




ورپورشآموزشعالی اتریخچه سازمان اداری شورای
(هجری شمسی1317تا 1300: )شورای عالی معارف•
شمسی 1275مطابق با ، (قمری1314جمادی االخر سال 16پس از عزل اتابک در ) در زمان سلطنت مظفر الدین شاه •

آماده پیشرفت معارف کوشاتر و مصمم تر ودر ، علومخان نیر الملک وزیر جعفر قلی،الدولهو صدارت یافتن امین 
ین و پس از مطالعه کافی به کمک و شرکت چند تن از افراد روشن ببرآمد و انجمن معارف ترشد و درصدد تشکیل 

.  دوستدار دانش این انجمن را بنیان نهاد
، با حضور وزیر علوم  نیر الملک، میرزا شمسی1276،(ق)1315در یکی از روز های ماه شوال نخستین جلسه •

محمود خان مفتاح الملک ،یحیی دولت آبادی ، علی خان ناظم العلوم، مهدی خان ممتحن الدوله و عباس خان 
.شدشکیل ترشدیه مدرسه مهندس باشی در 

الول جمادی ااز بعدها . تشکیل می شدخانه نیر الملک وزیر علوم در ابتدا انجمن جای مشخصی نداشت و معموال در •
جمن به به محل تشکیل انجمن اختصاص و اثاثیه مختصر انکتابخانه دارالفنون ، محل قدیم (ش)1282،(ق) 1321سال

جلسه در محل جدید تشکیل  ،(ش)1282،(ق)1321این مکان انتقال یافت و روز سه شنبه هشتم جمادی الثانی   
.  شد

 .قاجاریهاز رجال .( ق. ه1333-1247)جعفرقلی نَی ِّرالملک رقی پاو•

به دستور ( ق) 127۹در سال . گردیددارالفنونآشنا شد و سپس وارد فرانسهتسلط پیدا کرد و با مقدمات عربیو فارسیتحصیالت مقدماتی را زیرنظر پدر طی کرد، به . متولد شدشیرازدر رضاقلی خان هدایتجعفرقلی خان فرزند •
وزارت خود  هشت سالهشد و در دورهعلوموزیر هجری قمری، 1314در سال . در این دوره و با مساعدت های نیرالملک توانست نقشه ای از تهران تهیه کندعبدالغفار نجم الدوله .گمارده شددارالفنونبه مدیریت ناصرالدین شاه قاجار

 .درگذشتتهرانسالگی در 86نیرالملک در سن  .، وزیر اوقاف بودهشیرالسلطنممدتی نیز در کابینه. می پرداختایرانانجمن معارف را تشکیل داد که به تأسیس مدارس نوین در شهرهای 

•
•
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شورای عالی معارف
جلسهدر استبر پانزده ماده که دارای دو فصل و یک خاتمه و مشتمل تشکیل شورای عالی معارف قانون 
.رسیدمجلس شورای ملی به تصویب ،شمسی1300سنه  حوتبرج بیست

میزانت  هف، مطابق با (ق)1341شورای عالی معارف در تاریخ دوشنبه نهم ربیع االول سال اولین جلسه رسمی 
وزارت معارفمجلس شورای ملی به، (ش)1306سال در . تشکیل گردیدوزیر معارف وقت در منزل ، (ش)1301
.  را در مراکز مهمه ایاالت و والیات تاسیس نمایدشعب شورای عالی معارف داد که ه اجاز
ملیشورایمجلس شمسی به تصویب 1306قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه چهارم شهریور این 

.رسید
ضبطو تحریر مذاکرات و نوشتجات خواهد داشت که وظیفه آن داراال نشاء دائمی ،شورای عالی معارف-8ماده 

. در حدود عملیات مختصه شورا خواهد بودهای الزمه و اسناد و تهیه راپورتدفاتر 
غیر اعضای  آنها را از وزیر معارف خواهد بود که دو منشی ثابت ورئیسیک اعضاء داراال نشاء عبارت از -۹ماده 

.موظفا تعیین می نمایدمعارف،عالی شورای

برج های فلکی.docx
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فرهنگعالیشورای
تغییر وزارت معارف به وزارت فرهنگ،ایرانشمسی با تصویب فرهنگستان 1316سال در •

.کردتغییر نام پیداشورای عالی فرهنگ یافت و به تبع آن شورای عالی معارف به 
(  شمسی1343تا 1317)فرهنگعالی شورای

لذا از سال بکار رفت وکلمه فرهنگ به جای معارف بر اساس مصوبات فرهنگستان ایران •
ورا تا  تغییر یافت و این شعالی معارف به شورای عالی فرهنگ شمسی نام شورای 1317
.دادبه فعالیت خود ادامه 1343سال 

-شورای. تشکیل گردید1317مهر ماه 26در تاریخ اولین جلسه شورای عالی فرهنگ •
.شددبیرخانه وپرورش فرهنگ نیزدارای سازمانی اداری به نام عالی آموزش

، (ش)1300مصوب معارف وپرورش عالی آموزششورایاز آنجا که الیحه قانونی •
ستم  قانون اعطای اختیارات مصوب بیق بطلذا .نبودجوابگوی نیازهای فرهنگ کشور 



ورپورشعالی آموزششورای
وزارت فرهنگ و هنر و سازمان اوقاف در ، وپرورشآموزشوزارت به فرهنگ موجب قانون تفکیک وزارت به

، قانون مذکور5بر اساس ماده نام جدید فعالیت خود را آغاز کرد و با وپرورش آموزشوزارت ، 1343سال 
.تغییر نام دادپرورش، شورای عالی فرهنگ به شورای عالی آموزش و 

ناد به است. ، فرهنگ و هنر و اوقاف محول گردید وپرورشعالی آموزشبه شورایعالی فرهنگ وظایف شورای
انون  است که طبق قکلیه وظایفی انجام داروپرورش عهده وزارت آموزشفرهنگ، قانون تفکیک وزارت 2ماده 

انون به  که به موجب این قبه استثنای اموری است،بودهگ فرهنبه عهده وزارت قانون تا تاریخ تصویب این 
.  وزارت فرهنگ و هنر و سازمان اوقاف محول می گردد

 به تصویب مجلس سنا و 1345در سال وپرورش عالی آموزششورایشورای عالی فرهنگ به قانون تغییر
1347در سالتصویب آئین نامه داخلی شورا،و پس از فراهم شدن مقدمات تشکیل آن با رسید شورای ملی 

..شروع به کار کرد



اریاناسالمی جمهوری شورای انقالب 135۹/2/10اقنونی مصوب یهه ال

به شرح زیر اصالح می شورای انقالب جمهوری اسالمی ایران 1358/11/27قانون مصوب 1ماده •
.گردد
در حوزه وظایف آموزش عمومی و مرجع سیاست گذاری ، وپرورش عالی آموزششورای. 1ماده •

سازمان اداری  متوسطه در چارچوب سیاست های کلی نظام و قوانین و مقررات موضوعه است و 
ظیفه  و. فعالیت می کند وپرورش عالی آموزشیر نظر شورایزآن با بودجه و تشکیالت مستقل 

ورا، نظارت دبیر خانه شورا، پشتیبانی علمی ، پژوهشی و خدماتی متناسب با وظایف و مسئولیت ش
لی  با مجریان و مردم می باشد که در آیین نامه داخارتباطات توسعهبر حسن اجرای مصوبات و 

.شورا تنظیم و توسط هیات دولت به تصویب می رسد



اصالحاداهم شورای انقالب 135۹/2/10مصوباقنونی الیهه 
.اسالمی اریانجمهوری 

1358/11/27مصوو  وپورور  عالی آمووش قانون تشکیل شورای3ماده : واحدهماده •
.اصالح می گرددشرح ذیل به 

معاونردیفهمکهبودخواهددبیرکلیدارایوپرورشآموزشعالیشورایاداریسازمان:3ماده•

شودمیمنصوبوپرورشآموزشعالیشورایموافقتووپرورشوزیرآموزشپیشنهادبهوبودهوزیر

.داشتخواهدنیزراشورادبیریسمتو

.شدمنظورخواهد،عالیشورایداخلینامهآییندرآنوظایفوسازمان



مجلس  81/7/2۹وپرورش مصوب  عالی آموزشاصالح موادی از قانون تشکیل شورایقانون •
شورای اسالمی

عالی  تبصره های مربوطه از آئین نامه داخلی شورایو 14و 11و10و۹و8و7و4و3و2مواد •
وزیرانوپرورش مصوب هیات آموزش

آموزشجمهور یا دفتر وزیر رئیس جلسات شورا هر دو هفته یکبار در محل دفتر -2ماده •
.انجام می شود ،تشکیل می گردددبیر کل شورا با دعوت کتبی که توسط و وپرورش 

داقل یا تقاضای حو وپرورشآموزشوزیر جمهور، جلسه فوق العاده با تشخیص رییس -تبصره•

.از اعضا تشکیل خواهد شدنفر 8•



وپرورش و به منظور انجام کارشناسی های الزم در امووری کوه   آموزشعالی شورایقانون 14ماده استناد به •
رح زیور  وپرورش به شآموزشعالی شورایبه ،کمیسیون های وابسته به حیطه وظایف شورای مربوط است

.وپرورش، تشکیل خواهند شدآموزشعالی شورایدر دبیرخانه 
خط مشی هاکمیسیون. 1•
برنامه های درسی و تربیتی  کمیسیون .2•
برنامه های توسعه و نیروی انسانیکمیسیون . 3•
تحصیلیاساسنامه ها و مقررات کمیسیون .4•
معینکمیسیون .5•

تهو کمیسیون اهی وابس ورپورش آموزشعالیشورایانهم داخلی آنیی 
1383/2/8

مستندات ساختار سازمانی/نمودار سازمانی/نمودار سازمانی سال 1383.docx


تقاللاس ،اتقان،اصالت



سیاست گذاری و قانون گذاری 

نظارت بر حسن اجرای مصوبات 

توسعه ارتباط با مجریان و مردم

دهانهاسایروپرورشوآموزشوزارتظرفیتهمهازاستفادهباپرورشوآموزششورای عالی

تحققارسازوکطراحیاجرایی،هایسیاستابالغوتصویببررسی،مسئولیتکشورامکاناتو

درانسجاموهماهنکیترمیم،وبه روزآوریمربوط،فرآیندهاوساختارهااصالحاهداف،

رشگزاوداردبرعهدهراراهبردیتحولبرنامه هایاجرایبرحسننظارتوبرنامه هاسیاست ها،

ورایشبهساالنهصورتبهراپرورشوآموزشوزارتعملکردچگونگیوسنداجرایپیشرفت

.دهدمیارائهفرهنگیانقالبعالی
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تدوین سند 

نتحول بنیادی

تدوین و تصویب

برنامه های شش 

گانه زیرنظام ها

تدوین و تصویب

برنامه درسی ملی

تدوین و تصویب

اهداف دوره های 

تحصیلی

تدوین و تصویب

ضوابط و مقررات 

اجرای سند

طراحی و تدوین 

الگوی نظارت و 

ارزیابی از اجرای 

سند تحول 

ناد اشاعه و تبیین اس

تحولی در همه 

مراحل



:منظور از اجرای سند تحول

طراحی معماری کالن نظام آموزشی کشور گزاره های کالن تحولی به مثابه قانون اساسی آموزش و پرورش

خلق ارزش های مشترک(  چرخش ها ، بیانیه ارزش ها)

یم و تربیتمشروعیت و مقبولیت مأموریت های اصلی در نتیجه فهم کلی از عملکرد نظام تعل

برنامه های توسعه پنج ساله

گزاره های ناظر بر 

(اهداف عملیاتی، راهکارها و برنامه زیرنظام ها)

برنامه ساالنه

برنامه درسی ملی

برنامه های استانی و منطقه ای

پروژه های مستقل و عملیاتی که منجر به برجسته شدن ارزش های مستقل می شود اقدام های تحولی ویژه



سطوح اجرای سند تحول

 حولیتتالش برای دستیابی به فهم دقیق و عمیق از مفاهیم

 لتحوفراهم کردن شرایط جدی عوامل سهیم در اجرای سند

(ایجاد ظرفیت و استلزامات برای هیات امنایی شدن)

پرورشتقویت نقش کنشگری نسبت به حل مسائل آموزش و

نقش تبیینی مفاهیم تحولی و کمک به فهم مشترک

بسترسازی حقوقی و قانونی

کاهش تمرکز

تربیتی-تقویت رویکرد فرهنگی

حمایت و راهنمایی صف

نظارت برحسن اجرای سند

ی ساماندهی برنامه های تحولی براساس دوره های تحصیل

تحقق 
سند 

تحول 
بنیادین



تقویت نقش تبیینی از اجرای سند و توسعه گفتمان تحول خواهی و تحول آفرینی

وره هاتقویت نقش نظارت و ارزیابی براساس شاخص های برخاسته از سند تحول، برنامه زیرنظام ها و اهداف د

یق تدوین و تقویت راهبری و تنظیم گری صف و ستاد و سایر عوامل سهیم و موثر در اجرای برنامه های تحولی از طر

تصویب سیاست های کالن و اجرایی و ضوابط و مقررات مربوط با تمرکز بر اهداف دوره های تحصیلی

 تقویت ارتباط موثر با مراجع سیاست گذاری و قانون گذاری در خلق ارزش های مشترک

تقویت نقش دیده بانی و پایش مستمر عملکرد نظام آموزش و پرورش



تحول در آموزش و پرورش

مدیریت
و راهبری تربيتی

برنامه درسی
تربيت معلم

انیو تامين منابع انس
تامين 

مالیو تخصيص منابع
پژوهش و ارزشيابی

تامين فضا  
تجهيزات و فناوری

تعليم و تربيت
قیاعتقادی،عبادی واخال

تعليم و تربيت
زیستی و بدنی

تعليم و تربيت
اجتماعی و سياسی

تعليم و تربيت
اقتصادی و حرفه ای

تعليم و تربيت
علمی و فناورانه

تعليم و تربيت
نریزیبایی شناختی و ه

رویکردها وریشایستگی مح

موقعيت محوری

يتیترب-فرهنگی 
چرخش های زیرنظام

چرخش های کلی

چرخش ها

تحول در مفهوم تربیت

در مفهوم تربیت رسمیتحول

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

برنامه ها و اقدامات درون مدرسه ای  

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

برنامه درسی ملیاهداف دوره تحصیلی                                                                                                           مدرسه تربیت محور
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(شش ساحت) اهداف دوره های تحصيلی به تفکيک  ساحت های تربيتی 

سلسله مراتب اهداف نظام  تعلیم و تربیت رسمی عمومی

بيانيه ماموریت

چشم انداز

هدف های کالن

هدف های عملياتی

متوسطه دوممتوسطه اولابتدایی دومابتدایی اول
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