مناسب از تجربیات و دیدگاه های معلمان و مدیران اعزام شده پس از بازگشت؛ -

 رنامه ریزی مناسب جهت ارزیابی عملکرد مدارس خارج از کشور.نبود ب -

 ( فضا، تجهیزات و فناوری1

 ها؛کمبود مدارس ایرانی در کشورهای مختلف و پایین بودن استانداردهای آن -

 عدم استفاده بهینه و اثربخش از امکانات و فناوریهای نوین در فعالیت های آموزشی و پرورشی؛ -

 ساختمان های مدارس و عدم امکان برنامه ریزی بلند مدت آموزشی؛استیجاری بودن  -

 نامشخص بودن وضعیت مالکیت برخی از مدارس موجود خارج از کشور؛ -

 کمبود منابع سخت افزاری در مدارس خارج از کشور از جمله آزمایشگاه، کارگاه، کتابخانه و ...؛ -

ز در راه اندازی و توسعه مدارس خارج از ضعف در بهره گیری از ظرفیت های خیرین مدرسه سا -

 کشور.



 
 

 قسمت دوم : سواالت مهم در خصوص مدارس خارج از کشور

 ( مدیریت و راهبردی ) سیاستگذاری و ساختار(:5

. ساختار نهاد و سازمانی که می خواهد مدارس مستقل و خصوصی متاثر از نظام ج.ا. ایران را در 3

 باید باشد آیا ساختار موجود کفایت می کند؟خارج هدایت و مدیریت کند چگونه 

. آیا با توجه به تجربه ایجاد ))بنیاد سعدی(( در خصوص گسترش زبان خارجی در خارج از کشور 6

های توان با ایجاد یک ))بنیاد(( توسط شورای عالی انقالب فرهنگی جهت جذب بخش خصوصی و ظرفیتمی

 ا نظام آموزشی متناسب با شرایط هر کشور بهره گیری کرد؟دولتی و هدایت آنها به سمت ایجاد مدرسه ب

تواند در جهت توسعه مدارس خارج از کشور فعالیت . آیا بنیادی شبیه ))بنیاد برکت(( تا چه حد می1

 کند؟

. آیا ساختار موجود نظام موجود آموزش و پرورش متناسب با مدارس خارج از کشور است؟ آیا بهتر 4

 د؟ اگر بین الملل یا دوزبانه باشد چه آسیب هایی می بیند؟نیست بین المللی باش

. مهم ترین مشکالت و معضالت مدارس ایرانی خارج از کشور با توجه به قوانین موجود چیست؟ 1

 اگر قوانین موجود کفایت نمی کند کدام چارچوب های جدید را می توانیم پیشنهاد دهیم؟ 

جمعیت الزم التعلیم ایرانیان خارج از کشور را تحت پوشش . در حوزه ساختار چگونه می توان اکثر 2

 مدارس ایرانی قرار داد؟



125 
 

. چگونه می توان مدارسی با رویکردهای بین المللی تاسیس کرد که زمینه برای جذب افراد غیرایرانی 1

 در این مدارس فراهم شود؟

ز وزارت آموزش و پرورش توان ساختار مدارس خارج از کشور را در حوزه ای فراتر ا. چگونه می8

 طراحی و تدوین کرد؟

توان متصور کرد چه . انواع سیستم های آموزش که برای مدارس ایرانی در خارج از کشور می0

 مواردی هستند؟

. شرایط تاسیس مدارس با نظام آموزشی کشور مقصد از سوی کارگزار بخش خصوصی ایرانی 30

 چیست؟ 

یه گذاران خارجی مدارس خارجی تاسیس کرد که مورد تایید توان با همکاری سرما. چگونه می33

 نظام آموزشی ایران هم باشد؟

. اگر مدرسه ای توسط یک ایرانی در خارج از کشور تاسیس شود که دقیقا منطبق با نظام آموزشی 36

مدرک نظام  کشور متوقف فیه باشد چه شرایط و استانداردهایی را باید کسب کند تا فارغ التحصیالن آن بتوانند

 آموزش و پرورش ایران را دریافت نمایند؟

 ( برنامه و محتوای آموزشی:3

توان با متنوع کردن محتوای آموزشی، دانش آموزان عالقمند به نظام جمهوری اسالمی را . چگونه می3

 در مدارس ایرانی خارج از کشور جذب نمود؟



 
 

نظام آموزشی کشور مقیم ولی با رویکرد دیدگاه نظام آموزشی کشور در خصوص ایجاد مدارس با  -6

و فوق برنامه اسالمی چگونه است؟ بعبارت دیگر میزان انعطاف نظام آموزشی در خصوص ایجاد مدارس در 

 خارج از کشور و فاصله حداکثری آن ها با نظام آموزشی داخلی تا چه حد است؟

رتباطی با نظام آموزشی ما برقرار اگر یک ایرانی در خارج از کشور مدرسه ای تأسیس کرد و هیچ ا -1

 نکرد، نحوه تعامل ما با آن موسس چگونه خواهد بود؟

 ( منابع انسانی:9

. نظام متمرکز بخشنامه ای برای جذب معلمان در مدارس خارج از کشور آنهم بدون توجه به شرایط 3

 تواند رافع مشکالت این مدارس باشد؟خاص هر کشور تا چه حد می

اینکه یکی از ارکان هویتی مدرسه در طول زمان، ثبات و استمرار فعالیت معلمان در  . با توجه به6

-ساله چگونه می6مدرسه است، فرایند اعزام معلم به خارج از کشور آنهم بصورت یک دوره زمانی کوتاه مدت 

 تواند به هویت بخشی مدرسه کمک کند؟

 ایرانی در خارج از کشور را تقویت کرد؟توان عناصر هویت بخشی به هریک از مدارس . چگونه می1

 . نحوه استفاده از نیروهای محلی در مدارس خارج از کشور چگونه است؟4

 است؟ چگونه مدارس در ها آن جدب و نظام کارگزاران همراه تبعی نیروهای . وضعیت1

 ( بودجه و منابع مالی:4
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توان روند موجود رو به ضعف مان می. با اتکای صرف مدارس خارج از کشور به منابع دولتی تاچه ز3

 را ادامه داد؟

. بنیادها و موسسات بزرگ اقتصادی و فرهنگی در چه صورتی از انگیزه الزم برای تاسیس مدرسه در 6 

 شوند؟خارج از کشور برخوردار می

 ( فضا، تجهیزات و فناوری:1

ج.ا. ایران را در خارج هدایت و  خواهد مدارس مستقل متاثر از نظام. ساختار تشکل و سازمانی که می3

 کند؟مدیریت کند چگونه باید باشد آیا ساختار موجود کفایت می

مندی برخی از نهادها و سرمایه داران به ایجاد و بازسازی مدارس در برخی از . با توجه به عالقه6

را با روند موجود در اداره توان این اقدامات کشورهای نظیر هند، پاکستان، افغانستان و تاجیکستان، چگونه می

 کل مدارس خارج از کشور همراه و هماهنگ کرد؟

 و آموزش وزارت حاضر حال . وضعیت مالکیت مدارس ایرانی در خارج از کشور چگونه است و در1

 ایاجاره تعداد چه و دارند اختیار را در کشور از خارج مدرسه چند کامل مالکیت ها خانه سفارت و پرورش

 هستند؟

 

 

 



 
 

 آئین نامه مدارس ج.ا.ایران در خارج ازکشور

 مقدمه

های بنیانگذار کبیر آن، حضرت در راستای اصول و سیاست های بنیادین انقالب اسالمی و آرمان    

امام خمینی )ره( و منویات مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل  خامنه ای )مدظله العالی( و در راستای سند 

هجری شمسی و در اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش  3404ج.ا.ایران در افق ساله  60چشم انداز 

شورای عالی انقالب فرهنگی و به منظور توسعه دیپلماسی آموزشی و توسعه و ارتقاء  3100مصوب آذرماه 

تعلیم کیفیت مدارس ج.ا..ایران در خارج از کشور و همچنین بسترسازی برای جذب حداکثری ایرانیان الزم ال

ساکن در خارج از کشور و عالقمندان به تحصیل در مدارس ایرانی خارج از کشور این آیین نامه مورد تصویب 

 گیرد.قرار می

 تعریف  :5ماده 

مدرسه ایرانی خارج از کشور، واحد آموزشی و پرورشی است که با رعایت ارزش ها و فرهنگ 

ور یا کشور میزبان و یا هر نوع نظام آموزشی مورد تایید اسالمی و منطبق با نظام آموزشی داخل کش -ایرانی

-شورای عالی آموزش و پرورش با حضور الزم التعلیمان ایرانی و غیرایرانی در یک کشور خارجی فعالیت می

 کند.
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 اهداف: 3ماده 

اسالمی برای فرزندان ایرانیان مقیم خارج  -تامین خدمات آموزشی و پرورشی متناسب با فرهنگ ایرانی

 از کشور؛ 

فراهم نمودن خدمات آموزشی و پرورشی برای فرزندان مامورین و کارگزاران  دستگاهها و سازمان 

 های گوناگون ج.ا. ایران در خارج از کشور؛

ورشی برای فرزندان مسلمانان سایر کشورها به ویژه کشورهای فراهم نمودن خدمات آموزشی و پر

 همسایه که عالقه مند به تحصیل در مدارس ایرانی هستند؛

حفظ و ترویج زبان و خط فارسی در میان فرزندان ایرانیان خارج از کشور، مدارس بین المللی خارجی 

 و عالقه مندان به ایران اسالمی؛

 رانی و تبدیل آنها به پایگاههای فرهنگی ج.ا. ایران در خارج از کشور.حضور فعال و پرجاذبه مدارس ای

 ها سیاست: 9ماده

تاسیس و راه اندازی مدارس ج.ا. ایران در خارج از کشور متناسب با تنوع مخاطبان، نیازها و مقتضیات 

 کشورهای متوقف فیه؛

فراهم نمودن زمینه های الزم برای جلب مشارکت بخش های دولتی و خصوصی در راه اندازی 

 مدارس ایرانی در خارج از کشور؛ 

 به کارگیری تجهیزات و فن آوری های نوین در حوزه فعالیت های آموزشی پرورشی؛ 



 
 

ی داخلی و با ارتقاء کیفیت و تقویت جذابیت مدارس ایرانی خارج از کشور منعطف از نظام آموزش

 المللی؛بهره گیری از نظام های آموزشی معتبر بین

ترویج و تقویت روحیه خودباوری و حفظ تفکر و استقالل فرهنگی در تعامل با فرهنگ ها و دیگر 

 اندیشه ها؛

ارتباط سازنده و مستمر با ایرانیان خارج از کشور به منظور رفع نیازهای آموزشی و تربیتی فرزندان 

 آنان.

: به منظور بسترسازی، توسعه و حمایت از سرمایه گذاری در ایجاد و اداره مدارس ایرانی در 4ده ما

بعنوان عالی ترین مجموعه سیاستگذاری و « شورای سیاستگذاری مدارس خارج از کشور» خارج از کشور 

 گردد:نظارت بر این مدارس با ترکیب ذیل تشکیل می

 وزیر آموزش و پرورش)رئیس شورا(؛ -

 دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش؛ -

 معاون امور مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش؛ -

 الملل و مدارس خارج از کشور )دبیر شورا(؛رئیس مرکز امور بین -

 نماینده وزارت امور خارجه؛  -

 نماینده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی؛ -

 ای بین الملل دفتر مقام معظم رهبری؛نماینده شور -
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 نماینده شورای عالی ایرانیان خارج از کشور؛ -

 نماینده بنیاد سعدی. -

 باشد.: مصوبات این شورا پس از ابالغ وزیر آموزش و پرورش قابل اجرا می3تبصره 

 : وظایف و اختیارات شورای سیاستگذاری مدارس خارج از کشور عبارت است از:1ماده 

 و تصویب آیین نامه ها و دستور العمل های مورد نیاز جهت توسعه مدارس؛تهیه 

سیاستگذاری در نحوه جذب و مشارکت نهادها و موسسات دولتی و خصوصی و همچنین افراد در 

 ایجاد و توسعه مدارس خارج از کشور؛

 نظارت بر عملکرد مدارس خارج از کشور؛ 

ور و ارائه گزارش ساالنه آن به شورای بین الملل دفتر ارزیابی وضعیت توسعه مدارس در خارج از کش

 مقام معظم رهبری.

توانند به یکی از شکل های زیر تاسیس و ادامه فعالیت : مدارس ایرانی در خارج از کشور می1ماده 

 دهند:

مدارس عادی: در این شیوه مدارس بر مبنای نظام آموزشی داخل کشور و با انعطاف در برنامه  -3

شوند؛ بطوریکه آموزش زبان انگلیسی یا زبان کشور مقیم در برنامه درسی از اولویت برخوردار اداره میدرسی 

گردد. معلمان این مدارس نیز بصورت شود و همچنین تاریخ و جغرافیای کشور مقیم به دروس اضافه میمی

 گردند.اعزامی از ایران، بومی و محلی تأمین می



 
 

های توانند وضعیت خود را در قالب یکی از شکلد در خارج از کشور می: مدارس دولتی موجو6تبصره

 دیگر نیز ارتقاء دهند.

: در کشورهایی که امکان تأسیس مدرسه به شکل عادی میسر نبوده و تعداد دانش آموزان 1تبصره 

-دانشتوان آموزش های پاره وقت و غیرحضوری اجرا کرد؛ بطوریکه داوطلب کمتر از حد نصاب باشد، می

آموزان ضمن تحصیل در مدارس کشور محل اقامت خود بمنظور حفظ ارتباط با فرهنگ ایرانی و اسالمی، 

ساعت در هفته، درس های زبان و ادبیات فارسی، قرآن و آموزش مذهبی و علوم اجتماعی را مطابق 36حداقل 

انی که به دالیل مختلف نظام آموزشی داخل کشور فرا می گیرند. در روش آموزش غیرحضوری، دانش آموز

توانند از طریق مجازی به تحصیل خود ادامه داده امکان شرکت در آموزش حضوری یا پاره وقت را ندارند، می

و در پایان سال در امتحانات متفرقه شرکت نموده و در صورت قبولی مدرک تحصیلی نظام آموزشی جمهوری 

 اسالمی ایران را دریافت نمایند.

مجوز از نظام آموزشی کشور متوقف فیه: این نوع مدارس با اخذ مجوز از نظام  مدارس دارای -6

-آموزشی کشور متوقف فیه و مطابق شرایط و دستورالعمل های تعیین شده در آن کشور اجازه فعالیت پیدا می

های  کنند و نظام آموزشی مدرسه، نظام آموزشی ج.ا. ایران یا نظام آموزشی کشور میزبان یا یکی از نظام

آموزشی معتبر بین المللی مورد تأیید در کشور متوقف فیه می باشد؛ بطوریکه دانش آموزان مدرک تحصیلی 

کنند. در این کشور متوقف فیه یا نظام آموزشی معتبر در آن کشور را در پایان هر مقطع تحصیلی دریافت می

آموزان با گذراندن چند درس از برنامه مدارس در صورت مورد تأیید نبودن نظام آموزشی ج.ا. ایران، دانش 

گردد، در پایان تحصیالت خود آموزشی جمهوری اسالمی که توسط شورای عالی آموزش و پرورش تعیین می
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عالوه بر مدرک تحصیلی کشور محل اقامت یا نظام آموزشی معتبر در آن کشور، مدرک تحصیلی ایرانی را نیز 

 کنند.دریافت می

تواند یکی از نظام های ه مدارس بنا به شرایط و مقتضیات کشور متوقف فیه می: موسس اینگون4تبصره

المللی دوره ، کمبریج، اونتاریو، گواهینامه عمومی بین(IB)آموزشی معتبر جهانی نظیر دیپلم بین المللی 

و غیره را بعنوان نظام آموزشی اصلی مورد اجرا در مدرسه خود انتخاب و اخذ  IGCSE)) ،((CITAمتوسطه، 

 مجوز از کشور متوقف فیه کند.

تواند درخواست خود را برای اخذ : در صورت انتخاب یک نظام جدید آموزشی، موسس می1تبصره 

 مجوز از شورای عالی آموزش و پرورش به مرکز ارائه نماید.

زشی مشترک: وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت امور خارجه و مدارس با نظام آمو -1

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی موظف است در تعامالت و روابط دوجانبه خود با کشورهای مختلف بویژه 

همسایه موضوع ایجاد مدارس با نظام آموزشی مشترک و تلفیقی متشکل از نظام آموزشی ج.ا. ایران و نظام 

شور هدف را در قراردادها و یادداشت تفاهم های منعقده بگنجاند. در صورت فراهم شدن شرایط آموزشی ک

های دولتی و خصوصی تاسیس این نوع از مدارس را در شهرهای مختلف آن کشور در اولویت قرار اولیه بخش

 خواهند داد.

ته های تشویقی و : در صورت توافق اولیه در خصوص این نوع مدارس مرکز موظف است بس2تبصره 

 حمایتی ویژه برای این مدارس تهیه نموده و به تصویب شورا برساند.

: مرکز موظف است در جهت رونق بخشیدن به این نوع از مدارس، هماهنگی الزم را با 1تبصره 

التحصیالن این ات و فناوری برای اختصاص بورسیه های تحصیلی دانشگاهی به فارغپژوهشوزارت علوم، 



 
 

بعمل آورد و جهت جذب دانش آموزان نخبه این موضوع را در کشور هدف اطالع رسانی مناسب مدارس 

 نماید. 

: هریک از مدارس مرتبط با 4«منطبق با استانداردهای سازمان دیپلم بین المللی»مدارس بین المللی  -4

مجوز از نظام آموزشی  نظام جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور اعم از مدارس عادی و یا مدارس دارای

ها و استانداردهای مورد نیاز سازمان دیپلم بین کشور متوقف فیه می توانند در صورت دارا بودن شاخص

 المللی، درخواست خود را برای پیوستن به این سیستم بین المللی در سطوح دبستان و متوسطه ارائه نمایند.

مدارس متوسطه دوم در  (IBدیپلم بین المللی ): با توجه به هزینه های پیوستن به سیستم 8تبصره

 اولویت قرار دارند.

: این نظام آموزشی منطبق با ارزش های مورد 1مدارس منطبق با نظام آموزشی بین المللی تهران -4

تأکید در نظام جمهوری اسالمی ایران و ارزش های معتبر در نظام های آموزش جهانی است. زبان اصلی 

 مدارس زبان انگلیسی و زبان دوم فارسی است.آموزش در این نوع 

: مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور موظف است با همکاری سازمان پژوهش و 0تبصره 

برنامه ریزی آموزشی و نظارت شورای عالی آموزش و پرورش حداکثر ظرف دوسال از تصویب این آئین نامه، 

ها و ارزشیابی این نظام آموزشی را تهیه و اعالم عمومی نموده و  فلسفه، ساختار، برنامه درسی، تدوین کتاب

 پایه آموزشی را چاپ و منتشر کند.36یکسری از کتاب های 

تواند تحت پوشش : هر مدرسه غیر ایرانی در هر نقطه از جهان در صورت عالقه مندی می30تبصره 

 این نظام آموزشی فعالیت نماید.

                                                           
4  The International Baccalaureate Organization (IBO) 
5 Tehran International school (TIS) 
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و غیردولتی تاسیس می شوند که مدارس دولتی می توانند  یکی از شیوه های دولتی به: مدارس 8ماده 

 شوند.، نمونه مردمی، هیأت امنایی و غیر انتفاعی اداره میبصورت نمونه مردمی و هیات امنایی اداره شوند

وه : با توجه به توع شیوه های اداره مدارس خارج از کشور، مرکز موظف است مدل ها و شی33تبصره 

 های جدید مورد نظر موسسان مدارس را به شوراهای آموزش و پرورش گزارش کرده و اخذ مجوز نماید.

 تواند از طریق زیر تامین گردد:: منابع مالی مورد نیاز مدارس می7ماده 

 کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی؛ -الف

 در خارج از کشور؛کمک های ادارات، ارگان ها، سازمان ها و شرکت های ایرانی مستقر  -ب

 اعتبارات دولتی؛ -ج

د( شهریه دریافتی از دستگاه های دولتی که فرزندان کارکنان شان در مدارس نمونه مردمی و 

 غیرانتفاعی خارج از کشور تحصیل می کنند؛

 ه( دریافت هزینه ها از اولیای دانش آموزان در مدارس غیردولتی و بین المللی؛

 دولتی داخلی و خارجی.و( کمک های سازمان های غیر

مرکز امور بین الملل و مرکز مدارس خارج از کشور موظف است یک یا چند نهاد حقوقی و  :3ماده 

آموزشی غیر دولتی را انتخاب و مورد حمایت قرار دهد تا کلیه فرایندهای اخذ مجوز تاسیس مدرسه در خارج 

آموزشی معتبر از کشور را پیگیری و مسائل، مشکالت و شرایط حقوقی تاسیس مدرسه و همچنین انتخاب نظام 

جهانی و بین المللی و نظام آموزشی کشور متوقف فیه را مورد مطالعه قرار داده، بطوریکه متقاضیان تأسیس 

مدرسه در خارج از کشور بتوانند با بهره گیری ازخدمات این نهادها، فرایند تاسیس و راه اندازی مدرسه را 

 تحقق بخشند.



 
 

فعالیت مدارس خارج از کشور و تنوع نظام  های آموزشی در : با توجه به گستردگی حیطه 36تبصره

تواند اساسنامه یک بنیاد را که کلیه مسئولیت های اجرایی این گونه مدارس، شورای عالی آموزش و پرورش می

مدارس در خارج از کشور را به عهده بگیرد، تهیه نموده و برای تصویب به شورای عالی انقالب فرهنگی ارائه 

 نماید.

: نیروی انسانی مورد نیاز برای مدارس عادی مطابق با نظام آموزشی داخل کشور و هرنوع 51ماده

مدرسه ای که وابسته به دولت هستند با اولویت معلمان زبان و ادبیات فارسی و بینش و دینی اعزامی از ایران 

 توانند بصورت بومی و محلی تامین گردند.تأمین می گردد و بقیه نیروها می

توان : به منظور صرفه جویی در وقت و هزینه و نیروی انسانی مورد نیاز در مدارس عادی می55ادهم

از نیروی انسانی رسمی فرهنگی غیرشاغل )مانند همسران کارگزاران جمهوری اسالمی و دانشجویان و ایرانیان 

 ب نمود.حق التدریس انتخا -مقیم( و نیروی انسانی محلی واجد شرایط به صورت قراردادی

: به منظور ارتقاء کیفیت و تقویت هویت مدارس خارج از کشور، مرکز موظف است فرایند 53ماده

اعزام معلم را به گونه ای ساماندهی کند که افراد اعزامی به شرط تسلط به زبان خارجی، حداقل سه سال در 

 مدرسه محل مأموریت به تدریس مشغول شوند.

المللی از مدارس منطبق با نظام آموزشی کشور متوقف فیه، مدارس بین: نیروی انسانی مورد نی59ماده

منطبق با استانداردهای سازمان دیپلم بین المللی و مدارس منطبق با نظام آموزشی بین المللی تهران که بصورت 

غیرانتفاعی تأسیس می شوند، توسط موسس از بین اتباع ایرانی و خارجی انتخاب می گردد و موسس می 

 ست تمامی نیروی انسانی ایرانی خود را پس از تأیید مرکز به کار گیرد.بای

 تواند افراد واجد شرایط تدریس را به موسس معرفی نماید.: مرکز می31تبصره 
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: مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور موظف است با همکاری بنیاد سعدی، شرایط 54ماده 

مختلف بویژه کشورهای اسالمی که زبان دوم تحصیل خود را زبان  و امتیازات برای مدارس در کشورهای

کنند از جمله تسهیالت و امتیازات تحصیل دانشگاهی در ایران را تهیه و به شورای عالی فارسی انتخاب می

 انقالب فرهنگی جهت تصویب ارائه نمایند.

یقی و حمایتی از افراد و بسته های تشوبر اساس قوانین و ضوابط موجود : مرکز موظف است 51ماده 

نهادهای موسس مدرسه در خارج از کشور از قبیل اجاره یا واگذاری مدارس موجود، تسهیالت حمایتی بانکی 

و در اختیار گذاردن نیروی انسانی رایگان در طول دوره زمانی مشخص، تدوین و جهت تصویب به شورای 

 سیاستگذاری ارائه نماید.

یا واگذاری مدارس دولتی موجود در خارج از کشور به بخش غیردولتی، : در صورت اجاره 34تبصره 

بایست از نیروهای اعزامی و رسمی آموزش و پرورش انتخاب شود و بقیه نیروها از کارکنان و مدیر موسسه می

 شوند.معلمان با نظر موسس انتخاب می

امتحان گذر تحصیلی بر : به منظور تضمین کیفیت آموزشی در مدارس خارج از کشور، 31تبصره 

اساس امتحانی که نظام دولتی برگزار می کند بایستی تحت نظارت دقیق مرکز انجام شود تا خللی در فرآیند 

 برگزاری کنکور سراسری بوجود نیاید.

: دستور العمل بسته های تشویقی و حمایتی  می بایست ظرف سه ماه پس از تصویب این 32تبصره 

 تهیه و به تصویب شورای سیاستگذاری برسد.آیین نامه توسط مرکز، 



 
 

مرکز موظف است با همکاری انجمن خیرین مدرسه ساز کشور نسبت به ایجاد شعبه انجمن : 51ماده 

خیرین در کشورهای مختلف که ایرانی ها حضور موثری دارند و یا افراد دارای تمکن مالی عالقمند نظام 

 جمهوری اسالمی فعال هستند اقدام نماید.

باشد که شامل: ارزیابی : نظارت عالیه بر مدارس به عهده شورای سیاست گذاری می58اده م

استانداردها و شاخص های کیفیت آموزشی، بازدیدها، ارزیابی گزارشات واصله، نظارت بر حسن اجرای آیین 

 باشد.نامه ها و ضوابط مربوطه و ارائه رهنمود می

 

.............................. جلسه شورای عالی آموزش و پرورش ماده در  31این آئین نامه مشتمل بر 

 مورخ......................... به تصویب رسید.
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 گیری و ارائه پیشنهاداتنتیجه

 -یکی از مهم ترین آرمان ها و آرزوهای هر ایرانی مسلمان و متعهد حفظ فرهنگ و مواریث ایرانی

فرزندان و نسل های بعدی است. این امر زمانی نمود و جلوه بیشتری دارد که فرد اسالمی خود و انتقال آن به 

در محیطی خارج از میهن خود قرار گیرد و شاهد هجوم سیل گونه فرهنگ های نامتجانس به زبان، آداب و 

است  رسوم سنت های خود بوده و تهاجم آموزه های ناخوشایند را بر خانواده و فرزندانش احساس کند. بدیهی

در این محیط کانون های فرهنگی و آموزشی مرتبط با فرهنگ خودی مانند مدارس تنها مامن و پناهگاه فرهنگی 

 آنان خواهد بود.

بر این اساس، با توجه به رسالت مدارس ایرانی در خارج از کشور برای حفظ، گسترش و اعتالی 

( قانون اهداف و وظایف 30ماده )« 31»بند  ارزش های انقالب و معرفی آن به سایر ملت های جهان، مطابق

مجلس شورای اسالمی و راهبردهای کالن نظام تقویت و  61/33/3122وزارت آموزش و پرورش مصوب 

توسعه مدارس ایرانی در خارج از کشور مورد توجه ویژه قرار گرفت تا ضمن تخفیف بخشی از فشارهای 

ش ایرانیان مقیم و بویژه فرزندان کارگزاران نظام جمهوری فرهنگی ناشی از دوری از موطن و خانواده از دو

اسالمی  -اسالمی ایران، پایگاه فرهنگی نظام جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور و حافظ هویت ایرانی

ایرانیان مقیم باشد. بطوریکه دانش آموزان مشغول به تحصیل در ایران، لزوما باید از آموزش های علمی و 

 سب برخوردار باشند.تربیتی منا

اما آیا داشتن اتاقکی بعنوان مدرسه )که به هیچ وجه با مدارس خاجی سایر کشورها قابل قیاس نیست 

با معلمی که مجبور است مشابه مدارس روستایی، کالس را به صورت چند پایه و مختلط اداره کند، می تواند 



 
 

د؟ اظهارات هم وطنان مقیم و نتایج امتحانات دانش آموزان در کرانتظارات دانش آموزان و نظام را برآورده 

آزمون های داخلی و سراسری مبین ضعف مفرط و شدید این مدارس در ارائه خدمات آموزشی است که 

عالوه بر آن، تعداد زیادی از این مدارس به صورت چند پایه و مختلط )از جاذبه ای برای مخاطبان خود ندارد. 

ش دانشگاهی( با یک یا دو معلم )که اغلب فرصت و توان ارائه خدمات آموزشی مطلوب را پایه اول تا پی

ندارند( مشابه مدارس کوچک روستایی داخل کشور اداره می شوند که به هیچ وجه انتظارات اولیاء و دانش 

 .آموزان را از نظام مدارس خارج از کشور در زمینه ارائه کیفیت خدمات آموزشی تامین نمی کند

مدارس خارج از کشور نشانه هایی از نارسایی ساختاری در سیستم را در خود به همراه دارد، وقتی 

تصمیمات سازمانی با تاخیر انجام می شود و برنامه های آموزشی از کیفیت الزم برخوردار نیست و مدارس 

مناسب نمی باشد و از  خارج از کشور نسبت به تغییرات و اثرات محیطی قادر به پاسخگویی سریع و واکنش

و مدیران ارشد یا دیگر نهادهای دخیل در امور مدارس، امکان سویی اهداف ضد و نقیض از سوی مسئوالن 

انسجام و یکپارچگی در اهداف را فراهم نمی سازد و هماهنگی الزم در فعالیت های مرتبط به مدارس وجود 

نار مسایلی همچون ضعف در راهکارهای نوین ندارد یا خیلی ضعیف به چشم می خورد، این موارد در ک

آموزشی، فقدان تدابیر الزم در بکارگیری وسیع از فناوری های نوین آموزشی، فقدان تدابیر الزم در بکارگیری 

وسیع از فناوری های جدید، برای توجیه نارسایی ساختار فعلی سیستم کفایت می کند. اهداف مورد نظر در این 

ارس خارج از کشور، شناسایی وضعیت موجود نظام مدارس، مشخص کردن جنبه های پژوهش بررسی نظام مد

سازمانی، مدیریتی، محیطی و استراتژیک مرتبط با عملکرد نظام مدارس و ارائه الگوی مطلوب در این زمینه می 

 باشد. 
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 در وضعیت فعلی نظام مدارس در بعد عوامل سازمانی از حیث روشن بودن اهداف، چشم انداز و

ارزش ها، ایجاد و اجرای استراتژی ها، در بعد عوامل مدیریتی از حیث مدیریت فرایندهای یادگیری محور و در 

بعد عوامل محیطی از حیث تاکید بر کادر آموزشی مدرسه و همچنین در بعد عوامل استراتژیک از حیث بازار 

 هدف با کمترین فراوانی و درصد بوده اند.

کشور در مورد عوامل مرتبط با عملکرد، بیشترین توافق را بر عوامل متخصصان مدارس خارج از 

مدیریتی در قالب مولفه های الف( تعریف مجموعه یکپارچه از فرایندها ب( تسری و اشاعه مداوم فرایند، 

مدیریت و بهبود آن ج( گردآوری اطالعات د(مدیریت اطالعات و دانش ه(انتقال دانش به مخاطبان و(حفظ، 

 اعه دانش در سرتاسر مدرسه ز( نوآوری در فرایندهای آموزش و تدریس داشته اند. جذب، اش

جمع بندی دیدگاههای متخصصان به روش تحلیل کیفی نشان داد که ساختار بهینه نظام مدارس در بعد 

عوامل سازمانی شامل: الف( جهت گیری مشترک در اهداف، چشم انداز، ارزش ها ب( تقویت راهبری کامال 

در ارائه خدمات. و در بعد عوامل مدیریتی  ITه ای مدارس در ارتباط با مخاطبین خود ج( استفاده از حرف

شامل: الف( تعریف و اجرای مجموعه یکپارچه از فرایندهای یادگیری محور ب( خلق دانش مستمر و سرمایه 

معلمان و شتی تر برای داشتن های فکری. و در بعد عوامل محیطی شامل: الف( ایجاد محیط کار ایمن تر و بهدا

. و در بعد عوامل استراتژیک شامل: الف( ارائه خدمات معلمانبا انگیزه ب(بهبود و افزایش مشارکت  مدیران

سریع و با کیفیت به دانش آموزان از طریق توسعه مدارس مجازی ب(تقویت رابطه خانه و مدرسه ج(توسعه 

 سهم بازار و کسب مزیت رقابتی می باشد.



 
 

ساختار بهینه نظام مدارس خارج از کشور با عنایت به رسالت نمادین آن و در راستای دستیابی به 

اهداف در زمینه های آموزشی، فرهنگی، فناوری اطالعات و ارتباطات، ارائه خدمات آموزشی و پرورشی در 

دمدت در موارد ذیل تبیین سطح منطقه ای و بین المللی با نگاهی جامع و در قالب برنامه های میان مدت و بلن

 نظری یافته است:

 های نوین آموزشی برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر:بکارگیری فناوری

مسئله حیاتی برای مدارس خارج از کشور، استفاده، اجرا و بهبود راهبردها و خط مشی هایی است که 

ه نظرات متخصصان هم تایید می ارائه خدمات را به بهترین وجه ممکن فراهم سازد. بطور واضح همانطور ک

کند بکارگیری فناوری های نوین در ارائه خدمات آموزشی و پرورشی به دانش آموزان منجر به فراگیر شدن 

عدالت آموزشی در سطح مدارس خارج از کشور می شود. یعنی دسترسی عادالنه همه دانش آموزان در همه 

آموزشی می شود. البته چون از لحاظ امکانات و فضای و پرورش خارج از کشور به امکانات مناطق آموزش 

 -آموزشی طبق دسته بندی مناطق یاد شده مدارس یکسان نیستند. دسترسی به یک فضای دوگانه )حضوری

 مجازی( این مشکل را بر طرف می کند.

 ارائه یک نقشه عمل برای ایجاد مجموعه یکپارچه از فرآیندها

طرح مجموعه یک دست و هماهنگ از فرایندها یک راهبرد اساسی و موارد مورد نیاز برای مدارس 

خارج از کشور است. برای اجرای مجموعه یکپارچه از فرآیندها در نظام مدارس، استفاده و بکارگیری وسیع از 

مدارس برقرار سازد  فناوری اطالعات در مجموعه فرآیندها می تواند یکپارچگی و انسجام را در کل نظام

( تقویت و تکمیل محتواها و 3بطوریکه ایجاد مجموعه یکپارچه از فرآیندها در مشخصه های زیر حضور یابد: 
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. 1. توسعه محتواهای اشاعه دهنده فرهنگ دینی و ارزش های اسالمی در دانش آموزان 6فرآیندهای آموزش 

. 1( فرایند نیازسنجی و سپس برنامه ریزی 4آموزان تقویت هویت جمعی، دینی، ملی و فرهنگی در بین دانش 

 چارچوب گردش کار، فرآیندها و راهنمای مدیریت

 خلق دانش مستمر و سرمایه های فکری

تصمیم گیری بر اساس داده ها و اطالعات، جمع آوری و تحلیل اطالعات و نیز اطالع رسانی شفاف 

انی در سطح مدرسه دست یابد که بسترسازی و تسهیل تبادل سازم تواند به دانشدر زمینه قوانین و مقررات، می

اطالعات، ارتباطات و همکاری های بین افراد )به منظور استفاده از تجارب معلمان باسابقه( میسر شود و این 

مستلزم به رسمیت شناختن حق مشارکت و حق رای برای همه اعضاء و بها دادن به سرمایه های فکری است 

فول مانده است. بنابراین این با طراحی یک سیستم اطالعات و مدیریت اطالعات هماهنگی و که در مدارس مغ

 کنترل و تصمیم گیری دقیق و سریع صورت می گیرد.

 محیط کار ایمن تر و بهداشتی تر

به علت کمبود آزادی عمل و خودمختاری در فعالیت های آموزشی در نتیجه کاهش انگیزش کارکنان 

مدارس ضرورت وجود کلیه قوانین و مقررات آموزشی مرتبط با امور تحصیلی دانش به خصوص معلمان 

آموزان با مشارکت معلمان و مدیران مدارس تهیه و ارجاع داده شود. در مواردی که جنبه حقوقی و مالی ندارند، 

داشت محیط و بهانعطاف پذیری الزم پیش بینی شود )در این خصوص به پاره ای از مشکالت مربوط به ایمنی 

 کار از نظر مدیران و معلمان اشاره شده است.



 
 

 بهبود و افزایش مشارکت کارکنان

متخصصان معتقد بودند که میزان آزادی عمل و مشارکت بویژه معلمان پررنگ تر شود و خواستار 

افزایش یک مردم ساالری سازمانی در وضعیت مورد انتظار بودند. برای داشتن نظام مردم ساالری سازمانی باید 

ی شرایط است: اوال( باید دو ویژگی را نهادینه کرد: الف( خودمختاری شغلی و آزادی عمل: مستلزم تحقق برخ

وابستگی حرفه ای را به مدیران رده باالتر کاهش داد، دوما، اطالعات الزم را برای انجام وظایف در اختیار فرد 

قرار داد، سوما( فرد حق تصمیم گیری در زمینه انجام وظایف خود را داشته باشد. به هر حال اعطای خود 

محتواهای ارس در زمینه امور آموزشی و پرورشی مثل: انتخاب مختاری شغلی و استقالل حرفه ای به مد

مثل: انتخاب محتواهای آموزشی متناسب با وضعیت دانش آموز، بهبود کیفیت آموزشی مدرسه با استفاده 

آموزشی متناسب با وضعیت دانش آموز، بهبود کیفیت آموزشی مدرسه با استفاده از امکانات نوین آموزشی و ... 

اعتماد و نیز ضمانت اجرایی از سوی مدیران رده باالتر به توان و تخصص و دانش و حس  مستلزم وجود

مسئولیت پذیری مدیران مدارس است. ب( مشارکت: اهمیت مشارکت در مدارس خارج از کشور نسبت به 

سایر سازمان ها مضاعف می شود و مستلزم سهیم شدن کارکنان و معلمان در تعیین اهداف، خط مشی ها، 

( 3صمیمات، ارزیابی ها می باشد. برای امکان بهبود مشارکت آنان توجه و تاکید به دو موضوع ضروری است: ت

( ایجاد گروههای تعاملی و 6توانمند سازی گروههای آموزشی معلمان از طریق آموزش قبل و حین خدمت 

 هماهنگ کننده معلمان در بین مدارس

 ایجاد اعتماد پایدار در ذی نفعان
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له مسائلی که در نامه ها و اظهارات خانواده ها در طی سال های اخیر مطرح شده عالقه مندی از جم

ایرانی است. بویژه این مهم در بین خانواده هایی که  -آنان به ارتباط فرزندشان با یک محیط با فرهنگ اسالمی

ده است. مسائل تفاوت های در سال های اول سفر به خارج از کشور قرار دارند بسیار مهم و حیاتی جلوه کر

، نیاز به خدمات مشاوره ای و فرهنگی فرهنگی، مسائل افسردگی دانش آموزان به خاطر غربت و دوری از وطن

خانواده ها باشد، ضروری ساخته است. در این راستا تقویت و تحکیم رابطه خانه و مدرسه، خدمات مشاوره ای 

پایگاه فرهنگی نظام جمهوری اسالمی، یک مزیت رقابتی محسوب و فرهنگی، از سوی مدارس ایرانی، به عنوان 

می شود. که البته با توجه به گروه بندی دانش آموزان در مورد قبلی مناطقی که اصال مدرسه ایرانی وجود ندارد. 

یا به علت جمعیت کم معلم کافی وجود ندارد طبعا این نگرانی خانواده ها به علت نبود مشاوره و ضعف 

مشاوره ای دوچندان می شود در این مورد استفاده از خدمات مشاوره آن الین راهگشای اساسی برای خدمات 

 رضایت و تامین انتظارات خانواده هاست.

 توسعه سهم بازار

مهمترین نکته ای که برای شناسایی نیازها و انتظارات و نیز جلب رضایت بازار هدف می تواند 

راهم سازد تمرکز و توجه بسیار دقیق به نیازهای فعلی و بالقوه مخاطبان و موقعیت پایدار برای مدرسه، را ف

حتی فراتر رفتن از آن است که مستلزم درک عالمانه از مزیت رقابتی است یکی از این راهها برای کسب مزیت 

و  رجیرقابتی ارائه برنامه ها و خدمات آموزشی و پرورشی عالوه بر دانش آموزان ایرانی، دانش آموزان خا

تواند برتری و مزیت مدارس مسلمان است بطوری که جذب آنها، جلب مشارکت آنها، تامین منافع آنها می

  ایرانی را در مقایسه با مدارس مشابه بهبود بخشد.



 
 

 یپیشنهادات کاربردی پژوهش        

در آموزش و پرورش برون مرزی مدل نهایی تهیه یک برنامه جامع جهت ایجاد و اجرای استراتژی های جدید 

ساختار مدارس به گونه ای است که توجه به تنوع فرهنگی در تحقیق نشان می دهد که ماهیت عناصر 

کشورهای مختلف و تنوع زیست بومی در بهبود بخشی عملکرد مدارس ایرانی در خارج از کشور را مورد 

متناسب با اقتضائات و شرایط  ITتاکید قرار می دهد. بنابراین تاکید بر مولفه های ایجاد و استراتژی مبتنی بر 

ناحیه یکی از ویژگی های مدل نهایی این پژوهش است. بنابراین پیشنهاد می شود به منظور ارتقای  هر منطقه و

عملکرد نظام مدارس مدل هایی تبیین شود که بر بهره گیری بیشتر از فناوری اطالعات در مدارس متناسب با 

 و تاکید داشته باشد.سطح امکانات و انتظارات و نیازهای آموزشی مدارس در هر منطقه و کشور تمرکز 

با توجه به اینکه یکی از مولفه های ساختار نظام مدارس توسعه رهبری حرفه ای مدارس در برقراری ارتباطات 

است. بنابراین شناسایی نیازهای مدرسه بر حسب منطقه جهت توسعه ارتباطات درون مدرسه ای و برون 

 مدرسه ای انجام و رهبری حرفه ای مدارس تقویت شود.

جهت ارائه خدمات آموزشی و  ITیشنهاد می شود بطور خاص ویژگی ها و الزامات استراتژی های مبتنی بر پ

پرورشی به دانش آموزان ایرانی مقیم خارج مورد بررسی قرار گیرد و برای بهبود جنبه هایی از مکانیسم اجرای 

 رت گیرد.آن در سطح مدارس خارج از کشور با هدف ارتقای عملکرد آن اقداماتی صو

در امر اداره کالس و بهره واگذاری استقالل حرفه ای و اختیار تخصصی به معلمان مدارس خارج از کشور 

تنظیم وسایل و تجهیز کالس درس شان فراهم کردن فرصت برای حل دهی متناسب با پیشرفت دانش آموز 

 ای ماموران فرهنگی اعزامی مشکالت داخل کالس و مدرسه می تواند انگیزه و جذابیت شغلی معلمی را بر
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جهت انجام پژوهش های جامع تر در آینده و نیز توسعه مدل ارائه شده در حوزه های مختلف 

 اتی پیشنهاد می گردد:پژوهشآموزشی به محققان و پژوهشگران عالقمند موارد ذیل به عنوان موضوعات 

  دانش آموزان ایرانی مقیم بررسی نقش فناوری اطالعات در اجرای دوره های زبان آموزی ویژه

 خارج با ضرورت جذب بیشتر دانش آموزان ایرانی در مدارس خارج از کشور.

  بررسی عوامل موثر بر حفظ ارزش ها و تحکیم مبانی اخالقی و ارزشی از طریق تقویت

آموزش و تربیت دینی بر مبنای تعالیم نظام آموزش جمهوری اسالمی و ارائه الگوهای رفتاری 

 ایجاد ارزش ها و چشم انداز مشترک در مدارس خارج از کشور. به منظور

  انجام پژوهشی با موضوع امکان سنجی اجرای راهکارهای مبتنی برIT  در جهت بهبود

 عملکرد نظام مدارس خارج از کشور

  شناسایی موانع بازدارنده و ارائه راهکارهایی برای ایجاد عالقمندی و جذب بیشتر دانش

 غیرایرانی و مسلمان در مدارس خارج از کشور. آموزان ایرانی و

  با توجه به اینکه مدارس خارج از کشور در کشورهای مختلف حضور دارند و با نظر به

تفاوت های فرهنگی که مدارس ایرانی در خارج از کشور با آن مواجه هستند. انجام پژوهشی 

 د، ضروری است.در راستای اینکه چه تغییراتی در ساختار این مدارس بوجود آی

  ارتقای منزلت و نقش فرهنگی مدارس خارج از کشور، معلمان و مدیران مدارس خارج از

 کشور در کشورهای مقیم

  بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی معلمان مدارس خارج از کشور )اهتمام به تامین مادی و

 معنوی معلمان(



 
 

 ق شورای برنامه ریزی و جلب مشارکت سایر نهادها در امر بهبود کیفیت مدارس از طری

 سیاستگذاری امور مدارس خارج از کشور

 جلب حمایت مالی و تامین بودجه بویژه توسعه آموزش الکترونیکی 
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 منابعفهرست 

( طراحی و تبیین الگوی بکارگیری سازمان های یادگیرنده در جهاد 3110امیرخانی، امیرحسین )

 سازندگی، دانشگاه تهران.

( یادگیری الکترونیکی از تئوری تا عمل، ترجمه عشرت زمانی و امین عظیمی 6006تیدی )اندرسون، 

 ( چاپ اول، تهران: موسسه توسعه فناوری اطالعات آموزشی مدارس هوشمند.3181)

 ( دریچه ای بر مفاهیم نوین مدیریتی، تهران: شیوه.3186ابیلی، خدایار و حسن موفقی )

آمیخته رویکردی برتر برای کند و کاو در مسایل نظام  پژوهش ( روش های3182بازرگان، عباس )

 330 -303(، صص 1، )11آموزشی و حل آن ها، مجله روان شناسی و علوم تربیتی، دوره 

 امور مرکز نظارت و هماهنگی معاون دیدگاه از مرکز یکساله عملکرد ارزیابی( 1/33/3101آتشک، )

 /http://ezam-farhang.blogfa.comدسترس در سایت قابل  ،کشور از خارج مدارس و الملل بین

 3101 ماه دی 61 شنبه  ،6631شماره شرق، روزنامه «هژمونی سودای و خدمت جنبش»

http://islamtimes.org/fa/doc/article/336344« /اردوغان دولت علیه توطئه معمار گولن» 

 ،"شناسی ترکیه گروه نشست موضوع ؛"ترکیه فرهنگی های فعالیت در گولن حرکت جایگاه"

 .3106 ماه آبان 2 خاورمیانه، استراتژیک مطالعات پژوهشکده

، قابل دسترس در سایت فرهنگ و شناسی انسان در «دیپلماتیک لوموند» پرونده

http://anthropology.ir/node/15007 



 
 

(، 3)( مرجع 813( شرح وظایف پست های سازمانی مصوب )3181دفتر مدارس خارج از کشور )

 تهران: واحد پژوهش و اطالع رسانی مدارس خارج از کشور

(، تهران: واحد پژوهش و 1( مرجع )811( مدارس بین الملل )3181دفتر مدارس خارج از کشور )

 اطالع رسانی مدارس خارج از کشور

( مصوبات هیئت وزیران در خصوص مدارس خارج از کشور 3181دفتر مدارس خارج از کشور )

 (، تهران: واحد پژوهش و اطالع رسانی مدارس خارج از کشور3ع )( مرج813)

( پیش نویس سند توسعه شبکه ملی مدارس ایرانی، تهران: 3181شیخلز، مهدی و علی نصرت )

 مطالعات راهبردی سپهر اندیشه

 وله دویچه ،«برد؟می کجا به را ترکیه ،"گولن جماعت" و اردوغان هایدرگیری» طاهر، شیرمحمدی

 38.36.6031ی،فارس

 وژه؟پر یا یفشاگرا«  مرکزی آسیای در CIAبا ریهمکا و گولن هللا فتح( 3180)حسین سید ،طباطبائی

 تژیکاسترا سیربر ،»

( بررسی وضعیت مدارس ایرانی در خارج از کشور، تهران: دفتر مطالعات 3182قاسمی، خسرو )

 اجتماعی، معاونت پژوهش مجلس شورای اسالمی

 نامه هفته ،« ترکیه در گولن اهللفتح شیزموآ جنبش ،طالیی نسل رپد(»3182)  علی محمد ر،کدیو

 .وزمرا ندوشهر
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( برنامه ریزی استراتژیک در نظام آموزشی، ترجمه عباس بازرگان 3003کافمن، راجرز و هرمن جری )

 ( چاپ اول، تهران: مدرسه3114و فریده مشایخ )

مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه قاسم کبیری، تهران: جهاد ( 3118هرسی، پاول و کنت اچ بالنچارد )
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 مها و ضمایپیوست

 المللی بین مدارسالف. 

 ورود دروازه عنوان به المللی بین مدارس»عنوان با ای مطالعه انگلستان لندن دانشگاه آموزش موسسه در

 : است زیر شرح به آن چکیده که دش انجام« فرهنگی بین توسعه به شمالی آمریکای معلمان

 المللی بین مدارس در شمالی آمریکای معلمان تجربه بررسی به زمانی لنز یک از استفاده با مطالعه این

 ایاالت در را خود تجارب یافته، ساخت نیمه مصاحبه از استفاده با معلمان این . پردازد می آمریکا از خارج در

 تحقیق این هاییافته .اند کرده مقایسه کشور از خارج در المللی بین مدارس در خود تجارب با کانادا و متحده

 شود می سبب اغلب خارجی کشور یک در "دیگری " با مرتبط های تالش در بسته هم اعضای که دهد می نشان

 همه تر گسترده درک ، این وجود با . شود تبدیل تر عمیق فرهنگی بین درک به معلمان سطحی فرهنگی آگاهی

 این .است مدارس این در ساخته خود ای حرفه عملکرد طریق از روشن و صریح ارتباطات به موکول معلمان

 تأثیر و المللی بین مدارس تأسیس در خود اهداف بر عالوه ها آمریکایی که دهد می نشان مختصر ظاهر به یافته

 و اند نبوده غافل المللی بین مدارس طریق از خود معلمان درک توسعه از ، کشورها سایر های فرهنگ بر گذاری

 گذاری تأثیر توانند می که جهت این از)المللی بین مدارس در را خود معلمان تجارب کنند می سعی ترتیب بدین

 .کنند تر غنی باشند( داشته دیگر کشورهای کودکان و خود کودکان فرهنگ بر بیشتری

 را هاویژگی این نهایت در المللی بین های مدرسه انواع ویژگیهای بررسی با نیز تامپسون و هایدن :الف

 :اند یافته مشترک آنها در

 .است متفاوت استقرارشان محل کشور برنامة با که میکنند ارائه را درسی برنامه: درسی هبرنام  •
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 گرچه) هستند میزبان کشور مردم ملیت با متفاوت ملیتهای از آموزانشان دانش بیشتر: آموزان دانش  •

 . (هستند کشور آن ثروتمندان فرزندان ها مدرسه این آموزان دانش بیشتر کشورها از بسیاری در بتازگی

 دارای ها مدرسه این معلمان و مدیران از بسیاری شمار ها، نمونه از بسیاری در مدیران و معلمان  •

 .است استقرارشان محل کشور ازملیت متفاوت ملیتی

 و آموزان دانش ماهیت و درسیشان برنامة منطقه، بافت در جایگاهشان حاکمیت و رهبری مدیریت،

 .ورندآمی پدید را مقوالتی حاکمیتشان و رهبری مدیریت، برای معلمانشان

 آشکار دخالت بدون و نو سیاست این با میشوند، شناخته المللی بین نام با امروز که ها مدرسه این

 )9 .ص ، 2009 تامپسون، و هایدن در( کایلو فرانسوا نظریات به بنا استعمارگر دولتهای همان  غربی دولتهای

 یونسکو، آموزشی ریزی برنامه جهانی موسسة پرورش و آموزش ریزی برنامه بنیانهای نشریات مجموعه سردبیر

 کشش ملی، پرورش و آموزش کیفیت از ناخشنودی :هستند پدیده یک بازتاب و میشود افزوده اهمیتشان بر ..."

 ویژه فرهنگ یا ملیت یک به که آموزان دانش در جهانی دیدگاه یک پرورش به مادران و پدران و گذاران سرمایه

 شده سازی یکپارچه جهان یک در زندگی و کار برای آموزان دانش که شده گفته نیاز این و باشد، نخورده گره

 آموزان دانش کشورها بسیاری در که هایی مدرسه یا زبان انگلیسی های مدرسه موفقیت پدیده این .شوند آماده

 میدهد توضیح را میکنند آماده متوسطه دورة جهانی گواهینامة دریافت برای را

 :اند گفته هستند المللی بین های مدرسه بارة در پژوهش پیشگامان از که تامپسون و هایدن که همانگونه

 آشکارا که حالی در نیست، بسیار آنها شمار :اند شده داشته نگه راز یک مانند بخوبی المللی بین های مدرسه"

 آنها بارة در اندکی پژوهشهای و بیخبرند آنها از مردم از بسیاری .میسازند را ها مدرسه از اهمیتی با بسیار بخش



 
 

 برنامه ترتیب بدین .میکنند تربیت را کشور یک سرآمدان ها مدرسه این بیشتر اینها،ه هم با .است رسیده انجام به

 آموزش جهان در واقعیت این با برخورد روشهای ."باشند تفاوت بی آنها بارة در نمیتوانند سیاستگذاران و ریزان

 درون در ها مدرسه این مهار تنها .کند پیشه تفاوتی بی نمیتواند پیشرویی کشور هیچ اما است متفاوت پرورش و

 و راهکارهایشان و آنها شناخت .بردارد میان از را کشورها راهبری و آموزشی نابرابری در آنها اثر نمیتواند کشور

 رهبر جهانی راهبری از پیروی داعیة که کشوری در ویژه به باشد، راهبرد بهترین میتواند فعال رودررویی

 روابط این شناخت با باید کشوری چنین .دارد را الشریف فرجه اهلل عجل موعود مهدی یعنی جهان مستضعفان

 المللی بین های مدرسه یعنی آورد میدان به را جنبش این بدیل و بگزیند را فعال رویارویی ترفند جهان، در

 . اسالمی

 هیات وزیرانتصویب نامه : ب

 کشور از خارج در ایران اسالمی جمهوری مدارس ساختار طرح

 وزارت 3114.2.4مورخ 310.30164.3 شماره پیشنهاد به بنا 3111.1.68 مورخ جلسه در وزیران هیأت

 تصویب زیر شرح به را از کشور خارج در ایران اسالمیجمهوری مدارس ساختار طرح پرورش، و آموزش

 :نمود

 "کشور از خارج در ایران اسالمی جمهوری مدارس ساختار طرح"

 اختصار طرح به این در پس این از که - کشور از خارج در ایران اسالمی جمهوری مدارس - 3 ماده

 :شوندمی تأسیسزیر شکلهای از یکی قالب در - شوندمی نامیده مدارس
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 .شودعمل می "کشور داخل آموزشی واحدهای روش مطابق مدارس، نوع این در: عادی مدارس - الف

 هایبر برنامه عالوه مدارس، نوع این در: دیگر کشورهای آموزشی نظام با هماهنگ مدارس - ب

 خواهد تدریس نیز آموزاناقامت دانش محل کشوردرسهای از بعضی ایران، اسالمی جمهوری مدارس آموزشی

 تحصیلی مدرک بر عالوه خود، تحصیالت پایاندر  بتوانند مدارس این آموزاندانش که نحوی به شد،

 .دارد دریافت را نیز اقامت محل کشور تحصیلی مدرکایران،

 و پرورش آموزش نظام مقررات رعایت بر عالوه مدارس، نوع این در: المللیبین مدارس - پ

 مدارس، این آموزاندانش نحوی که به شد، خواهداعمال نیز المللیبین مدارس برنامه ایران، اسالمی جمهوری

 .باشند داشته را (المللیبین و ایرانی) تحصیلی مدرک نوع دو اخذ امکان

 فوق میسر شکلهای به مدرسه تأسیس امکان که کشورهایی در: حضوری غیر و وقت پاره مدارس - ت

 حضوری غیر و وقت آموزشهای پاره از توانمی باشد،نصاب حد از کمتر داوطلب آموزاندانش تعداد و نبوده

 اسالمی، و ایرانی فرهنگ با حفظ ارتباط منظور به آموزاندانش وقت، پاره آموزشی نظام در. برد سود

 ادبیات و زبان درسهای هفته، در ساعت( 36) دوازده اقامت، حداقل محل کشور مدارس دروس از استفادهضمن

 .گیرندمی فرا ایران، داخل مدارس معیارهای طبقرا اجتماعی علوم مذهبی و آموزش و قرآن فارسی،

 آموزش حضوری در شرکت امکان مختلف دالیل به که آموزانیدانش حضوری، غیر آموزش روش در

 به ایمکاتبه دروس و( کاست - ویدئویی)درسی نوارهای از استفاده طریق از توانندمی ندارند، را وقت پاره یا

 .نمایند شرکت متفرقه در امتحان سال پایان در و داده ادامه خود تحصیل

 .شونداداره می انتفاعی غیر و مردمی نمونه دولتی، هایشیوه از یکی با مدارس، - 6 ماده



 
 

 :از عبارتند مدارس، نیاز مورد مالی منابع - 1 ماده

 حقوقی و حقیقی اشخاص هایکمک - الف

 .کشور از خارج در مستقر ایرانی شرکتهای و سازمانها ارگانها، ادارات، کمکهای - ب

 .دولتی اعتبارات - پ

 غیر و نمونه مردمی مدارس در کارکنانشان فرزندان که دولتی هایدستگاه از دریافتی شهریه - ت

 از قسمتی عنوان به سایرین اخذ شهریه و مردمیمشارکتهای همچنین کنند،می تحصیل کشور از خارج انتفاعی

 .مدارس نوع این مالی منابع

 .المللیبین مدارس در آموزاندانش اولیای از هاهزینه کلیه دریافت - ث

 به کشور، هر به شرایط توجه با و الذکرفوق موارد با متناسب مدارس، نیاز مورد انسانی نیروی - 4 ماده

 :شودمی تأمین زیر ترتیب

 .شودمی اعزام از ایران( استثنایی مواد جز) مدارس همه مدیریت برای نیاز مورد انسانی نیروی - الف

 و ادب زبان معلمان و مدرسان ایران، اسالمی جمهوری نظام فرهنگی سیاستهای به توجه با - ب

 .شوندمیاعزام ایران از( استثنایی موارد جز) اسالمی معارف و فارسی

 نیروهای مدارس، از نیاز مورد انسانی نیروی تأمین هایهزینه و وقت در جوییصرفه منظور به - پ

 نیروهای و( دانشجویان و اسالمی ایران جمهوریکارگزاران همسران مانند) شاغل غیر فرهنگی رسمی انسانی

 .شودمی استفاده التدریسحق - قراردادی صورت به شرایط، واجد محلی انسانی
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 در) های دولتیشیوه از یکی با و عادی شکل به ابتدای دوره در کشورها، کلیه در مدارس - 1 ماده

 راهنمایی هایدوره در و انتفاعی، و غیر مردمی نمونه،(ندارند مالی استطاعت آموزاندانش اولیای که کشورهایی

 ازیکی به و انتفاعی غیر و مردمی نمونه دولتی، هایشیوه یکی از با کشور، هر شرایط با متناسب دبیرستان، و

 .شوندمی اداره نامه،تصویب این( 3)ماده در مذکور شکلهای

جمهور رییس اول معاون - حبیبی حسن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 پرورش و آموزش عالی شورای جلسه دومین و هفتاد و هفتصد مصوبهج. 

 33/1/5978مورخ

 ایران اسالمی جمهوری المللیبین مدارس اساسنامه: موضوع

 :مقدمه

 ـ شوندمی نامیده «مدارس»  اختصار به اساسنامه این در که ـ ایران اسالمی جمهوری المللیبین مدارس

 .شوندمی تأسیس تحصیلی های مختلفدوره در ایران مقیم خارجی اتباع پرورش و آموزش برای

 اول فصل

 :باشدمی زیر شرح به مدارس این اهداف ـ3 ماده

 وملیت نژاد، دین جنس، رنگ، در تفاوت از صرفنظر خارجی اتباع آموزاندانش تربیت و تعلیم( الف

 .آنها

 سایر هایبا برنامـه همطراز روشهای و محتوا از استفاده با پرورشی و آموزشی هایبرنامه اجرای( ب

 .ایران اسالمی جمهوری فرهـنگی مـوازین رعایت با جـهان المللیبیـن مدارس

 .دیگران دینی اعتقادات به احترام روحیه و یکتا پروردگار به ایمان تقویت( ج

 آماده و زندگی الزم مهارتهای و معلومات کسب منظور به آموزاندانش برای مساعد زمینه ایجاد( د

 . المللی بین مدارس سایر در تحصیل ادامهبرای آنان سازی
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 .اسالمی ایران فرهنگ و فارسی ادب و زبان با آموزان دانش ساختن آشنا( ـه

 :مدارس یاداره ینحوه ـ دوم فصل

 وتابع خواهندشد اداره پرورش و آموزش وزارت نظر زیر غیردولتی یا دولتی بصورت مدارس ـ6 ماده

 .باشند می ایران اسالمیجمهوری دولت مقررات

 مراکز پرورشی و آموزشی مراکز مدارس، اداره و تأسیس قانون مطابق غیردولتی مدارس ـ تبصره

 و تأسیس مقررات و قوانین سایر و اساسنامه این مفاد رعایت با و غیردولتی

 .شوندمی اداره

 از توانندپرورش می و آموزش وزارت امکانات بر عالوه خود ی اداره برای دولتی مدارس ـ1 ماده

 .نمایند استفاده و حقوقی حقیقی اشخاص سایر و آموزان دانش اولیای از دریافتی هایکمک

 ابالغ امضا وزیر با و تعیین پرورش و آموزش وزارت توسط مردمی هایکمک دریافت ضوابط ـ تبصره

 .خواهدشد

 مندرج ضوابط اساس بر پرورش و آموزش وزارت رسمی کارکنان بین از مدارس مدیران ـ4ماده

 .شد خواهند منصوب و انتخاب مربوط هاینامهدرآیین

 وزارت کسب موافقت از پس شرایط واجد خارجی معلمان از نیاز درصورت توانندمی مدارس ـ 1ماده

 .نمایند استفاده ازدروس برخی تدریس برای ایران اسالمی جمهوری مقررات و قوانین برابر پرورش و آموزش

 .باشند مسلط خارجی مرتبط زبان به باید مدارس اداری و پرورشی ،آموزشی کارکنان و مدیر ـ تبصره



 
 

 :آموزدانش پذیرش نحوه و شرایط ـ سوم فصل

 .باشند ایران اسالمیجمهوری در اقامت معتبر جواز دارای باید درمدارس نام ثبت متقاضیان ـ 2ماده

 غیر نظامهایی در و خارجی کشورهای در را خود تحصیالت از قسمتی که ایرانی آموزاندانش ـ3تبصره

 یا تطبیقی مدرسه در آنان تحصیل امکان عدم اند، درصورتگذرانیده ایران اسالمی جمهوری آموزشی نظام از

 از خارج مدارس امور و المللیبین هایهمکاری دفتر خاص کمیسیون تشخیص بنا به و کشور مدارس سایر

 .دهند ادامه مدارس دراین خود تحصیالت به توانندمی معین برای مدتی کشور

 از رسمی دعوت به آنها بنا والدین از یکی که ـ ابتدایی اول پایه در نام ثبت ایرانی متقاضیان ـ6 تبصره

 خاص کمیسیون تشخیص به بنا باشند؛ آمده به ایران معینی مدت برای هادانشگاه یا و ارگانها سازمانها، سوی

 .نمایند نام ثبت المللیبین مدرسه در توانندمی کشور از خارج امور مدارس و المللیبین هایهمکاری دفتر

 .بود خواهد مدارس سایر ضوابط تابع مدارس در نام ثبت سنی شرایط ـ1 ماده

 آنها قبلی محل اقامت کشور در دبستان به ورود سن که آموزانی دانش تحصیل ادامه و نام ثبت ـ تبصره

 .است بالمانع مدارس دراین باشدمی نیم و سال پنج

 : تحصیلی وارزش دوره طول درسی، برنامه ـ چهارم فصل

 توسط که خواهد بود معتبر، المللی بین آموزشی هاینظام اساس بر مدارس این درسی برنامه ـ 8ماده

 آموزش عالی شورای تصویب با تهیه و ذیربط ستادی دفتر همکاری با آموزشی ریزیبرنامه و پژوهش سازمان

 .گرددمی اجرا وپرورش
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 مطالعات فرهنگی، و فارسی وادبیات زبان آموزش تحصیلی، پایه هر مصوب دروس بر عالوه ـ3تبصره

 درسی ومحتوای منابع. است مدارس الزامی تحصیلی هایپایه کلیه در( ایران فرهنگ و تاریخ بویژه) اجتماعی

 از پس سال یک حداکثر مدت ظرف آموزشی ریزیو برنامه پژوهش سازمان توسط دروس این برای خاص

 .شد تالیف خواهد و تهیه اساسنامه این ابالغ

 در آموزان سایر دانش شرکت و الزامی مسلمان آموزان دانش برای دینی و قرآن دروس یارائه ـ6تبصره

 .است بالمانع فوق کالسهای

 عربی، انگلیسی، زبانهای از یکی مورد حسب بر المللیبین مدارس در تدریس اصلی زبان ـ1تبصره

 .بود خواهد آلمانی و فرانسه

 نظام آموز براساسدانش به دوره پایان گواهینامه و سال هر پایان تحصیلی کارنامه اعطای ـ0ماده

 .بود خواهد( 8 ماده در مذکور) معتبر آموزشی

 .شودمی مربوط انجام ینامهآئین براساس هاپایه یکلیه در تربیتی و تحصیلی ارزشیابی ـ30ماده

 المللبین نظام آموزشی شرایط با متناسب مدارس این تربیتی و تحصیلی ارزشیابی ینامهآئین ـ تبصره

 خواهد عالی شورای تصویب به و تهیه ربطدفاتر ذی توسط اساسنامه این ابالغ از پس ماه 2 حداکثر مدت ظرف

 .رسید

 :سایرامور ـ پنجم فصل



 
 

 ضـوابط و طـبق ایران اسالمی جمهوری مقررات و قوانین چارچوب در توانندمی مدارس ـ33ماده

 زمینه در المللی بین و داخلی ، فرهنگیآموزشی سـازمانهای و مـدارس سایر بـا پرورش و آمـوزش وزارت

 .برقرارنمایند ارتباط فرهنگی و آموزشی های

 .شودمی تشکیل جداگانه مدارس پسر، و دختر آموزان دانش برای ـ36ماده

 توسط المللی بین سایر مدارس با هماهنگ مدارس این ویژه مربیان و اولیاء انجمن ینامهآئین ـ31ماده

 این ابالغ از پس ماه 2 حداکثر مدت ظرف ستادی ذیربط دفتر همکاری با مربیان و اولیاء انجمن مرکزی سازمان

 . آیددرمی اجرا به پرورش و وزیر آموزش تایید از پس و تهیه اساسنامه

 و وزارت آموزش مقررات براساس است نشده اشاره آن به اساسنامه این در که مواردی ـ34ماده

 .باشد می پرورش

 المللی آموزشی بین مجتمع اساسنامه»  عنوان تحت قبلی اساسنامه اساسنامه، این تصویب با ـ31 ماده

 .شود می لغو «تهران

 جلـسه و دومین هـفتاد و هفتصد در ایران اسالمی جمهوری المـللی بین مدارس اساسـنامه: موضـوع

 .رسید تصویب به 60/1/3181 مـورخ پـرورش و آمـوزش عـالی شـورای

 علیرضا نوید مهدی

 احمدیعلی

 رییس جلسه شورا دبیر

 .است تایید مورد ایران اسالمی جمهوری المللی بین مدارس اساسنامه

 نژاداحمدی محمود ـ پرورش و آموزش عالی شورای رییس و جمهور رییس
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