
 هاي درسی موجود  سند ملی و بازتولید  برنامهمصوبات  اهتمام به اجراي برنامه درسی ملی براساس مجموعه -1/1راهکار 
 هاي علمی، پژوهشی و فناوري متربیان در راستاي تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور  توسعه شایستگی -2/1راهکار 

 
هاي تربیتی و در بین متربیان، با تأکید بر اولویت کرامت نفس و صداقت و نظم در دوره ابتدایی و فضیلت حیاء و عفت، مسئولیت   تحکیم فضائل اخالقی در محیط -3/1راهکار 

 در دوره متوسطهپذیري و کرامت نفس 
 یاني فرهنگ و سواد قرآنی و ایجاد انس با قرآن در مترب توسعه -4/1راهکار 
 مهدوي(عج)) عدلانتظار(زمینه سازي براي استقرار دولت تولی و تبري،امر به معروف ونهی از منکر، ترویج و نهادینه سازي فرهنگ  -5/1راهکار 
 توسعه و نهادینه سازي فرهنگ اقامه نماز در مدرسه -6/1راهکار 
 متربیان و مربیان هاي زیبا شناختی، به ویژه قدرت تخیل در ي قابلیت توسعه -7/1راهکار 
 هاي حرفه اي، اقتصادي و کارآفرینی در متربیان با تأکید بر استفاده از مراکز آموزش خارج از مدرسه ي شایستگی توسعه -8/1راهکار 
 رد نیاز براي اجراي برنامه درسی ملیهاي مو  و شایستگی هاي فوق سو با ویژگی ، هممنابع انسانی اصالح سازوکار و معیارهاي سنجش، گزینش ،جذب و ارتقاي -9/1راهکار 
 هاي فارسی (اصلی) و عربی در چارچوب بخش الزامی برنامه ي درسی، براي تقویت و تحکیم هویت اسالمی و ایرانی؛ تقویت آموزش زبان -10/1راهکار 
 ؛ ایرانی-اسالمیا رعایت اصل تقویت و تثبیت هویت ي درسی، ب ي آموزش زبان خارجی در چارچوب بخش انتخابی (نیمه تجویزي) برنامه ارائه -11/1راهکار 

 

 هاي یادگیري در فرایند تربیت رسمی و عمومی تنوع بخشی به محیط -2

هاي عمومی،  نههاي فرهنگ، کتابخا هاي علم و فناوري، خانه خانهها،  اردوگاههاي یادگیري خارج از مدرسه(از قبیل پژوهش سراها،  پیشنهاد و ترغیب به ایجاد محیط -1/2راهکار 
  ها و مدارس. هاوسایر مراکزمشابه) و برقراري تعامل اثربخش بین این محیط ورزشگاههاي تخصصی علوم و فناوري، مراکز کارآفرینی،  موزه

  هاي جدید.  با بهره گیري از فناوريدر سطح مدرسه  1تقویت و غنی سازي واحد اطالعات و منابع یادگیري -2/2راهکار 
 هاي یادگیري در چارجوب موازین تربیتی؛ ایجاد انگیزه و تقویت فرهنگ بهره برداري از ظرفیت نهادها و مؤسسات مستقر در سطح جامعه در غنا بخشی به محیط -3/2راهکار 
ها و مؤسسات سهیم و  با جلب مشارکت  نهادي درسی درسطوح مختلف تحصیلی  برنامه 2هاي انتخابی (نیمه تجویزي) و اختیاري (غیر تجویزي) نهادینه سازي مؤلفه -4/2راهکار 

 مؤثر در جریان تربیت رسمی وعمومی
هاي  برنامه و اجراياز طریق گسترش ساختار تلفیقی و مسئله محور در طراحی  ها و نهادها و سایر دستگاه ي تعامالت نظام تربیت رسمی و عمومی با جامعه توسعه -5/2راهکار 
 درسی.

 

 و عمومی ارتقاي جایگاه و کیفیت علوم انسانی در نظام تربیت رسمی اصالح محتوا ،-3

هاي وحیانی و معارف اسالمی با مشارکت   هاي درسی و غنی سازي محتواي رشته علوم انسانی و دروس علوم انسانی سایر رشته ها مبتنی بر آموزه  اصالح برنامه -1/3راهکار 
 و پژوهشی ها و مراکز علمی هاي علمیه ،دانشگاه  حوزه

ها  در خصوص نقش علوم انسانی در تربیت  تقویت جنبه هاي کاربردي در آموزش علوم انسانی متناسب با نیازهاي فردي و اجتماعی براي تغییر و اصالح نگرش -2/3راهکار 
 متربیان و رشد و تعالی کشور 

 ي متوسطه  ي علوم انسانی در دوره شتهاصالح ضوابط و ایجاد انگیزه براي جذب استعدادهاي برتر به ر -3/3راهکار 
  ي ابعاد با تاکید بر تربیت نیروي انسانی کارآمد سرمایه گذاري براي ارتقاي کیفیت مدارس و تربیت یافتگان علوم انسانی درکلیه -4/3راهکار 

ایرانی با تأکید بر تعمیق  -و زمینه سازي براي  تکوین تمدن اسالمی ، اعتالي فرهنگ عمومی کشور ارتقاي نقش نظام تربیت رسمی و عمومی در رشد وتعالی  -هدف کالن دوم
تحکیم وحدت  دینی،  هاي اخالقی، وفاداري نسبت به نظام جمهوري اسالمی ایران، اعتقاد به اصل والیت فقیه و مردم ساالري معرفت و بصیرت دینی و سیاسی، التزام به ارزش

 هاي زندگی، بهداشتی و زیست محیطی ئولیتهاي شهروندي، ارتقاي آداب و مهارتملی، تقویت روحیه علمی، رعایت حقوق و مس

 به عنوان نهاد مولد سرمایه فرهنگی و اجتماعی  رشد و تعالی کشوردر  نظام تربیت رسمی و عمومی افزایش مشارکت  -4

 افزایش مشروعیت و مقبولیت نظام تربیت رسمی وعمومی براي ایفاي نقش  موثر  در سطح  مردم و حاکمیت  -1/4راهکار 
عالی و هاي سیاست گذار وتصمیم ساز فرادستی به عنوان یکی از ارکان ت هاي قانونی براي حضور فعال وموثر نظام تربیت رسمی وعمومی درنهاد فراهم آوردن سازوکار -2/4راهکار 

 پیشرفت همه جانبه و پایدار
 و مشارکت فعال در ارتقاي سطح فرهنگ جامعه با همکاري نهادها و موسسات ذي ربط. هاي فرهنگ عمومی  نقش آفرینی در واکاوي آسیب -3/4راهکار 
 مومی در تربیت متربیان تقویت اطمینان و اعتماد عمومی(به ویژه والدین) در نقش آفرینی موثر نظام تربیت رسمی وع -4/4راهکار 
 ها ها و توانمندي با استفاده از ظرفیت بسترسازي براي افزایش نقش والدین و متربیان در فرایند تقویت فرهنگ عمومی  -5/4راهکار
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(به ویژه اهداف فرهنگی و کشور            عالی          ت رشد و تغییر نگرش به آموزش و پرورش به عنوان  سازمان فراگیر و نیروي اثرگذار اجتماعی در خدمت اهداف -5
 هاي جامعه اجتماعی) و پاسخگوئی مسئوالنه خصوصا به نیازهاي مستحدث و فوریت

 ور آینده کش تبیین جایگاه نظام تربیت رسمی و عمومی در تولید سرمایه اجتماعی و فرهنگی از منظر معارف اسالمی و جلوگیري از کوچک انگاري نقش آن در-1/5راهکار 
هاي فراگیر،  هاي عمومی  و فوري جامعه (مانند بیماري آماده سازي کلیه عناصر نظام تربیت رسمی و عمومی و بسیج امکانات براي مشارکت فعال در برخورد با نیاز -2/5راهکار 

 زلزله و....)
 

 سطح محلی و ملی با محوریت مدرسه هاي دینی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی  در  در عرصه متربیانافزایش مشارکت معلمان و  -6

 هاي درون و برون نظام تربیت رسمی وعمومی ؛ بستر سازي براي تقویت مرجعیت و منزلت فرهنگی و اجتماعی معلمان با اتکا به ظرفیت -1/6راهکار
 هاي درون و برون آموزش وپرورش؛ ظرفیت هاي رسمی و قانونی مرتبط با اتکا به بستر سازي براي حضور فعال معلمان و متربیان در تشکل -2/6راهکار
 هاي محلی وملی  ها و مناسبت ي  واثربخش معلمان و متربیان در عرصه فرصت سازي و رفع موانع براي مشارکت آگاهانه -3/6راهکار

 

 ماعی اجت –محلی، به ویژه در ابعاد فرهنگی  پیشرفتافزایش نقش مدرسه به عنوان کانون  -7

ي محلی با تأکید بر نقش آفرینی مدرسه در پیشرفت محله و ترویج آن در سطح عموم افراد جامعه با اولویت والدین و  نظري وابستگی متقابل مدرسه و جامعهتبیین  -1/7راهکار 
 نخبگان
 و حیات طیبه  ه اي از جامعه سالم اسالمیهاي الزم براي ارتقاي نقش مدرسه به نهاد الگو و کانون کسب تجربیات تربیتی محله وجلو فراهم آوردن زمینه – 2/7راهکار

ها،  ها، همایش هائی مانند جشنواره فرصت سازي براي حضور فعال و مشارکت جویانه و همه جانبه والدین و سایر اقشار اجتماعی در محیط مدرسه با تدارك فرصت- 3/7راهکار 
 هاي آموزشی ها و دور نمایشگاه

یا تجربیات یادگیري مثبت و منفی و تالش براي ایجاد همسویی میان اجزاي این برنامه با اهداف فرهنگی و اجتماعی نظام » ی پنهاندرس  ي برنامه«رصد کردن  -4/7راهکار
 تربیت رسمی و عمومی

و فرهنگی  درسه با مراکز علمی زمینه سازي براي بسط فرهنگ مشارکت در پیشرفت محلی با تأکید بر نقش مدیران، معلمان ومربیان مدارس وتقویت همکاري م -5/7راهکار
 هاي مذهبی  محله  به ویژه مسجدوکانون

 

 دانایی محورهاي  والدین  در ایفاي نقش تربیتی متناسب با اقتضائات جامعه  کمک به افزایش سطح توانایی -8

 هاي مقوم همکاري فیما بین والدین و مدرسه در اعتالي فرهنگ عمومی تقویت نقش نهاد -1/8راهکار 
 زمینه سازي براي مدیریت بهینه ي محیط رسانه اي با محوریت خانواده – 2/8هکار را

ها و خانواده در تأمین پیش نیازهاي ورود کودك به مدرسه وتالش براي هماهنگی و همسویی آنها با هم و با اهداف نظام تربیت رسمی و  تبیین نقش مدرسه، رسانه -3/8راهکار
 عمومی  

 ها  هاي فرهنگی وتربیتی خانواده  گسترش آموزش -4/8راهکار 
 کمک به ترویج و تعمیق سواد رسانه اي در میان والدین و زمینه سازي براي بهره برداري مناسب از محیط نوظهور یادگیري -5/8راهکار 

 یت رسمی وعمومیترب نظام در تربیتی؛ عدالت ي جانبه همه تامین و گسترش –هدف کالن سوم

 التعلیم کشور  هاي تربیتی برخوردار از کیفیت، براي آحاد جمعیت الزم  بسط عدالت در دسترسی به فرصت -9

 برخوردار از کیفیت تربیتیهاي  فرصت گسترشو   ي فرهنگ عمومی جهت مطالبه جلب مشارکت فعال نهادهاي فرهنگی در توسعه -1/9راهکار 
 3»آموزش براي همه« ي سازي و اجراي برنامه بومی -2/9راهکار 
 به ویژه در مناطق محروم ونیازمندهاي موسوم به پیش دبستانی  تعمیم آموزش  -3/9راهکار 
ي  چنین مناطق دوزبانه و با نیازهاي ویژه، از طریق توسعه ي شهرها، عشایر کوچ رو و هم توانمند سازي متربیان ساکن در مناطق محروم، روستاها، حاشیه -4/9راهکار 
 هاي با کیفیت معیار هاي دسترسی به آموزش فرصت
 فرایند یاددهی یادگیري هاي آموزشی نوین، جهت اثر بخش کردن  ي بهره برداري از فناوري توسعه تعمیم سواد رایانه اي مربیان و  -5/9راهکار 
 اسالمیوب نظام معیار توسعه ي ضریب نفوذ اینترنت و اینترانت با اولویت پرکردن شکاف دیجیتالی در چارچ -6/9راهکار 
 هاي تحصیلی، مدارس بر اساس مطالعات آمایش سرزمین  طراحی و استقرار نظام توزیع بهینه و عادالنه منابع انسانی ،مالی، رشته -7/9راهکار 

                                                 
 164میالدي در مجمع جهانی آموزش در شهر داکار کشور سنگال مورد تعهد  2000) یکی از برنامه هاي توسعه بخش آموزش و پرورش است که در سال EFAآموزش براي همه(برنامه  3

 2015هاي عضو است. این برنامه تا سال  ص مورد اجماع کشورشاخ 18بر اساس  و کیفی آموزش عمومی کشور عضو سازمان  یونسکو اجراي آنرا تعهد کرده اند. هدف از اجراي  آن توسعه کمی
 ایران متهد شدند زمینه تحقق اهداف مربوطه  را فراهم سازند. ها از جمله جمهوري اسالمی ادامه خواهد یافت و کلیه کشور



 

 تکوین هویت اختصاصی ایشانهاي تربیتی متناسب با مصالح جامعه، نیازهاو عالئق متربیان در راستاي  ي خدمات و فرصت تنوع بخشی در ارائه -10

آموزان داراي  متربیان بویژه دانشهاي متنوع  گوئی به نیاز هاي تربیتی این مراکز براي پاسخ و ایجاد تنوع در فرصت» آموزش فراگیر«اهتمام به تعمیم و توسعه  -1/10راهکار 
 نیازهاي ویژه(جز در موارد خاص و ضروري)

 هاي اجرائی متناسب با هریک کارگیري شیوه و به 4ي درسی ی با نیازها و عالئق متربیان، در چارچوب ساختار سه وجهی برنامههاي درس انطباق برنامه -2/10راهکار 
وازین مندرج در ها، در چارچوب م هاي ایرانی و همچنین متربیان عشایر و ساکن در روستا ي تربیتی متربیان متعلق به اقوام و خرده فرهنگ هاي ویژه نیاز تأمین -3/10راهکار 

 ي تربیت رسمی و عمومی قانون اساسی و فلسفه
 ي کمی و کیفی آموزش هاي کالن ناظر به توسعه هاي غیر حضوري ومجازي در برنامه ریزي گسترش بهره برداري از ظرفیت آموزش -4/10راهکار 

 کارگیري بهینه، ارزشیابی و ارتقاء) شامل جذب، تربیت، نگهداشت، به   مدیریت منابع انسانی (  کارآمد    برقراري نظام اثر بخش و    -هدف کالن چهارم 

 علمانانسانی با تاکید بر  م منابعي  ارتقاء منزلت اجتماعی  و جایگاه  حرفه ا -11

 در تکریم و پاسداشت مقام معلم  زمینه سازي براي اعتالي فرهنگ عمومی -1/11راهکار 
هاي ارزیابی و ارتقاي مرتبه و رکود علمی و تربیتی معلمان و نهادینه سازي انگیزه  ، تخصصی و حرفه اي، تعیین مالك هاي عمومی استقرار نظام سنجش صالحیت -2/11راهکار 

  ارتقاء شغلی در آنان 
با تاکید بر برخورداري از پیشینه آموزشی پژوهشی و  و عمومی ام تربیت رسمیبرقراري نظام شایسته ساالري در احراز مناصب مدیریتی در سطوح مختلف نظ -3/11راهکار 

 تجربی مناسب
ف تخصصی سخت و پیچیده؛ و اداريسازي براي اصالح قوانین و مقررات موجود استخدامی، مالی  زمینه -4/11راهکار   متناسب با حرَ

 

 ر نقش  آموزش و پرورش معلمان با تاکید بو نگهداشت  هاي تربیت   بازتعریف سیاست -12

 استقرار نظام ملی تربیت معلم با رویکرد آموزش تخصصی تربیت محور توسط وزارت آموزش و پرورش  با همکاري دستگاه هاي ذیربط  -1/12راهکار 
و پژوهشی در طی این دوره و فراهم آوردن امکان  یطراحی نظام تربیت حرفه اي در آموزش و پرورش با تاکید بر حفظ تعامل مستمر دانشجو معلم با نهاد علم -2/12راهکار 

 کسب تجربیات واقعی از کالس درس و محیط هاي آموزشی
 هاي تربیت معلم  هاي برتر به رشته  فراهم آوردن زمینه جذب استعداد -3/12راهکار 
اي نظام تربیت رسمی و عمومی با تاکید بر رویکرد تلفیقی و به روز رسانی ایجاد انعطاف در برنامه هاي درسی تربیت معلم متناسب با تحوالت علمی و نیازه -4/12راهکار 

 توانمندي هاي تربیتی و تخصصی معلمان

  ي درسی در موجود با مقتضیات الگوي برنامه علمانهاي حرفه اي م ي درسی تربیت معلم(با تأکید بر کارورزي) و انطباق سطح شایستگی اصول حاکم بر برنامه تنظیم  باز -13
 نظام تربیت رسمی و عمومی

، نقادي وارزیابی مداوم عملکرد 5در درك و بهبود مداوم موقعیت خویش (گشودگی مداوم در برابر تجربیات جدید ، یادگیري خود آغازگر معلمانتوانمند سازي  -1/13راهکار 
 خود) بر اساس نظام معیار اسالمی

هاي  هایی که به تقویت هویت حرف ي مؤثر آنان در برنامه ریزي درسی در سطح مدرسه، به ویژه ساز وکار براي مداخله معلمانهاي توانمند ساز  استقرار سازوکار -2/13راهکار 
  مربیاني توانمندساز  و ایجاد شبکه» 6درس پژوهی«انجامد، مانند سازوکار  آنان می
 ه اي به شکل فردي و گروهی میان معلمان و تبادل تجارب و دستاوردها در سطح محلی وملی هاي حرف ي زمینه پژوهندگی و افزایش توانمندي بسط و توسعه -3/13راهکار 
هاي پژوهشی، فناوري، مشاوره و راهنمائی و سواد اطالعاتی در معلمان و مدیران آموزشگاهی(به ویژه  هاي درسی و صالحیت هاي نقد و اصالح برنامه ایجاد قابلیت -4/13راهکار 

  براي دوره دبستان)

 برقراري الگوي جبران خدمات و تأمین رفاه نیروي انسانی درخور منزلت فرهنگیان  با توجه به لزوم تمام وقت شدن آنان -14

 ها، مبتنی بر شایستگی ها و بر اساس رویکرد رقابتی؛ بهینه سازي نظام پرداخت -1/14راهکار 
ي سوابق و مزایاي  هاي اتکایی و با دارا بودن قابلیت انتقال دوطرفه و سایر کارکنان با تکیه بربیمه مربیاني  ن آتیهبرقراري نظام تأمین اجتماعی فراگیر، براي تأمی -2/14راهکار 

 کسب شده بین دو نظام استخدام دولتی و نظام تأمین اجتماعی فراگیر.
 مد در دوره ابتدائیهاي کارآ فراهم آوردن تسهیالت و امتیازات مناسب براي جذب و نگاهداشت نیرو -3/14راهکار 
 تمهید مقدمات براي افزایش انگیزه مربیان با ساماندهی مناسب خدمات و امکانات رفاهی و رفع مشکالت مادي و معیشتی آنان -4/14راهکار 
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 در نظام تربیت رسمی و عمومی  مشارکت همه جانبه افزایش –هدف کالن پنجم 

 و غیر دولتی بخش عمومی همه جانبه  .جلب مشارکت15

 هاي نظام تربیت رسمی و عمومی  گویی به نیاز هاي دینی براي پاسخ ، مشارکت پذیري ومشارکت جویی ،با الهام از آموزه بسط فرهنگ نیکوکاري و تعاون -1/15راهکار
وي)، براي استمرار و تقویت مشارکت همه جانبه بخش غیر دولتی در نظام تربیت ایجاد تسهیالت قانونی و سازوکارهاي تشویقی وانگیزشی الزم (اعم از مادي و معن  -3/15راهکار

 رسمی وعمومی
 حفظ و ارتقاي مستمر سطح مشارکت خیرین مدرسه ساز -3/15راهکار

 ي ارکان و عوامل سهیم و مؤثر در تربیت رسمی و عمومی .افزایش مشارکت کلیه16

هاي نظام تربیت رسمی و عمومی، در سطح حاکمیت و  سو با اهداف و برنامه هاي هم گذاري ونی براي امکان پذیر نمودن سیاستهاي قان  استفاده بهینه از ظرفیت -1/16راهکار 
 ها نظارت بر اجراي آن

 تدوین برنامه جامع مشارکت سازنده و اثربخش معلمان، متربیان و اولیاء در تربیت رسمی و عمومی -2/16راهکار 
 عمومی ارهاي قانونی براي مشارکت سازنده و اثر بخش خانواده ها و رسانه ها و افزایش همسویی آنان با اهداف و برنامه هاي نظام تربیت رسمی و ایجاد ساز وک -3/16راهکار 
 هاي دینی در نظام تربیت رسمی و عمومی هاي علمیه و کانون ي جامع براي مشارکت سازنده و اثربخش حوزه تدوین برنامه -4/16راهکار 

 آموزان، شوراي مدرسه)با رعایت اصول تربیتی افزایش کارآمدي شوراهاي درون مدرسه (شوراي معلمان، انجمن اولیاء و مربیان، شوراي دانش -5/16راهکار

 حاکمیت . کاهش تصدي گري درامور غیر حاکمیتی و  تأکید بر  نقش سیاست گذاري، برنامه ریزي، پشتیبانی و نظارت 17

هاي تربیت رسمی و  هاي وزارت آموزش و پرورش وسایر عوامل سهیم و موثر در خصوص تربیت فنی و حرفه اي  وکاردانش در چارچوب هدف نه سازي سیاستبهی -1/17راهکار
 » تخصص گرایی نرم«سو با رویکرد  عمومی و هم

 ، با جلب مشارکت بخش غیردولتی  ساالن ي آموزش بزرگ هاي نظام تربیت رسمی وعمومی در زمینه بهینه سازي سیاست -2/17راهکار
 هاي نظام تربیت رسمی وعمومی   داري مدارس، در چارچوب سیاست استفاده از ظرفیت بخش غیر دولتی در ساخت و ساز و نگه -3/17راهکار
هاي  یژه کتاب درسی)، چاپ و توزیع در چارچوب سیاستهاي دولتی و غیردولتی در انجام امور مربوط به تولید مواد ومنابع یادگیري (به و  توسعه مشارکت بخش -4/17راهکار

 آموزش و پرورش 
 
 

 هاي ملی ها و برنامه هاي تربیتی استان و منطقه و مدرسه در چارچوب سیاست . افزایش نقش شوراهاي آموزش و پرورش استان، مناطق و مدارس در تقویت فعالیت18

ها و  ها و مناطق متناسب با مأموریت بستر سازي، رفع موانع و ارتقاي ظرفیت هاي حرفه اي منابع انسانی و فراهم آوردن شرایط براي ایفاي نقش مؤثر شوراي استان -1/18راهکار
 وظایف جدید 

 یاست  تفویض اختیار و کاهش تمرکز  ایجاد تمهیدات الزم براي تغییر فرهنگ سازمانی در سطوح مختلف جهت همراهی با س -2/18راهکار
 هاي سازمان یادگیرنده و در چارچوب انتظارات  از کارگزار فکور  تقویت فرهنگ خودباوري و مسئولیت پذیري در استان و منطقه، متناسب با ویژگی -3/18راهکار

هاي توسعه و  ها و مناطق و مدارس متناسب با مقتضیات تربیتی و برنامه رورش استانهاي آموزش و پ  اصالح قوانین و مقررات موجود در راستاي تقویت نقش شورا -4/18راهکار
 هماهنگ با رویکرد چابک سازي و تمرکززدایی 

 عمومی و رسمی تربیت نظام اهداف تحقق براي فناوري و مالی کالبدي، هاي زیرساخت در تحول و بهسازي –هدف کالن ششم

 و شرائط اقلیمی، فرهنگی و جغرافیایی اسالمی -هاي متربیان و اقتضائات فرهنگ ایرانی  ویژگی. متناسب سازي فضاهاي تربیتی با 19

 طراحی الگوي فضاي مطلوب تربیتی و تدوین استانداردهاي فضا وتجهیزات مورد نیاز مدارس و تصویب آن در مراجع ذیربط  -1/19راهکار
هاي تربیتی، تحوالت جمعیتی ، اصول شهرسازي و  گانه  تربیت، استاندار  هاي شش  ي درسی، ساحت اقتضائات برنامههاي تربیتی متناسب با  طراحی و ساخت فضا -2/19راهکار 

 اسالمی؛ -هاي مناسب و معماري ایرانی   با تأکید بر استفاده از زمین شرایط اقلیمی
 اداري؛ استانداردسازي، بازسازي، ایمن سازي و  مقاوم سازي فضاهاي تربیتی و -3/19راهکار
 هاي جدیدالتأسیس و مناطق  واجد شرائط. هاي تربیتی در شهر اولویت بخشی به رویکرد ساخت مجتمع -4/19راهکار
 متناسب سازي فضاهاي تربیتی بر اساس  نیازهاي ویژه وتفاوتهاي جنسیتی متربیان – 5/19راهکار

 تامین فضاي مناسب و امکانات تربیت بدنی در درون مدرسه و استفاده بهینه ازفضاها و امکانات خارج از مدرسه با رعایت اصول تربیتی -6/19راهکار 
 
 



 هاي کمی و کیفی نظام تربیت رسمی و عمومی . تأمین، تخصیص و تنوع بخشی به منابع مالی، متناسب با نیاز20

 ي منابع و مصارف و شفاف سازي عملکرد مالی نظام تربیت رسمی و عمومی هینهمدیریت ب – 1/20راهکار
 ریزي براي افزایش سهم اعتبارات آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی سازي و برنامه شفاف -2/20راهکار 
 هاي غیر پرسنلی در بودجه جاري آموزش و پرورش  افزایش سهم هزینه -3/20راهکار 
 هاي خانوار هاي آموزشی در سبد هزینه یت سهم هزینهتقو -4/20راهکار

 اولویت بخشی به آموزش ابتدایی در تامین و تخصیص منابع -5/20راهکار 
 ه)وکارهاي تنوع بخشی به منابع مالی دولتی و غیردولتی (از قبیل استفاده از معافیت مالیاتی، موقوفات، زکات و خمس و سایر وجوه شرعی طراحی ساز -6/20راهکار

 

 هاي نوین  . استفاده بهینه از تجهیزات و فناوري21

 هاي عصر حاضر مبتنی بر نظام معیار اسالمی هاي درسی متناسب با نیاز  رصد کردن تحوالت فناوري و بازتولید برنامه -1/21راهکار 
 هاي درسی  افزاري) متناسب با نیاز برنامههاي تربیتی (سخت افزاري و نرم    ها و تجهیز مدارس به فناوري تأمین زیرساخت -2/21راهکار 
 هاي  نوین  توانمندسازي منابع انسانی براي استفاده هوشمندانه از ظرفیت و فرصت فناوري -3/21راهکار 
 هاي درسی  چارچوب برنامهتولید و به کارگیري محتواي الکترونیکی متناسب با نیاز متربیان  و مدارس با بهره مندي از ظرفیت بخش غیردولتی در  -4/21راهکار 

 ارتقاي بهره وري و افزایش کارایی و اثر بخشی در نظام تربیت رسمی و عمومی -هدف کالن هفتم

 ها . بازنگري و باز مهندسی ساختارها و رویه22

 (هرکدام سه سال)هاي آموزشی، شامل شش سال ابتدائی، و شش سال متوسطه متشکل از دوره اول و دوم  اصالح ساختار دوره -1/22راهکار
 هاي نظام تربیت رسمی و عمومی ي آمایش سرزمین و احداث فضاهاي تربیتی متناسب با نیاز استقرار نظام مکان یابی مدارس بر اساس سامانه -2/22راهکار
این زمینه و به کارگیري مشاوران متخصص براي ایفاي  استقرار نظام مشاوره و راهنمائی با تأکید بر ساختار سه وجهی برنامه درسی و افزایش نقش معلمان در -4/22راهکار

 وظائف تخصصی تر
هاي تربیتی مرتبط در مدرسه ضمن   ساماندهی ساعات کار مربیان براي حضور تمام وقت در مدارس شامل ساعات تدریس و ساعات اختصاص یافته به سایر فعالیت -5/22راهکار

 توجه به ضرورت جبران خدمت مناسب
 و با تاکید بر بهینه سازي تعطیالت  باز طراحی و ساماندهی تقویم سال تحصیلی با رعایت انعطاف و توجه به شرائط اقلیمی -6/22راهکار
 تحول در ساختار زمانی آموزش و مدیریت زمان آموزش در مدارس جهت افزایش بهره وري و کارآئی  -7/22راهکار
 معلمان در سه پایه اول ابتدایی دهی در سازمان 7"دوري"استقرار نظام  -8/22راهکار
 و عمومی هاي نظام تربیت رسمی  توانمندسازي مدرسه و واگذاري اختیارات مورد نیاز در چارچوب سیاست -9/22راهکار

 . توسعه و بهبود مستمر کیفیت نظام مدیریت و رهبري تربیتی  در نظام تربیت رسمی و عمومی23

 یریت در مجموعه مدیران آموزش و پرورش تالش براي افزایش ثبات مد -1/23راهکار
 تقویت وحدت فرماندهی و هم افزائی سازمانی نیروها و امکانات، فارغ از تعلقات بخشی و جزئی نگر  -2/23راهکار 
 منابع انسانی   حرفه اي براي –طراحی و اجراي الگوي بالندگی شغلی -3/23راهکار
 گو  استقرار ساختار اجرائی چابک، انعطاف پذیر و پاسخ -4/23راهکار
 تأسیس مرکز مطالعات راهبردي توسعه مدیریت آموزش و پرورش  -5/23راهکار
 ها مبتنی بر شایستگی و بر اساس رویکرد رقابتی  بهینه سازي نظام پرداخت -6/23راهکار
 ي ابعاد و سطوح نظام تربیت رسمی و عمومی  استقرار نظام مدیریت هوشمند در کلیه -7/23راهکار
 هاي تصمیم گیري  هاي کارشناسی تدوین گر سیاست و مولّد گزینه تقویت ظرفیت  -8/23راهکار
 سند تحول راهبردي  و تقویت مشارکت و همراهی ایشان در تحقق  مطلوب تغییرات در چارچوب » تغییر« تغییر نگرش مدیران و سایر منابع انسانی براي پذیرش -9/23راهکار

 . مدیریت منابع و مصارف در سیاستگذاري، برنامه ریزي و اجرا24

 هاي) مصرف  گیري از اسراف و تبذیر، از طریق تبیین استانداردهاي (الگو هاي پیش بهینه سازي بهره برداري از منابع مادي و فیزیکی و طراحی و تعبیه سازوکار -1/24راهکار 
 هاي مرتبط   اقتصاد آموزش و پرورش و پیگیري ایجاد این رشته در دانشکده ایگاه علمیتبیین ج -2/24راهکار 
ریزي و مدیریت مالی وزارت  آموزش و پرورش و تفسیر و تبیین اطالعات عملکرد اقتصادي آن، براي افزایش   در بودجه هاي علمی  به کارگیري تجربیات و یافته -3/24راهکار 

 ارچوب اصول و موازین تربیتی   وري در چ کارآیی و بهره

                                                 
 آموزان در چند پایه تحصیلی . نظام دوري عبارت  است از همراهی معلم با  دانش - 7



 هاي نظام کالن تربیتی کشور  ریزي ها و برنامه . همراستایی سیاستگذاري25

 تقویت هماهنگی بین  برنامه ریزي درسی آموزش وپرورش و آموزش عالی  -1/25راهکار
هاي ضروري براي پشتیبانی  شناسی و ایجاد ساختار هاي علوم تربیتی و روان نشکدههاي مؤسسات آموزش عالی، به ویژه دا ها و مأموریت کمک به بازنگري در سیاست -2/25راهکار

 علمی و تخصصی از مدارس در هر منطقه 

 یابی و تضمین کیفیت در تربیت رسمی و عمومی . استقرار نظام ارزش26

 ت نهادهاي غیر دولتییابی نظام تربیت رسمی وعمومی با مشارک ایجاد ساختار مناسب براي سنجش و ارزش -1/26راهکار
 سنجش و ارزشیابی مستمر صالحیت حرفه اي مربیان  -2/26راهکار

 هاي علمی معلمان ایجاد سازوکار مناسب بهره مندي از نظرات معلمان براي ارتقاء و تضمین کیفیت آموزش و پرورش با تاکید بر استفاده از انجمن -3/26راهکار 
 یابی نتیجه محور در ارتقاي دوره  کیفی)، در ارتقاي پایه و رویکرد ارزش -یابی فرایند محور (تدریجی گسترش رویکرد ارزش -4/26راهکار

 . تغییر و نوآوري در نظام تربیت رسمی و عمومی با رویکرد سازمان یادگیرنده27

 گیرنده مناسب سازي فرهنگ سازمانی با اقتضائات سازمان یاد -1/27راهکار
 تقویت انگیزه و مهارت حرفه اي براي یادگیري مداوم  - 2/27راهکار
 هاي ضمن خدمت  هاي الزم براي حاکمیت رویکرد داوطلبانه در آموزش ایجاد ساز وکار -3/27راهکار
 هاي ضمن خدمت  استقرار ساز و کارهاي کارا و اثربخش (پژوهش محور، غیر حضوري، پودمانی، اتصال به منابع روزآمد حرفه اي و...)، در آموزش -4/27راهکار
 تربیتی یابی در تمام سطوح نظام قوام بخشی به جریان تربیت با محوریت پژوهش و ارزش -5/27راهکار
 ي و محلی با تأکید بر شبکه سازي  پژوهشی با نظام تربیت رسمی وعمومی در سطوح ملی، منطقه –سازمان یافته میان مراکز علمی  برقراري ارتباط -6/27راهکار
 ي پژوهشی فعال و فراگیر در درون ساختار نظام تربیت رسمی و عمومی ایجاد شبکه -7/27راهکار
 مدرسه محور (اقدام پژوهی و درس پژوهی) هاي معلم محور و  سازي پژوهش توسعه و نهادینه -8/27راهکار
 استقرار نظام مدیریت دانش و استفاده بهینه از دانش و تجربه نخبگان و پیش کسوتان آموزش وپرورش -9/27راهکار
 ق و نوآورآموزان خال استقرار  نظام خالقیت و نوآوري در آموزش و پرورش و حمایت مادي و معنوي از مدیران، معلمان و دانش -10/27راهکار

 

 هاي جدید ناوريف بر تکیه با یادگیري – . ارتقاي کیفیت فرایند یاددهی28

 هاي یادگیري درون و بیرون از مدرسه  ، به ویژه با اتکا به کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در محیط  هاي فعال در یادگیري روش حاکمیت -1/28راهکار
آموزان به یافته هاي علمی و پژوهشی تجارب خلّاق و جدید، در سطح ایران و جهان با استفاده از ظرفیت  ی آحاد معلمان و دانشي دسترس فراهم کردن زمینه -2/28راهکار
 شبکه
 تربیانهاي ضمن خدمت مجازي و آموزش مجازي به م ها، از طریق آموزش ها و رفع نابرابري استفاده از ظرفیت معلمان کارآمد براي تکثیر توانمندي -3/28راهکار
 هاي نوین با رعایت اصول تربیتی و موازین اخالقی  بهبود نگرش و تقویت مهارت متربیان براي استفاده بهینه از فناوري -4/28راهکار

 ي خدمات تربیتی بر اساس نظام معیار اسالمی ي فضاي(رویکرد) رقابتی سازنده و ارتقاي کیفیت ارائه . توسعه29

 هیئت امنائی و غیر دولتی(تعاونی و خصوصی)، در چارچوب  فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوريتقویت مدارس  -1/29راهکار
 ي خدمات آموزشی و تربیتی ي درسی مدارس و تبدیل آن به یک ابزار رقابتی در ارائه فراهم نمودن زمینه انعطاف در برنامه -2/29راهکار
 هاي خاص تربیتی با رعایت کیفیت معیار  قه اي و ملی در حوزهتقویت مدارس داراي برجستگی و شهرت منط -3/29راهکار
 بهینه سازي سیاست وزارت آموزش و پرورش، براي افزایش کارآیی و اثربخشی مدارس خارج از کشور -4/29راهکار

 طح جهانیکسب موقعیت نخست تربیتی در منطقه و جهان اسالم و ارتقاي فزاینده جایگاه تربیتی ایران در س -هدف کالن هشتم

 پردازي و مستند سازي تجربیات تربیتی بومی ي ظرفیت پژوهش و نو آوري، نظریه . توسعه30

 هاي موجود در داخل و خارج از کشور براي تربیت پژوهشگر مورد نیاز نظام تربیت رسمی و عمومی  استفاده بهینه از ظرفیت -1/30راهکار
 مورد نیاز پژوهش و پژوهشگران تقویت منابع، امکانات و تجهیزات  –2/30راهکار 
 هاي پژوهشی   گوئی نظام پژوهشی به این مطالبات براي گسترش کاربست یافته توسعه مطالبات پژوهشی و ارتقاي سطح توان پاسخ -3/30راهکار
 هاي علمی و پژوهشی داخل و خارج ارتباط سازمانی فعال با مراکز و قطب -4/30راهکار

 هاي پژوهشی  سازي  یافته ل اثربخش پژوهشگران با مراکز پژوهشی ملی و منطقه اي و جهانی با تاکید بر ضرورت بومیحمایت از تعام 5/30راهکار 
 هاي پژوهشی  و مستند سازي و انتشار یافته هاي تربیتی بومی  هاي موفق و نوآوري  حمایت از طرح -6/30راهکار 
 هاي جدید و نوآورانه  علوم تربیتی و فراهم آوردن زمینه ي کاربست یافته   زههاي نظریه پردازي در حو  حمایت ازکرسی -7/30راهکار 



 
 
 

 هاي حرفه اي نیروي انسانی در طراز جهانی . ارتقاي سطح شایستگی31

 هاي مفید آنها  یافتهرصد کردن تحوالت تربیت معلم و تحوالت علمی در حوزه علوم تربیتی در سطح بین الملل و بومی سازي تجربیات و  -1/31راهکار
 حرفه اي معلمان، کارشناسان و مدیران–هاي برتر کشور در امر تربیت تخصصی  جلب مشارکت دانشگاه -2/31راهکار
هاي مطالعاتی در  تهاي ارتباطی و فرص  ظرفیت سازي براي توسعه ي تعامالت فرامرزي معلمان، مدیران و کارشناسان با تأکید بر بهره برداري بهینه از شبکه -3/31راهکار

 چارچوب ضوابط
 بازطراحی و کارآمد سازي نظام نظارت و راهنمایی تعلیماتی -4/31راهکار

 

 هاي جهانی  . تأمین کیفیت تربیتی در سطح ممتاز در منطقه و شاخص32

 هاي آموزش و پرورش منطقه، جهان اسالم و جهان رصد کردن تحوالت نظام –1/32راهکار 
 ها و مالحظات اسالمی و ایرانی فعال در مطالعات بین المللی، با توجه به اولویت مشارکت -2/32راهکار
 مشارکت فعال در تعامالت بین المللی، با اولویت جهان اسالم – 3/32راهکار
 منطقه آموزان یابی متربیان به موقعیت ممتاز تربیتی در بین دانش فراهم آوردن  زمینه و تأمین امکانات براي دست – 4/32راهکار
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