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• شورای عالی معارف 1300( :تا  1317هجری شمسی)

• در زمان سلطنت مظفر الدین شاه ( پس از عزل اتابک در  16جمادی االخر سال  1314قمری) ،مطابق با  1275شمسی
و صدارت یافتن امین الدوله ،جعفر قلیخان نیر الملک وزیر علوم ،در پیشرفت معارف کوشاتر و مصمم تر و آماده
ترشد و درصدد تشکیل انجمن معارف برآمد و پس از مطالعه کافی به کمک و شرکت چند تن از افراد روشن بین و
دوستدار دانش این انجمن را بنیان نهاد.
• نخستین جلسه در یکی از روز های ماه شوال ( 1315ق) 1276،شمسی ،با حضور وزیر علوم نیر الملک ،میرزا
محمود خان مفتاح الملک ،یحیی دولت آبادی  ،علی خان ناظم العلوم ،مهدی خان ممتحن الدوله و عباس خان
مهندس باشی در مدرسه رشدیه تشکیل شد .
• در ابتدا انجمن جای مشخصی نداشت و معموال در خانه نیر الملک وزیر علوم تشکیل می شد .بعدها از جمادی االول
سال (1321ق)( 1282،ش)  ،محل قدیم کتابخانه دارالفنون به محل تشکیل انجمن اختصاص و اثاثیه مختصر انجمن به
این مکان انتقال یافت و روز سه شنبه هشتم جمادی الثانی (1321ق)( 1282 ،ش) ،جلسه در محل جدید تشکیل
شد.

•
•

•

پاورقی جعفرقلی نَیِّرالملک ( 1247-1333ه .ق ).از رجال قاجاریه .
جعفرقلیخان فرزند رضاقلیخان هدایت در شیراز متولد شد .تحصیالت مقدماتی را زیرنظر پدر طی کرد ،به فارسی و عربی تسلط پیدا کرد و با مقدمات فرانسه آشنا شد و سپس وارد دارالفنون گردید .در سال  ( 127۹ق) به دستور
ناصرالدین شاه قاجار به مدیریت دارالفنون گمارده شد .عبدالغفار نجمالدوله در این دوره و با مساعدتهای نیرالملک توانست نقشهای از تهران تهیه کند .در سال  1314هجری قمری ،وزیر علوم شد و در دوره هشتساله وزارت خود
انجمن معارف را تشکیل داد که به تأسیس مدارس نوین در شهرهای ایران میپرداخت .مدتی نیز در کابینه مشیرالسلطنه ،وزیر اوقاف بود .نیرالملک در سن  86سالگی در تهران درگذشت .

شورای عالی معارف
قانون تشکیل شورای عالی معارف که دارای دو فصل و یک خاتمه و مشتمل بر پانزده ماده است در جلسه
بیست برج حوت سنه  1300شمسی ،به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
اولین جلسه رسمی شورای عالی معارف در تاریخ دوشنبه نهم ربیع االول سال ( 1341ق) ،مطابق با هفت میزان
(1301ش) ،در منزل وزیر معارف وقت تشکیل گردید .در سال ( 1306ش) ،مجلس شورای ملی به وزارت معارف
اجازه داد که شعب شورای عالی معارف را در مراکز مهمه ایاالت و والیات تاسیس نماید.
این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه چهارم شهریور  1306شمسی به تصویب مجلس شورای ملی
رسید.
ماده  - 8شورای عالی معارف ،داراال نشاء دائمی خواهد داشت که وظیفه آن تحریر مذاکرات و نوشتجات و ضبط
دفاتر و اسناد و تهیه راپورتهای الزمه در حدود عملیات مختصه شورا خواهد بود.
ماده  -۹اعضاء داراال نشاء عبارت از یک رئیس و دو منشی ثابت خواهد بود که وزیر معارف آنها را از غیر اعضای
شورایعالی معارف ،موظفا تعیین می نماید.
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• در سال  1316شمسی با تصویب فرهنگستان ایران ،وزارت معارف به وزارت فرهنگ تغییر
یافت و به تبع آن شورای عالی معارف به شورای عالی فرهنگ تغییر نام پیدا کرد.

شورایعالی فرهنگ( 1317تا  1343شمسی)
• بر اساس مصوبات فرهنگستان ایران کلمه فرهنگ به جای معارف بکار رفت و لذا از سال
 1317شمسی نام شورای عالی معارف به شورای عالی فرهنگ تغییر یافت و این شورا تا
سال  1343به فعالیت خود ادامه داد.

• اولین جلسه شورای عالی فرهنگ در تاریخ  26مهر ماه  1317تشکیل گردید .شورای-
عالی آموزشوپرورش فرهنگ نیزدارای سازمانی اداری به نام دبیرخانه شد.
• از آنجا که الیحه قانونی شورایعالی آموزشوپرورش معارف مصوب ( 1300ش)،

ل
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 به موجب قانون تفکیک وزارت فرهنگ به وزارت آموزشوپرورش ،وزارت فرهنگ و هنر و سازمان اوقاف در
سال  ،1343وزارت آموزشوپرورش با نام جدید فعالیت خود را آغاز کرد و بر اساس ماده  5قانون مذکور،
شورای عالی فرهنگ به شورای عالی آموزش و پرورش ،تغییر نام داد.
 وظایف شورای عالی فرهنگ به شورایعالی آموزشوپرورش ،فرهنگ و هنر و اوقاف محول گردید  .به استناد
ماده  2قانون تفکیک وزارت فرهنگ ،وزارت آموزشوپرورش عهده دار انجام کلیه وظایفی است که طبق قانون
تا تاریخ تصویب این قانون به عهده وزارت فرهنگ بوده است ،به استثنای اموری که به موجب این قانون به
وزارت فرهنگ و هنر و سازمان اوقاف محول می گردد.
 قانون تغییر شورای عالی فرهنگ به شورایعالی آموزشوپرورش در سال  1345به تصویب مجلس سنا و
شورای ملی رسید و پس از فراهم شدن مقدمات تشکیل آن با تصویب آئین نامه داخلی شورا ،در سال 1347
شروع به کار کرد..

جم
ه
م
الیهه اقنونی مصوب  135۹/2/10شورای انقالب وری اسال ی اریان
• ماده  1قانون مصوب  1358/11/27شورای انقالب جمهوری اسالمی ایران به شرح زیر اصالح می
گردد.
• ماده  .1شورایعالی آموزشوپرورش  ،مرجع سیاست گذاری در حوزه وظایف آموزش عمومی و
متوسطه در چارچوب سیاست های کلی نظام و قوانین و مقررات موضوعه است و سازمان اداری
آن با بودجه و تشکیالت مستقل زیر نظر شورایعالی آموزشوپرورش فعالیت می کند  .وظیفه
دبیر خانه شورا ،پشتیبانی علمی  ،پژوهشی و خدماتی متناسب با وظایف و مسئولیت شورا ،نظارت
بر حسن اجرای مصوبات و توسعه ارتباطات با مجریان و مردم می باشد که در آیین نامه داخلی
شورا تنظیم و توسط هیات دولت به تصویب می رسد.

اداهم اصالح

الیهه اقنونی مصوب  135۹/2/10شورای انقالب
جم
ه
م
وری اسال ی اریان.
• ماده واحده :ماده  3قانون تشکیل شورایعالی آمووش وپورور
به شرح ذیل اصالح می گردد.

مصوو 1358/11/27

• ماده  :3سازمان اداری شورایعالی آموزشوپرورش دارای دبیرکلی خواهد بود که هم ردیف معاون

وزیر بوده و به پیشنهاد وزیرآموزشوپرورش و موافقت شورایعالی آموزشوپرورش منصوب می شود

و سمت دبیری شورا را نیز خواهد داشت .
سازمان و وظایف آن در آیین نامه داخلی شورایعالی ،منظورخواهد شد.

• قانون اصالح موادی از قانون تشکیل شورایعالی آموزشوپرورش مصوب  81/7/2۹مجلس
شورای اسالمی
• مواد  2و 3و 4و 7و 8و ۹و 10و 11و  14و تبصره های مربوطه از آئین نامه داخلی شورایعالی
آموزشوپرورش مصوب هیات وزیران
• ماده  -2جلسات شورا هر دو هفته یکبار در محل دفتر رئیس جمهور یا دفتر وزیر آموزش
وپرورش و با دعوت کتبی که توسط دبیر کل شورا انجام می شود ،تشکیل می گردد.
• تبصره-جلسه فوق العاده با تشخیص رییس جمهور ،وزیر آموزشوپرورش و یا تقاضای حداقل
•  8نفر از اعضا تشکیل خواهد شد.

کم
ی
س
آنیی انهم داخلی شورایعالی آموزشورپورش و یون اهی وابس هت
1383/2/8
• به استناد ماده  14قانون شورایعالی آموزشوپرورش و به منظور انجام کارشناسی های الزم در امووری کوه
به حیطه وظایف شورای مربوط است،کمیسیون های وابسته به شورایعالی آموزشوپرورش به شرح زیور
در دبیرخانه شورایعالی آموزشوپرورش ،تشکیل خواهند شد.

•
•
•
•
•

 .1کمیسیون خط مشی ها
 .2کمیسیون برنامه های درسی و تربیتی
 .3کمیسیون برنامه های توسعه و نیروی انسانی
 .4کمیسیون اساسنامه ها و مقررات تحصیلی
.5کمیسیون معین

ت
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ت
اصا ت  ،ا قان،ا الل

آموزش و پرورش

قانون تشکیل شورای عالی

1

سیاست گذاری و قانون گذاری

نظارت بر حسن اجرای مصوبات

2

توسعه ارتباط با مجریان و مردم

3

شورایعالی آموزش و پرورش با استفاده از همه ظرفیت وزارت آموزش و پرورش و سایر نهادها
سند تحول بنیادین
(فصل )8

و امکانات کشور مسئولیت بررسی ،تصویب و ابالغ سیاست های اجرایی ،طراحی سازوکار تحقق
اهداف ،اصالح ساختارها و فرآیندها مربوط ،بهروزآوری و ترمیم ،هماهنکی و انسجام در
سیاستها ،برنامهها و نظارت برحسن اجرای برنامههای تحول راهبردی را برعهده دارد و گزارش
پیشرفت اجرای سند و چگونگی عملکرد وزارت آموزش و پرورش را به صورت ساالنه به شورای
عالی انقالب فرهنگی ارائه می دهد.

4

تدوین و تصویب
برنامه های شش
گانه زیرنظام ها
اشاعه و تبیین اسناد

تدوین و تصویب

تحولی در همه

برنامه درسی ملی

مراحل

تدوین سند
تحول بنیادین
طراحی و تدوین

تدوین و تصویب

الگوی نظارت و

اهداف دوره های

ارزیابی از اجرای

تحصیلی

سند تحول
تدوین و تصویب
ضوابط و مقررات
اجرای سند

منظور از اجرای سند تحول:
گزاره های کالن تحولی به مثابه قانون اساسی آموزش و پرورش

طراحی معماری کالن نظام آموزشی کشور

(چرخشها  ،بیانیه ارزش ها)

خلق ارزشهای مشترک
مشروعیت و مقبولیت مأموریت های اصلی در نتیجه فهم کلی از عملکرد نظام تعلیم و تربیت
برنامه های توسعه پنج ساله

گزارههای ناظر بر

برنامه ساالنه

(اهداف عملیاتی ،راهکارها و برنامه زیرنظامها)

برنامه درسی ملی
برنامه های استانی و منطقه ای

اقدامهای تحولی ویژه

پروژههای مستقل و عملیاتی که منجر به برجستهشدن ارزشهای مستقل میشود

سطوح اجرای سند تحول

 نقش تبیینی مفاهیم تحولی و کمک به فهم مشترک
 تالش برای دستیابی به فهم دقیق و عمیق از مفاهیم تحولی
 فراهم کردن شرایط جدی عوامل سهیم در اجرای سند تحول
(ایجاد ظرفیت و استلزامات برای هیات امنایی شدن)
 تقویت نقش کنشگری نسبت به حل مسائل آموزش و پرورش

تحقق
سند
تحول
بنیادین

 بسترسازی حقوقی و قانونی
 کاهش تمرکز
 تقویت رویکرد فرهنگی -تربیتی
 حمایت و راهنمایی صف
 نظارت برحسن اجرای سند
 ساماندهی برنامه های تحولی براساس دوره های تحصیلی

 تقویت نقش تبیینی از اجرای سند و توسعه گفتمان تحولخواهی و تحولآفرینی
 تقویت نقش نظارت و ارزیابی براساس شاخصهای برخاسته از سند تحول ،برنامه زیرنظامها و اهداف دورهها
 تقویت راهبری و تنظیمگری صف و ستاد و سایر عوامل سهیم و موثر در اجرای برنامههای تحولی از طریق تدوین و
تصویب سیاستهای کالن و اجرایی و ضوابط و مقررات مربوط با تمرکز بر اهداف دورههای تحصیلی
 تقویت ارتباط موثر با مراجع سیاستگذاری و قانونگذاری در خلق ارزشهای مشترک
 تقویت نقش دیده بانی و پایش مستمر عملکرد نظام آموزش و پرورش

تحول در آموزش و پرورش
تحول در مفهوم تربیت

موقعيت محوری
شایستگی محوری

رویکردها

چرخش های کلی

تحول در مفهوم تربیت رسمی

فرهنگی  -تربيتی

چرخش ها

چرخش های زیرنظام

اهداف تحولی (اهداف کالن – راهبردهای کالن – هدف های عملیاتی )

تامين فضا
تجهيزات و فناوری

پژوهش و ارزشيابی

تامين
و تخصيص منابع مالی

تربيت معلم
و تامين منابع انسانی

برنامه درسی

مدیریت
و راهبری تربيتی

بسته های تحول آفرین پشتیبان ( برنامه های اجرایی اولویت دار)

مدرسه تربیت محور

اهداف دوره تحصیلی

برنامه درسی ملی

برنامه ها و اقدامات درون مدرسه ای
تعليم و تربيت
زیبایی شناختی و هنری

تعليم و تربيت
علمی و فناورانه

تعليم و تربيت
اقتصادی و حرفه ای

تعليم و تربيت
اجتماعی و سياسی

تعليم و تربيت
زیستی و بدنی

تعليم و تربيت
اعتقادی،عبادی واخالقی

سلسله مراتب اهداف نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی
بيانيه ماموریت
چشم انداز

هدف های کالن

هدف های عملياتی

اهداف دوره های تحصيلی به تفکيک ساحت های تربيتی ( شش ساحت)

ابتدایی اول

ابتدایی دوم

متوسطه اول

متوسطه دوم

با تشکر از توجه همکاران
عزیز فیزیک پیشه

