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 له آعليه و  اهلليصلرسول خدا                                      

 ما أخافُ عَلى امَّتِي الفَقرَ ولكِن أخافُ عَلَيهِم سوءَ التَّدبيرِ 

 « ترسميم  -ريزى نادرستاز برنامه لكن  - ترسمينم از فقر  -امّتم  ايمن بر »
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 فهرست       

 صفحه عنوان   صفحه عنوان 

 224 رسانی و روابط عمومیمركز اطالع 4 سخن آغازين 

 222 الملل و مدارس خارج از كشورمركز امور بين 7 99در سال  هاحوزهنمايه برنامه 

 311 مركز حراست 8 تحولی هایبستهعناوين 

 320 یآموزشمركز سنجش و پايش كيفيت  2 اونت پرورشی و فرهنگی مع

 322 پژوهان جوانمركز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش 72 ی و سالمت بدنتيتربمعاونت 

 343 وپرورشآموزشهای علميه و ستاد همكاری حوزه 26 معاونت آموزش ابتدايی

 333 اوليا و مربيان اداره كل  انجمن 114 معاونت آموزش متوسطه

 367 اداره كل ارزيابی عملكرد و پاسخگويی به شكايات 132 منابع توسعهريزی و معاونت برنامه

 374 اداره كل امور  شاهد و ايثارگران 188 معاونت حقوقی و امور مجلس

 372 هيئت مركزی گزينش رخانهيدب 123 استثنايی وپرورشآموزشسازمان 

 384 سازمان نهضت سوادآموزی 203 ريزی آموزشیامهسازمان پژوهش و برن

 326 دانشگاه فرهنگيان 237 ی مردمیهامشاركتی و توسعه ردولتيغسازمان مدارس ومراكز 

 403 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی 267 كشور سازمان نوسازی،توسعه و تجهيز مدارس

 413 و پرورش  پژوهشگاه مطالعات آموزش 283 مركز هماهنگی حوزه وزارتی
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 سخن آغازين  

ی وزارت آموزش و پرورش مستند به سند تحول هابرنامهمبنای تدوين  هابرنامهاين   -ی رييس محترم جمهور سو ازآن  ابالغ و  وپرورشآموزشی عالی شورا در 4141سند تحول در افق  گانهششی هانظامی زير هابرنامهعنايت به تصويب  با

در تاريخ   414044 طی بخشنامه شماره  -تحول سندی هماهنگی  و اجرايی شورا دربرنامه ششم توسعه تدوين و ضمن تصويب  طول دربنيادين  تحول سنددر همين راستا برنامه اجرايی   -دنباشیم هفتم وه توسعه ششم در طول برنام

 ابالغ گرديد. هااستان وپرورشآموزشكل  ادارات وجهت اجرا به واحدهای حوزه ستادی  وپرورشآموزشبا امضای وزير 41/40/90

 گردد. اجرا وبرنامه ششم تنظيم  اساس بری سنواتی  بايستی هابرنامه  -روشن كرده است  تحول سنديی نمودن اجرا درسال  4144را تا وپرورشآموزشبرنامه ششم تكليف وزارت  طول در تحول سنداينكه برنامه اجرايی  به نظر

ارزيابی صورت گرفته توسط واحدهای  اساس برو  داده قرارتا مدرسه را تحت پوشش  ستاد ازجانبه بوده است كه تمامی سطوح اجرايی  همه و مندقانون صورتبه تحول سندی اجرا دراولين تجربه منسجم 4190ه برنامه سال رابط نيا در

 انيم در؛ و  گفتمان سازی معنا داری  باشدیمرا دارا  تحول سندحاكم بر روح  برنامه وطرح  اتيادب وغالب نظام برنامه ريزی  گفتمان ونی بر سند تحول مشهود  بوده آن مبت سطوح و وپرورشآموزشاجزای  همه دری ابرنامه؛ نظم  ربطیذ

 طبيعی جريان پيدا كرده است. طوربهمدارس  رانيمد و اندركاراندست و مسئوالن

 گرديد. ميتنظ وتهيه    - بودن ريفراگپذير و تحقق  -پذيرتحول -هايی چون نو بودنبا تأكيد بر ويژگی   - 4199در سال  هانظام ريز بروپرورش مبتنی دومين برنامه وزارت آموزش عنوانبه؛ مجموعه حاضر   90سال  تجربه ازبا بهره گيری 

 چارچوب تدوين و اجرا برنامه

 هااستيسالف( 
  گانهشش یهانظامزير  یهابرنامهو وپرورش سند تحول بنيادين آموزشمتوازن جامع ، كامل و اجرای 

  تيو تربتعليم  با حوزهی مرتبط هابخش ژهيوبه"بيانيه گام دوم انقالب  "توجه ويژه به 

 توليد جهش " شعار در تحقق یالعالمدظله رهبری معظم ی منويات مقامريگيو پهای اقتصاد مقاومتی  توجه به سياست " 

 گذاری حوزه ستادی  و پرهيز از ورود به امور اجرايیت شأن و موضع سياسترعاي 

 هاو برنامه هاتيفعالی بر اثربخش ديتأكوپرورش و وری در آموزشاستفاده بهينه از منابع و افزايش بهره 

  تيو ترببخشی به جريان تعليم  قيو تعم ليدر تكمی مجازی و فضای اطالعات از فناوربهره گيری 

 های مهارتی و كاربردی در مدارس در محتوا و توسعه آموزش تحول 

 عنوان كانون اصلی تعليم و تربيت رسمی عمومیبه  -ارتقای كيفيت و جايگاه مدارس 
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 رويكردها( ب
  ايرانی  –تربيت پذيری دانش آموزان متناسب با اقتضائات فرهنگی اسالمی  نهيزمتربيتی  و فراهم آوردن  –رويكرد فرهنگی 

 ها به مديران صف   ) استان و منطقه ( با واگذاری اختيارات و مسئوليت غير ضرور  یهایگریتصدش تمركز و كاه 

  و تربيت ميدر تعل هاو خانوادهارتقای نقش مردم  در آموزش و پرورش و مؤثراركان سهيم و  توسعه مشاركت 

 رويكرد فطرت گرای توحيدی و اخالق مداری  تيحاكم 

  تحولی در مدرسه یهابرنامهو فراهم آوردن زمينه شوق انگيز  مدرسه محوری 

 بسته هاي تحوليج( 
نهه سهاز تربيهت متهوازن تمهام سهاحتی       های تحول آفرين را دارد و زميگانه كه قابليت تحقق اهداف عملياتی و چرخششش یهانظام ريزها و اقدامات منسجم و يكپارچه منبعث از راهكارهای سند تحول و برنامه ها، فعاليتاز برنامه یامجموعه

و  هها برنامهه از بهين   ههر حهوزه   تحهولی   یهها بسهته  آورد.باشد و بستر جلب مشاركت جامعه و عوامل سهيم و مؤثر را فراهم مهی آموزان برای پاسخگويی به نيازها و مسائل اساسی نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی در مدت زمان معين میدانش

 .باشدیموزارت آموزش و پرورش و سطوح مختلف  هاحوزهتمامی مشترك وظيفه  هابستهتحقق اين گردد.یمابالغ  متعاقباًاجرايی  دستورالعملآن طی  تر يقدقمشخصات است كه ر پيش بينی شده حاضهای يتفعال

 11( مستندات برنامه د

در   -بود   99كه نيازمند استمرار در سال  90و90 از سالهای باقيمانده آن دسته از برنامه  - 4190شناسی دقيق برنامه سال ارزيابی و آسيب بر اساسين و همچن  99ی  سال هابرنامهبرنامه ششم توسعه:  در طول سند تحولبرنامه اجرائی  .4

 اولويت قرار دارد.

 قرار گيرد. موردتوجهشده های تعيينويژه حوزهها بهی حوزهوپرورش در مجلس شورای اسالمی: توسط تمامشده دكتر حاجی ميرزايی وزير آموزشهای ارائهبرنامه .2

 بار بايد گزارش داده شود.ماه يک هر ششكه  وپرورشآموزشوپرورش : پيوست احكام وزرای وزارت آموزش در حوزهابالغی رياست محترم جمهوری در دولت دوازدهم  هایاولويت .1

 ( مالحظات اجراييهـ

 باشد.یمربط و كارشناسان مرتبط و واحدهای ذی مؤثرمربوطه با مشاركت تمامی اركان سهيم و  در حوزه"ريزی و اجرائی سند تحول كارگروه تخصصی برنامه"به عهده  هر سطحمه در مسئوليت تدوين و اجرای برنا .4

هر برنامه در سطح مدرسه  و تداوم -گردد و اجرای تحصيلی و برنامه درسی طراحی هادورهاهداف   -گانه تعليم و تربيتشش هایبايستی متناسب با ساحت   -انآموزدانش باهای مرتبط يژه فعاليتوبه  -های مرتبط با مدرسهيتفعال .2

 پذير است.  توجيه  -باشد یميت مدارس  مأموركه اساس   -درسی  با برنامهتعليم و تربيت  و همسو  گانهششی هاساحتی تحصيلی ذيل هادورهتحقق پذيری اهداف مصوب  شرطبه

ها ربط و ادارات كل استانكه برای واحدهای ذی -ربط تكميل گرديدیذباشد توسط واحد یمهای آن يت برنامه و فعاليتمسئولو   و مستنداتچارچوب / شناسنامه تفصيلی هر برنامه  كه حاوی اطالعات دقيق در رابطه با خاستگاه  .1

 باشد .مالك عمل می

مورد توجه و  هااستان در سطحكه الزم است  -ی دانش آموزی و ...درج گرديدهاتشكل  -مراكز   -وابسته  یهاسازمانهمه   -يد رجايی و شهی فرهنگيان هادانشگاهی هابرنامه  -ر  برنامه حوزه ستادی ه عالوه بمجموعاين  در  .1

 ی قرار گيرد.هماهنگ
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ها و شماره و تاريخ بخشنامه  -های مكررباشد. اما به جهت پرهيز از ارسال بخشنامهیميته مستندسازی در كمقابل بررسی   -ابالغی  ياتی كردن برنامهمنظور عملبه  جديد لو دستورالعمبخشنامه  هر نوعبا ابالغ برنامه ساالنه صدور  .5

 شود.یم ابالغربط یذی واحدها و توسطالزم تهيه  ورالعملدست  -های جديددر قسمت استلزامات چارچوب برنامه ذكر شده و تنها برای برنامه   -های پايداردستورالعمل

 گردد.یمی ستادی ابالغ و واحدها هااستانيان  ارديبهشت ماه به ادارات كل تا پا«   واحدهای ستادی با واحدهای متناظر استانی »اهداف كمی هر فعاليت ) برش استانی( در تعامل و هماهنگی بين  .6

كه  -ی حوزه مربوطه به نحوی تنظيم گرددهابرنامه  -هااستانو  در ستادی مربوطه  و واحدهابا هماهنگی اداره كل ارزيابی عملكرد   -باشدیمهای عمومی و اختصاصی مبتنی  بر برنامه ساالنه گاهی در شاخصنظر به اينكه ارزيابی دست .0

 ی مورد نياز باشد.هاشاخصپاسخ گوی 

ربط و های ستادی ذیبا اقتباس از اين برنامه  متناسب با سهم استانی توافق شده با حوزه  -هاوپرورش استانادارات كل آموزش  -ين اساسبر اباشد. یمهای استانی مالك تهيه و تنظيم برنامه   -های ابالغی شناسنامه تفصيلی برنامه .0

و مناطق   و بهاستانی تدوين  صورتبهی  الزم با رعايت مقتضيات محلی و امكانات در اختيار هابرنامهاصالح كنند. همچنين   -يا حسب مورد استان را تدوين و 99های عملياتی سال برنامه  -مقتضيات محلی و امكانات در اختيار

با  و مدارس هاو شهرستانبا مناطق  در رابطهاين روند  ضمناًه هماهنگی صورت گيرد. ی ابالغی حسب مورد با واحد ستادی مربوطهابرنامهعدم انطباق و يا فراهم نبودن شرايط اجرای برخی از   در صورتابالغ نمايند.  هاشهرستان

و يند تدوين در فراآنان  به ياراختيض تفويكرد مدرسه محوری به ارتقاء جايگاه مدارس و با رويژه وبه خارج از توان زير مجموعه خودداری شود؛ و اقدامات هابرنامهی تلقی گردد و از تحميل ابرنامهيک رويه  عنوانبهسطوح باالتر 

 ی برنامه توجه كافی صورت گيرد.اجرا

 شند.بایمی مربوطه هابرنامهين منابع مالی تأمل مسئومستقل ازلحاظ مالی  و مراكز هاسازمانگيرد.های مصوب صورت میيزی و توسعه منابع به برنامهربرنامهاز طريق معاونت   -4199تخصيص اعتبارات  برنامه سال  .9

با اتخاذ سازوكارهای مناسب و   -دارندعهده ها را برارزيابی و پيگيری برنامه  -ستاد اجرايی سند تحول كه وظيفۀ نظارت  -كل ارزيابی عملكرد و پاسخگويی به شكايات اداره  -وپرورشعالی آموزش هايی نظير دبيرخانه شورایبخش .44

 اجرايی سند تحول ارائه نمايند. های مربوط را به شورای هماهنگی وارت كنند و گزارشنظ هااجرای اين برنامه فرايند و بر  -هماهنگ

 دارند.عهده های الزم را برهای ابالغی در سطح كشور  و ارائه گزارشراهبری  اجرای برنامه های تخصصی ستاد مسئوليت نظارت وحوزه ها وسازمان  -ها معاونت .44

 ها اقدام نمايد.يتفعال ها وبرنامهای با هماهنگی حوزه روابط عمومی نسبت به تدوين پيوست رسانه  - هر حوزه پس از ابالغ اين برنامه .42

 

شدن سند  در اجرايي وپرورشتوفيق و سربلندي هر چه بيشتر مجموعه خدوم وزارت آموزش   -اندركاران  در تدوين اين مجموعهاز زحمات همۀ دست اعالم مراتب تقدير و تشكرضمن   -در پايان

 مسئلت دارم.  را در اين برنامه شدهيابي به اهداف  تدوينتحول بنيادين و دست

 

 

 

 حاجي ميرزايي محسن

وپرورشوزير آموزش  

و رييس شوراي هماهنگي و اجرايي سند تحول   
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 22نمايه برنامه حوزه ها در سال                     
 

 تعداد  حوزه

 برنامه

 تعداد

 فعاليت

 تعداد حوزه

 برنامه 

 تعداد

 فعاليت

 38 6 مركز حراست 272 42 معاونت پرورشی و فرهنگی 

 33 3 یآموزشمركز سنجش و پايش كيفيت  44 21 ی و سالمت بدنتيتربونت معا

 32 2 پژوهان جوانمركز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش 42 13 معاونت آموزش ابتدايی

 33 3 وپرورشآموزشهای علميه و ستاد همكاری حوزه 26 22 معاونت آموزش متوسطه

 31 11 اداره كل  انجمن اوليا و مربيان 166 22 عمناب توسعهريزی و معاونت برنامه

 13 3 اداره كل ارزيابی عملكرد و پاسخگويی به شكايات 13 3 معاونت حقوقی و امور مجلس

 13 3 اداره كل امور  شاهد و ايثارگران 32 10 استثنايی وپرورشآموزشسازمان 

 13 3 ركزی گزينشهيئت م رخانهيدب 88 27 ريزی آموزشیسازمان پژوهش و برنامه

 42 10 سازمان نهضت سوادآموزی 122 24 ی مردمیهامشاركتی و توسعه ردولتيغسازمان مدارس ومراكز 

 33 6 دانشگاه فرهنگيان 28 14 كشور سازمان نوسازی،توسعه و تجهيز مدارس

 20 6 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی 24 7 مركز هماهنگی حوزه وزارتی

 23 17 پژوهشگاه مطالعات آموزش  و پرورش 23 2 ی و روابط عمومیرسانمركز اطالع

 1482 243 جمع كل 31 10 الملل و مدارس خارج از كشورمركز امور بين
 

حوزه ها تكرار شده است.بعضی ين در وريت های مشترك ، برخی عناوبا توجه به مام : يادآوري
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 عناوين بسته هاي تحولي                                                 

 

 مدرسه خوانا 

 آموز، حداقل يک مهارتهر دانش 

 محوری و سمپاد مهارت 

 بوم( ) مدرسه ويژه برنامه اجرای به بخشیكيفيت    

 آموز، يک نقش اجتماعیهر دانش  

 آموزانكنترل وزن و چاقی در دانش 

  تربيت اجتماعی، نشاط اجتماعی           

 زان )شاد(       آموشبكه آموزشی دانش 

  طرح آجر به آجر        

  مدرسه انطباقی و مداخالت به هنگام طاليی    

  بالندگی نيروی انسانی 

 مدارس يابیاستقرار نظام مكان        

   پيوند سوادآموزی و زندگی            

 شبكه ملی رشد مهندسیباز  

 مدرسه كانون تربيتی محله 

 مدرسه پژوهنده 

 لی نظام آموزش و پرورش پايش و ارزيابی م  

  مسكن معلمان  

  )طرح آشتی با آموزش )آبا                                

  )شبكه مدارس صلح و دوستی جهان اسالم )آيسسكو                

 طرح تابان                          

      توسعه مدارس هيئت امنايی 

  تربيت معلم چند ساحتی و چند مهارتی          

 تربيت و توانمندسازی مديران 

  ارزيابی، پااليش و تنقيح قوانين و مقررات 
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معاونت پرورشي و فرهنگي هايبرنامهعناوين    

 (130811عنوان برنامه      )ابالغي بخشنامه  رديف
 سطح اجرا/نفوذ

 مدرسه منطقه استان ستاد

 * * * * های فرهنگی و اجتماعی محلهبرای مشاركت در فعاليت هاآنآموزی مدرسه در محله و واگذاری نقش و مسئوليت به های دانشبازتعريف نقش تعاملی شوراها و تشكل 1

2 
آموزی  برای ارائه خدمات های اسالمی و مجلس دانشانجمن  -علمی و فرهنگی  هایكانون -آموزیانشهای دايجاد سازوكار مناسب برای استفاده از فضای مدرسه در ساعات غيررسمی آموزش توسط تشكل

 آموزان و مردم محلهفرهنگی و اجتماعی به ساير دانش  -آموزشی
* * * * 

 * * * * ای در سطح استان و كشورعامالت  بين مدرسهآموزی  و تقويت تشورای معلمان و اعضای شورا و مجلس دانش  - اعضای شورای مدرسه  و آموزش توانمندسازی 3

 * * * * فرهنگی و اجتماعی  -های دينیآموزی برای حضور فعال و اثربخش در عرصههای دانشمعلمان و استفاده از ظرفيت تشكل دهیسازمان 4

  * * * آموزی در مواجهه با نيازهای فوری و عمومی جامعهشهای دانپذيری مربيان و تشكلتوانمندسازی و تقويت مسئوليت  -دهیسازمان  -طراحی 3

  * * * هاها و فعاليتبا تأكيد بر تقويت نقش تربيتی و مشاركت مؤثر مديران و معلمان در تدوين و اجرای برنامه  -برنامههای فوقتها و فعاليبازنگری در برنامه 6

  * * * های مصوبصورت ساالنه بر اساس شاخصيتی مدارس بهترب و یفرهنگ یهاتيفعال  ارزشيابی مستمررصد و  7

    * فلسفه تعليم و تربيت اسالمی ها و معيارهای معتبر و استاندارد مبتنی برشاخص -هامالك  -يتی مدارس و تدوين عواملو ترب یفرهنگ یهاتيفعالارزيابی   الگویطراحی  8

    * وپرورشپژوهشی در سطوح مختلف برای پاسخگويی به نيازهای آموزشهای نيازسنجی پژوهشی و تعيين اولويت 2

  * * * المللیبه نهادهای علمی بين ارائهسازی تجربيات در حوزه عمل تربيت بر اساس مبانی نظری برای مستند 10

  * * * تجربيات آنان )=پاسداشت هفته تربيت اسالمی و روز امور تربيتی هشتم اسفندماه( و گسترشبودن معلمان موفق  با رويكرد الگوسازی و اسوه  -های پاسداشت مقام معلمبازمهندسی و افزايش اثربخشی برنامه 11

  * * * 4 -1ج درمندر یهایژگيوای و با تأكيد بر توسعه تعهد سازمانی و اخالق حرفه  -خدمت  ضمن یهادوره ژهيوبه  -انسانی منابع های تربيت و توانمندسازیتوسعه برنامه 12

  * * * های مصوباساس شاخص بر  -محور كشور های مديريتی و مكانانسانی و اتصال آن به ساير سامانه طراحی و استقرار پايگاه جامع اطالعاتی و سامانه يكپارچه و كارآمد مديريت منابع 13

  * * * وری با رويكرد مدارس متوسط و بزرگو افزايش بهره هاآنمنظور تجميع موجود به آموزشیساماندهی فضاهای  14

  * * * سازمانی( تا پايان سال اول برنامه ششم توسعهپرورش با استفاده از ظرفيت مراكز علمی و پژوهشی )درون و برونونگر در حوزه آموزشكارهای مناسب برای تدوين و اجرای مطالعات راهبردی آيندهوطراحی ساز 13

 * * * * آموزانای از دوره ابتدايی تا پايان دوره متوسطه دوم در حوزه سالمت جسمی و روحی دانشجامع مشاوره ارائه خدمات 16

 * * * * وپرورشآموزشآموزان در ای در حوزه سالمت جسمی و روحی دانشطراحی و اجرای  نظام ارجاع خدمات مشاوره 17

    * آموزانگانه تربيتی برای كشف استعدادهای دانشهای ششابتدايی و متوسطه در ساحت  -دبستانیيشپتدوين برنامه جامع استعداديابی در دوره  18

 * * * * ربطذیهای ها متناسب با آمايش سرزمين با مشاركت دستگاهآموزان در پايه نهم برای انتخاب و توسعه متوازن رشتهتدوين و استقرار نظام جامع هدايت تحصيلی دانش 12

    * ربطذیی هادستگاهآموزان در تعامل با پژوهانه برای شناسايی نيازهای حال و آينده جامعه و هدايت تحصيلی دانشپايش مستمر مطالعات آينده 20

    * تدوين برنامه جامع راهنمايی و مشاوره تربيتی  از دوره ابتدايی تا پايان دوره متوسطه  با مشاركت معلمان و مراجع تخصصی 21

    * های  تربيتی حين آموزشدر مشاوره هاآنها برای مداخله های آموزشی ويژه معلمان در تمامی دورهتدوين بسته 22

 * * * * ماعیهای اجتسازی و كاهش آسيبهای اجتماعی و فرهنگی برای مصونوپرورش در عرصهها و ايجاد سازوكارهای الزم جهت حضور مؤثر آموزشبازنگری اهداف و مأموريت 23
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 * * * * بقاع متبركه و ...( -مساجد  -)اردوها یامدرسهبرون  هایفعاليتبازطراحی  24

  * * * اردوهای جهادی مؤثرهای زندگی برای برگزاری مفيد  و های بسط فرهنگ نيكوكاری و تعاون در قالب تقويت آموزش مهارتتدوين برنامه 23

26 
برای  بر اساس اصول و ضوابط ارگونوميکهای تخصصی علوم و فناوری ها و موزهنمايشگاه   -هااردوگاه  -سراها های يادگيری مانند پژوهشسازی محيطسازی و مقاوممتناسب  -يزتجه  -توسعه  -ساخت  -طراحی

  * * * های يادگيریای از محيطايجاد شبكه

27 
های پرورشی و مشاوره و همچنين پايگاه تغذيه سالم با تأكيد بر اتاق  -فضای ورزشی  -فضای سبز  -آزمايشگاه  -كتابخانه  -ربيتی و ورزشی موجود فاقد نمازخانهت  -آموزشیسازی و تجهيز فضاهای متناسب  -تأمين

  * * * ها و خيرين حقيقی و حقوقیجلب مشاركت ساير سازمان

  * *  و تربيتی با تأكيد بر استفاده مشترك از نمازخانه و امكانات ورزشی آموزشیوری فضاهای له از فضای مدرسه برای افزايش بهرهمح طراحی سازوكارهای امكان استفاده مشترك مدرسه و 28

 * * * * آموزی و ورزشیسواد  -اجتماعی  -آموزشی  -فرهنگی  -داشتیمراكز محله جهت ارائه خدمات به ها ودستگاه همكاری ساير مشاركت و عنوان پايگاه اطالعاتی محله باسازی برای ارتقای جايگاه مدرسه بهظرفيت 22

   * * وتربيتی مدارس بامحوريت معاونت پرورشی و فرهنگی آموزشیبارعايت اصول هاآنهای آموزی ورصد فعاليتهای دانشها ونهادهای مرتبط باتشكلهای سازمانها وفعاليتافزايی برنامهمسويی و هم-هماهنگیايجاد 30

 * * * * ملی درسی تحصيلی و برنامه هایدوره اهداف اساس بر آموزیسياسی دانش و اجتماعی هایفعاليت بازطراحی 31

 * * * * فرهنگی در كشور یهاتفاوتايرانی و متناسب با مراحل رشد دانش آموزان و   -زيبا و آراسته مبتنی بر فرهنگ اسالمی  -متنوع  -ها و الگوی لباس و پوشش مناسبيژگیوتدوين  32

 * * * * ربطذیهای تأسيس و تجهيز كتابخانه آموزشگاهی مطابق با استاندارد ملی با اولويت دوره متوسطه با مشاركت والدين و ساير نهادها و دستگاه 33

    * تربيت و يادگيری یهابر حوزههای  اختياری مبتنی های يادگيری برای فعاليتتوليد بسته 34

 * * * * ربطذیهای تأسيس و تجهيز كتابخانه كالسی در دوره ابتدايی با مشاركت والدين و ساير نهادها و دستگاه 33

 * * * * های فرهنگی هنری برای پاسخگويی به نيازهای دانش آموزانبازطراحی فعاليت 36

 * * * * ) = قرآن و عترت(مازن اقامه فرهنگ تقويت و تربيتی توسعه هایفعاليت اجرای و بازطراحی 37

 * * * * يادگيری و تربيت هایحوزه برنامه درسی اساس تحصيلی بر مختلف هایدوره  آموزان فراغت دانش اوقات سازیغنی برنامه جهتفوق مكمل و هایفعاليت اجرای و طراحی  38

32 

فرهنگی  هایكانون  -ها اردوگاه  -سراها های يادگيری مانند پژوهشساخت و تجهيز محيط  -های تحقيقاتی مرتبط با طراحیها و طرحنامهآيين  -اهدستورالعمل  -استانداردها  -ضوابط  -برنامه فيزيكی نيتدو وتهيه 

فضاهای ورزشی روباز با محوريت  -آموزیدانش یهاورزشگاه واستخر  -ورزشیهای سالن  -های تخصصی علوم و فناوریها و موزهنمايشگاه -دارالقرآن  -پرورش فكری كودكان و نوجوانان هایكانون  -تربيتی

 برنامه درسی ملی
* *   

40 
 و انسانی علوم و اسالمی معارف  و رآن ق يادگيری و تربيت هایحوزه درسی اساس  برنامه بر  مهدويت  و  انتظار و منكر از نهی معروف وامربه   - شناسی امام موضوعات تربيتی پيرامون هایفعاليت اجرای  و بازطراحی

 * * * * مطالعات اجتماعی

   * * ربطذیها و مراكز مند و اثربخش روحانيون توانمند و مبلغان مذهبی باتجربه در مدرسه با همكاری دستگاهايجاد سازوكارهای الزم برای حضور نظام 41

     ايجاد و تجهيز نمازخانه در مدارس موجود 42
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 چوب / شناسنامه تفصيلي  چار

 شرح عنوان رديف

 در ابعاد فرهنگی ه اجتماعی ژهيوبه  -پيشرفت محلی هایكانونيكی از  عنوانبهه افزايش نقش مدرسه 0 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 ...آموزان درمعلمان و دانش  -های علميه و مشاركت فعال مديرانمذهبی و حوزه هایكانونمسجد و  ژهيوبهمحله  سازی و تقويت همكاری مدرسه با مراكز فرهنگی و علمیه نهادينه2/0 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3
/هر دانش آموز  ) بسته تحوليهای فرهنگی و اجتماعی محلهاركت در فعاليتبرای مش هاآنآموزی مدرسه در محله و واگذاری نقش و مسئوليت به های دانشبازتعريف نقش تعاملی شوراها و تشكل  -4

 (يك نقش اجتماعي

 تربيتی راهبری و مديريت زير نظام مربوطه 4

 یآموزدانشمعاونت پرورشی و فرهنگی / سازمان  واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
  -وزارت كشور –( معاونين آموزشی یآموزدانشبسيج   - احمرهاللسازمان جوانان   -اسالمی دانش آموزان  یهاانجمناتحاديه   - یآموزدانشمصوب) بسيج  یآموزدانش یهاتشكلنمايندگان   - انجمن اوليا و مربيان -مان مدارس غيردولتیساز  -و  توسعه منابع یزيربرنامهمعاونت 

 شورای هماهنگی سازمان تبليغات اسالمی   -كميته امداد امام خمينی )ره(   - هاجنگلسازمان   - محله شهر و روستا شوراهای اسالمی  -اسالمی ارشاد وزارت فرهنگ و

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *  * * * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 ينعناو

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 آذر 0044 مانور *  برگزاری مانور زلزله 8 -1

 اسفند مهر و 04444 پايگاه *  هاعاطفهجشن نيكوكاری و جشن  8 -2

 طول سال  - عضو *  (یعيرطبيغ)مشاركت دانش آموزان در مقابله با حوادث طبيعی و  سيل مهربانی 8 -3

 طول سال 24444 حامی *  حاميان ايتام 8 -4

 طول سال 154 مركز *  ) مراكز نيكوكاری( یآموزدانشمجمع خيرين  8 -3

 آذر و اسفند 054444 نهال *  جشن تولد زمين ) درختكاری( 8 -6

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
 -هااستانش و توانمندسازی كارشناسان آموز -ابالغ شيوه نامه اجرايیاجرايی:   -(هادستورالعملو  هانامهتدوين و مستندسازی شيوه   -كنندهمشاركت ینهادهاهمكاری با  نامهتفاهم -اجرايی مدارس  نامهنيآئ   -یآموزدانششوراهای  نامهوهيشحقوقی: 

زه سازمان نيروهای شاغل در حونيروی انسانی : )(  و مدارس فعال هاتشكلتقدير از   -از محل اعتبارات نهادهای مشاركت كننده و سازمان دانش آموزی  هانهيهز تأمينو  هابرنامهمشاركت فعال مدارس و كادر اجرايی آن در اجرای –تبليغات و اطالع رسانی 

 مرتبط( یهابخش ريسامديران واحدهای آموزشی و معاونين و مربيان پرورشی با مشاركت –كارشناسان پيگير شوراهای دانش آموزی  -دانش آموزی و ساير تشكل ها

 نظرسنجی و نمون برگ ارزيابی یهافرم نيتدو وطراحی   - یادورهبازديدهای  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 های مرتبط محلهآموزان در برنامهمشاركت فعال دانش  - همكاری مدرسه با مراكز فرهنگی و علمی محله در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرايج كليدي و نت 11
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 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1
های دينی، فرهنگی، اجتماعی در سطح محلی و ملی به عنوان نهاد مولد سرمايه آموزان در رشد و تعالی كشور در عرصهعمومی و مدرسه و معلمان و دانش افزايش مشاركت نظام تعليم و تربيت رسمی -0

 انسانی، فرهنگی، اجتماعی و معنوی

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
های علمی و فرهنگی و آموزی، كانونهای درون و برون آموزش و پرورش از قبيل بسيج دانشمی و قانونی مرتبط با اتكا به ظرفيتهای رسآموزان در تشكله بسترسازی برای حضور فعال دانش 1/0

 آموزانانجمن اسالمی دانش

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3
آموزی  برای های اسالمی و مجلس دانشانجمن ، علمی و فرهنگی هایكانون -آموزیهای دانشوزش توسط تشكلايجاد سازوكار مناسب برای استفاده از فضای مدرسه در ساعات غيررسمی آم  -2

 ( /هر دانش آموز يك نقش اجتماعي ) بسته تحوليآموزان و مردم محلهفرهنگی و اجتماعی به ساير دانش ، ارائه خدمات آموزشی

 تربيتی راهبری و مديريت زير نظام مربوطه 4

 معاونت پرورشی و فرهنگی / سازمان دانش آموزی احد مسئول در حوزهو 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
 یهامنانجاتحاديه   -دانش آموزی مصوب) بسيج دانش آموزی  یهاتشكلنمايندگان   - انجمن اوليا و مربيان -مردمی یهامشاركتسازمان مدارس غيردولتی و   -معاونت برنامه ريزی و  توسعه منابع

 شورای هماهنگی سازمان تبليغات اسالمی   -–بسيج دانش آموزی( معاونين آموزشی   -سازمان جوانان هالل احمر   -اسالمی دانش آموزان 

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *  * * * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 مهر و آبان 2254444 عضو *  اعضاء دهیسازمانجذب و  8 -1

 مهر و آبان 442544 ياور مربی *  ياور مربيان دهیسازمانجذب و  8 -2

 تابستان 56254 مدرسه *  مدارس تشكيالتی دهیسازمانجذب و  8 -3

 مهر 24444 خبرنگار عضو *  پانا آموزدانش خبرنگاران دهیسازمان و جذب 8 -4

 تابستان 5444 مدرسه *  توسعه مدارس تمام تشكيالتی 8 -3

 آذر و دی 2254444 عضو   (روزه4شكيالتی پيشتازان ) ت آموزشیاردوی  8 -6

 مهر 420 مدرس   پانا یخبرگزار مدرس تيترب دوره یبرگزار 8 -7

خبرنگار عضو   پانا آموزدانش خبرنگاران ژهيو آموزشی دوره یبرگزار 8 -8  آبان 24101 
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نگارخبر عضو   در روز خبرنگار آموزدانشتجليل از خبرنگاران برتر  8 -2  مرداد 454 

 تابستان 5444 جلد   خبرنگاران آموزشی یمحتوا ديتول 8 -10

8 

 بهمن 044444 عضو   ياوران انقالب ) گراميداشت دهه فجر( 8 -11

 آبان و بهمن 144444 عضو   بهمن( 22آبان و  41) شركت در راهپيمايی  اهللروحفرزندان  8 -12

 طول سال 44444 عضو   ی(موزآدانشحلقه عشاق ) اعتكاف  8 -13

 مرداد 15444 عضو   فيض حضور ) دعای عرفه( 8 -14

 بهشتيارد 40444 عضو   (فطر ديعمشق بندگی ) تكريم نمازگزاران  8 -13

 بهمن 045 تيم   مشق مهربانی 8 -16

 زمستان 4144 تيم   ی گروهیبازهاجشنواره  8 -17

 زمستان 0444 عضو   موزش و سرگرمیآ  -ی فكریهایبازجشنواره  8 -18

 زمستان 045 تيم   یختنيدوررو مواد  سازهادستجشنواره  8 -12

 زمستان 4144 عضو   یگریمجرجشنواره  8 -20

 ماه دوم 6 22444 خبرنگار عضو   یآب مداد رسانه جشنوارهبرگزاری  8 -21

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

ابالغ شيوه نامه اجرايی:   -(هادستورالعملو  هانامهتدوين و مستندسازی شيوه   -مشاركت كننده ینهادهاتفاهم نامه همكاری با   - -آئين نامه اجرايی مدارس    -ی: شيوه نامه شوراهای دانش آموزیحقوق

از محل اعتبارات نهادهای مشاركت كننده و  هانهيهز تأمينو  هابرنامهكت فعال مدارس و كادر اجرايی آن در اجرای مشار–تبليغات و اطالع رسانی  -هااستانآموزش و توانمندسازی كارشناسان  -اجرايی

مديران واحدهای –نش آموزی كارشناسان پيگير شوراهای دا -نيروهای شاغل در حوزه سازمان دانش آموزی و ساير تشكل هانيروی انسانی : )(  و مدارس فعال هاتشكلتقدير از   -سازمان دانش آموزی 

 مرتبط( یهابخش ريساآموزشی و معاونين و مربيان پرورشی با مشاركت 

 نظرسنجی و نمون برگ ارزيابی یهافرم نيتدو وطراحی   -و ميدانی یادورهبازديدهای  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 آموزان در رشد و تعالی كشورافزايش مشاركت دانش  - های رسمی و قانونیآموزان در تشكلعال دانشحضور ف در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1
های دينی، فرهنگی، اجتماعی در سطح محلی و ملی به عنوان نهاد مولد سرمايه عالی كشور در عرصهآموزان در رشد و تافزايش مشاركت نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی و مدرسه و معلمان و دانش -0

 انسانی، فرهنگی، اجتماعی و معنوی

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
های علمی و فرهنگی و آموزی، كانونون آموزش و پرورش از قبيل بسيج دانشهای درون و برهای رسمی و قانونی مرتبط با اتكا به ظرفيتآموزان در تشكله بسترسازی برای حضور فعال دانش 1/0

 آموزانانجمن اسالمی دانش

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3
آموزی  برای های اسالمی و مجلس دانشانجمن ، رهنگیعلمی و ف هایكانون -آموزیهای دانشايجاد سازوكار مناسب برای استفاده از فضای مدرسه در ساعات غيررسمی آموزش توسط تشكل  -2

 آموزان و مردم محلهفرهنگی و اجتماعی به ساير دانش ، ارائه خدمات آموزشی

 تربيتی راهبری و مديريت زير نظام مربوطه 4

 كشور دانش آموزیبسيج معاونت پرورشی و فرهنگی / سازمان  واحد مسئول در حوزه 3

  همکار و واحدهاي هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *  * * * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 
و تكميل شورای توانمند برای  ليتشكتشكيالتی مطلوب و   دهیسازمانبازآفرينی و به ظرفيت رسانی واحدهای بسيج دانش آموزی) 

 انقالب اسالمی( یهاتيمأمورواحد بسيج دانش آموزی و نقش آفرينی اثر بخش  در راستای 
 طول سال 64444 واحد * 

 طول سال 14444 معاون پرورشی و ريمد *  در راستای اجرای برنامه بوم مدرسه هم افزايی و بهبود كمی و كيفی تعامل واحد بسيج دانش آموزی با  مدير و معاون پرورشی مدرسه  8 -2

 طول سال 954 حوزه *  زه بسيج دانش آموزیهم افزايی و بهبود كمی و كيفی تعامل واحد بسيج دانش آموزی با  حو 8 -3

 طول سال 46444 كاروان *  توسعه و بسط اردوهای راهيان نور دانش آموزی  در مدارس هدف 8 -4

 سالطول  45444 مدرسه *  و...(  - لباس بسيج – اتاق بسيج  -تابلوی اعالنات   -تابلوی بسيج   -هويتی در مدرسه) حكم  عالئم یدهسازمان 8 -3

 طول سال 45444 مدرسه *  و در بين اوليا دانش آموزان داخل مدرسه در  بسيج بسيج مدرسه در راستای  فرهنگ سازی گفتمان  واحدتوسعه و تجهيز  –راه اندازی  8 -6

 طول سال 64444 واحد *  و در بين اوليا دانش آموزانبسيج در مدارس تربيتی  –اجتماعی   -فرهنگی یهاتيفعالپوشش  توسعه و  8 -7

 طول سال 45444 هيئت *  (ئتيهدانش آموزی  مدارس) هر مدرسه پيشگام يک  یهائتيه  یدهسازمان 8 -8
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 طول سال 454444 اعضاء شورا *  پاسخگويی به شبهات و ...(  -دانش آموزان) استكبارستيزی كليه آن در بينبسط و توسعه و  جيبسفرماندهان و اعضاء شورا افزايی  رتيبص 8 -2

 طول سال 45444 فرمانده واحد *  تشكيالتی( دهیسازمانی و يهم افزا منظوربه بارکي)با حضور فرمانده حوزه و فرماندهان واحدها هر دو هفته برگزاری جلسات رهبر كوچک 8 -10

8 

 طول سال 1244 مدرسه  *  موزیهماهنگی و پشتيبانی بسيج دانش آ یهاتهيكمو  ستادها یهانيبرترتجليل از  8 -11

 طول سال 1244 مدرسه  الگو *  الگوسازی از مدارس هدف جهت فعاليت تربيتی در بين ساير مدارس  8 -12

 طول سال 5444 مدرسه *  شهيد بهنام محمدیبرنامه افزايش مدارس هدف  8 -13

 سال طول 5444 روحانی *  روحانيت در مدارس مؤثرحضور و ارتباط  8 -14

 طول سال 5444 هيئت *  شهيد بهنام محمدی برنامه مدارس افزايش كمی و كيفی هيئت دانش آموزی 8 -13

 طول سال 2144444 دانش آموز *  واحدها فرماندهان ودانش آموزان بسيجی  یارسانهارتقاء سطح سواد  8 -16

 طول سال 24444 مدرسه *  در مدارس  هاآنی مجازی و هم افزا كردن در عرصه فضا دانش آموزی  یهاتيفعال و جهت دهی هدايت  8 -17

 طول سال 454444 دانش آموز *  فعال دانش آموزی در عرصه فضای مجازی یهایروين دهیسازمانشناسايی و  8 -18

 طول سال 24444 مدرسه *  هامناسبت... و او پوينده با گراميداشت ايام  بهبود و افزايش فضای ارزشی و انقالبی مدارس پيشگام  8 -12

 طول سال 24444 مدرسه *  و پوينده اجتماعی در مدارس پيشگام یهابيآسكاهش تالش در جهت   8 -20

 طول سال 45444 فرمانده واحد *  جهاد و شهادت در بين فرماندهان واحدها  -تقويت روحيه ايثاردر راستای  يیهاتيفعالاجرای  8 -21

 طول سال 24444 مدرسه *  و پوينده بهبود و افزايش فضای ارزشی و انقالبی مدارس پيشگام  8 -22

 طول سال 46444 فرمانده واحد *  یسر سرارشد و بهبود كمی و كيفی پذيرفته شدگان  فرماندهان واحدها در كنكور   8 -23

 طول سال 46444 انده واحدفرم *  رشد و بهبود كمی و كيفی معدل تحصيلی فرماندهان واحد 8 -24

 طول سال 554444 دانش آموز *  دانش آموزان جذب و  یدهسازمان 8 -23

 طول سال 44444 تيم *  پويا ( یالمللنيبكارآفرينی و مهارت آموزی) ليگ علمی  –در حوزه مباحث علمی  و گروهی یتقويت و ترويج روحيه كار تيم 8 -26

 طول سال 44444 طرح *  ترويج روحيه پژوهشگری و پرسشگری دانش آموزان در جهت  سراهاوهش استفاده از ظرفيت پژ 8 -27

 طول سال 44444 طرح *  پويا ( یالمللنيب) ليگ علمی  تقويت و ترويج روحيه كارآفرينی و تبديل علم به عمل 8 -28

 طول سال 40544 گروه *  محروميت زدايی در جامعه كمک به  و المنفعهامع در جهت خدمات دانش آموزی جهادی  یهاگروه یهاتيفعالگسترش   8 -22

 طول سال 2144444 دانش آموز *  گروهی و جمعی در بين دانش آموزان بسيجی یهاتيفعالگسترش و ترويج فرهنگ   8 -30

 طول سال 0444 دانش آموز *  افزايش آگاهی و فهم دانش آموزان نسبت به حيا و عفاف و حجاب  8 -31
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 طول سال 14444 يادواره *  برگزاری يادواره شهدای دانش آموز 8 -32

 طول سال 5444 مدرسه *  كمک به حفظ و آموزش قرآن كريم در بين دانش آموزان 8 -33

 طول سال 24444 مدرسه *  .اردوهای زيارتی و تفريحی و.. –مسابقات ورزشی  از طريقدر بين دانش آموزان  طتقويت روحيه شادابی و نشا 8 -34

 طول سال 24444 طرح *  ايجاد شبكه نخبگانی دانش آموزان ) استعداد يابی تخصصی( 8 -33

 طول سال 2144444 دانش آموز *  تشكيالت جلسات بصيرتی در راستای قويت روحيه مطالبه گری دانش آموزان  8 -36

 

 طول سال 24444 مدرسه *  شوراها و مجامع علوی و فاطمی در راستای كنگره ملی همفكری( ) انديشه ورز دانش آموزی یهائتيهتوسعه  8 -37

 طول سال 144444 دانش آموز *  با مسجد ) اتصال دانش آموزان با مساجد ( و پوينده پيوند مدارس پيشگام  8 -38

ددرصد رش *  دانش آموزی یواحدها یهنر یفرهنگ داتيتول ارتقاءتوسعه و  8 -32  طول سال 24 

 طول سال 45444 مدرسه *  فرهنگی و تربيتی بسيج در مدارس هدف هایكانونتوسعه و تجهيز  –راه اندازی  8 -40

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 - هاحوزهفرماندهان آموزش و توانمندسازی  -ابالغ شيوه نامه اجرايی  - هادستورالعملو  هانامهتدوين و مستندسازی شيوه   -مشاركت كننده ینهادهاتفاهم نامه همكاری با   -آئين نامه اجرايی مدارس 

ی  و تجهيز مكان پيش بين  -دانش آموزیبسيج از محل اعتبارات نهادهای مشاركت كننده و سازمان  هانهيهز تأمينو  هابرنامهمشاركت فعال مدارس و كادر اجرايی آن در اجرای –تبليغات و اطالع رسانی 

 هابرنامهمدارس و كادر اجرايی آن در اجرای   -مشاركت فعال دست اندر كاران وزارت آموزش و پرورش  –مناسب جهت فعاليت واحد بسيج دانش آموزی  توسط مديران كليه مدارس هدف 

 احكام  – نظرسنجی و نمون برگ ارزيابی یهافرم نيتدو وطراحی   -و ميدانی یادورهبازديدهای  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 ملی به اجتماعی در سطح محلی و  -فرهنگی  -های دينیرشد و تعالی كشور در عرصه  -آموزان در رشد و تعالی كشورافزايش مشاركت دانش  - های رسمی و قانونیآموزان در تشكلحضور فعال دانش در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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 چارچوب / شناسنامه تفصيلي 

 شرح عنوان رديف

 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1
يه های دينی، فرهنگی، اجتماعی در سطح محلی و ملی به عنوان نهاد مولد سرماآموزان در رشد و تعالی كشور در عرصهافزايش مشاركت نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی و مدرسه و معلمان و دانش -0

 انسانی، فرهنگی، اجتماعی و معنوی

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
های علمی و فرهنگی و آموزی، كانونهای درون و برون آموزش و پرورش از قبيل بسيج دانشهای رسمی و قانونی مرتبط با اتكا به ظرفيتآموزان در تشكله بسترسازی برای حضور فعال دانش 1/0

 آموزانانجمن اسالمی دانش

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3
آموزی  برای های اسالمی و مجلس دانشانجمن ، علمی و فرهنگی هایكانون -آموزیهای دانشايجاد سازوكار مناسب برای استفاده از فضای مدرسه در ساعات غيررسمی آموزش توسط تشكل  -2

 آموزان و مردم محلهی به ساير دانشفرهنگی و اجتماع ، ارائه خدمات آموزشی

 تربيتی راهبری و مديريت زير نظام مربوطه 4

 اسالمی دانش آموزان كشور یهاانجمناتحاديه معاونت پرورشی و فرهنگی /  واحد مسئول در حوزه 3

  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول مابتدايي دو ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *    * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

   دارانشی طاليهاردوی آموز 8 -1

 12 اردو
 طول سال

 44444 نفر اردو

 طول سال 1444 دانش آموز   واليت دارانهيطالدوره آموزشی  8 -2

 طول سال 4444 دانش آموز   ) نشست های  قرارگاه ملی(اسالمی  یهاانجمننمايندگان ملی  آموزشینشست  8 -3

 تابستان 4444 دانش آموز   اسالمی یهانجمنااعضای  آموزشی   -كنگره تشكيالتی 8 -4

 شهريور  24444 دانش آموز   جشنواره انجمن برتر )پسر و دختر( 8 -3

 طول سال  4444 دانش آموز   )چند قدم تا آسمان ( اردوی ملی صعود به قله  8 -6

 مهر 444444 دانش آموز   دوم(اول و متوسطه در مدارس طرح انسجام )عضو گيری  8 -7

 طول سال 14444 دانش آموز   مقدس )سفر به آسمان هشتم (زيارتی مشهد  -اردوی سياحتی  8 -8
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 تابستان 144 جشن   ويژه برنامه دختر ماه )جشن روز دختر( 8 -2

 طول سال 5444 يادواره   مدرسه ای / شهری )لشكر فرشتگان(مسلمان  مجاهد  پاسداشت زنان 8 -10

8 

 طول سال 4544 دانش آموز   موزشی تشكيالتی قرارگاه استانی دختراناردوی آ 8 -11

 طول سال 14444 جلسه   در مدارس معرفت  یهامهيخنشست  5 برگزاری  8 -12

 زمستان 1444 نفر اردو   مدرسه انقالب یدو كارتشكيالتی   -اردوی آموزشی 8 -13

 طول سال تحصيلی 4444 مدرسه   روايت بر مدار كتاب () «كندوی كتاب» یخوانكتابجشنواره كتاب و  8 -14

 طول سال تحصيلی 14444 دانش آموز   هدفمند دانش آموزان یابي عضو 8 -13

 پاييز 4444 نفر اردو   اردوی پياده روی اربعين)در مسير بهشت( 8 -16

 صيلیطول سال تح 24444  يده دانش آموزیا   جشنواره ايده پردازی )ايدنو( 8 -17

 تابستان 41444 اردو   دانش آموزان جهادی های اردو 8 -18

 طول سال تحصيلی 4444 نفر مبلغ   دانش آموزی مناسبتیان و مربيان اعزام مبلغ 8 -12

 طول سال تحصيلی 44444 نشريه   ارسال نشريه ديواری آينده سازان 8 -20

 طول سال تحصيلی 5444 اردو نفر   اردوی راهيان نور دانش آموزی 8 -21

 طول سال 2444 نمايشگاه   مرتبه در سال 2 نمايشگاه هنرواره های فصلی انجمن اسالمی 8 -22

 طول سال تحصيلی 4444 جشن    جشن تكليف پسران 8 -23

 طول سال تحصيلی 5444 دانش آموز   تشكيالتی  - یمتي یهایبازالمپيک  8 -24

 تابستان 144 پايگاه   تابستانه ستارگان یهاگاهيپاراه اندازی  8 -23

 طول سال تحصيلی 64444 بازديدنفر    ) مربيان و سرگروه ها (اسالمی مدارس یهاانجمنبازديد از  8 -26

 طول سال تحصيلی 5444 هيئت    دانش آموزی انصار المهدی )عج( یهائتيهبرگزاری  8 -27

 طول سال تحصيلی 0444 رسانه ونشريه    )رسانش( یارسهمد یهارسانهتوليد نشريات و  8 -28

 طول سال تحصيلی 5444 مدرسه  يادواره   )همكالسی آسمانی( یامدرسهشهدای  یهاادوارهيسرگذشت پژوهی و  8 -22

 طول سال تحصيلی 5444 حلقه   یامدرسهتشكيل حلقات كتاب خوانی  8 -30

 طول سال تحصيلی  4444 مدرسه   محروم مناطق مدارس یهاهنمازخانتجهيز و شاداب سازی  8 -31
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 طول سال       644 جلسه   مرتبه در سال 1جلسات دبيرخانه استانی و شهرستانی گام دوم   8 -32

 زمستان 5444 نمايشگاه   نمايشگاه دانش آموزی مدرسه انقالب ) مدارس كشور( 8 -33

 طول سال       544 جلسه   اتحاديه استان و شهرستان ) حلقه وصل(برگزاری جلسات فصلی مسئولين  8 -34

 تابستان 4544 اردو   تفريحی كاردوی رفاقت -اردوهای آموزشی 8 -33

 طول سال تحصيلی 5444 دانش آموز   ترويجی حفظ قرآن كريم -بسته برنامه های معارفیتهيه و توزيع  8 -36

 پاييز 24444 مدرسه   نجمن اسالمی مدارسمراسم اعطای حكم مسئولين ا 8 -37

 طول سال 144 شهرستان   هانشست ساالنه مسئولين اتحاديه شهرستان 8 -38

 طول سال تحصيلی 4444 مدرسه    تشكيل گروه های سرود مدرسه ای 8 -32

 پاييز 4544 آموز دانش   یعراق نوجوانان به  پويش دخترانه نذر قدم های زينب)س( / هدايای دست سازه 40-8

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

مسئولين اتحاديه  آموزش و توانمندسازی  -ابالغ شيوه نامه اجرايی  - هادستورالعملو  هانامهتدوين و مستندسازی شيوه   -مشاركت كننده ینهادهاتفاهم نامه همكاری با   -آئين نامه اجرايی مدارس 

ی اسالمی دانش هاانجمناتحاديه از محل اعتبارات نهادهای مشاركت كننده و  هانهيهز تأمينو  هابرنامهمشاركت فعال مدارس و كادر اجرايی آن در اجرای –تبليغات و اطالع رسانی  -مناطق  و هااستان

  -مشاركت فعال دست اندر كاران وزارت آموزش و پرورش  –توسط مديران كليه مدارس هدف ی اسالمی دانش آموزان هاانجمن پيش بينی  و تجهيز مكان مناسب جهت فعاليت  - آموزان كشور

 هابرنامهمدارس و كادر اجرايی آن در اجرای 

 احكام  – نظرسنجی و نمون برگ ارزيابی یهافرم نيتدو وطراحی   -و ميدانی یادورهبازديدهای  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 اجتماعی در سطح محلی و ملی به  -فرهنگی  -های دينیرشد و تعالی كشور در عرصه  -آموزان در رشد و تعالی كشورافزايش مشاركت دانش  - های رسمی و قانونیآموزان در تشكلحضور فعال دانش در تحقق راهکار سند تحول برنامه  ؤثرمنتايج كليدي و  11
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 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 رحش عنوان رديف

 های ملیها و برنامههای تربيتی استان و منطقه و مدرسه در چارچوب سياستمناطق و مدارس در تقويت فعاليت  ،ه افزايش نقش شوراهای آموزش و پرورش استان41 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
آموزان( با تفويض برخی از اختيارات اداره و مدرسه به آنان فراهم آوردن زمينه مشاركت بيشتر ايشان در فرآيند شورای معلمان و شورای دانش ه افزايش كارآمدی شوراهای درون مدرسه )مانند2/41

 تعليم و تربيت مدرسه

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3
/هر دانش آموز يك  ) بسته تحوليای در سطح استان و كشورآموزی  و تقويت تعامالت  بين مدرسهضای شورا و مجلس دانششورای معلمان و اع ،اعضای شورای مدرسه  و آموزشتوانمندسازی   -1

 ( نقش اجتماعي

 تربيتی راهبری و مديريت زير نظام مربوطه 4

 معاونت پرورشی و فرهنگی / سازمان دانش آموزی واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
 یهاانجمناتحاديه   -دانش آموزی مصوب) بسيج دانش آموزی  هایتشكلنمايندگان   - انجمن اوليا و مربيان -مردمی هایمشاركتسازمان مدارس غيردولتی و   -عاونت برنامه ريزی و  توسعه منابعم

  نهاد رياست جمهوری –مجلس شورای اسالمی  –المی وزارت فرهنگ و ارشاد اس –وزارت كشور  –بسيج دانش آموزی( معاونين آموزشی   -سازمان جوانان هالل احمر   -اسالمی دانش آموزان 

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *    * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكه  با ي  ذيل برنامهاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 اسفند تيلغا ريت 464 جلسه   ايام امتحانات( جزبههای تخصصی)يک ماه در ميان يسيونكمهای استانی ذيل يتهكمتشكيل جلسات  8 -1

 طول سال 6546 جلسه   خرداد و دی(  -ی فروردينهاماه جزبه بارکی ناحيه/ منطقه/ شهرستان )هرماه يآموزدانشتشكيل جلسات شوراهای  8 -2

 طول سال 44 نشست/ كارگاه   یآموزدانشيی نمايندگان مجلس افزادانشی هاكارگاهی قطبی و هانشستبرپايی  8 -3

 5 نشست/ كارگاه   یآموزدانشيی كارشناسان استانی مجلس افزادانشی هاكارگاهكارگروه تدوين سند و   -صیهای تخصيسيونكمتشكيل  8 -4
پاييز و   -تابستان

 زمستان

 تابستان و زمستان 0444 نفر روز   ی استان )مجلس استانی(آموزدانشی مجمع مشورتی هانشستبرگزاری  8 -3

 پاييز و زمستان 41 نفر روز   یموزآدانشرئيسه مجلس يئتهنشست  8 -6

 تابستان 454 نفر روز   كمک به برگزاری نشست علنی مجلس 8 -7

دستورالعمل  - هانشستو دستورالعمل اجرايی برپايی  ازوكارسطراحی   -یآموزدانشدستورالعمل اجرايی و نظارتی انتخابات مجلس   -یآموزدانشتشكيل و داخلی مجلس  نامهنيآئحقوقی: تدوين  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
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برگزاری   -و جلسات در سطوح مختلف و نظارت بر اجرای آن هانشستكار  دستور و یبندزمانتنظيم تقويم   -هانامهنييآاجرايی: ارسال دستورالعمل و   -برگزاری اردو و بازديد دانش آموزان  

ی در آموزدانشتشكيل مجلس   - هابرنامهمكان اجرای  تأمين  -كنفرانس خبری  -تهيه و توليد پوستر تبليغاتی  -هاآنمدرسان  تأمينی آموزشی و هاكارگاهو  هادورهبرگزاری   -ی و جلساتهاشستن

حين و بعد از   -ارزيابی و بازخورد قبل  -نظارت –دوين گزارش عملكرد ساالنه تهيه و ت  -آموزش مديران و كارشناسان استانی  -ی مرتبط و انتخابات درون مجلسهاونيسيكماستان كشور و تشكيل  12

)نيروی انسانی  یآموزدانشو سازمان  وپرورشآموزشنيروهای وزارت   -یآموزدانشنيروی انسانی: نمايندگان و كارشناسان استانی مجلس   -اعتبارات الزم تأمين  -اجرا در تمامی سطوح اجرايی

   (دباشیمموجود 

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 یآموزدانشی و تخصصی دبيرخانه مجلس آموزدانشسازمان  شدهنيتدومدل عمومی ارزيابی عملكرد  باحين و بعد از اجرا در تمامی سطوح اجرايی   -ارزيابی و بازخورد قبل  -نظارت 

  استانی  مجلسجلسه شوراهای ناحيه/منطقه/شهرستان سراسر كشور و دو  6546ی استانی و هاتهيكمجلسه  464ری تعداد نماينده و برگزا 454ی با آموزدانشنظارت كمی از طريق تشكيل مجلس

 مسئولين پيگيری و بازخورد نتايج اقدامات درون و برون سطحی و نييتع و هانشستثبت و ضبط مصوبات   -طول سال

  ی علمی و آموزشی و پرورشیهاتيفعالو  هامصاحبه  -ی كيفیهاپرسشنامه  -هانشستی و آموزدانشمجلس محتوای خروجی   -كارها دستورنظارت كيفی از طريق بررسی 

 در فرآيند تعليم و تربيت مدرسه دانش آموزانمشاركت بيشتر فراهم آوردن زمينه    -دانش آموزان تفويض برخی از اختيارات مدرسه به   -شورای دانش آموزی مدرسه  فزايش كارآمدیا در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1
نهاد مولد  عنوانبهاجتماعی در سطح محلی و ملی    ،فرهنگی  ،های دينیآموزان در رشد و تعالی كشور در عرصهافزايش مشاركت نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی و مدرسه و معلمان و دانش  -0

 اجتماعی و معنوی   ،فرهنگی   ، سرمايه انسانی

 فرهنگی و اجتماعی اهداف ژهيوبهسازمان فراگير و نيروی اثرگذار در خدمت اهداف رشد و تعالی كشور  عنوانبهارتقاء و تغيير نگرش به آموزش و پرورش  ،ه اصالح 4/0 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 فرهنگی و اجتماعی  -های دينیآموزی برای حضور فعال و اثربخش در عرصههای دانشمعلمان و استفاده از ظرفيت تشكل دهیسازمان  -1 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 تربيتی راهبری و مديريت زير نظام مربوطه 4

 رورشی و فرهنگی / سازمان دانش آموزیمعاونت پ واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
 یهاانجمناتحاديه   -دانش آموزی مصوب) بسيج دانش آموزی  هایتشكلنمايندگان   - انجمن اوليا و مربيان -مردمی هایمشاركتسازمان مدارس غيردولتی و   -معاونت برنامه ريزی و  توسعه منابع

  نهاد رياست جمهوری –مجلس شورای اسالمی  – یمالساوزارت فرهنگ و ارشاد  –وزارت كشور  –بسيج دانش آموزی( معاونين آموزشی   -سازمان جوانان هالل احمر   -اسالمی دانش آموزان 

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *  * * * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 تابستان 06510 مربی *  تشكيالتی  مربيان دهیسازمانجذب و  8 -1

 طول سال 9 نشست   مجامع سهيرئئتيهی هانشست 8 -2

 طول سال 2001 نشست   نشست مجمع عمومی 8 -3

 تابستان 144 مدعو   نشست ساالنه كنگره 8 -4

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

تهيه و توليد پوستر   -هاآنمدرسان  تأمينی آموزشی و هاكارگاهو  هادورهبرگزاری   -  -و جلسات در سطوح مختلف و نظارت بر اجرای آن هانشستكار  توردس وی بندزمانتنظيم تقويم   -تدوين و ارسال دستورالعمل اجرايی و نظارتی  

ی )نيروی آموزدانشو سازمان  وپرورشآموزشنيروی انسانی: نيروهای وزارت   -اعتبارات الزم تأمين  -یحين و بعد از اجرا در تمامی سطوح اجراي  -ارزيابی و بازخورد قبل  -نظارت –تهيه و تدوين گزارش عملكرد ساالنه   -تبليغاتی

 (  باشدیمانسانی موجود 

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
مجمع و...  نظارت كيفی از طريق بررسی  – هانشستنظارت كمی از طريق تشكيل   -ی  آموزدانشسازمان  هشدنيتدوحين و بعد از اجرا در تمامی سطوح اجرايی توس مدل عمومی ارزيابی عملكرد   -ارزيابی و بازخورد قبل  -نظارت 

 ی علمی و آموزشی و پرورشیهاتيفعالو  هامصاحبه  -ی كيفیهاپرسشنامه  -هانشست یخروجمحتوای   -كارها دستور

 در فرآيند تعليم و تربيت مدرسه دانش آموزانفراهم آوردن زمينه مشاركت بيشتر    -دانش آموزان تفويض برخی از اختيارات مدرسه به   -شورای دانش آموزی مدرسه  يش كارآمدیفزاا در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1
نهاد مولد  عنوانبهاجتماعی در سطح محلی و ملی   ،فرهنگی  ،های دينیآموزان در رشد و تعالی كشور در عرصهليم و تربيت رسمی عمومی و مدرسه و معلمان و دانشافزايش مشاركت نظام تع  -0

 اجتماعی و معنوی ،فرهنگی  ،سرمايه انسانی

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
   ،حفظ و پاكيزگی محيط زيست ،حاكميت قوانين و مقررات ،یسوادیبرفع   ،زلزله  ،های فراگيراجهه با نيازهای فوری و عمومی جامعه از قبيل شيوع بيماریمشاركت فعال آموزش و پرورش در موه  0/0

 آموزانازی مربيان و دانشسو توجيهی برای آماده آموزشیاردوهای   ،هاهای خيرخواهانه مردمی و انقالبی از طريق برگزاری دورهحركت ،خدمت به محرومين

 آموزی در مواجهه با نيازهای فوری و عمومی جامعههای دانشپذيری مربيان و تشكلتوانمندسازی و تقويت مسئوليت ،دهیسازمان،طراحی  -5 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 تربيتی راهبری و مديريت زير نظام مربوطه 4

 معاونت پرورشی و فرهنگی / سازمان دانش آموزی زهواحد مسئول در حو 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
 یهاانجمناتحاديه   -دانش آموزی مصوب) بسيج دانش آموزی  هایتشكلنمايندگان   - انجمن اوليا و مربيان -مردمی هایمشاركتسازمان مدارس غيردولتی و   -معاونت برنامه ريزی و  توسعه منابع

  نهاد رياست جمهوری –مجلس شورای اسالمی  – یماسالوزارت فرهنگ و ارشاد  –وزارت كشور  –بسيج دانش آموزی( معاونين آموزشی   -سازمان جوانان هالل احمر   -انش آموزان اسالمی د

 سطح اجرا 7
 ياحرفهو  كاردانش و فني متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 61 ملزومات و نيدورب   یزاتيتجه و یفن یهارساختيز تيتقو و توسعه 8 -1

2- 8 
حقوق    -حسابداری  -ارزيابی و نظارت   -اتوماسيون مكاتبات  -)پرسنلی4فاز -ی داخلی ستاد و زيرمجموعه هاهاسامانهی اندازراهتهيه و 

 خريد(  -
 فروردين 4444 پرسنل  

 تير 444 پرسنل   امور رفاهی و ... (  -داشبورد مديريتی   -اموال  -رها )انبا2فاز -ی داخلی ستاد و زيرمجموعه هاهاسامانهی اندازراهتهيه و  8 -3

4- 8 
)از طريق بستر وب و موبايل() از طريق بستر وب و  "مردمی هایگزارشبازرسی و   -لباس فرم  -پايگاه تغذيه سالم"یهاسامانهپشتيبانی 

 موبايل(
 طول سال 454444 كاربر  

 طول سال 2444444 كاربر   ( تيساوباز طريق بستر موبايلی و  هارمجموعهيزنتشار محتوای الكترونيک) معرفی سازمان و ی اهارساختيزتوسعه  8 -3

 ارديبهشت 2444444 كاربر   زيرسامانه آموزش مجازی و فاز اول سامانه ارتباط با پيشتازان(  -نشان و درجات رسامانهيزی) آموزدانشی هاتيفعالی هاسامانهتوسعه  8 -6

 طول سال 4 پروژه   ی كاری و ويدئوكنفرانس(هاستگاهياو  هاچييسو  -سرورها  -تقويت زيرساخت فناوری اطالعات)امنيت  8 -7
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

آموزدانش  -مربی   و مربيان تشكيالتی آموزدانشاعم از اعزام و پذيرش  المللنيبتعامالت  8 -8  طول سال 54 

 طول سال 1 نمايشگاه   های پيشتازی داخل و خارجنمايشگاهو فعال در  مؤثرحضور  8 -2

 طول سال 244 مناسبت )تعداد(   های مختلف )بولتن خبری و بروشور(فضاسازی داخلی به مناسبت 8 -10

 طول سال 54 مناسبت )تعداد(   بولتن و پوستر  -كتاب  -چاپ بروشور 8 -11

 طول سال 24 اثر   كوتاه داستانیی هالميفتوزيع و اكران   -توليد 8 -12

 طول سال 1 اثر   فيلم و تيزرهای تبليغاتی  -مستندسازی 8 -13

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

آموزش و   -اجرايی نامهوهيشتهيه و تنظيم (اجرايی: )هاهناموهيشمستندسازی   - وپرورشآموزشاجرايی مدارس و شورای عالی  نامهنيآئمصوبات   -یآموزدانششوراهای  نامهوهيشحقوقی: ) 

كارشناسان پيگير شوراهای  -و ساير تشكل ها یآموزدانشنيروهای شاغل در حوزه سازمان فعال(نيروی انسانی: )  یهاتشكل از تقدير – یرساناطالعتبليغات و  -هااستانتوانمندسازی كارشناسان 

  -ارائه راهكارهای مالی  -كنترل گردش مالی   -تخصيص بودجه و اعتبارات  -منابع تأمين :مالی(مرتبط یهابخش ريساا مشاركت ب پرورشی مربيان و معاونين و موزشیآ واحدهای مديران– یآموزدانش

 تجميع اطالعات مربوطه

 نظرسنجی از جامعه مخاطبان  -و اقدامات  هاتيمأموردريافت گزارش  -برگ ارزيابینظرسنجی و نمون  یهافرم نيتدو وطراحی   - یادورهبازديدهای  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 سازی مربيانآماده  - مشاركت فعال آموزش و پرورش در مواجهه با نيازهای فوری و عمومی جامعه در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11



                             

 

26 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح   عنوان رديف

 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1
 عنوانبهاجتماعی در سطح محلی و ملی  ،فرهنگی  ،های دينیآموزان در رشد و تعالی كشور در عرصهافزايش مشاركت نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی و مدرسه و معلمان و دانش  -0

 اجتماعی و معنوی ،فرهنگی ،نهاد مولد سرمايه انسانی

 و متن  راهکار سند تحول شماره 2
های پرورشی های تربيتی و فعاليتايشان در برنامه مؤثرای و اعتقادی مديران و معلمان و فراهم آوردن ساز و كارهای اجرايی برای مشاركت فعال و های حرفهه تقويت شايستگی 6/0

 مدارس

 هاها و فعاليتبا تأكيد بر تقويت نقش تربيتی و مشاركت مؤثر مديران و معلمان در تدوين و اجرای برنامه   ، برنامههای فوقها و فعاليتامهبازنگری در برن  -6 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 منابع انسانی تأمينو  معلمتيترب زير نظام مربوطه 4

 (یتيامور ترب یهاتيفعال و توسعهمعاونت برنامه ريزی   -اجتماعی یهابيآساز  یريشگيو پ شاورهم  -معاونت پرورشی و فرهنگی )اداره كل امور تربيتی واحد مسئول در حوزه 3

 دانشگاه فرهنگيان و شهيد رجايی   -ی آموزشیزيرو برنامهسازمان پژوهش   - التيو تشك یامور اداراداره كل  –ی و توسعه منابع زيربرنامهمعاونت  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 ح اجراسط 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي اميالز )فصل /ماه(

 یليتحص سال طول 4 راهنما   ی پرورشی هاتيدر فعالنيروها  ريو سا  -تدوين راهنمای ايفای نقش تربيتی ويژه معلمان 8 -1

 طول سال تحصيلی 4924444 ر ساعتنف   ساعت( 21هر نفر  یكيو الكترونحضوری راستای ايفای نقش تربيتی) در و معلمانآموزش ده درصد كاركنان  8 -2

 مورد نياز برای آموزش یهاسرفصلتعيين   -یمنابع مال تأمين  -از طريق كميته مستندسازی هااستانارسال راهنما به    - ربطذی مراجع درتصويب راهنما  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 بازديد ميدانی  -ای تهيه شده متناسب با موضوعنمون برگه ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 های پرورشی مدارسهای تربيتی و فعاليتدر برنامه مديران و معلمان  مؤثرفراهم آوردن ساز و كارهای اجرايی برای مشاركت فعال و  در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي 

 شرح ن عنوا رديف

 های انقالب اسالمیتقويت اعتقاد و التزام به ارزش ،تعميق تربيت و آداب اسالمی  -2 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 های فرهنگی و تربيتی مدارسهای كيفی برای ارزيابی فعاليته استانداردسازی و تدوين شاخص0/2 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 های مصوبصورت ساالنه بر اساس شاخصيتی مدارس بهو ترب یفرهنگ یهاتيفعالرصد و ارزشيابی مستمر    -0 (130811ه ابالغي بخشنامه )ششم توسع برنامه  3

 پژوهش و ارزشيابی   زير نظام مربوطه 4

 (یتيامور ترب یهاتيفعال و توسعهمعاونت برنامه ريزی   -اجتماعی یهابيآساز  یريشگيو پ مشاوره  -معاونت پرورشی و فرهنگی )اداره كل امور تربيتی واحد مسئول در حوزه 3

 ی آموزشیزيربرنامه وسازمان پژوهش   -آموزشی  هایمعاونت و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* *        

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 یليتحص سال طول 11 گروه   ی پرورشی و تربيتی هاتيفعالی آموزشی هاگروهی و تشكيل  بخشتيفيك 8 -1

 یليتحص سال طول 44 جلد كتاب   كتب درسی با رويكرد تربيتی و پرورشی ليوتحلهيتجز  8 -2

 هاگروهانی: اختصاص ساعات مورد نياز نيروی انس   -منابع مالی تأمينمالی:   -از طريق كميته مستندسازی هااستاناجرايی: ارسال شيوه نامه به  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 نظرسنجی تهيه شده متناسب با موضوع یهابرگنمون  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 های فرهنگی و تربيتی مدارسهای كيفی برای ارزيابی فعاليتتدوين شاخص در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 يلي چارچوب / شناسنامه تفص

 شرح عنوان  رديف

 های انقالب اسالمیتقويت اعتقاد و التزام به ارزش  -تعميق تربيت و آداب اسالمی  -2 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 های فرهنگی و تربيتی مدارسهای كيفی برای ارزيابی فعاليته استانداردسازی و تدوين شاخص0/2 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 فلسفه تعليم و تربيت اسالمی ها و معيارهای معتبر و استاندارد مبتنی برشاخص  ،هامالك ،يتی مدارس و تدوين عواملو ترب یفرهنگ یهاتيفعالطراحی الگوی ارزيابی    -0 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  نامه بر 3

 ی  ابيارزش وپژوهش  زير نظام مربوطه 4

 (یتيامور ترب یهاتيفعال و توسعهمعاونت برنامه ريزی   -اجتماعی یهابيآساز  یريشگيو پ مشاوره  -معاونت پرورشی و فرهنگی )اداره كل امور تربيتی واحد مسئول در حوزه 3

 ی آموزشیزيرهبرنام وسازمان پژوهش   -وپرورشآموزشمركز سنجش  –يی به شكايات پاسخگو واداره كل ارزيابی عملكرد  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي فصل /ماه()

 یليتحص سال طول 200 نفر روز بازديد   ی مربيان و معاونين پرورشی در مدارس و فضاهای پرورشیهاتيفعالابالغی  و   هایبرنامهارزيابی از  8 -1

 منابع مالی  تأمين  - امور تربيتیمعاونت برنامه ريزی  در حوزهكارشناسان شاغل   - هااستانبه  و ارسالارت نظ هایشاخصتصويب  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 عملكرد ارزيابی یهابرگتهيه نمون  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 های فرهنگی و تربيتی مدارسفعاليت و هابرنامهابی از كيفی برای ارزي هایشاخصاستانداردسازی  در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي 

 شرح عنوان  رديف

 تجربيات تربيتی بومی یو مستندسازپردازی نظريه -ه توسعه ظرفيت پژوهش و نوآوری21 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 مع حمايت از پژوهشگران حوزه آموزش و پرورش و هدايت موضوعات و اهداف پژوهشی در راستای تحقق اهداف تعليم و تربيت رسمیه تدوين نظام جا2/21 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 وپرورشهای پژوهشی در سطوح مختلف برای پاسخگويی به نيازهای آموزشنيازسنجی پژوهشی و تعيين اولويت  -9 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 پژوهش و ارزشيابی   زير نظام مربوطه 4

 (امور تربيتی یهاتيفعال و توسعهمعاونت برنامه ريزی   -اجتماعی یهابيآساز  یريشگيو پ مشاوره  -معاونت پرورشی و فرهنگی )اداره كل امور تربيتی واحد مسئول در حوزه 3

 المللنيبمركز امور   -تيترب و ميتعلپژوهشگاه   -ی آموزشیزيربرنامه وسازمان پژوهش  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( اليتنوع فع

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 زمستان 4 همايش   ی پرورشی و تربيتیهاتيفعالی تربيت با موضوعات تخصص وبرگزاری همايش علمی  8 -1

 طول سال تحصيلی 1 خارجی كشور   كشورهای مختلف ی پرورشی درهاتيفعال خصوص درمطالعات تطبيقی  8 -2

 استفاده از كارشناسان حوزه ستاد  -منابع مالی تأمين  - یپژوهش وعلمی  مراكز و هااستانشيوه نامه به  و ارسالتدوين  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 شيوه نامه مهيضم درتدوين شده  هایشاخص ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 هدايت موضوعات و اهداف پژوهشی در راستای تحقق اهداف تعليم و تربيت رسمی در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرايج كليدي و نت 11



                             

 

30 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي 

 شرح عنوان  رديف

 ت تربيتی بومیتجربيا یو مستندسازپردازی نظريه -ه توسعه ظرفيت پژوهش و نوآوری21 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 های پژوهشی در داخل و خارج از كشور و ايجاد بانک اطالعاتی فعال و كارآمدمستندسازی و انتشار يافته ،های تربيتی بومیهای موفق و نوآوریه حمايت مادی و معنوی از طرح1/21 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 المللیبه نهادهای علمی بين ارائهسازی تجربيات در حوزه عمل تربيت بر اساس مبانی نظری برای مستند  -44 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 پژوهش و ارزشيابی   زير نظام مربوطه 4

 (امور تربيتی یهاتيفعال و توسعهريزی معاونت برنامه   -اجتماعی یهابيآساز  یريشگيو پ مشاوره  -معاونت پرورشی و فرهنگی )اداره كل امور تربيتی واحد مسئول در حوزه 3

 ريزی و توسعه منابع معاونت برنامه  -معاونت آموزش متوسطه  -ی آموزشیزيرو برنامهسازمان پژوهش  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهو  كاردانش و فني متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال تحصيلی 054 گروه   و هشتمپايه هفتم  سبک زندگی و ی آموزشی درس تفكرهاگروهی به بخشتيفيك 8 -1

 طول سال تحصيلی 12 جشنواره    و هشتمدرس تفكروسبک زندگی پايه هفتم  سيبرتر تدرالگوهای  و هاروشبرگزاری جشنواره استانی  8 -2

 طول سال تحصيلی 12 جشنواره    وپرورشآموزشاستانی تجارب برتر تربيتی كاركنان شاغل و بازنشسته  جشنوارهبرگزاری  8 -3

 تابستان 4 جشنواره    و هشتمدرس تفكروسبک زندگی پايه هفتم  سيبرتر تدروالگوهای  هاروشبرگزاری جشنواره كشوری  8 -4

 تابستان 4 جشنواره    وپرورشآموزشكشوری تجارب برتر تربيتی كاركنان شاغل و بازنشسته  جشنوارهبرگزاری  8 -3

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقيتاستلزاما 2
تعيين دبيرخانه اجرايی   - هاگروهاختصاص ساعات مورد نياز – ستاد واستان   سطح در هاجشنوارهمنابع مالی برای اجرای  تأمين  -از طريق كميته مستندسازی هااستانارسال شيوه نامه به  

 هاجشنوارهنتايج حاصل از  ايجاد سازوكار برای كاربست   -كشور  یهااستان در

 نظرات داوران    -نظرسنجی تهيه شده متناسب با موضوع  یهابرگنمون  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 هدايت موضوعات و اهداف پژوهشی در راستای تحقق اهداف تعليم و تربيت رسمی در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11

 



                             

 

31 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 ناسنامه تفصيلي چارچوب / ش

 شرح عنوان  رديف

 ای منابع انسانی با تأكيد بر نقش الگويی و جايگاه معلم ه ارتقاء منزلت اجتماعی و جايگاه حرفه4 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 بر استفاده از ظرفيت رسانه ملی ديتأكی فرهنگ عمومی در تكريم و پاسداشت مقام معلم با های اجتماعی برای اعتالامكانات و فرصت یريكارگبهريزی و برنامه  -4/44  شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3
پاسداشت هفته تربيت اسالمی و روز =) تجربيات آنان و گسترشبا رويكرد الگوسازی و اسوه بودن معلمان موفق  ،های پاسداشت مقام معلمبازمهندسی و افزايش اثربخشی برنامه  -44

 امور تربيتی هشتم اسفندماه(

 منابع انسانی   تأمينو  معلم تيترب زير نظام مربوطه 4

 (امور تربيتی یاهتيفعال و توسعهمعاونت برنامه ريزی   -اجتماعی یهابيآساز  یريشگيو پ مشاوره  -معاونت پرورشی و فرهنگی )اداره كل امور تربيتی واحد مسئول در حوزه 3

 هااستان وپرورشآموزشادارات كل   -ريزی و توسعه منابعمعاونت برنامه و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 اسفندماه 4 اجالس   هاو شهرستانمناطق   -نواحی  - هااستانی معاونين پرورشی سرا سربرگزاری اجالس  8 -1

 اسفندماه 054 همايش   هاو شهرستانمناطق   -نواحی  - هااستاندر اجرای مراسم گرامی داشت روز امور تربيتی  8 -2

 حوزه معاونت پرورشی فعال ونيروهای برتر  از ريتقد  -زاری اجالسمنابع مالی برای برگ تأمين  -یتيترب امور روز اجرايی نمودن  مفاد شيو نامه بزرگداشت هفته تربيت اسالمی و نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 بازديد ميدانی  -یفرهنگ ونظر سنجی از نيروهای حوزه معاونت پرورشی  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 تكريم و پاسداشت مقام معلم در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11

 



                             

 

32 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 تفصيلي چارچوب / شناسنامه 

 شرح عنوان  رديف

 ...كه یافتگانيتيتربپرورش  (4 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
استقرار دولت عدل مهدوی  سازی برایزمينه»روحيه جهادی و انتظار  ،امر به معروف و نهی از منكر ،تبرّاتولی و  یتمداريوالسازی فرهنگ ه ايجاد سازوكارهای ترويج و نهادينه1/4

 هاهای علميه و نقش الگويی معلمان و اصالح روشگيری از ظرفيت حوزهبا تأكيد بر بهره« )عج(

 4 -1مندرج در یهایژگيوای و عه تعهد سازمانی و اخالق حرفهبا تأكيد بر توس ،خدمت ضمن یهادوره ژهيوبه  ،انسانی منابع های تربيت و توانمندسازیتوسعه برنامه  -42 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 منابع انسانی   تأمينو  معلمتيترب زير نظام مربوطه 4

 (امور تربيتی یهاتيفعال و توسعهمعاونت برنامه ريزی   -اجتماعی یهابيآساز  یريشگيو پ مشاوره  -معاونت پرورشی و فرهنگی )اداره كل امور تربيتی واحد مسئول در حوزه 3

 دانشگاه فرهنگيان  -ريزی آموزشیسازمان پژوهش و برنامه  -التيو تشك یامور اداراداره كل   -ريزی و توسعه منابعمعاونت برنامه و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهفني و  كاردانش و متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال تحصيلی 45 كتاب    هااستانبا مشاركت  روهاين ازين موردپرورشی و...   -محتوای تربيتی و چاپتوليد  8 -1

 تابستان 4 راهنما   يكی و الكترونحضوری  صورتبهی آموزشی  ضمن خدمت هادورهتدوين راهنمای اجرای  8 -2

3- 8 
يكی در راستای  ارتقاء  و و الكترونحضوری  صورتبهی آموزشی  ضمن خدمت هادورهو  هاكارگاه

 زندگی و سبکدرس تفكر  رانيو دبی نيروی انسانی حوزه پرورشی و فرهنگی سازتوانمند
 طول سال تحصيلی 04444 نيروی انسانی  

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
 یهادورهمنابع مالی برای اجرای  تأمينورد نياز نيروها مالی: م موضوعات باكدهای جديد  اختصاص وتصويب   -اجرايی: تعيين  -هااستانراهنما به  و ارسالتصويب   -حقوقی: تهيه

  وپرورشآموزش وحوزه  یهایهمكار دفتر واجرايی: همكاری دانشگاه فرهنگيان     -برگزاری دوره تربيت مدرس ميانی منظوربههزينه  تأمين  -مناطق سطح درحضوری 

 سنجی از مخاطبين نظر   -بازديد ميدانی  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 هاگيری از نقش الگويی معلمان و اصالح روشا تأكيد بر بهرهبروحيه جهادی و انتظار   -امر به معروف و نهی از منكر  -تبرّاتولی و  یتمداريوالسازی فرهنگ ترويج و نهادينه در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11

 

 



                             

 

33 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 فصيلي چارچوب / شناسنامه ت 

 شرح عنوان  رديف

 های دختران و پسران و مناطق مختلف كشورها و ويژگیمناسب با توجه به تفاوت تيفيباكهای تعليم و تربيت و بسط عدالت در برخورداری از فرصت تأمين  -5 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 هينه و اثربخش منابع انسانی و توزيع عادالنه آن در سراسر كشورب یريكارگبهه ساماندهی و  0/5 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3
های شاخص اساس بر ،محور كشور های مديريتی و مكانانسانی و اتصال آن به ساير سامانه طراحی و استقرار پايگاه جامع اطالعاتی و سامانه يكپارچه و كارآمد مديريت منابع  -41

 مصوب

 انسانی منابع تأمين و معلمتيترب زير نظام مربوطه 4

 (امور تربيتی یهاتيفعال و توسعهمعاونت برنامه ريزی   -اجتماعی یهابيآساز  یريشگيو پ مشاوره  -معاونت پرورشی و فرهنگی )اداره كل امور تربيتی واحد مسئول در حوزه 3

 التيو تشك یامور اداراداره كل   -ريزی و توسعه منابعنت برنامهمعاو و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 نوآوري(بر خالقيت و  ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 
مشكالت و  بر اساسصورت نياز بروز رسانی  در بررسی شيوه نامه ساماندهی و بخشنامه ترميم نيرو و

 كمبود نيروی پرورشی
 تابستان 4 شيوه نامه  

 تابستان 51954 نيروی پرورشی   پرورشی و مراكزنواحی مدارس   -مناطق  -هااستان در سطحنيروهای پرورشی  هیدسازمان 8 -2

 طول سال تحصيلی 2 رشته   مشاوره و رشته امور تربيتیمستقل برنامه ريزی   یهارشتهايجاد  8 -3

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
نيروی انسانی: اختصاص سهميه كافی به   -مصوبه مجلس شورای اسالمی  وپرورشآموزش وزارت درآئين نامه اجرايی قانون احيای معاونت پرورشی  2ماده مفاددن حقوقی: اجرايی نمو

 اجرايی: همكاری دانشگاه فرهنگيان    - 20 ماده و 4ماده  استخدام درجذب نيروهای پرورشی 

 ترل اختصاص نيرو به مدارس از طريق سامانه سرا و سامانه بكفاكن ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 بهينه و اثربخش منابع انسانی و توزيع عادالنه آن یريكارگبه در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11

 



                             

 

34 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي 

 شرح عنوان  رديف

 ها ها و روشری و بازمهندسی ساختارها و رويهه بازنگ24 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 (سال آينده 54سامانه آمايش سرزمين و تحوالت جمعيتی )ناظر به  بر اساسيابی مدارس ه استقرار نظام مكان2/24 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 وری با رويكرد مدارس متوسط و بزرگو افزايش بهره هاآنمنظور تجميع به موجود آموزشیساماندهی فضاهای   -41 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 تجهيزات و فناوری  -فضا تأمين زير نظام مربوطه 4

 (امور تربيتی یهاتيلفعا و توسعهمعاونت برنامه ريزی   -اجتماعی یهابيآساز  یريشگيو پ مشاوره  -معاونت پرورشی و فرهنگی )اداره كل امور تربيتی واحد مسئول در حوزه 3

 سازمان نوسازی،توسعه و تجهيز مدارس  -التيو تشك یامور اداراداره كل   -ريزی و توسعه منابعمعاونت برنامه و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 
 مراكز و هاهسته  -هااردوگاه  -هاكانون  -هادارالقرآنفضاهای حوزه معاونت پرورشی اعم از  دهیسازمان

 مشاوره
 تابستان 2929 فضا  

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
كل  اداره و رتعتنماز   -همكاری اداره كل قران  -بكفا جهت ثبت مشخصات كامل فضاهای پرورشی سامانه درايجاد سازوكار الزم    -التيتشك و یادار امورهمكاری اداره كل 

 پرورشی یفضاها واردويی   -هنری  -فرهنگی

 تهيه شده یهابرگنمون  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 سامانه آمايش سرزمين و تحوالت جمعيتی بر اساسيابی مدارس مكان در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11

 



                             

 

33 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي 

 شرح ان عنو رديف

 و تربيتی در نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی آموزشیمديريت راهبردی   -ه ارتقاء و بهبود مستمر كيفيت نظام كارشناسی22 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 در آموزش و پرورش ربطذیهای آينده پژوهانه و اجرای آن با هماهنگی دستگاههای نگر در آموزش و پرورش و تدوين برنامهه ايجاد مطالعات راهبردی آينده1/22 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3
سازمانی( تا ون و برونپرورش با استفاده از ظرفيت مراكز علمی و پژوهشی )درونگر در حوزه آموزشكارهای مناسب برای تدوين و اجرای مطالعات راهبردی آيندهوطراحی ساز  -45

 پايان سال اول برنامه ششم توسعه

 پژوهش و ارزشيابی   زير نظام مربوطه 4

 (امور تربيتی یهاتيفعال و توسعهمعاونت برنامه ريزی   -اجتماعی یهابيآساز  یريشگيو پ مشاوره  -معاونت پرورشی و فرهنگی )اداره كل امور تربيتی واحد مسئول در حوزه 3

 التيو تشك یامور اداراداره كل   -ريزی و توسعه منابعمعاونت برنامه و واحدهاي همکار هاهحوز 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* *        

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكه  با ي  ذيل برنامهاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال تحصيلی 6 قطب   امور تربيتیكشوری رؤسای ادارات  گانهشش هایقطبتشكيل و فعال سازی  8 -1

2- 8 
 وتفكر  درس وپرورشی  هایفعاليتآموزشی  هایگروهكشوری  گانهشش هایقطبتشكيل و فعال سازی 

 زندگی  سبک
 طول سال تحصيلی 6 قطب  

 طول سال تحصيلی 4 شورا   ی پرورشی و تربيتیهاتيفعالشورای ايده پردازی  ليتشك 8 -3

 جلسات قطب ليتشك در هااستاناجرايی: همكاری مديران كل   -منابع مالی تأمينمالی:   -هااستانه ب و ارسالحقوقی: تهيه شيوه نامه  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 جلسات قطب مصوبات ودريافت گزارش   -قطب  جلسات درشركت   -تهيه شده  یهابرگنمون  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 های آينده پژوهانه و اجرای آنين برنامهتدو در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11

 



                             

 

36 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي 

 شرح عنوان رديف

 های نظام تعليم و تربيت رسمی عمومیو ظرفيت هاتيباقابلعفاف و حجاب متناسب   -ترويج و تعميق فرهنگ حيا  -1 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 آموزانتربيتی در كليه سطوح تحصيلی برای افزايش سالمت جسمی و روحی دانش ، ایائه خدمات مشاورهه ار0/1 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 آموزانای از دوره ابتدايی تا پايان دوره متوسطه دوم در حوزه سالمت جسمی و روحی دانشارائه خدمات جامع مشاوره  -46 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 تربيتی راهبری و مديريت ظام مربوطهزير ن 4

 اجتماعی یهابيآسو مراقبت در برابر  مشاوره  -امور تربيتیاداره كل   -ی و فرهنگیمعاونت پرورش واحد مسئول در حوزه 3

 مركز برنامه ريزی منابع انسانی و فن آوری اطالعات  -معاونين آموزشی و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه ستانا ستاد

* * *  * * * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد ائياقتض الزامي )فصل /ماه(

 نيمه دوم  54444 رابط هسته *  مشاوره در  مدارس فاقد مشاور یهاهستهطرح رابطان  8 -1

 نيمه دوم  424444 كاركنان مدرسه   كاركنان مدرسه یامشاورهتوانمند سازی و گسترش نقش  8 -2

 نيمه دوم  4444444 دانش آموز *  زندگی گانهده یهامهارت آموزش 8 -3

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
پيش بينی تمهيدات الزم در خصوص اجرای مطلوب طرح و استفاده مطلوب از پتانسيل نيروی انسانی حوزه مشاوره  در   -اجرايی یهاتيفعالو  هابرنامهحقوقی  موانعپيگيری و رفع 

  هاطرحاجرای 

 عملکرد  ي ارزيابيهاشاخص 10
نتيجه گيری و انعكاس  به واحد   -جمع بندی    -تكميل  -بر روند اجرای طرح و ارزشيابی نهايی  از طرح  . تدوين فرم نظر خواهی در خصوص اجرای طرح  یو كمنظارت پايش كيفی 

 مربوطه

 آموزان انشد روحی و جسمی افزايش سالمت در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11

 

 



                             

 

37 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 های نظام تعليم و تربيت رسمی عمومیو ظرفيت هاتيباقابلعفاف و حجاب متناسب   -ترويج و تعميق فرهنگ حيا  -1 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 آموزانتی در كليه سطوح تحصيلی برای افزايش سالمت جسمی و روحی دانشه تربي ایه ارائه خدمات مشاوره0/1 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 وپرورشآموزشآموزان در سالمت جسمی و روحی دانش ای در حوزهطراحی و اجرای  نظام ارجاع خدمات مشاوره  -40 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 تربيتی راهبری و مديريت زير نظام مربوطه 4

 اجتماعی یهابيآسو مراقبت در برابر  مشاوره  -امور تربيتیاداره كل   -ی و فرهنگیمعاونت پرورش واحد مسئول در حوزه 3

 مركز برنامه ريزی منابع انسانی و فن آوری اطالعات  -معاونين آموزشی و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول تدايي دوماب ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *  * * * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 055 هسته/مركز   استان یشناختروانو مراكز مشاوره و خدمات  مشاوره مناطق یهاهستهطرح تقويت  8 -1

 نيمه دوم  54 هسته/مركز   بزرگ هایرشه و مناطق در ایمشاوره مستقل مركز به وابسته مشاوره هسته  ارتقاء 8 -2

 طول سال 444 دانش آموزدرصد   * ارجاع و درمان  -شناسايی(ادنم ملی طرح)آموزاندانش اجتماعی یهامراقبت نظام 8 -3

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
وره  در پيش بينی تمهيدات الزم در خصوص اجرای مطلوب طرح و استفاده مطلوب از پتانسيل نيروی انسانی حوزه مشا  -اجرايی یهاتيفعالو  هابرنامهحقوقی  موانعپيگيری و رفع 

  هاطرحاجرای 

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
نتيجه گيری و انعكاس  به واحد   -جمع بندی    -تكميل  -بر روند اجرای طرح و ارزشيابی نهايی  از طرح  . تدوين فرم نظر خواهی در خصوص اجرای طرح  یو كمنظارت پايش كيفی 

 مربوطه

 آموزانافزايش سالمت جسمی و روحی دانش راهکار سند تحولدر تحقق  برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11

 

 



                             

 

38 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي 
 شرح عنوان رديف

 هاها و روشه بازنگری و بازمهندسی ساختارها و رويه24 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
  -بااستعدادهاهای مورد نياز حال و آينده كشور متناسب ها و حرف و مهارترشته یسوبهآموزان هدايت دانش منظوربهتعداديابی ه طراحی و استقرار جامع هدايت تحصيلی و اس1/24

 های آنانمندی و توانايیعالقه

 آموزانگانه تربيتی برای كشف استعدادهای دانشهای ششی و متوسطه در ساحتابتداي  ،دبستانیيشپتدوين برنامه جامع استعداديابی در دوره   -40 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 تربيتی راهبری و مديريت زير نظام مربوطه 4

 اجتماعی یهابيآسو مراقبت در برابر  مشاوره  -امور تربيتیاداره كل   -ی و فرهنگیمعاونت پرورش واحد مسئول در حوزه 3

 جوان پژوهاندانشمركز ملی پرورش استعدادهای درخشان و    -معاونين آموزشی  -نابعم توسعه وبرنامه ريزی  ت معاون و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 4 پروژه   تدوين نظام جامع استعداد يابی 8 -1

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
پيش بينی تمهيدات الزم در خصوص اجرای مطلوب طرح و استفاده مطلوب از پتانسيل نيروی انسانی حوزه مشاوره  در اجرای   -اجرايی یهاتيفعالو  هابرنامهحقوقی  موانع پيگيری و رفع

  هاطرح

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
نتيجه گيری و انعكاس  به واحد   -جمع بندی    -تكميل  -. تدوين فرم نظر خواهی در خصوص اجرای طرح بر روند اجرای طرح و ارزشيابی نهايی  از طرح   یو كمنظارت پايش كيفی 

 مربوطه

 های آنانمندی و توانايیعالقه  -بااستعدادهاناسب های مورد نياز حال و آينده كشور متها و حرف و مهارترشته یسوبهآموزان هدايت دانش منظوربهاستعداديابی  در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11

 



                             

 

32 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي 
 شرح عنوان رديف

 هاها و روشه بازنگری و بازمهندسی ساختارها و رويه24 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
  -بااستعدادهاهای مورد نياز حال و آينده كشور متناسب ها و حرف و مهارترشته یسوبهآموزان هدايت دانش منظوربهديابی ه طراحی و استقرار جامع هدايت تحصيلی و استعدا1/24

 های آنانمندی و توانايیعالقه

 ربطذیهای ها متناسب با آمايش سرزمين با مشاركت دستگاهبرای انتخاب و توسعه متوازن رشته آموزان در پايه نهمتدوين و استقرار نظام جامع هدايت تحصيلی دانش  -49 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 تربيتی راهبری و مديريت زير نظام مربوطه 4

 اجتماعی یهابيآسو مراقبت در برابر  مشاوره  -امور تربيتیاداره كل   -ی و فرهنگیمعاونت پرورش واحد مسئول در حوزه 3

 معاونين آموزشی حدهاي همکارو وا هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *    *   

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  ين (هدف كمي  )  مع نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 نيمه دوم  1444444 دانش آموز  * تحصيلی هدايت یهابرگ نمون و یامشاوره یهاآزمون 8 -1

 نيمه دوم  021 مناطق   مشاغل معرفی هفته برگزاری 8 -2

 .(نيروي انساني و.. –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
پيش بينی تمهيدات الزم در خصوص اجرای مطلوب طرح و استفاده مطلوب از پتانسيل نيروی انسانی حوزه مشاوره  در اجرای   -اجرايی یهاتيفعالو  هابرنامهحقوقی  موانعپيگيری و رفع 

  هاطرح

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
نتيجه گيری و انعكاس  به واحد   -جمع بندی    -تكميل  -نهايی  از طرح  . تدوين فرم نظر خواهی در خصوص اجرای طرح بر روند اجرای طرح و ارزشيابی  یو كمنظارت پايش كيفی 

 مربوطه

 های آنانمندی و توانايیعالقه  -بااستعدادهاو آينده كشور متناسب های مورد نياز حال ها و حرف و مهارترشته یسوبهآموزان هدايت دانش منظوربهاستعداديابی  در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11



                             

 

40 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي 

 شرح عنوان رديف

 هاها و روشه بازنگری و بازمهندسی ساختارها و رويه24 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
  -بااستعدادهاهای مورد نياز حال و آينده كشور متناسب ها و حرف و مهارترشته یسوبهآموزان هدايت دانش منظوربهحصيلی و استعداديابی ه طراحی و استقرار جامع هدايت ت1/24

 های آنانمندی و توانايیعالقه

 ربطذیی هادستگاهدر تعامل با  آموزانازهای حال و آينده جامعه و هدايت تحصيلی دانشپژوهانه برای شناسايی نيپايش مستمر مطالعات آينده  -24 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 تربيتی راهبری و مديريت زير نظام مربوطه 4

 اجتماعی یهابيآسو مراقبت در برابر  مشاوره  -امور تربيتیاداره كل   -ی و فرهنگیمعاونت پرورش واحد مسئول در حوزه 3

 سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی  -معاونت آموزش متوسطه همکارو واحدهاي  هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 وآوري(بر خالقيت و ن ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 تابستان و پاييز 6 پروژه   اثربخشی فرايند هدايت تحصيلی ازارزيابی  8 -1

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
پيش بينی تمهيدات الزم در خصوص اجرای مطلوب طرح و استفاده مطلوب از پتانسيل نيروی انسانی حوزه مشاوره  در اجرای   -اجرايی یهاتيفعالو  اهبرنامهحقوقی  موانعپيگيری و رفع 

  هاطرح

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
نتيجه گيری و انعكاس  به واحد   -جمع بندی    -تكميل  -در خصوص اجرای طرح  بر روند اجرای طرح و ارزشيابی نهايی  از طرح  . تدوين فرم نظر خواهی یو كمنظارت پايش كيفی 

 مربوطه

 های آنانمندی و توانايیقهعال  -بااستعدادهاهای مورد نياز حال و آينده كشور متناسب ها و حرف و مهارترشته یسوبهآموزان هدايت دانش منظوربهاستعداديابی  در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11

 



                             

 

41 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي 

 شرح عنوان رديف

 هاها و روشه بازنگری و بازمهندسی ساختارها و رويه24 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
های مشاوران متخصص برای ايفای وظايف تخصصی در تمام پايه یريكارگبهفزايش نقش معلمان در اين زمينه و ه استقرار نظام راهنمايی و مشاوره تربيتی مبتنی بر مبانی اسالمی و ا1/24

 تحصيلی

 راجع تخصصیتدوين برنامه جامع راهنمايی و مشاوره تربيتی  از دوره ابتدايی تا پايان دوره متوسطه  با مشاركت معلمان و م  -24 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 تربيتی راهبری و مديريت زير نظام مربوطه 4

 اجتماعی یهابيآسو مراقبت در برابر  مشاوره  -امور تربيتیاداره كل   -ی و فرهنگیمعاونت پرورش واحد مسئول در حوزه 3

 سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی  -معاونت آموزش متوسطه و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 جراسطح ا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد قتضائيا الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 4 پروژه   سيستمی و جامع صورتبه یامشاوره یهاتيفعالنظام جامع و تجميع و توسعه  و اجرای بيتصو - تدوين 8 -1

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
استفاده مطلوب از پتانسيل نيروی انسانی حوزه مشاوره  در   - ش بينی تمهيدات الزم در خصوص اجرای مطلوب طرح پي -اجرايی  هایيتفعالو  هابرنامه حقوقی موانعپيگيری و رفع 

  هاطرحاجرای 

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
نتيجه گيری و انعكاس  به واحد   -جمع بندی    -ميلتك  -بر روند اجرای طرح و ارزشيابی نهايی  از طرح  . تدوين فرم نظر خواهی در خصوص اجرای طرح  یو كمنظارت پايش كيفی 

 مربوطه

 لیهای تحصيمشاوران متخصص برای ايفای وظايف تخصصی در تمام پايه یريكارگبه   -نظام راهنمايی و مشاوره تربيتی مبتنی بر مبانی اسالمی در افزايش نقش معلمان  در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11



                             

 

42 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي 

 شرح عنوان رديف

 هاها و روشه بازنگری و بازمهندسی ساختارها و رويه24 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
های مشاوران متخصص برای ايفای وظايف تخصصی در تمام پايه یريكارگبهينه و ه استقرار نظام راهنمايی و مشاوره تربيتی مبتنی بر مبانی اسالمی و افزايش نقش معلمان در اين زم1/24

 تحصيلی

 های  تربيتی حين آموزشدر مشاوره هاآنها برای مداخله در تمامی دوره های آموزشی ويژه معلمانتدوين بسته  -22 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 تربيتی مديريت راهبری و زير نظام مربوطه 4

 اجتماعی یهابيآسو مراقبت در برابر  مشاوره  -امور تربيتیاداره كل   -ی و فرهنگیمعاونت پرورش واحد مسئول در حوزه 3

 مركز برنامه ريزی منابع انسانی و فن آوری اطالعات  -معاونين آموزشی و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول ياندبستشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 ت(مقدار )كمي سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال  4 عنوان كتاب   یاو مشاوره راهنمايی یهاتيو فعال هابرنامه كتاب و ارسال و چاپ بازبينی 8 -1

 طول سال 4 عنوان كتاب   كشور شغلی اطلس جامع كتاب نيو تدو تهيه 8 -2

 طول سال 44 عنوان كتاب   اخالقی فضايل كتب چاپ و بازبينی 8 -3

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
پيش بينی تمهيدات الزم در خصوص اجرای مطلوب طرح و استفاده مطلوب از پتانسيل نيروی انسانی حوزه مشاوره  در اجرای   -اجرايی یهاتيفعالو  هابرنامهحقوقی  موانعپيگيری و رفع 

  هاطرح

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
نتيجه گيری و انعكاس  به واحد   -جمع بندی    -تكميل  -وند اجرای طرح و ارزشيابی نهايی  از طرح  . تدوين فرم نظر خواهی در خصوص اجرای طرح بر ر یو كمنظارت پايش كيفی 

 مربوطه

 های تحصيلیمشاوران متخصص برای ايفای وظايف تخصصی در تمام پايه یريكارگبه   -بانی اسالمی نظام راهنمايی و مشاوره تربيتی مبتنی بر مدر افزايش نقش معلمان  در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11

 



                             

 

43 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي 

 شرح عنوان رديف

 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1
اجتماعی در سطح محلی و ملی   -فرهنگی  -های دينیكشور در عرصه آموزان در رشد و تعالیافزايش مشاركت نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی و مدرسه و معلمان و دانش  -0

 اجتماعی و معنوی  ،فرهنگی  ،نهاد مولد سرمايه انسانی عنوانبه

 اهداف فرهنگی و اجتماعی ژهيوبهرشد و تعالی كشور سازمان فراگير و نيروی اثرگذار در خدمت اهداف  عنوانبهارتقاء و تغيير نگرش به آموزش و پرورش   -ه اصالح 4/0 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 های اجتماعیسازی و كاهش آسيبهای اجتماعی و فرهنگی برای مصونوپرورش در عرصهها و ايجاد سازوكارهای الزم جهت حضور مؤثر آموزشبازنگری اهداف و مأموريت  -21 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 راهبری و مديريت  تربيتی مربوطهزير نظام  4

 اجتماعی یهابيآسمعاونت مراقبت در برابر –اجتماعی  یهابيآسمشاوره و مراقبت در برابر   -امور تربيتیاداره كل  واحد مسئول در حوزه 3

 سازمان بهزيستی –شورای اجتماعی وزارت كشور  –ستاد مبارزه با مواد مخدر   -انجمن اولياء و مربيان   -ادارات كل زيرمجموعه معاونت پرورشی و فرهنگی و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *  * * * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 
       مراقبت از خود(  -یامقابله یهامهارت  -آموزش پيشگيری رشد مدار )طرح مدارس عاری از خطر

 ابتدايی (  -متوسطه اول -تحصيلی متوسطه دوم یهادوره)
 طول سال تحصيلی 60214 مدرسه  *

 طول سال تحصيلی 44110 مدرسه *  كاركنان مدارس (  -والدين  -توانمند سازی دانش آموزان متوسطه دوم ) دانش آموزان 8 -2

 سال تحصيلی طول 45400 مدرسه *  كاركنان مدارس(  -والدين  -توانمند سازی دانش آموزان متوسطه اول ) دانش آموزان 8 -3

4- 8 
  -خود مراقبتی به دانش آموزان دوره ابتدايی دوم) دانش آموزان یهامهارتتوانمند سازی و آموزش 

 كاركنان مدارس(  -والدين

 طول سال تحصيلی 40444 مدرسه * 

 طول سال تحصيلی 124 كالس *  همكاری خانه و مدرسه برای پيشگيری )دوره  ابتدايی اول ( 8 -3

 طول سال تحصيلی 464 كالس *  سال )دوره ابتدايی دوم( 44 -41برنامه تقويت بنيان خانواده برای والدين و نوجوانان  8 -6

 طول سال تحصيلی 02 كالس *  تاب آوری و بازی )دوره ابتدايی اول(  -برنامه مديريت كالس  8 -7

 طول سال تحصيلی 0524 مدرسه *  سطه اول ()پايه نهم(اجتماعی دانش آموزان )دوره متو  -توانمند سازی روانی 8 -8



                             

 

44 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 طول سال تحصيلی 056 پروژه   یامدرسهدانش آموزی و ابتكارات  یهاتيخالقجشنواره نوجوان سالم در دو بخش  8 -2

 طول سال تحصيلی 11444 مدرسه *  نمايشگاه سيار پيشگيری ) مدارس متوسطه اول و دوم ( 8 -10

 آبان ماه 056 پروژه   اجتماعی یهابيآسهفته مبارزه با اعتياد و مراسم  8 -11

 طول سال تحصيلی 440411 مدرسه *  راهنمای آموزش پيشگيری و منابع كمک آموزشی یهانامهتوزيع درس  8 -12

 سال تحصيلیطول  60214 مدرسه  * تحصيلی( یهادورهمدارس مراقب ) با رويكرد پيشگيری اجتماع محور ()كليه  8 -13

 طول سال تحصيلی 021 منطقه   اجتماعی دانش آموزان در معرض خطر  -روانی یهاتيحماتوانمند سازی و   -مداخالت آموزشی 8 -14

13- 8 

اجتماعی و رفتارهای پر خطر با رويكرد  یهابيآسخدمات توانمند سازی و حمايتی در زمينه پيشگيری از 

بافت  -مناطق حاشيه نشين -عشاير  -شبانه روزی یهاخوابگاهم التوجه ) تاب آوری به دانش آموزان الز

 بحران( مبدأمناطق مرزی و مناطق  -مناطق محروم -های فرسوده

 طول سال تحصيلی 12 پروژه  

 طول سال تحصيلی 44444 كالس *  طرح مشاركت اجتماعی دانش آموزان دوره متوسطه اول )پايه هشتم( 8 -16

 طول سال تحصيلی 66444 مدرسه  * ن ياريگران زندگیكانو 8 -17

 مهر و آبان 056 پروژه   گراميداشت هفته بهداشت روان 8 -18

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

  -بسترهای مناسب حقوقی جاديو احل قانونی تشكيل صندوق حمايتی عقد تفاهم نامه فی مابين وزارت آموزش و پرورش و ستاد مبارزه با مواد مخدر و شورای اجتماعی كشور و انجام مرا

ی مذكور با هابرنامهآموزشی تربيت  مربی جهت اجرای طرح و  یهاكارگاهبرگزاری  -قانونی و حاكميتی و رفع موانع قانونی جهت انجام كليه مراحل پيشگيری از جمله  مداخالت و ...

آموزشی و بهره گيری از نيروهای  یهاطيمحرفتارهای پر خطر و اعتياد در   -اجتماعی یهابيآسيروی متعهد و متخصص در زمينه پيشگيری از نياز به ن -توجه به افزايش نرخ پوشش

 تربيت مربيان مرتبط با آموزش طرح مشاركت اجتماعی دانش آموزان با همكاری سازمان بهزيستی  -درون و برون سازمانی مرتبط 

 بي  عملکردي ارزياهاشاخص 10
نتيجه گيری و انعكاس  به واحد   -جمع بندی    -تكميل  -بر روند اجرای طرح و ارزشيابی نهايی  از طرح  . تدوين فرم نظر خواهی در خصوص اجرای طرح  یو كمنظارت پايش كيفی 

 مربوطه

 سازمان فراگير و نيروی اثرگذار در خدمت اهداف رشد و تعالی كشور عنوانبهورش تغيير نگرش به آموزش و پر در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11



                             

 

43 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي 

 شرح عنوان رديف

 های انقالب اسالمیتقويت اعتقاد و التزام به ارزش  -تعميق تربيت و آداب اسالمی  -2 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 های فرهنگی و تربيتی مدارسهای كيفی برای ارزيابی فعاليته استانداردسازی و تدوين شاخص0/2 حولشماره و متن  راهکار سند ت 2

 (ت اجتماعي ، نشاط اجتماعي/ تربي) بسته تحولي های مصوبصورت ساالنه بر اساس شاخصيتی مدارس بهو ترب یفرهنگ یهاتيفعالرصد و ارزشيابی مستمر    -0ادامه  (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 پژوهش و ارزشيابی زير نظام مربوطه 4

 عترت و نماز  -اداره كل قرآن   -اجتماعی هایآسيب برابر در مراقبت معاونت–اجتماعی  یهابيآسمشاوره و مراقبت در برابر   -امور تربيتیاداره كل  واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
ستاد مبارزه با مواد مخدر    -انجمن اولیاء و مربیان   -آ.پ استثنایی  -ایثارگران  و دفتر امور شاهد –اطالعات  یو فناورمنابع انسانی  یزیرمرکز برنامه   -معاونین آمورشی - مطالعات پژوهشگاه  - شسنج مركز

نیروی انتظامی جمهوری  -ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( -کمیته امداد امام )ره(  -سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورسازمان بهزیستی   -وزارت کار   -وزارت بهداشت –شورای اجتماعی وزارت کشور 

 ن صدا و سیماسازما  -سازمان هالل احمر  -دانشگاه شهید بهشتی  -یبخشتواندانشگاه علوم بهزیستی و  -معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه -اسالمی ایران

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *  * * * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال تحصيلی 49160 مدرسه  * نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان )نماد( 8 -1

 طول سال تحصيلی 4 پروژه   رصد و ارزشيابی مستمر نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان )نماد(  )معاونت پرورشی و فرهنگی( 8 -2

هااستانعترت و نماز   -قرآن  یهاتيفعالارزيابی و عملكرد  8 -3  مهر تا شهريور 24 استان   

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

: مساعدت در فراهم سازی بسترهای  ژهيوبه. باشدیمعضو ائتالف  یهاسازماننهادها و   -هاهخانو با تعهدات مشترك كليه اعضای ائتالف و تعهدات اختصاصی هر يک از وزارت  4144لغايت  4195مدت اجرای سند ائتالف نماد از سال 

نياز به  -مراقبت اجتماعی دانش آموزان آموزشی تربيت سفيران و ارزيابان و مديران مورد نظام یهاكارگاهتمهيد مقدمات و برگزاری  -باشدمیقانونی و حاكميتی اجرای تصميمات و راهكارهای اساسی از تعهدات قوه قضاييه   -حقوقی

و بهره  یابرنامهرح و اجتماعی در سطح مناطق و مدارس كه به علت عدم وجود اين نيرو در سطح مناطق و مدارس از خريد خدمات و آموزش دادن نيرو برای اجرای هر ط هایآسيبوجود نيروی متخصص و متعهد  در حوزه پيشگيری از 

و  تأمين  -40/6/4195تاريخ  445044/544عترت و نماز به شماره   -كنونی اداره كل قرآن یهاتيفعالپايدار ماندن كليات شيوه نامه   -.گرددیمون سازمانی و برون سازمانی مرتبط با اين حوزه كاری استفاده گيری از نيروهای در

 تهای جديد اطالعات و ارتباطاناوریاستفاده از ف  -هاتيفعالبه روز رسانی شيوه نامه  -تخصيص اعتبارات الزم

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

اجتماعی و  هایآسيبدارات مراقبت در برابر تشكيل تيم ارزيابی نماد مشتمل بر نيروهای درون سازمانی و برون سازمانی ) اعضاء ائتالف نماد( جهت ارزيابی سفيران نماد و مديران و ا

تاريخ  445044/544عترت و نماز به شماره   -كنونی اداره كل قرآن یهاتيفعالابالغ شده شيوه نامه  یهافرم  -ارزيابی طراحی شده یهابا فرمكارشناسان مناطق تحت پوشش  

 سامانه ارزيابی عملكرد -40/6/4195

 ی مدارسهای فرهنگی و تربيتفعاليت كيفی ارزيابی در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11



                             

 

46 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي 

 شرح عنوان رديف

 های انقالب اسالمیتقويت اعتقاد و التزام به ارزش  -تعميق تربيت و آداب اسالمی  -2 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 ...مساجد و  ژهيوبههای برون مدرسه فرصت اردوها و فعاليت  ،كتابخانه ،ی اطالعات و ارتباطاتشبكه مل ،آموزشیمنابع   ،های درسیبرنامه ه استفاده از ظرفيت0/2 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 (.بقاع متبركه و .. -مساجد  -)اردوها یامدرسهبرون  یهاتيفعالبازطراحی   -12 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 برنامه درسی زير نظام مربوطه 4

 عترت و نماز  -اردوها و فضاهای پرورشی / اداره كل قرآن   -اداره كل فرهنگی و هنری حوزه واحد مسئول در 3

 نيروی مقاومت بسيج و سپاه پاسداران -سازمان بسيج سازندگی  -يت آستان قدس رضویتول -سازمان بسيج دانش آموزی  -سازمان نوسازی  - یردولتيغسازمان مدارس و مراكز   -آموزشی هایمعاونت  -معاونت تربيت بدنی و سالمت  -سازمان دانش آموزی و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *  * * * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأك ي  ذيل برنامه  باهاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 
توانمند سازی دانش آموزان در  -تربيت مربی  -طرح جامع تحول در نظام اردوهای  دانش آموزی )تربيت مدرس

  یامدرسهو  یامنطقه  -استانی  -ويژه در سطوح كشوری برگزاری اردوهای  -مديريت بحران
 طول سال 44444 مربی -دانش آموز  

 طول سال 464454 نفر روز *  برگزاری اردوی دانش آموزان زيارت اولی 8 -2

 طول سال 644444 نفر روز *  برگزاری اردوی راهيان نور 8 -3

 طول سال 44904424 نفر روز *  طرح هجرت و اردوهای جهادی  -شميم نوراردوهای  -برگزاری اردوهای دانش آموزی  8 -4

 تابستان  11444 مركز *  تابستانی  یهاگاهيپاتشكيل  8 -3

 طول تابستان 1444444 نفر برنامه *  تابستانی یهاگاهيپاآموزان  در جذب حداكثری دانش 8 -6

 آبان تا ارديبهشت 00 درصد *  های تكليف مدارس در مساجد و بقاع متبركهاری جشنآشنايی دانش آموزان با احكام دينی و برگز 8 -7

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

مورخ  91004دستورالعمل اردوهای دانش آموزی به شماره   -(964عالی آموزش و پرورش)جلسه آيين نامه اردوهای دانش آموزی توسط شورای   -آيين نامه اجرايی مدارس 440شورای عالی انقالب فرهنگی و ماده   - 5/42/02مورخ  511 جلسه مصوبه

 یهاتيفعالپايدار ماندن كليات شيوه نامه  -ور خيريه و اوقافسازمان ام نماز وبرون سازمان )ستاد مركزی اقامه  یهادستگاهمشترك با  یهانامهتهيه و تنظيم تفاهم  -شورای عالی آموزش و پرورش  464تابستانی مصوب جلسه  یهاتيفعالآيين نامه   -20/5/90

تيد مجرب در برگزاری دعوت از اسا  -شناسايی مراكز آموزشی و پرورشی در برگزاری اردوهای دانش آموزی  -مرتبط  یهانامهو شيوه  هادستورالعملتدوين و ابالغ   -40/6/4195تاريخ  445044/544عترت و نماز به شماره   -كنونی اداره كل قرآن

 آزاد گزينش شده و استاد كاران  ،سيالتدرحقنيروهای  ،دوره ديده آموزشی اردو مندعالقهفرهنگيان   ،معاونين و مربيان پرورشی ،مديران -ابالغی یهادستورالعملسطوح ومقاطع بادر نظر گرفتن  تماماردوهای دانش آموزی در یو برگزارآموزشی  یهاكارگاه

                                                                                                                                                                                                                                           ان                                                                                                                           گزارش مستند و آمار و بازديد ميد  -ارزيابی در تمامی سطوح  یهابرگنمون   -سامانه كنترل اردوهای دانش آموزی  -ايجاد و راه اندازی  سامانه پايش -بازديد ميدانی و متمركز حوزه ستادی  -  یابيو ارزبرای  بازديد  هااستان یهاقطباستفاده از ظرفيت  ي ارزيابي  عملکردهاخصشا 10

 آموزانروايی و عقالنی در دانش  -معاد و واليت و انتظار با رويكرد قرآنی اعتقاد به توحيد و ژهيوبهمذهبی برای تقويت معرفت و باور به معارف الهی  هایكانون استفاده از ظرفيت در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11



                             

 

47 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 تی در تعليم و تربيت رسمی عمومیو بخش عمومی و غيردول مؤثره جلب مشاركت اركان سهيم و 9 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 حولشماره و متن  راهکار سند ت 2
مشاركت پذيری و مشاركت جويی در جامعه و در  ،برای بسط فرهنگ نيكوكاری و تعاون  ،ه ايجاد تسهيالت قانونی و سازوكارهای تشويقی و انگيزشی الزم اعم از مادی و معنوی4/9

 و برگزاری اردوهای جهادی آموزشیهای جالت و رسانهم  ،های درسیهای دينی با تأكيد بر استفاده مناسب از ظرفيت كتابآموزان با الهام از آموزهبين دانش

 اردوهای جهادی مؤثربرگزاری مفيد  و  های زندگی برایتقويت آموزش مهارت های بسط فرهنگ نيكوكاری و تعاون در قالبتدوين برنامه  -25 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 يتیراهبری و مديريت ترب زير نظام مربوطه 4

 اردوها و فضاهای پرورشی( -معاونت پرورشی و فرهنگی )اداره كل فرهنگی و هنری  واحد مسئول در حوزه 3

 ها و واحدهاي همکارحوزه 6

سازمان بسيج  -زمان نوسازی سا  - یردولتيغسازمان مدارس و مراكز   -آموزشی هایمعاونت  -معاونت تربيت بدنی و سالمت -اداره كل قرآن نماز و عترت  -سازمان دانش آموزی

     وزارت راه و شهرسازی–وزارت بهداشت   -هالل احمر– رعامليغپدافند   -نيروی مقاومت بسيج و سپاه پاسداران  -بسيج سازندگی  -توليت آستان قدس رضوی  -دانش آموزی

 پليس راهور 

 سطح اجرا 7
 ايكاردانش و فني و حرفه متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول دبستانيپيش منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 هاي  ذيل برنامه  با تأكيد بر خالقيت و نوآوري()  فعاليت

 زمان اجرا هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 
سازی دانش آموزان در  توانمند_تربيت مربی -ر اردوهای دانش آموزی )تربيت مدرسطرح جامع تحول د

 (یامنطقهاستانی و   -برگزاری اردوهای ويژه در سطوح  كشوری –مديريت بحران 
 طول سال 44444 نفر  

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
آيين نامه اردوهای دانش آموزی توسط شورای عالی   -آيين نامه اجرايی مدارس 440شورای عالی انقالب فرهنگی و ماده   - 5/42/02مورخ  511 جلسه موارد حقوقی موجود: مصوبه

 دستورالعمل طرح توانمند سازی اردوهای دانش آموزان  -20/5/90مورخ  91004دستورالعمل اردوهای دانش آموزی به شماره   -(964آموزش و پرورش)جلسه 

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
ايجاد و راه  -سراسر كشور یهااستانبازديد ميدانی و متمركز حوزه ستادی از  -  یابيو ارزبرای  بازديد  هااستان یهاقطباستفاده از ظرفيت  -ارزيابی در تمامی سطوح  یهابرگنمون 

 مديريت بحران هسامان جاديا  -سامانه كنترل اردوهای دانش آموزی  -اندازی  سامانه پايش

 آموزانمشاركت پذيری و مشاركت جويی در بين دانش  -برای بسط فرهنگ نيكوكاری و تعاون  -ايجاد تسهيالت قانونی و سازوكارهای تشويقی و انگيزشی الزم اعم از مادی و معنوی در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11

 



                             

 

48 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي 

 شرح عنوان رديف

 های يادگيری در فرايند تعليم و تربيت رسمی عمومیبخشی به محيطتنوع  -6 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
  مراكز كارآفرينی ،های تخصصی علوم و فناوریها و موزهيشگاهنما ،های عمومیكتابخانه ،های فرهنگخانه ،هااردوگاه ،پژوهش سراهاهای يادگيری مانند ای از محيطايجاد شبكهه 6/6

 هاسازی محيط مدرسه با همكاری ساير دستگاهبا رعايت اصل غنی  ،هاها و ساير مراكز مشابه و برقراری تعامل اثربخش مدارس با اين محيطورزشگاه

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3
بر اساس اصول های تخصصی علوم و فناوری ها و موزهنمايشگاه  ،هااردوگاه  ،سراها های يادگيری مانند پژوهشسازی محيطسازی و مقاوممتناسب ،تجهيز ،وسعهت ،ساخت ،طراحی  -26

 های يادگيریای از محيطبرای ايجاد شبكه و ضوابط ارگونوميک

 تجهيزات و فناوری  -فضا  تأمين زير نظام مربوطه 4

 اردوها و فضاهای پرورشی( -معاونت پرورشی و فرهنگی )اداره كل فرهنگی و هنری  واحد مسئول در حوزه 3

 ها و واحدهاي همکارحوزه 6

  - وبودجهبرنامهسازمان   -عاتمركز برنامه ريزی انسانی و فناوری اطال -معاونت امور حقوقی و مجلس  -معاونت برنامه ريزی و توسعه منابع  -سازمان نوسازی توسعه و تجهيز مدارس

و وزارت ميراث فرهنگی  -وزارت نيرو -سازمان منابع طبيعی -وزارت راه و شهرسازی  -سازمان ملی استاندارسازی ملی -كشور وبودجهبرنامهسازمان  -مجمع خيرين مدرسه ساز

 وزارت ارشاد اسالمی -شهرداری  -یگردشگر

 سطح اجرا 7
 ايكاردانش و فني و حرفه متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول ستانيدبپيش منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 هاي  ذيل برنامه  با تأكيد بر خالقيت و نوآوري()  فعاليت

 زمان اجرا هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 )كميت(مقدار  سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 144 باب   دانش آموزی یهااردوگاهتجهيز و تقويت    -توسعه  8 -1

 طول سال 144 باب   دانش آموزی یهااردوگاهتخصصی  یهاتيفعال و توسعهاعتبار الزم برای نگهداری  صيو تخص تأمين 8 -2

 طول سال 144 باب   آموزیدانش  یهااردوگاهفعاليت  و مجوزكد احداث  صيو تخصساماندهی  8 -3

4- 8 
  تيو تقوسازمانی برای توسعه؛تجهيز  برونو درون  یهاتيظرففراهم نمودن زمينه مساعد و استفاده بهينه از 

 دانش آموزی  یهااردوگاه
 طول سال 144 باب  

 طول سال 12 كانون   مدارس كشور زيو تجهتوسعه  -فرهنگی تربيتی توسط سازمان نوسازی  هایكانونساخت  8 -3

 طول سال 644 كانون   مدارس كشور زيو تجهتوسعه  -فرهنگی تربيتی توسط سازمان نوسازی  هایكانون زيتجه  8 -6

 طول سال 210 كانون   فرهنگی تربيتی هایكانون ريتعممقاوم سازی و  8 -7



                             

 

42 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

مورخ  544/ 421125دانش آموزی شماره  یهااردوگاهجامع توسعه  و طرح 41/41/00مورخ  -24/4501/524دانش آموزی  یهااردوگاهآيين نامه احداث   -ساله24سند چشم انداز 

 یهااستانبه  هااردوگاه یو مالاجرايی  ی هانامهوه و شي هانامهو آيين  هادستورالعملابالغ  - -دانش آموزی( یهااردوگاهفضاهای پرورشی )  و امكاناتشناسايی ظرفيت  -  40/46/92

حقوقی: اساسنامه شورای عالی  -دانش آموزی بر اساس نيازهای دانش  آموزان یهااردوگاهتوسعه و تجهيز – هااردوگاهتشكيل جلسات شورای سياست گذاری   -كشور

جامع  و طرح 41/41/00مورخ  -24/4501/524آموزی ی دانشهااردوگاهاحداث  نامهنييآ  -ساله24 اندازچشمسند  -های فرهنگی تربيتی كانون 60/ 14/44وپرورش مورخ: آموزش

 هایانونكو ها اردوگاه یو مال  اجرايی یهانامهوهيش و هانامهنييآ وها دستورالعمل بيتصو و هيته و نيتدو     -  40/46/92مورخ  544/ 421125آموزی شماره ی دانشهااردوگاهتوسعه 

های فرهنگی تربيتی به شماره های كانونبرنامه و فعاليت -ابالغ دستورالعمل اجرايی رويكردها     -های فرهنگی تربيتی  اجرايی: شناسايی ظرفيت و امكانات كانون -  تربيتی فرهنگی

های آيين نامه مالی كانون  -امور حقوقی و امور مالی   -يندگان سازمان نوسازیهای فرهنگی تربيتی متشكل از نماگذاری كانونتشكيل جلسات شورای سياست49/1/92 -05052

 یسيالتدرو حقنيروهای قراردادی   -نيروهای آموزشی و پرورشی   -كارشناسان  -نيروی انسانی:  رئيس كانون    -40/40/4190مورخ   411904/044فرهنگی تربيتی به شماره 

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

دانش  یهااردوگاهبازديد ميدانی و متمركز حوزه ستادی از  - یابيو ارزدانش آموزی برای  بازديد  یهااردوگاه یهاقطباستفاده از ظرفيت  -ارزيابی در تمامی سطوح هایبرگنمون 

های فرهنگی بخشنامه نظارت و ارزيابی كانون -دانش آموزی یهااردوگاهه ايجاد و راه اندازی  سامانه پايش در كلي -(یامنطقه  -استانی  -سراسر كشور)كشوری یهااستانآموزی 

 29/44/90مورخ 494442/544تربيتی به شماره 

 هاسازی محيط مدرسه با همكاری ساير دستگاهبا رعايت اصل غنی ... اهكتابخانه  -هااردوگاه  -پژوهش سراهاهای يادگيری مانند برقراری تعامل اثربخش مدارس با محيط  در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 فرهنگی و جغرافيايی ،ليمیآموزان و اقتضائات فرهنگ اسالمی ه ايرانی و شرايط اقها و نيازهای دانشسازی فضاهای تربيتی با ويژگیه ايجاد و متناسب41 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 محيط تعليم و تربيت عنوانبهفضای سبز و فضای ورزشی در تمام مدارس    ،آزمايشگاه  ،كتابخانه ،ساخت و تجهيز مناسب نمازخانه ،ه اهتمام به طراحی1/41 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه 3
های پرورشی و مشاوره و همچنين پايگاه اتاق ،فضای ورزشی ،فضای سبز  ،آزمايشگاه ،كتابخانه ،تربيتی و ورزشی موجود فاقد نمازخانه آموزشی،سازی و تجهيز فضاهای اسبمتن  -تأمين  -20

 ها و خيرين حقيقی و حقوقیتغذيه سالم با تأكيد بر جلب مشاركت ساير سازمان

 تجهيزات و فناوری  -فضا  تأمين زير نظام مربوطه 4

 اردوها و فضاهای پرورشی( -معاونت پرورشی و فرهنگی )اداره كل فرهنگی و هنری  واحد مسئول در حوزه 3

 ها و واحدهاي همکارحوزه 6
مجمع خيرين مدرسه   - وبودجهبرنامهسازمان   -انسانی و فناوری اطالعاتمركز برنامه ريزی  -معاونت امور حقوقی و مجلس  -معاونت برنامه ريزی و توسعه منابع  -سازمان نوسازی توسعه و تجهيز مدارس

 وزارت ارشاد اسالمی -شهرداری  -یو گردشگروزارت ميراث فرهنگی  -وزارت نيرو -سازمان منابع طبيعی -وزارت راه و شهرسازی  -سازمان ملی استاندارسازی ملی  -كشور وبودجهبرنامهسازمان   -ساز

 سطح اجرا 7
 ايكاردانش و فني و حرفه متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول دبستانيپيش منطقه استان تادس

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 هاي  ذيل برنامه  با تأكيد بر خالقيت و نوآوري()  فعاليت

 زمان اجرا هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد ائياقتض الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 144 ابب   دانش آموزی یهااردوگاهفضای سبز و.....ويژه  -ايجاد نمازخانه  8 -1

2- 8 
درون و برون سازمانی برای توسعه و متناسب  یهاتيظرفو تخصيص اعتبار الزم و استفاده بهينه از  تأمين

 و... یو ورزشسبز  فضاهای -انه فاقد نمازخ یهااردوگاهسازی 
 طول سال 144 باب  

2 
 استلزامات

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقي

شناسايی - 40/46/92مورخ  544/ 421125دانش آموزی شماره  یهااردوگاهجامع توسعه  و طرح 41/41/00مورخ  -24/4501/524دانش آموزی  یهااردوگاهآيين نامه احداث   -ساله24سند چشم انداز 

 -كشور یهااستانبه  هااردوگاه یو مالاجرايی  ی هانامهو شيوه  هانامهو آيين  هادستورالعملابالغ و نظارت بر  - -دانش آموزی( یهااردوگاهفضاهای موجود در  فضاهای پرورشی )  و امكاناترفيت ظ

 دانش آموزی یهادر اردوگاهآموزی بر اساس نيازهای دانش  آموزان و ظرفيت موجود دانش  یهااردوگاهتوسعه و تجهيز – هااردوگاهتشكيل جلسات شورای سياست گذاری  

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
 یهااستاندانش آموزی  یهااهاردوگبازديد ميدانی و متمركز حوزه ستادی از  -  یابيو ارزدانش آموزی برای  بازديد  یهااردوگاه یهاقطباستفاده از ظرفيت  -ارزيابی در تمامی سطوح هایبرگنمون 

 دانش آموزی یهااردوگاهايجاد و راه اندازی  سامانه پايش در كليه  -(یامنطقه  -استانی  -سراسر كشور)كشوری

 محيط تعليم و تربيت عنوانبه  -كتابخانه  -ساخت و تجهيز مناسب نمازخانه برنامه درتحقق راهکار سند تحول مؤثرنتايج كليدي و 11

 



                             

 

31 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چوب / شناسنامه تفصيلي چار

 شرح عنوان رديف

 ...اجتماعی در سطح محلی و ملی به   -فرهنگی  -های دينیآموزان در رشد و تعالی كشور در عرصهافزايش مشاركت نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی و مدرسه و معلمان و دانش  -0 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 ...های درون و برون آموزش و پرورش از قبيلهای رسمی و قانونی مرتبط با اتكا به ظرفيتآموزان در تشكله بسترسازی برای حضور فعال دانش 1/0 تحولشماره و متن  راهکار سند  2

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3
های اسالمی انجمن،علمی و فرهنگی هایكانون،آموزیهای دانشعات غيررسمی آموزش توسط تشكلايجاد سازوكار مناسب برای استفاده از فضای مدرسه در سا -2ادامه برنامه شماره 

 آموزان و مردم محلهفرهنگی و اجتماعی به ساير دانش،آموزی  برای ارائه خدمات آموزشیو مجلس دانش

 راهبری و مديريت تربيتی زير نظام مربوطه 4

 اردوها و فضاهای پرورشی  -فرهنگی  / اداره كل فرهنگی هنریمعاونت پرورشی و  واحد مسئول در حوزه 3

 همكاری و ستادسازمان آ.پ كودكان استثنايی   -بدنی و سالمتمعاونت تربيت  -ريزی و توسعه منابع معاونت برنامه  -معاونين آموزش ابتدايی و متوسطه -معاونت حقوقی و امور مجلس و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 راسطح اج 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

 * * * * * * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي زاميال )فصل /ماه(

 طول سال تحصيلی 1516 كانون مدرسه   اندازی كانون مدرسه  در مدارس  دارای شرايط و امكاناتراه 8 -1

 طول سال تحصيلی 4402 كانون   های فرهنگی تربيتیجشنواره فرهنگی و هنری كانون 8 -2

 طول سال تحصيلی 15164 رابط   فرهنگی  تربيتیهای طرح رابطين مدارس  با كانون  8 -3

 طول سال تحصيلی 15164 مدرسه *  اجرای طرح يک روز در كانون 8 -4

 طول سال تحصيلی 44610 كارگاه *  ورزشی و گروهی  در كانون مدرسه   -ی مهارتی هاو كالس  هاكارگاهاندازی  راه 8 -3

 طول سال 6 جلسه   های فرهنگی  تربيتیكانون گانهشش هایقطبل جلسات فعال سازی و تشكي  - اندازیراه 8 -6

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
های برنامه و فعاليت -ابالغ دستورالعمل اجرايی رويكردها     - های فرهنگی تربيتی اجرايی : شناسايی ظرفيت و امكانات كانون  -فرهنگی تربيتی هایكانون  60/ 14/44مورخ:   وپرورشآموزشحقوقی : اساسنامه شورای عالی 

تربيتی به های فرهنگی آيين نامه مالی كانون  -امور حقوقی و امور مالی  -های فرهنگی تربيتی متشكل از نمايندگان سازمان نوسازیگذاری كانونتشكيل جلسات شورای سياست -49/1/92 -05052های فرهنگی تربيتی به شماره كانون

 یسيالتدرو حقنيروهای قراردادی   -نيروهای آموزشی و پرورشی   -كارشناسان  -نيروی انسانی : رئيس كانون   -40/40/4190مورخ   411904/044شماره 

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
 494442/544های فرهنگی تربيتی به شماره بخشنامه نظارت و ارزيابی كانون  -ی سراسر كشورهااستانفرهنگی تربيتی  هایكانونستادی از  بازديد ميدانی و متمركز حوزه -منطقه و استان   -كانون سطحی ارزيابی در سه هابرگنمون 

 های  قطبی از كانونابيو ارزفرهنگی تربيتی برای  بازديد  هایكانون گانهششی هاقطباستفاده از ظرفيت   -29/44/90مورخ

 آموزان در رشد و تعالی كشورافزايش مشاركت مدرسه و معلمان و دانش در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 گی ه اجتماعیدر ابعاد فرهن ژهيوبه  -پيشرفت محلی هایكانونيكی از  عنوانبهه افزايش نقش مدرسه 0 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
ای از جامعه اسالمی و حيات طيبه با تفويض اختيار و مسئوليت به آن و كانون كسب تجربيات تربيتی محله و جلوه عنوانبهآفرينی مدرسه های الزم برای نقشه فراهم آوردن زمينه4/0

 ایو عوامل درون مدرسه هامؤلفهاستانداردسازی تمام 

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3
و تربيتی با تأكيد بر استفاده مشترك از نمازخانه  آموزشیوری فضاهای محله از فضای مدرسه برای افزايش بهره طراحی سازوكارهای امكان استفاده مشترك مدرسه و  -20

 و امكانات ورزشی

 تیراهبری و مديريت تربي زير نظام مربوطه 4

 اردوها و فضاهای پرورشی  -معاونت پرورشی و فرهنگی  / اداره كل فرهنگی هنری واحد مسئول در حوزه 3

 سازمدرسهمجمع خيرين   -وبودجهبرنامهسازمان   -ريزی و توسعه منابعدفتر انجمن اولياء و مربيان و معاونت برنامه  -معاونت حقوقی و امور مجلس  -ی و سالمتبدنتيتربمعاونت  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

 * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  معين (هدف كمي  )   نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 29554 كارگاه   هاكانونمهارتی و ورزشی در   -هنری  -ی فرهنگی هاكارگاهبرگزاری   8 -1

 طول سال تحصيلی
 21614 همايش   های عمومی و مناسبتی های ملی و مذهبی  و  برنامهها و مناسبتهمايش  -هاجشنريزی و برگزاری برنامه 8 -2

 26441 انجمن   فرهنگی تربيتی هایكانونی هاانجمنجذب و فعاليت  8 -3

 29554 برنامه   هاجوانهريزی و برگزاری برنامه ميهمانی برنامه 8 -4

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

های برنامه و فعاليت -ابالغ دستورالعمل اجرايی رويكردها    -فرهنگی تربيتی   هایكانون و امكاناتشناسايی ظرفيت   -فرهنگی تربيتی  هایكانون  60/ 14/44مورخ:   وپرورشآموزشحقوقی : اساسنامه شورای عالی 

آيين نامه مالی   -امور حقوقی و امور مالی   -فرهنگی تربيتی متشكل از نمايندگان سازمان نوسازی هایكانونی گذاراستيساجرايی : تشكيل جلسات شورای  - 49/1/92 -05052فرهنگی تربيتی به شماره  هایكانون

 یسيالتدرو حقنيروهای قراردادی   -نيروهای آموزشی و پرورشی   -كارشناسان  -كانون  سيرئ:  یانساننيروی   40/40/4190مورخ 411904/044های فرهنگی تربيتی به شماره كانون

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
های فرهنگی تربيتی به بخشنامه نظارت و ارزيابی كانون  -ی سراسر كشورهااستانفرهنگی تربيتی  هایكانونبازديد ميدانی و متمركز حوزه ستادی از  -منطقه و استان   -كانون سطحی ارزيابی در سه هابرگنمون 

 هاكانونی  قطبی از ابيو ارزفرهنگی تربيتی برای  بازديد  هایكانون گانهششی هاقطباز ظرفيت  استفاده  -29/44/90مورخ 494442/544شماره 

 حيات طيبه  ای از جامعه اسالمی وكانون كسب تجربيات تربيتی محله و جلوه عنوانبهآفرينی مدرسه تفويض اختيار و مسئوليت برای نقش در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11



                             

 

33 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 در ابعاد فرهنگی ه اجتماعی ژهيوبه  -پيشرفت محلی هایكانونيكی از  عنوانبهه افزايش نقش مدرسه 0 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 ...آموزان در معلمان و دانش ،های علميه و مشاركت فعال مديرانمذهبی و حوزه هایكانونمسجد و  ژهيوبهاكز فرهنگی و علمی محله سازی و تقويت همكاری مدرسه با مره نهادينه2/0 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3
  ،آموزشی،فرهنگی ،مراكز محله جهت ارائه خدمات بهداشتی ها ودستگاه سايرهمكاری  مشاركت و عنوان پايگاه اطالعاتی محله باسازی برای ارتقای جايگاه مدرسه بهظرفيت  -29

 آموزی و ورزشیسواد ،اجتماعی

 راهبری و مديريت تربيتی زير نظام مربوطه 4

 اردوها و فضاهای پرورشی  -معاونت پرورشی و فرهنگی  / اداره كل فرهنگی هنری واحد مسئول در حوزه 3

 سازمجمع خيرين مدرسه -وبودجهسازمان برنامه -ريزی و توسعه منابعمعاونت برنامه -دفتر انجمن اولياء و مربيان   -معاونت حقوقی و امور مجلس -بدنی و سالمتمعاونت تربيت کارو واحدهاي هم هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهنش و فني و كاردا متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * * * * * * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال تحصيلی 1 بخشنامه   های فرهنگی تربيتیهای كانوننامهوه ها و شيدستورالعمل  -هاتهيه بخشنامه 8 -1

 طول سال تحصيلی 22 باشگاه   هااستاندر  گا نه 22 یهاانجمنهای موضوعی بر اساس اندازی باشگاهراه 8 -2

 طول سال تحصيلی 12 جشنواره   فرهنگی تربيتی هایكانوندر جشنواره دوساالنه دستاوردهای  هااستانمشاركت  8 -3

 طول سال تحصيلی 040 جشنواره استانی   های فرهنگی تربيتیبرگزاری جشنواره  هر منطقه يک جشنواره دستاوردهای كانون 8 -4

 يلیطول سال تحص 4402 برنامه *  آموزانعنوان مركز اوقات فراغت دانشهای فرهنگی تربيتی بهبرقراری ارتباط مستمر مدارس با كانون 8 -3

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

های برنامه و فعاليت -ابالغ دستورالعمل اجرايی رويكردها     -های فرهنگی تربيتی  اجرايی : شناسايی ظرفيت و امكانات كانون -فرهنگی تربيتی  هایكانون  60/ 14/44مورخ:   وپرورشآموزشحقوقی : اساسنامه شورای عالی 

های فرهنگی تربيتی آيين نامه مالی كانون  -امور حقوقی و امور مالی  -های فرهنگی تربيتی متشكل از نمايندگان سازمان نوسازیگذاری كانونتشكيل جلسات شورای سياست  - -49/1/92 -05052های فرهنگی تربيتی به شماره انونك

نيروهای آموزشی و پرورشی   -كارشناسان  -نيروی انسانی : رئيس كانون  -46/44/90مورخ  409904های فرهنگی تربيتی به شماره و هفته اول اسفند به هفته كانون سيتأس بخشنامه سالروز  -40/40/4190مورخ  411904/044به شماره 

 یسيالتدرو حقنيروهای قراردادی   -

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
 494442/544های فرهنگی تربيتی به شماره بخشنامه نظارت و ارزيابی كانون  -ی سراسر كشورهااستانفرهنگی تربيتی  هایكانونبازديد ميدانی و متمركز حوزه ستادی از  -طقه و استان من  -كانون سطحی ارزيابی در سه هابرگنمون 

 هاكانونی  قطبی از ابيو ارزفرهنگی تربيتی برای  بازديد  هایكانون گانهششی هاقطباستفاده از ظرفيت   -29/44/90مورخ

 های مرتبط محله آموزان در برنامهمعلمان و دانش  -مشاركت فعال مديران در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11



                             

 

34 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 

 شرح عنوان رديف

 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1
 عنوانبهاجتماعی در سطح محلی و ملی ،فرهنگی،های دينیآموزان در رشد و تعالی كشور در عرصهت رسمی عمومی و مدرسه و معلمان و دانشافزايش مشاركت نظام تعليم و تربي  -0

 اجتماعی و معنوی ،فرهنگی،نهاد مولد سرمايه انسانی

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
علمی  هایكانون،درون و برون آموزش و پرورش از قبيل بسيج دانش آموزی یهاتيظرفرسمی و قانونی مرتبط با اتكا به  یهاتشكل( بسترسازی برای حضور فعال دانش آموزان در  0 -1

  و فرهنگی و انجمن اسالمی دانش آموزان 

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3
و تربيتی  آموزشیبا رعايت اصول  هاآنهای آموزی و رصد فعاليتهای دانشها و نهادهای مرتبط با تشكلمانهای سازها و فعاليتافزايی برنامههمسويی و هم ،ايجاد هماهنگی  -14

 مدارس با محوريت معاونت پرورشی و فرهنگی

 تربيتی تيريو مدراهبری  زير نظام مربوطه 4

 اردوها و فضاهای پرورشی  -اداره كل فرهنگی هنری  واحد مسئول در حوزه 3

 معاونت تربيت بدنی و سالمت  –دانش آموزی  هایتشكل -مردمی  یهامشاركتسازمان مدارس غيردولتی و توسعه  -شورای عالی آموزش و پرورش   - آموزشیمعاونين  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهش و فني و كاردان متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* *        

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت
 اجرازمان 

 اقتضائي الزامي )فصل /ماه(
سنجه 

 عملکرد
 مقدار )كميت(

 طول سال 0592 جلسه   وزی در سطوح ستاد و استاندانش آم هایتشكلبرگزاری جلسات شورای هماهنگی  8 -1

 طول سال 045 دوره   دانش آموزی هایتشكلآموزش اعضای  8 -2

 طول سال 446199 محتوا   دانش آموزی هایتشكلمهارتی و تربيتی  - آموزشیتهيه و توليد محتوای   8 -3

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
دانش آموزی مستقر در اداره كل  یهاتشكلدر سطح ستاد و دبيرخانه   -اجرايی - 0/1/4100مورخ  112دانش آموزی كشور مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی مصوب جلسه  هایتشكلاجرای آيين نامه شورای هماهنگی  در -حقوقی

 دانش آموزی و مدارس كشور هایتشكلموجود نيروی انسانی در  یهاتيظرفاستفاده از   -مربيان   -دانش آموزان   -معلمان  -نيروی انسانی  -دانش آموزی هایتشكلاردوها و فضاهای پرورشی با هماهنگی   -فرهنگی هنری 

 ميدانی و گزارش گيری ستاد یدهايبازد  -ارزيابی  هایبرگنمون  -دانش آموزی هایتشكلی بين هماهنگی و هم افزاي –در مدارس  هاتشكلاز ظرفيت  یمندبهره  -دانش آموزی در مدارس هایتشكلتوسعه و تقويت  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 درون و برون آموزش و پرورش یهاتيظرفرسمی و قانونی مرتبط با اتكا به  هایتشكلبسترسازی برای حضور فعال دانش آموزان در  در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11



                             

 

33 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي 

 شرح عنوان رديف

 های انقالب اسالمیتقويت اعتقاد و التزام به ارزش،تعميق تربيت و آداب اسالمی  -2 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 ...ها و مواجهه هوشمندانهآموزان برای وفاداری و حمايت آگاهانه از اين ارزشسازی مربيان و دانشهای انقالب اسالمی و توانمندبصيرت دينی و باور به ارزش ،ه تقويت ايمان1/2 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 ملی درسی و برنامه تحصيلی هایدوره اهداف اساس بر آموزیدانش سياسی و اجتماعی هایفعاليت بازطراحی  -14 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 برنامه درسی زير نظام مربوطه 4

 نماز و عترت  -قرآن كل اداره / اردوها و فضاهای پرورشی  -اداره كل فرهنگی هنری  واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6

معاونت تربيت بدنی و   -امور ايثارگران بنياد شهيد و –شورای هماهنگی تبليغات اسالمی   -وزارت كشور -دانش آموزی  هایتشكل -سازمان مدارس غيردولتی  -آموزشیمعاونين 

 سالمت

  سازمان اوقاف و امور خيريه -سازمان تبليغات اسالمی -بنياد فرهنگی حضرت مهدی موعود)عج( -  - هایهمكار ستاد - پژوهش سازمان

 سطح اجرا 7
 ياحرفهش و فني و كاردان متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *  * * * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت
 اجرازمان 

 اقتضائي الزامي )فصل /ماه(
سنجه 

 عملکرد
 مقدار )كميت(

 بهمن  446199 آموزش  *  م دوم انقالب اسالمیآموزش و تبيين بيانيه گا  -گفتمان سازی  8 -1

2- 8 
 -نهم دی ماه  -آبان  41 -هفته دفاع مقدس   -انقالبی و ايام اهلل از قبيل دهه فجر یهامناسبتنكوداشت 

 بزرگداشت حضرت امام )ره(  -سوم خرداد
 تحصيلی طول سال 045 بزرگداشت * 

 تحصيلی طول سال 045 يادواره *  يادواره شهدای دانش آموز و فرهنگی 8 -3

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

انسانی در موجود نيروی  یهاتيظرفاستفاده از   -انقالبی و ملی و يادواره شهدای دانش آموز و فرهنگی  یهامناسبتاجرايی  یهانامهآيين   -) گام دوم انقالب( 1/0/4190مورخ  449029/544 یهابخشنامهاجرای 

 یهامشاركتجلب  -و تخصيص اعتبارات الزم تأمين – 40/6/4195تاريخ  445044/544عترت و نماز به شماره   -اداره كل قرآن یهاتيفعالپايدار ماندن كليات شيوه نامه  -دانش آموزی و مدارس كشور هایتشكل

 مبلغين دينی  -تهای جديد اطالعات و ارتباطااستفاده از فناوری  -برون سازمانی

 استفاده از فضای مجازی برای رصد و پيگيری روند اجرايی و اطالع رسانی فعاليت -های آماری و مستندات مربوطه از طريق سامانه ارزيابی عملكرددريافت و بررسی گزارش -اجرابازديد و ارزيابی حضوری از روند  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 های انقالب اسالمیبصيرت دينی و باور به ارزش  -تقويت ايمان در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11



                             

 

36 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي 

 شرح عنوان رديف

 های ملیها و برنامهو منطقه و مدرسه در چارچوب سياستهای تربيتی استان مناطق و مدارس در تقويت فعاليت  ،ه افزايش نقش شوراهای آموزش و پرورش استان41 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
آموزان( با تفويض برخی از اختيارات اداره و مدرسه به آنان فراهم آوردن زمينه مشاركت بيشتر ه افزايش كارآمدی شوراهای درون مدرسه )مانند شورای معلمان و شورای دانش2/41

 يند تعليم و تربيت مدرسهايشان در فرآ

 ای در سطح استان و كشورآموزی  و تقويت تعامالت  بين مدرسهشورای معلمان و اعضای شورا و مجلس دانش،اعضای شورای مدرسه  و آموزشتوانمندسازی  -1ادامه  (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 تربيتی تيريو مدراهبری  زير نظام مربوطه 4

 اردوها و فضاهای پرورشی  -اداره كل فرهنگی هنری  واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
مردمی  یهامشاركتمدارس غيردولتی و توسعه   -معاونت حقوقی  -شورای عالی آموزش و پرورش   -برنامه ريزی منابع انسانی و فناوری اطالعات  -متوسطه   -معاونين آموزش ابتدايی 

 معاونت تربيت بدنی و سالمت  -وزارت كشور  -دانش آموزی  هایتشكل  -

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *  * * * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 خالقيت و نوآوري(بر  ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت
 اجرازمان 

 اقتضائي الزامي )فصل /ماه(
سنجه 

 عملکرد
 مقدار )كميت(

 آبان 446199 مدرسه  * برگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزی 8 -1

 تحصيلی الطول س 045 همايش   مهارتی و تجليل از شوراهای برتر  -برگزاری همايش آموزشی  8 -2

 تحصيلی طول سال 045 دوره آموزشی   مهارت  آموزی و توليد محتوا برای شوراهای دانش آموزی  -آموزش  8 -3

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

معاونت پرورشی  یامنطقهدر سطوح استانی و  -اردوها و فضاهای پرورشی  -تاد اداره كل فرهنگی هنری در سطح س  -اجرايی - 44/0/4190تاريخ  416100در اجرای بخشنامه پايدار و شيوه نامه ابالغی شماره  -حقوقی

            هایتشكلود نيروی انسانی در موج یهاتيظرفاستفاده از   -مربيان   -دانش آموزان   -معلمان  -آيين نامه اجرايی مدارس=نيروی انسانی 24و  40در اجرای مواد   -مدير مدرسه است  به عهدهو فرهنگی و در مدارس 

 دانش آموزی و مدارس كشور

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
در نحوه برگزاری انتخابات و  .ارزيابیباشندیمبرای اين فعاليت تربيتی تمامی مدارس به استناد بخشنامه مذكور و آيين نامه اجرايی موظف به برگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزی و ايجاد بستر و فضای مناسب 

 ميدانی و گزارش گيری ستاد یدهايبازد  -ارزيابی  هایبرگنمون   -آموزش شوراها و تقويت شورای مدرسه 

 آموزانافزايش كارآمدی شورای دانش در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11



                             

 

37 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي 

 شرح عنوان رديف

 های نظام تعليم و تربيت رسمی عمومیو ظرفيت هاتيباقابلعفاف و حجاب متناسب ،ترويج و تعميق فرهنگ حيا  -1 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 ايرانی آموزان پسر و دختر در راستای تقويت هويت اسالمی هبرای مربيان و دانشزيبا و آراسته مبتنی بر فرهنگ اسالمی ه ايرانی ،متنوع،ه طراحی و ارائه الگوی لباس و پوشش مناسب5/1 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 ی فرهنگی در كشورهااوتتفايرانی و متناسب با مراحل رشد دانش آموزان و  ،زيبا و آراسته مبتنی بر فرهنگ اسالمی ،متنوع،ها و الگوی لباس و پوشش مناسبيژگیوتدوين    -12 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 تربيتی تيريو مدراهبری  زير نظام مربوطه 4

 اردوها و فضاهای پرورشی  -اداره كل فرهنگی هنری  واحد مسئول در حوزه 3

 اوليا و مربيانانجمن   -شورای عالی انقالب فرهنگی  -وزارت كشور  -دانش آموزی  هایتشكل  -كليه معاونين حوزه ستادی و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *  * * * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت
 اجران زما

 اقتضائي الزامي )فصل /ماه(
سنجه 

 عملکرد
 مقدار )كميت(

 تحصيلی طول سال 446199 برنامه *  ترويجی و تبليغی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب  -ی فرهنگی هابرنامهاجرای  8 -1

 تحصيلی طول سال 045 دوره آموزشی   آموزشی و تربيت نيروی انسانی و مدرس عفاف و حجاب یهادورهبرگزاری  8 -2

 تحصيلی طول سال 045 محتوا    و ...برای دانش آموزان  -مجالت   -نرم افزار   -تهيه و توليد محتوا 8 -3

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

در سطح   -اجرايی - و مصوبات ابالغی شورای عالی انقالب فرهنگی 1/0/4190مورخ  444112/544در اجرای بخشنامه منشور توسعه و ترويج فرهنگ عفاف و حجاب به شماره  -حقوقی

مدير مدرسه  و معاون پرورشی است  به عهدهمدير كل و معاون پرورشی و فرهنگی و در مدارس  یامنطقهدر سطوح استانی و  -اردوها و فضاهای پرورشی  -ستاد اداره كل فرهنگی هنری 

 دانش آموزی و مدارس كشور هایتشكلموجود نيروی انسانی در  یهاتيظرفاستفاده از   -مربيان   -وزان دانش آم  -معلمان  -نيروی انسانی

 ميدانی و گزارش گيری ستاد یدهايبازد  -ارزيابی  هایبرگنمون   -ی توسعه و گسترش عفاف و حجابهابرنامهگفتمان سازی و اجرای  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 ايرانی در راستای تقويت هويت اسالمی هو زيبا و آراسته مبتنی بر فرهنگ اسالمی ه ايرانی   -متنوع  -ارائه الگوی لباس و پوشش مناسب در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرو  نتايج كليدي 11



                             

 

38 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 تفصيليچارچوب / شناسنامه 

 شرح عنوان رديف

 تعليم و تربيت رسمی عمومی های يادگيری در فرايند حيطبخشی به متنوع  -6 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 (شبكه ملی اطالعات و ارتباطات  -آزمايشگاه و كارگاه  -سازی واحد اطالعات و منابع آموزش و پرورش در سطح مدرسه )از قبيل كتابخانهتوسعه و غنی  -ه ايجاد 4/6 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 ربطذیهای و ساير نهادها و دستگاه دوره متوسطه با مشاركت والدين تأسيس و تجهيز كتابخانه آموزشگاهی مطابق با استاندارد ملی با اولويت  -11 (130811ابالغي بخشنامه )ششم توسعه  برنامه  3

 تجهيزات و فناوری   -فضا  تأمين زير نظام مربوطه 4

 اره كل فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی (معاونت پرورشی و فرهنگی )اد واحد مسئول در حوزه 3

 ها و واحدهاي همکارحوزه 6
سازمان  –آموزشیريزی سازمان پژوهش و برنامه  -بدنی و سالمت تربيت  -معاونين آموزش متوسطه –ريزی و توسعه منابعمعاونت برنامه   - سازمان نوسازی،توسعه و تجهيز مدارس

 های مردمیزمان مدارس و مراكز غيردولتی و توسعه مشاركتسا –وپرورش استثنايی آموزش

 سطح اجرا 7
 ايكاردانش و فني و حرفه متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول دبستانيپيش منطقه استان ستاد

* *     * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 (هاي  ذيل برنامه  با تأكيد بر خالقيت و نوآوري)  فعاليت

 زمان اجرا هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 تحصيلی طول سال 44654 نمايشگاه *  مدارس درنمايشگاه كتاب  برپايی  8 -1

 تحصيلی طول سال 1014 كتابخانه *  هااجرای طرح تجهيز و بروز رسانی كتابخانه 8 -2

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقيزاماتاستل 2

الزامات اجرايی: تشكيل كارگروه انتخاب كتاب  -دستورالعمل برگزاری هفته كتاب   -الزامات حقوقی : دستورالعمل سند نهضت مطالعه مفيد مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی   

هماهنگی با وزارت ارشاد برای مساعدت  -تشكيل كارگروه انتخاب كتاب مناسب و مميزی كتاب  –در اجرای طرح  فراخوان ارسال كتاب برای ناشران و دعوت به حضور    -مناسب   

ب استلزامات نيروی انسانی: كتا -منظور مساعدت مالی در اجرای طرحهماهنگی با شهرداری به -ها های كتاب در سطح مدارس و شهرستانبرگزاری نمايشگاه -ها مالی در اجرای طرح

 ها و مدارسشهرستان  -استان  -ها در سطح كشور عوامل اجرای طرح  -خوانی  كارشناسان مربوط به حوزه كتاب و كتاب  -مربيان  -معلمان  -يار در مدارس 

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
های واصله بررسی گزارش -ارزيابی از اجرای طرح توسط كارشناسان استانی و شهرستانیهای تكميل  نمون برگ  -های مدارس  ها و وضعيت كتابخانهبازديدهای ميدانی از اجرای طرح

 ها در سطح كشوراز اجرای طرح

 واحد اطالعات و منابع آموزش و پرورش  عنوانبهمدارس  كتابخانهسازی توسعه و غنی در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11

 



                             

 

32 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

  صيليفت چارچوب / شناسنامه
 شرح عنوان رديف

 هاآنراستای شكوفايی استعدادهای آموزان در نيازها و عاليق دانش ،های تربيتی متناسب با مصالح جامعهو فرصت آموزشیبخشی در ارائه خدمات ه تنوع46 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 آموزانگويی به نيازهای دانشو تربيتی برای پاسخ آموزشیربيتی در مراكز های ته ايجاد تنوع در فرصت4/46 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 تربيت و يادگيری یهاحوزه برهای  اختياری مبتنی فعاليت های يادگيری برایتوليد بسته  -11 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 برنامه درسی  زير نظام مربوطه 4

 اردوها و فضاهای پرورشی(  -هنری  -عاونت پرورشی و فرهنگی )اداره كل فرهنگیم واحد مسئول در حوزه 3

 ريزی نيروی انسانیريزی آموزشی و مركز برنامهسازمان پژوهش و برنامه   -معاونت آموزش متوسطه     -معاونت آموزش ابتدايی  ها و واحدهاي همکارحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ايكاردانش و فني و حرفه متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول دبستانيپيش منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 هاي  ذيل برنامه  با تأكيد بر خالقيت و نوآوري()  فعاليت

 زمان اجرا هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 شهريور  24 متن نمايشنامه   های سرود آوا و نوای مدرسه تلفيقی و)محلی مقامی(توليد آلبوم -آموزیتوليد متن نمايشنامه دانش 8 -1

 شهريور 24 مجموعه   ها و انتشار نشريات تخصصی موردنياز مدارس و توزيع آنانتشار مجموعه آثار  برگزيده جشنواره 8 -2

 تحصيلی طول سال 2 نامهشيوه   های موردنياز مدارس و توزيع آنها و دستورالعملنامهانتشار شيوه 8 -3

 تحصيلی طول سال 2 افزارنرم   افزارهای موردنياز مدارستوليد نرم 8 -4

 تهيه منابع موردنظر نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 كيفيت توليد آثار و نظارت بر توزيع درست آثار توليدینظارت بر  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 آموزانگويی به نيازهای دانشهای تربيتی برای پاسخايجاد تنوع در فرصت در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11

 



                             

 

60 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 صيليفچارچوب / شناسنامه ت

 شرح عنوان رديف

 تعليم و تربيت رسمی عمومی های يادگيری در فرايند بخشی به محيطتنوع  -6 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 (شبكه ملی اطالعات و ارتباطات  -آزمايشگاه و كارگاه  -سازی واحد اطالعات و منابع آموزش و پرورش در سطح مدرسه )از قبيل كتابخانهتوسعه و غنی،ه ايجاد 4/6 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 ربطذیهای و ساير نهادها و دستگاه در دوره ابتدايی با مشاركت والدين تأسيس و تجهيز كتابخانه كالسی  -15 (130811توسعه ابالغي بخشنامه  )ششم برنامه  3

 تجهيزات و فناوری   -فضا  تأمين زير نظام مربوطه 4

 فضاهای پرورشی ( معاونت پرورشی و فرهنگی )اداره كل فرهنگی هنری اردوها و واحد مسئول در حوزه 3

 ها و واحدهاي همکارحوزه 6
سازمان  –آموزشیريزی سازمان پژوهش و برنامه  -بدنی و سالمت تربيت  -معاونين آموزش ابتدايی –ريزی و توسعه منابعمعاونت برنامه   - سازمان نوسازی،توسعه و تجهيز مدارس

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی -كتابخانه ملی   -سازمانی برون  -های مردمیی و توسعه مشاركتسازمان مدارس و مراكز غيردولت –وپرورش استثنايی آموزش

 سطح اجرا 7
 ايكاردانش و فني و حرفه ومد متوسطه متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول دبستانيپيش منطقه استان ستاد

* * *  * *    

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 رنامه  با تأكيد بر خالقيت و نوآوري(هاي  ذيل ب)  فعاليت

 زمان اجرا هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 های كالسیاجرای طرح تجهيز و بروز رسانی كتابخانه 8 -1
 

 تحصيلی طول سال 5444 كالس *

 و...( نيروي انساني –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

فراخوان ارسال كتاب برای ناشران و دعوت به حضور در اجرای طرح   - دستورالعمل برگزاری هفته كتاب -دستورالعمل سند نهضت مطالعه مفيد مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی

   -ها  كتاب در سطح مدارس و شهرستان برگزاری نمايشگاه   -ها   حهماهنگی با وزارت ارشاد برای مساعدت مالی در اجرای طر   -تشكيل كارگروه انتخاب كتاب و مميزی كتاب 

ها در عوامل اجرای طرح   -خوانی   كارشناسان مربوط به حوزه كتاب و كتاب  -مربيان  -معلمان  -كتاب يار در مدارس  -منظور مساعدت مالی در اجرای طرحهماهنگی با شهرداری به

 ها و مدارسشهرستان  -استان  -سطح كشور 

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
بررسی  -های ارزيابی از اجرای طرح توسط كارشناسان استانی و شهرستانی تكميل  نمون برگ   -های  كالسی مدارس   ها و وضعيت كتابخانهبازديدهای ميدانی از اجرای طرح

 ها در سطح كشورهای واصله از اجرای طرحگزارش

 واحد اطالعات و منابع آموزش و پرورش  عنوانبهمدارس  كتابخانهسازی توسعه و غنی در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثر نتايج كليدي و 11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

  صيليفچارچوب / شناسنامه ت
 شرح عنوان رديف

 هاآنراستای شكوفايی استعدادهای آموزان در نيازها و عاليق دانش،صالح جامعههای تربيتی متناسب با مو فرصت آموزشیبخشی در ارائه خدمات ه تنوع46 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 آموزانگويی به نيازهای دانشو تربيتی برای پاسخ آموزشیهای تربيتی در مراكز ه ايجاد تنوع در فرصت4/46 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 های فرهنگی هنری برای پاسخگويی به نيازهای دانش آموزانزطراحی فعاليتبا  -16 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 برنامه درسی زير نظام مربوطه 4

 (اداره كل فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشیمعاونت پرورشی و فرهنگی ) واحد مسئول در حوزه 3

 وزه هنری ح  - -وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی   -ريزی و توسعه منابع ت برنامهمعاون -معاونت آموزش متوسطه -سازمان پژوهش ها و واحدهاي همکارحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ايكاردانش و فني و حرفه متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول دبستانيپيش منطقه استان ستاد

* * *  * * * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 تأكيد بر خالقيت و نوآوري(هاي  ذيل برنامه  با )  فعاليت

 زمان اجرا هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 تحصيلی طول سال 6512921 نفر رشته *  آموزان سراسر كشور(دوره جشنواره فرهنگی هنری دانش نينهمبرگزاری جشنواره فرهنگی هنری فردا )سی  8 -1

 تحصيلی طول سال 2444444 رشته نفر  *  برگزاری  بيست و يكمين دوره فراخوان ملی پرسش مهر رياست جمهوری 8 -2

 تحصيلی طول سال 144444 آموزدانش *  خوانی سراسر كشور(برگزاری جشنواره دانايی توانايی )پنجمين مسابقات كتاب 8 -3

4- 8 
سوگواره شعر عاشورايی و   -حمايت از كاالی ايرانی  -آيينه زمان  -سرو های موضوعی)گلدستهبرگزاری جشنواره

) ... 
 تحصيلی طول سال 54444 نفر رشته * 

 تحصيلی طول سال 444 درصد مدرسه *  در كليه مدارس سطح كشور »هفته كتاب « مدارس  و« هفته سرود و نمايش»یهابرنامهبرگزاری  8 -3

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
 استان و كشوری جشنواره  / تقدير از برگزيدگان هر سطح  -منطقه   -ارسال دستورالعمل جشنواره / برگزاری مراحل آموزشگاه 

 همكاری معاونين و مربيان و معلمان مدارس و كارشناسان اداری سطح مناطق استان و ستادی

 و استانی  یامنطقه  - یامدرسه یهاجشنوارهميدانی از اجرای  یدهايبازدنتايج   -شدگان بر اساس سامانه همگامنامد ثبتارزيابی تعدا ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 آموزانگويی به نيازهای دانشهای تربيتی برای پاسخايجاد تنوع در فرصت در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11

 



                             

 

62 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 صيليفت چارچوب / شناسنامه

 شرح عنوان رديف

 ...اجتماعی در سطح محلی و ملی به  -فرهنگی  -های دينیآموزان در رشد و تعالی كشور در عرصهافزايش مشاركت نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی و مدرسه و معلمان و دانش  -0 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 های پرورشی مدارسهای تربيتی و فعاليتايشان در برنامه مؤثرای و اعتقادی مديران و معلمان و فراهم آوردن ساز و كارهای اجرايی برای مشاركت فعال و های حرفهشايستگی ه تقويت 6/0 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 هاها و فعاليتبا تأكيد بر تقويت نقش تربيتی و مشاركت مؤثر مديران و معلمان در تدوين و اجرای برنامه ،مهبرناهای فوقها و فعاليتبازنگری در برنامه  -6ادامه  (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 منابع انسانی تأمينمعلم و تربيت زير نظام مربوطه 4

 عترت و نماز  -رآن اداره كل ق / اداره كل فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی/ معاونت پرورشی و فرهنگی واحد مسئول در حوزه 3

   شورای توسعه فرهنگ  قرآنی –سازمان دارالقرآن الكريم  –سازمان اوقاف و امور خيريه   -بدنی معاونت تربيت   -مركز استعدادهای درخشان   -دانشگاه فرهنگيان و شهد رجايی   -سازمان پژوهش -ريزی و توسعه منابع معاونت برنامه ها و واحدهاي همکارحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ايكاردانش و فني و حرفه متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول دبستانيپيش منطقه استان ستاد

* *        

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 هاي  ذيل برنامه  با تأكيد بر خالقيت و نوآوري()  فعاليت

 زمان اجرا هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 تحصيلی طول سال 429 گروه   برگزاری جشنواره همسرايان امور تربيتی )كرال فرهنگيان( 8 -1

 تحصيلی طول سال 61 جشنواره   آيينه زمان و كاالی ايرانی و... -برگزاری جشنواره فرهنگی هنری معلمان  هنرمند  8 -2

 تحصيلی طول سال 12 جشنواره   شنواره بزرگ معلمان مؤلفبرگزاری ج 8 -3

 تحصيلی طول سال 4544 داور   ات فرهنگی و هنری قداوران مساب توانمندسازی 8 -4

 تحصيلی طول سال 054 كارشناس   توانمندسازی كارشناسان مسئول و كارشناسان فرهنگی و هنری  مناطق 8 -3

 تحصيلی طول سال 254 كارشناس   هااستانسان مسئول و كارشناسان فرهنگی و هنری  كارشنا ،توانمندسازی روسا 8 -6

 تحصيلی طول سال 544 مربی   مؤلفو معلمان  امور تربيتیمربيان همسرايان   -فرهنگی و هنری  یهاتيفعالتوانمندسازی مربيان  8 -7

 آبان تا آذر 054 نفر   توانمندسازی مديران مراكز دارالقرآن الكريم 8 -8

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
تقدير از برگزيدگان   -داوری آثار   -برگزاری جشنواره   - منداننام از عالقهثبت  -نامه به سطح مدارسارسال شيوه  -تهای جديد اطالعات و ارتباطااستفاده از فناوری  -هانامه فعاليتروزرسانی شيوهبه  -سازمانیهای برونجلب مشاركت  -و تخصيص اعتبارات الزم تأمين

 وكارشناسان فرهنگی هنری ستاد   -تادی و حوزه س هااستان  -كارشناسان اداری مناطق   -معاونين و مربيان پرورشی مدارس   -كارشناسان مناطق و نواحی  -اعتبار الزم برای برگزاری دوره آموزش تربيت مدرس داوری  تأمين  -استان و كشوری    -در سه سطح منطقه 

 40/6/4195تاريخ  445044/544عترت و نماز به شماره   -كنونی اداره كل قرآن یهاتيفعالپايدار ماندن كليات شيوه نامه   - مؤلفو داوران و مربيان همسرايان امور تربيتی و معلمان  هااستان

 نام در سامانه همگامبررسی آمار ثبت    -ها  نظارت و ارزيابی از اجرای روند برگزاری جشنواره  -های ارزيابی و بازديدهای ميدانینمون برگ  -های آماری و مستندات مربوطهگزارش  -بی ميدانی بازديد و ارزيا  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 های پرورشی مدارسهای تربيتی و فعاليتيران و معلمان در برنامهمد مؤثرمشاركت فعال و  در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 صيليفچارچوب / شناسنامه ت 

 شرح عنوان رديف

 ...ه پرورش تربيت يافتگانی كه4 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

ها و توانمندسازی معلمان آموزان و توسعه فرهنگ و سواد قرآنی با اصالح برنامهمدرسه و تقويت انس با قرآن در دانش ه توسعه فرهنگ اقامه نماز و اهتمام به برپايی نماز جماعت در1/4

منشور توسعه  سبر اساآشنايی با مفاهيم كليدی قرآن در دوره متوسطه اول و آموزش معارف قرآنی در متوسطه دوم  ،خوانی در دوره ابتدايیدر راستای تقويت مهارت روخوانی و روان

 فرهنگ قرآنی

 نماز اقامه فرهنگ تقويت و تربيتی توسعه هایفعاليت اجرای و بازطراحی  -10 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 برنامه درسی  زير نظام مربوطه 4

 عترت و نماز   -اداره كل قرآن  واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
 یمايصداوس -شورای توسعه فرهنگ  قرآنی  –سازمان دارالقرآن الكريم  –سازمان اوقاف و امور خيريه   -آموزشی/ معاونت هایهمكار/ ستاد آموزشیمان پژوهش و برنامه ريزی ساز

   امور مساجد و ساير نهادهای فرهنگی  -حوزه علميه  -ستاد مركزی اقامه نماز    -جمهوری اسالمی ايران

 ح اجراسط 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *  * * * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 تحصيلی طول سال 4254444 دانش آموز *  شركت دانش آموز در برنامه حفظ موضوعی آيات قرآن كريم و حفظ ترتيبی 8 -1

 تحصيلی طول سال 05444 مدرسه *  تالوت محافل استماع یهایكرسشركت مدارس در برنامه   8 -2

 تحصيلی طول سال 4944444 و معلمدانش آموز  *  ی حفظ جزء سی قرآن كريم برای دانش آموز و فرهنگياناجرای طرح مل 8 -3

 تحصيلی طول سال 24 محتوا   عترت و نماز  -قرآن یهاتيفعالو الكترونيكی  آموزشیمحتوای  یروزرسانبه  -باز طراحی و توليد  8 -4

 تحصيلی ل سالطو 044444 دانش آموز *  الگوی تالوت 8 -3

 تحصيلی طول سال 04444 مدرسه *  در مدارساندراج زنگ نماز  8 -6

 تحصيلی طول سال 44444 معلم   برگزاری دوره آموزش معلمان سوم ابتدايی  8 -7

 تحصيلی طول سال 544444 آموزدانش *  برگزاری آموزش عملی نماز 8 -8

 تحصيلی طول سال 24 برنامه   ی ابالغی شورای عالی نمازهابرنامه 8 -2
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 تير تا شهريور 5444 معلم *  آموزش طرح مبين  8 -10

 تحصيلی طول سال 24 تفاهم نامه *  سازی سند جامع نماز اجراريزی برای برنامه 8 -11

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

جلب   -و تخصيص اعتبارات الزم تأميناجرايی  -40/6/4195تاريخ  445044/544عترت و نماز به شماره   -نی اداره كل قرآنكنو یهاتيفعالحقوقی پايدار ماندن كليات شيوه نامه 

 -نماز مناطق و نواحیعترت و   -نيروی انسانی كارشناسان قرآن -ت های جديد اطالعات و ارتباطااستفاده از فناوری  -هاتيفعالرسانی شيوه نامه  روزبه  -برون سازمانی یهامشاركت

مردمی و  یهامشاركت  -منشور توسعه فرهنگ قرآنی  -اعتبارات كيفيت بخشی  -ابالغی یهاسرفصلاجرايی اعتبارات برنامه از  -مربيان قرآنی  -معاونين و مربيان پرورشی مدارس

جديد اطالعات و  یهایفناوراستفاده از   -هاتيفعالرسانی شيوه نامه  روزبه  -ن سازمانیبرو یهامشاركتجلب   -و تخصيص اعتبارات الزم تأميناست.  تأميننهادهای همكار قابل 

 ارتباطات

 ارسال مسندات و بررسی آن ميزان شركت كنندگان در مسابقات  -ساليانه مدارس و ادارات   یهاگزارش –بازديد حضوری  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 آموزانتوسعه فرهنگ اقامه نماز و اهتمام به برپايی نماز جماعت در مدرسه و تقويت انس با قرآن در دانش در تحقق راهکار سند تحول ه برنام مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 صيليفچارچوب / شناسنامه ت

 شرح عنوان رديف

 ...ه پرورش تربيت يافتگانی كه4 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 اهکار سند تحولشماره و متن  ر 2
و تربيتی با تأكيد بر اولويت  آموزشیهای های تربيتی با استفاده از تمام ظرفيتتقويت مستمر و تحكيم فضايل اخالقی در محيط،های عملياتی الزم در راستای ترويجه تدوين برنامه2/4

 ای تحصيلیهپذيری و نظم در تمام دورهمسئوليت،صداقت،حيا و عفت،نفس و شجاعتكرامت و عزت

 يادگيری و تربيت هایحوزه برنامه درسی اساس بر تحصيلی مختلف هایدوره آموزان دانش فراغت اوقات سازیغنی برنامه جهتفوق و مكمل هایفعاليت اجرای و طراحی  -10 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

  برنامه درسی زير نظام مربوطه 4

   عترت و نماز  -اداره كل قرآن  حوزهواحد مسئول در  3

 شورای توسعه فرهنگ قرآنی   -سازمان اوقاف و امور خيريه و امور مساجد - مردمی و خانواده یهامشاركتو  یردولتيغسازمان مدارس  -ساير نهادهای فرهنگی -آموزشی هایمعاونت و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يبستاندشيپ منطقه استان ستاد

* * *  * * * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 
و استان  -منطقه -مرحله آموزشگاه 1در  و نمازعترت  - نآقر در مسابقات انيو فرهنگشركت دانش آموز 

 كشور
 مرداد آذر تا 5544444 معلمدانش آموز و  * 

 دی تا فروردين 444 دانش آموز *  قرآن كريم دانش آموزان جهان اسالم یالمللنيببرگزاری مسابقات  8 -2

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

جلب   -و تخصيص اعتبارات الزم تأمين اجرايی -40/6/4195تاريخ  445044/544عترت و نماز به شماره   -كنونی اداره كل قرآن یهاتيفعالپايدار ماندن كليات شيوه نامه  حقوقی

  عترت و نماز مناطق و نواحی  -كارشناسان قرآننيروی انسانی  -ت های جديد اطالعات و ارتباطااستفاده از فناوری  -هاتيفعالرسانی شيوه نامه  روزبه  -برون سازمانی یهامشاركت

 مربيان قرآنی  -معاونين و مربيان پرورشی مدارس

 نظارت و ارزياب یهافرمزيابی در ار هایشاخصتعيين  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 های تربيتیتقويت مستمر و تحكيم فضايل اخالقی در محيط  -های عملياتی الزم در راستای ترويجتدوين برنامه در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرو  نتايج كليدي 11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 صيليفچارچوب / شناسنامه ت

 شرح عنوان رديف

 ند تعليم و تربيت رسمی عمومیهای يادگيری در فرايبخشی به محيطتنوع  -6 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
مراكز   -های تخصصی علوم و فناوریها و موزهنمايشگاه  -های عمومیكتابخانه  -های فرهنگخانه  -هااردوگاه  -پژوهش سراهاهای يادگيری مانند ای از محيطه ايجاد شبكه6/6

 هاسازی محيط مدرسه با همكاری ساير دستگاهبا رعايت اصل غنی  -هامشابه و برقراری تعامل اثربخش مدارس با اين محيط ها و ساير مراكزورزشگاه  -كارآفرينی

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

  ،سراها های يادگيری مانند پژوهشساخت و تجهيز محيط،تبط با طراحیهای تحقيقاتی مرها و طرحنامهآيين،هادستورالعمل،استانداردها ،ضوابط،تهيه و تدوين برنامه فيزيكی -19

استخر و ،های ورزشیسالن،های تخصصی علوم و فناوریها و موزهنمايشگاه ،دارالقرآن،پرورش فكری كودكان و نوجوانان هایكانون،فرهنگی تربيتی هایكانون،هااردوگاه

 روباز با محوريت برنامه درسی ملیفضاهای ورزشی ،آموزیهای دانشورزشگاه

 تجهيزات و فناوری  -فضا  تأمين زير نظام مربوطه 4

  آموزشیريزی مان پژوهش و برنامهو ساز سازمان نوسازی،توسعه و تجهيز مدارس  -  نماز وعترت   -اداره كل قرآن  واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6

معاون حقوقی و  –سازمان آ.پ استثنايی  –ريزی منابع انسانی و فناوری اطالعات بدنی و سالمت مركز برنامهتربيت  -پرورشی و فرهنگی  -آموزش متوسطه  -معاونين آموزش ابتدايی

مركز ملی پرورش استعدادهای درخشان و   -كانون پرورش فكری كودكان و نوجوان   -دبيرخانه  شورای عالی آ.پ  –الملل و مدارس خارج از كشور مركز امور بين –امور مجلس 

 اداره امور شاهد و امور ايثارگران –پژوهان جوان دانش

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* *        

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكنامه  با ي  ذيل برهاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 040 دارالقرآن   توسعه و تجهيز مراكز دارالقرآن 8 -1

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
تحقق  /و تخصيص اعتبارات الزم تأميناجرايی   -40/6/4195تاريخ  445044/544عترت و نماز به شماره   -كنونی اداره كل قرآن یهاتيفعالدن كليات شيوه نامه پايدار مانحقوقی 

  آموزشیريزی و سازمان پژوهش و برنامه سازمان نوسازی،توسعه و تجهيز مدارسنيروی انسانی  -برنامه درسی ملی

 آموزشیريزی و سازمان پژوهش و برنامه سازمان نوسازی،توسعه و تجهيز مدارسو اسناد مربوطه  یهاگزارش -  اداره كل ارزيابی و عملكرد ارزيابي  عملکرد يهاشاخص 10

 يریهای يادگاز محيطيكی  عنوانبه  توسعه و تجهيز مراكز دارالقرآن در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 صيليفچارچوب / شناسنامه ت

 شرح عنوان رديف

 ... كه یافتگاني تيترب پرورش -4 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 ...و انتظارروحيه جهادی   -امر به معروف و نهی از منكر ،تبرّاتولی و  یتمداريوالسازی فرهنگ ه ايجاد سازوكارهای ترويج و نهادينه1/4 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3
 يادگيری و تربيت هایحوزه درسی اساس  برنامه بر مهدويت و انتظار و منكر از نهی معروف وامربه ،شناسی امام موضوعات تربيتی پيرامون هایفعاليت اجرای و بازطراحی -14

 ت اجتماعیمطالعا و انسانی علوم و اسالمی معارف قرآن و

 برنامه درسی زير نظام مربوطه 4

  نماز و عترت  -قرآن كل اداره واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6

كانون   -فرهنگيان دانشگاه -انجمن اولياء و مربيان -مدارس غير دولتی  -آموزیسازمان دانش/آموزشی هایمعاونت -ها حوزه و آموزش و پرورشیهمكار ستاد - پژوهش سازمان

سازمان   -سازمان اوقاف و امور خيريه -سازمان تبليغات اسالمی -بنياد فرهنگی حضرت مهدی موعود)عج(  -معاونت برنامه ريزی و توسعه منابع -پرورش فكری كودكان و نوجوانان

 ساير نهادهای فرهنگی مرتبط -آموزانهای اسالمی دانشنجمناتحاديه ا -های علميه/سازمان بسيج دانش آموزیحوزه -هيئت رزمندگان اسالم -صدا و سيما

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *  * * * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 وآوري(بر خالقيت و ن ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 تحصيلی طول سال 91544 مدرسه  * درصد مدارس سراسر كشور 95واليی در  یهامناسبتبزرگداشت  8 -1

 تحصيلی ل سالطو 5544444 آموز / فرهنگیدانش *  اجرای طرح مصباح الهدی  8 -2

 شهريور 162 منطقه / ناحيه *  پرورش نواحی آموزش و درصد مناطق و 54برگزاری سوگواره احلی من العسل در  8 -3

 تحصيلی طول سال 14444 هيئت *  آموزیهای مذهبی دانشساماندهی فعاليت هيئت 8 -4

 صيلیتح طول سال 64444 جلسه *  تيمهدو و انتظار جلسات یبرگزار 8 -3

 تحصيلی طول سال 01544 جلسه *  بازطراحی و برگزاری جلسات گفتمان دينی 8 -6

 طول سال 4544 جلسه *  جلسات امر به معروف و نهی از منكر یبرگزار 8 -7

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
اجرايی ابالغ دستورالعمل اجرايی راه اندازی و ساماندهی  -40/6/4195تاريخ  445044/544عترت و نماز به شماره   -اداره كل قرآن هایيتفعالحقوقی پايدار ماندن كليات شيوه نامه 

می بو  -برون سازمانی یهامشاركتجلب   -و تخصيص اعتبارات الزم تأمينآموزی در پورتال همگام  های مذهبی دانشآموزی و ايجاد سامانه هيئتهای مذهبی دانشفعاليت هيئت
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مناطق و   -هااستانعترت و نماز   -نيروی انسانی كارشناسان مسئول و كارشناسان قرآن -تهای جديد اطالعات و ارتباطااستفاده از فناوری  -هااستانها در سازی شيوه نامه فعاليت

 مبلغين دينی  -معلمان  -معاونين و مربيان پرورشی مدارس  -مديران  -نواحی

 ابي  عملکردي ارزيهاشاخص 10
استفاده از فضای مجازی برای رصد و  -های آماری و مستندات مربوطه از طريق سامانه ارزيابی عملكرددريافت و بررسی گزارش -هابازديد و ارزيابی حضوری از روند اجرای فعاليت

 هاپيگيری روند اجرايی و اطالع رسانی فعاليت

 رای استقرار دولت عدل مهدوی )عج(سازی بزمينه»روحيه جهادی و انتظار   -امر به معروف و نهی از منكر  -تبرّاتولی و  یتمداريوالسازی فرهنگ ترويج و نهادينه هکار سند تحولدر تحقق را برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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 صيليفچارچوب / شناسنامه ت

 شرح عنوان رديف

 در ابعاد فرهنگی ه اجتماعی ژهيوبه،پيشرفت محلی هایكانونيكی از  عنوانهبه افزايش نقش مدرسه 0 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
موزان در آمعلمان و دانش  -های علميه و مشاركت فعال مديرانمذهبی و حوزه هایكانونمسجد و  ژهيوبهسازی و تقويت همكاری مدرسه با مراكز فرهنگی و علمی محله ه نهادينه2/0

 در مدرسه باتجربهمند و اثربخش روحانيون توانمند و مبلغان مذهبی های مرتبط محله و نيز حضور نظامبرنامه

 ربطذیها و مراكز ه با همكاری دستگاهمند و اثربخش روحانيون توانمند و مبلغان مذهبی باتجربه در مدرسايجاد سازوكارهای الزم برای حضور نظام  -14 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 راهبری و مديريت تربيتی زير نظام مربوطه 4

 عترت و نماز   -اداره كل قرآن  واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
سازمان دارالقرآن  –سازمان اوقاف و امور خيريه  -ستاد همكاری ها  - ی عملكردبااداره كل ارزي - ستاد اقامه نماز -مركز برنامه ريزی منابع انسانی   -معاونت توسعه مديريت و پشتيبانی

   سازمان تبليغات اسالمی –الكريم 

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* *        

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيعالف)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 تحصيلی طول سال 40444 روحانی   روحانيون در مدارس و برگزاری نماز جماعت مندنظامحضور  8 -1

 تحصيلی طول سال 2444 روحانی   ائمه جماعت روحانی مدارس آموزشیه برگزاری دور 8 -2

 نيروي انساني و...(–اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

  -یابالغ یهالسرفص از برنامه اعتباراتاجرايی  -40/6/4195 خيتار 445044/544 شماره به نماز و عترت  -قرآن كل اداره یكنون یهاتيفعال نامه وهيش اتيكل ماندن داريپا حقوقی

  -یسازمان برون یهامشاركت جلب  -الزم اعتبارات صيتخص و تأمين. است تأمين قابل همكار ینهادها و یمردم یهامشاركت -یقرآن فرهنگ توسعه منشور -یبخش تيفيك اعتبارات

  -مدارس یپرورش انيمرب و نيمعاون -ینواح و مناطق نماز و عترت -قرآن كارشناسانانسانی  يروین -تارتباطا و اطالعات ديجد یهایفناور از استفاده -هاتيفعال نامه وهيش یرسان روزبه

 ینيد نيمبلغ

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
استفاده از فضای مجازی   -مستندات مربوطه های آماری ودريافت و بررسی گزارش  -هاتيفعالبازديد و ارزيابی ميدانی از روند اجرای   -هااستانبا  هاتيفعالموافقت نامه اجرايی انعقاد 

 هاتيفعالنسبت به روند اجرايی و اطالع رسانی 

 در مدرسه باتجربهمند و اثربخش روحانيون توانمند و مبلغان مذهبی حضور نظام راهکار سند تحول در تحقق برنامه  و مؤثرنتايج كليدي  11
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  صيليفچارچوب / شناسنامه ت 
 شرح عنوان رديف

 در ابعاد فرهنگی ه اجتماعی ژهيوبه ،پيشرفت محلی هایكانونيكی از  عنوانبهه افزايش نقش مدرسه 0 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
ای از جامعه اسالمی و حيات طيبه با تفويض اختيار و مسئوليت به آن و كانون كسب تجربيات تربيتی محله و جلوه عنوانبهآفرينی مدرسه های الزم برای نقشه فراهم آوردن زمينه4/0

 ایو عوامل درون مدرسه هامؤلفهاستانداردسازی تمام 

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3
وتربيتی با تأكيدبراستفاده مشترك ازنمازخانه وامكانات  آموزشیهای وری فضاطراحی سازوكارهای امكان استفاده مشترك مدرسه ومحله ازفضای مدرسه برای افزايش بهره  -29ادامه

 ورزشی

 راهبری و مديريت تربيتی زير نظام مربوطه 4

   عترت و نماز  -اداره كل قرآن  واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
 -حوزه علميه  -ستاد مركزی اقامه نماز  -هاستاد همكاری  -مردمی و خانواده یهامشاركتو  یردولتيغرس سازمان مدا -آموزشی هایمعاونت  -آموزشیسازمان پژوهش و برنامه ريزی 

 ساير نهادهای فرهنگی

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

  *  * * * * * 

8 

 كد

 يتفعال

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 تحصيلی طول سال 24 درصد *  ن جذب كودكان و نوجوانان به نمازنوي یهاروشآموزش احكام برای اوليا و  یاكالسهبرگزاری  8 -1

 نيروي انساني و...(–اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

  -ابالغی یهاسرفصلاجرايی اعتبارات برنامه از  -40/6/4195تاريخ  445044/544عترت و نماز به شماره   -كنونی اداره كل قرآن یهاتيفعالحقوقی پايدار ماندن كليات شيوه نامه 

  -برون سازمانی یهامشاركتجلب   -و تخصيص اعتبارات الزم تأميناست.   تأمينمردمی و نهادهای همكار قابل  یهامشاركت  -نشور توسعه فرهنگ قرآنیم  -اعتبارات كيفيت بخشی

معاونين و مربيان پرورشی   -از مناطق و نواحیعترت و نم  -نيروی انسانی كارشناسان قرآن -های جديد اطالعات و ارتباطات¬استفاده از فناوری  -هاتيفعالرسانی شيوه نامه  روزبه

 مبلغين دينی و ائمه جماعات روحانی مدارس و محل  -مدارس

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
استفاده از فضای مجازی   -و مستندات مربوطههای آماری دريافت و بررسی گزارش  -هاتيفعالبازديد و ارزيابی ميدانی از روند اجرای   -هااستانبا  هاتيفعالانعقاد موافقت نامه اجرايی 

 هاتيفعالنسبت به روند اجرايی و اطالع رسانی 

 ای از جامعه اسالمی و حيات طيبهكانون كسب تجربيات تربيتی محله و جلوه عنوانبهآفرينی مدرسه نقش راهکار سند تحول در تحقق برنامه  و مؤثرنتايج كليدي  11
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  صيليفچارچوب / شناسنامه ت
 شرح عنوان رديف

 فرهنگی و جغرافيايی  ،آموزان و اقتضائات فرهنگ اسالمی ه ايرانی و شرايط اقليمیها و نيازهای دانشسازی فضاهای تربيتی با ويژگیه ايجاد و متناسب41 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 محيط تعليم و تربيت عنوانبهفضای سبز و فضای ورزشی در تمام مدارس   -آزمايشگاه  -كتابخانه  -تجهيز مناسب نمازخانهساخت و   -ه اهتمام به طراحی1/41 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 ايجاد و تجهيز نمازخانه در مدارس موجود  -12 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 فضا تجهيزات و فناوری  تأمين زير نظام مربوطه 4

  آموزشیريزی و سازمان پژوهش و برنامه سازمان نوسازی،توسعه و تجهيز مدارس  -  نماز وعترت   -اداره كل قرآن  ول در حوزهواحد مسئ 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
 -اطالعات یفناور وركزبرنامه ريزی منابع انسانی م -آموزشیمعاونين  - یردولتيغسازمان مدارس   -توسعه و تجهيز مدارس  -سازمان نوسازی  -برنامه ريزی و توسعه منابع معاونت

 مجمع خيرين -آموزشیصنايع  -حوزه علميه -ستاد مركزی اقامه نماز  -خارج از كشور مدارس و المللنيبمركز امور  -ومجلس یحقوق امورمعاونت  -استثنائی وپرورشآموزشسازمان 

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *  * * * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 
بر رعايت معماری اسالمی و جلب  ديتأكمدارس با  یهانمازخانه یفضاها زيتجه  -و مناسب سازی  تأمين

 یو حقوقو خيرين حقيقی  هاسازمان یهامشاركت
 تحصيلی طول سال 5444 مدرسه * 

 نيروي انساني و...(–اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

  -سازمان امور خيريه و اوقاف /  تهيه و تنظيم تفاهم نامه مستقل با سازمان  نوسازی نماز وبرون سازمان )ستاد مركزی اقامه  یهادستگاه مشترك با یهانامهحقوقی تهيه و تنظيم تفاهم 

 تأميناجرايی  برآورد هزينه و  -40/6/4195تاريخ  445044/544عترت و نماز به شماره   -كنونی اداره كل قرآن یهاتيفعالتوسعه و تجهيز مدارس /  پايدار ماندن كليات شيوه نامه 

 یهامشاركت  -منشور توسعه فرهنگ قرآنی  -اعتبارات كيفيت بخشی  -ابالغی یهاسرفصل/ اعتبارات برنامه از باشدیمتوسعه و تجهيز مدارس   -سازمان نوسازی  بر عهدهاعتبار 

در ارائه اطالعات مورد نياز و مجوزهای دسترسی و بازديد مدارس مورد نياز و انجام تحقيقاتی ميدانی  / ارائه  است. / همكاری مستمر ساير مراجع تأمينمردمی و نهادهای همكار قابل 

نی شيوه رسا روزبه  -برون سازمانی یهامشاركتجلب   -و تخصيص اعتبارات الزم تأمينمدارس /  یهانمازخانهفضای  زيو تجهمرتبط با احداث  یاستانداردهاضوابط و   -دستورالعمل

 نيروی انسانی متخصص جهت راهبری و نظارت بر روند اجرای طرح تأميننيروی انسانی   -جديد اطالعات و ارتباطات یهایفناوراستفاده از   -هاتيفعالنامه 

 یبندزمانتحقق پيشرفت فيزيكی منطبق با برنامه  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 ساخت و تجهيز مناسب نمازخانه  -اهتمام به طراحی راهکار سند تحول تحققدر  برنامه  و مؤثرنتايج كليدي  11
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 معاونت

 و سالمت يبدنتيترب 
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و سالمت بدنيتربيتهاي معاونت برنامهعناوين    

 (130811عنوان برنامه      )ابالغي بخشنامه  رديف
 سطح اجرا/نفوذ

 مدرسه منطقه استان ستاد

 * * * * استان و سن  -جنس تفكيک به آموزان دانش جسمانی آمادگی یهانرم تدوين و طراحی 1

 *    يادگيری و تربيت هایحوزه برنامه درسی اساس بر تحصيلی مختلف هایدوره  آموزان دانش فراغت اوقات سازیغنی برنامه جهتفوق و مكمل هایفعاليت اجرای و طراحی 2

 * * * * بدنیتربيت و سالمت یريادگي و تربيت حوزه درسی برنامه اساس بر مدارس زشور و بدنیتربيت هایفعاليت بازطراحی 3

 * *   بدنیتصويب و اجرای آزمون هماهنگ درس تربيت  -طراحی 4

  * * * یانسان منابعتوانمندسازی و ارتقای تحصيلی   -نظام يكپارچه بازآموزی طراحی و استقرار 3

 * * * * آموزاناز دوره ابتدايی تا پايان دوره متوسطه دوم در حوزه سالمت جسمی و روحی دانش ایارائه خدمات جامع مشاوره 6

7 
  -هنری  -ريزی و ارائه خدمات فرهنگینامه اجرايی مدارس( با رويكرد كاهش تمركز و افزايش اختيارات اركان  مدرسه جهت برنامهها )با تأكيد بر آييننامهبازنگری مقررات و آيين

 و ورزشی تا پايان سال دوم برنامه ششم توسعه آموزشی  -اجتماعی
*    

 * * * * عنوان پايگاه معين محله (حوادث طبيعی ) به و هابحرانپيشرفت محله و مشاركت در امداد  توسعه و تقويت نقش اساسی مدرسه در 8

2 
های اسالمی و مجلس انجمن  -علمی و فرهنگی  هایكانون -آموزیهای دانشی آموزش توسط تشكلايجاد سازوكار مناسب برای استفاده از فضای مدرسه در ساعات غيررسم

 آموزان و مردم محله  فرهنگی و اجتماعی به ساير دانش  -آموزی  برای ارائه خدمات آموزشیدانش
* * * * 

   * * اردوهای جهادی مؤثربرگزاری مفيد  و  های زندگی برایتقويت آموزش مهارت های بسط فرهنگ نيكوكاری و تعاون در قالبتدوين برنامه 10

  * *  ای در سطح استان و كشورآموزی  و تقويت تعامالت  بين مدرسهشورای معلمان و اعضای شورا و مجلس دانش  -اعضای شورای مدرسه  و آموزشتوانمندسازی  11

12 
های پرورشی و مشاوره و اتاق  -فضای ورزشی  -فضای سبز  -آزمايشگاه  -كتابخانه  -و ورزشی موجود فاقد نمازخانه تربيتی  -آموزشیسازی و تجهيز فضاهای متناسب  -تأمين

 ها و خيرين حقيقی و حقوقیهمچنين پايگاه تغذيه سالم با تأكيد بر جلب مشاركت ساير سازمان
* * * * 

 * * * * های مصوبصورت ساالنه بر اساس شاخصارس بهيتی مدو ترب یفرهنگ یهاتيفعالرصد و ارزشيابی مستمر   13

  * *  منابع انسانی های عوامل سهيم و مؤثر در تربيت و توانمندسازیها و توانمندیطراحی سازوكارهای مناسب برای استفاده حداكثری از ظرفيت 14

13 
 دانش و معلمان مشاركت و نقش رشيپذ یبرا هيريخ امور وورزشی و سالمت  –محيطی يستز یاجتماع یاهتيفعال یاجرا و یطراح و ربطذی یهادستگاه و نهادها با یهماهنگ جاديا

  جامعه عمومی و فوری نيازهای با مواجهه در آموزان
* * * * 

16 
–تقويت هويت اسالمی ،خالقيت،يت و اهدافمأمورام در انسج ،سازمانی و تعلقتقويت تعهد ،پذيریهايی نظير انطباقی با تبيين شاخصسازمانفرهنگتدوين چارچوب و معيارهای 

 ستاد تا مدرسه از سطحهای مندرج در سند تحول بنيادين مبتنی بر ارزش…ی وجمعارتباطحسن  ،و نهی از منكر معروفامربه  ،پذيریپژوهش محوری و مشاركت  -ايرانی
* * *  
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 

17 
زشی و تسهيل مسير استعداديابی ور )= آموزانگانه تربيتی برای كشف استعدادهای دانشهای ششابتدايی و متوسطه در ساحت،دبستانیيشپتدوين برنامه جامع استعداديابی در دوره 

 های ورزشی(ها و فدراسيونهای ورزشی و باشگاهارجاع به هيئت ،شناسايی ،غربالگری،ترقی استعدادها 
* * * * 

    * يافتهويژه در مناطق كمتر توسعهبه  -اين دوره با تأكيد بر تقويت  ،دوره ابتدايی یانسان بعمنا دهیسازمانبازنگری قوانين و مقررات و  18

   * * بخشی از مخارج مدارس تأمين وپرورش برایو فرهنگی از امكانات وزارت آموزش آموزشیهای جديد برای كسب درآمد طراحی سازوكارها و روش 12

    * بدنیآموز منطبق با برنامه درسی حوزه تربيت و يادگيری سالمت و تربيتهداشت و سالمت ويژه دختران و پسران دانشب هایآموزشطراحی و اجرای  20

21 
شی و سالمت برای پذيرش ورز  -ایحرفه  -تربيتی  -های آنان در ابعاد اعتقادیبا رويكرد تقويت مستمر شايستگی،یانسان منابعمعلم و توانمندسازی های درسی تربيتبازنگری برنامه

 های تربيتیمسئوليت
* * *  
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 ی كه...افتگانيتيتربپرورش  -4 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
هويت جنسيتی  ژهيوبههای فردی هه( توجه بيشتر به تفاوت:های درسی موجود با تأكيد براز توليد برنامهاسناد تحول راهبردی و ب بر اساستدوين و اجرای برنامه درس ملی -طراحی  -4/4

 های شهری و روستايیآموزان و تفاوتدانش

 استان و سن ،جنس تفكيک به آموزان دانش جسمانی آمادگی هاینرم تدوين و طراحی -4 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 برنامه درسی زير نظام مربوطه 4

 (های ورزشی و فعاليت بدنیتربيتدفتر معاونت تربيت بدنی و سالمت )  واحد مسئول در حوزه 3

 آموزشی هایمعاونت و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهش و فني و كاردان متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *  * * * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 
درس تربيت  یهاآزمونآموزان در آمادگی جسمانی دانش یهانرمتدوين و عملياتی  نمودن    -طراحی

  نهم و دوازدهم متوسطه یهاهيپاششم ابتدايی و   -سوم یهاهيپادر دنی  ب
 پاييز 4 پروژه * 

 نيروي انساني و...(–اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
در اختيار داشتن بستر نرم افزاری مناسب برای كاهش  -بدنی و علوم ورزشیپژوهشگاه تربيت.ناوری تحقيقات و ف  -و وزارت علوم وپرورشآموزشوزارت  نيمابیف نامهتفاهمانعقاد 

 اعتبار ( تأمين)در صورت حضور دانش آموزان و نيروی انسانی یهانهيهز

 ت پوشش طرح بر اساس حجم نمونهتعداد دانش آموزان تح  -2        شدهنيتدوهای آمادگی جسمانی تعداد نُرم -4 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 آموزانهويت جنسيتی دانش ويژهبههای فردی توجه بيشتر به تفاوت راهکار سند تحول در تحقق برنامه  و مؤثرنتايج كليدي  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 ی كه...افتگانيتيتربپرورش  -4 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 ره و متن  راهکار سند تحولشما 2
و تربيتی با تأكيد بر  آموزشیهای های تربيتی با استفاده از تمام ظرفيتتقويت مستمر و تحكيم فضايل اخالقی در محيط  -های عملياتی الزم در راستای ترويجه تدوين برنامه2/4

 های تحصيلیدر تمام دوره پذيری و نظممسئوليت ،صداقت،حيا و عفت ،نفس و شجاعتاولويت كرامت و عزت

 يادگيری و تربيت هایحوزه برنامه درسی اساس بر تحصيلی مختلف هایدوره  آموزان دانش فراغت اوقات سازیغنی برنامه جهتفوق و مكمل هایفعاليت اجرای و طراحی  -2  (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 برنامه درسی زير نظام مربوطه 4

 (های ورزشی و فعاليت بدنیتربيتدفتر معاونت تربيت بدنی و سالمت )  واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
معاونت  –استعدادهای درخشان  -يثارگران و شاهداداره كل امور ا  -آ.پ استثنايی –ريزی منابع انسانی و فناوری اطالعات مركز برنامه – آموزشی هایمعاونت  -سازمان پژوهش    -  وپرورشآموزششورای عالی 

 حراست -سازمان نوسازی و تجهيز مدارس   -پرورشی و فرهنگی

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

   * * * * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 

سازی اوقات فراغت در منظور غنیآموزان و والدين  بهمكمل و فوق برنامه دانش هایفعاليتاجرای 

های تربيت و يادگيری شامل:  المپياد ورزشی تحصيلی بر اساس برنامه درسی حوزههای مختلف دوره

 ای و ورزش با خانواده ) در راستای طرح ياريگران زندگی (درون مدرسه
 طول سال 1905444 دانش آموز  *

 طول سال 15444 مدرسه *  ورزش صبحگاهی  8 -2

 طول سال 054 مدرسه *  مدارس پويا  8 -3

 نيروي انساني و...(–اجرايي  –)حقوقيتلزاماتاس 2

جبران خدمات كاركنان  -1 -بدنی بدنی و معلمان تربيتمعاونين پرورشی و تربيت  -آموزش ضمن خدمت مديران -2     وپرورشآموزشدرس تربيت بدنی در شورای عالی  هایمكملتصويب آيين نامه  -4

   های مدرسه و الزامات الزم برای فراهم نمودن محيطی مناسب برای تعليم و تربيتتقويت نقش مدرسه در توسعه و پيشرفت محله با توجه به نوع فعاليت -1  های فوقها و فعاليتوپرورش در اجرای برنامهآموزش

 تفاهم نامه فی مابين معاونت تربيت بدنی و سالمت با ستاد مبارزه با مواد مخدر در راستای طرح ياريگران زندگی  -5

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
ارزيابی كمی و كيفی وضعيت اجرای برنامه / طرح در  -2  دانش آموزان كلبه ورزش صبحگاهی و ورزش با خانواده - ایمكمل المپياد ورزشی درون مدرسه هایفعاليتنسبت دانش آموزان تحت پوشش  -4

 دريافتی  هایگزارشارزيابی و  هایفرممدرسه بر اساس 

 های تربيتیتقويت مستمر و تحكيم فضايل اخالقی در محيط  -های عملياتی الزم در راستای ترويجتدوين برنامه راهکار سند تحول در تحقق برنامه  و مؤثرنتايج كليدي  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي   

 شرح عنوان رديف

 های انقالب اسالمیتقويت اعتقاد و التزام به ارزش  -یتعميق تربيت و آداب اسالم  -2 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
آموزان فراهم آوردن زمينه تربيت پذيری دانش منظوربه هاآنهای تربيتی و اخالقی تربيتی و تقويت و توسعه جنبه،های درسی مبتنی بر رويكرد فرهنگیبازنگری و اصالح برنامه  -4/2

 فرهنگ اسالمی ه ايرانی سبر اسا

 بدنیتربيت و سالمت و يادگيری تربيت حوزه درسی برنامه اساس بر مدارس ورزش و بدنیتربيت هایفعاليت بازطراحی  -1 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 برنامه درسی زير نظام مربوطه 4

 های ورزشی (بدنی و فعاليت) دفتر تربيتمعاونت تربيت بدنی و سالمت  واحد مسئول در حوزه 3

 آموزشیسازمان پژوهش و برنامه ريزی   -آموزشی هایمعاونت و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *  * * * * * 

8 

 دك

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 
مورخ  426052ره اجرا و ارزشيابی درس تربيت بدنی با تأكيد بر دستورالعمل جامع اجرا و ارزشيابی به شما

41/40/4190 
* 

 طول سال 444 درصد مدرسه 

  آموزشی هایگروهنظارت بر اجرا و ارزشيابی درس تربيت بدنی با استفاده از ظرفيت  8 -2
 طول سال 21414 مدرسه *

 تحصيلی هایپايهتخصيص معلم تربيت بدنی متخصص به تمام  - موزشی )از محل ساعت موظف(های آساعت گروه سرجمعبدنی از افزايش سهم حوزه تربيت نيروي انساني و...(–اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
و  شدهكسب و اجراشدهتعيين ميزان فاصله بين برنامه درسی قصد شده با برنامه درسی  -2 مدارس كلبهارزشيابی درس تربيت بدنی  وبر اجرا  و نظارتنسبت تعداد مدارس مجری  -4

 هااستانبدنی بر اساس گزارش دريافتی از ی به برنامه درس تربيتبخشتيفيكبدنی در راستای ارائه بازخورد مناسب به عوامل اثرگذار در اجرای درس تربيت

 فرهنگ اسالمی ه ايرانی بر اساسآموزان فراهم آوردن زمينه تربيت پذيری دانش راهکار سند تحول در تحقق برنامه  و مؤثرنتايج كليدي  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي

  

 

 شرح عنوان رديف

 استقرار نظام ارزشيابی و تضمين كيفيت در تعليم و تربيت رسمی عمومی -49 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
های تحصيلی دوره های تحصيلی و رويكرد ارزشيابی فرآيند محور در ارتقای پايهانداردهای ملی برای گذر از دورهاست بر اساسه طراحی و اجرای نظام ارزشيابی نتيجه محور 2/49

 های تحصيلیدر ساير پايه (ابتدايی و رويكرد تلفيقی )فرآيند محور و نتيجه محور

 بدنیهنگ درس تربيتتصويب و اجرای آزمون هما،طراحی  -1 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 برنامه درسی زير نظام مربوطه 4

 (های ورزشی و فعاليت بدنیتربيتدفتر معاونت تربيت بدنی و سالمت )  واحد مسئول در حوزه 3

 یشورای عال –معاونت پرورشی و فرهنگی   -ريزی آموزشیسازمان پژوهش و برنامه  -آموزشی   هایمعاونت و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

  *    *   

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

متوسطه اولدرصد   * آموزان پايه نهمبدنی برای دانشاجرای آزمون هماهنگ درس تربيت 8 -1  ارديبهشت 444 

 نيروي انساني و...(–اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
  -ز محل ساعت موظفهای آموزشی )اساعت گروه سرجمعبدنی از فزايش سهم حوزه تربيتا -عالی همانند ساير دروس جهت برگزاری  آزمون هماهنگ  تصويب در شورای

 نيروی انسانی متخصص در پايه نهم دوره متوسطه اول تأمين -تصويب در شورای عالی(

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
ی به بخشتيفيكبدنی در راستای ارائه بازخورد مناسب به عوامل اثرگذار در اجرای درس تربيت و شدهكسبو  اجراشدهتعيين ميزان فاصله بين برنامه درسی قصد شده با برنامه درسی 

    هااستانبر اساس گزارش دريافتی از   بدنیبرنامه درس تربيت

 استانداردهای ملی بر اساساجرای نظام ارزشيابی نتيجه محور  راهکار سند تحول در تحقق برنامه  و مؤثرنتايج كليدي  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان  رديف

 و تربيتی در نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی آموزشیمديريت راهبردی   ،ه ارتقاء و بهبود مستمر كيفيت نظام كارشناسی22 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 ای برای منابع انسانیحرفه،غلیه طراحی و اجرای الگوی بالندگی ش1/22 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 منابع انسانیتوانمندسازی و ارتقای تحصيلی  ،نظام يكپارچه بازآموزی طراحی و استقرار  -5 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 منابع انسانی تأمينو  معلمتيترب زير نظام مربوطه 4

 (های ورزشی و فعاليت بدنیتربيتدفتر ت ) معاونت تربيت بدنی و سالم واحد مسئول در حوزه 3

 و فرهنگی معاونت پرورشی  -وقیحقمعاونت  -سازمان پژوهش - آموزشی هایمعاونت  -ريزی و توسعه منابعمعاونت برنامه و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  ه دوممتوسط متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 044 پروژه *  معلمان تربيت بدنی ایحرفه هایمهارتبرگزاری جشنواره  8 -1

 طول سال 260592 نفر   ورزشی یهاتيفعالتوسعه ورزش  فرهنگيان  و تعميم مشاركت ايشان در  8 -2

 نيروي انساني و...(–اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

اثر بخشی بر اساس نظر سنجی از   -1     كنندهشركت( و تعداد افراد 4+12+060رگزارشده )استان و مرحله كشوری ب  -تعداد مناطق  -2اجرايی مربوطه یهادستورالعملارسال  -4

ی دستورالعمل ورزش روزرسانبه - 5    بدنی و ورزشهای بدنی تربيتتدوين و استقرار نظام ارتقاء فعاليت  -طراحیو  صالحیذدريافت مصوبه از مراجع  -1شركت كنندگان   

                    اجرای برنامه ازيموردنمهيدات و تجهيزات ت تأمين -6 فرهنگيان

 ارزيابی كمی و كيفی اجرای برنامه ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

    ای برای منابع انسانیبالندگی شغلی ه حرفه راهکار سند تحول در تحقق برنامه  نتايج كليدي و مؤثر 11

 



                             

 

80 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

  چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح ن عنوا رديف

 های نظام تعليم و تربيت رسمی عمومیو ظرفيت هاباقابليتعفاف و حجاب متناسب  ،(ترويج و تعميق فرهنگ حيا1 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 آموزاندانشتربيتی در كليه سطوح تحصيلی برای افزايش سالمت جسمی و روحی  ،ای( ارائه خدمات مشاوره1 -0 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 آموزانای از دوره ابتدايی تا پايان دوره متوسطه دوم در حوزه سالمت جسمی و روحی دانشارائه خدمات جامع مشاوره  -6 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 راهبری و مديريت تربيتی زير نظام مربوطه 4

 (های ورزشیبدنی و فعاليتدفتر تربيت  -و تندرستی دفتر سالمت)معاونت تربيت بدنی و سالمت واحد مسئول در حوزه 3

  حراست   -انجمن اولياء و مربيان  -درمان و آموزش پزشكی -وزارت بهداشت -مركز برنامه ريزی منابع انسانی و فناوری اطالعات  -آموزشی هایمعاونت و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *  * * * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 
تكميل   -توسعه نظام مراقبت از سالمت جسمانی)هماهنگی در خصوص خدمات بهداشت دهان و دندان

 ميليون دانش آموز 4هر پايه حداقل  44و  0  -1 هایپايهشناسنامه سالمت و...( با اولويت 
 طول سال 444 درصد دانش آموز  *

 طول سال 024444 دانش آموز *  با اولويت مدارس متوسطه دختر Dبا قرص آهن و ويتامين آموزش تغذيه سالم و مكمل ياری  8 -2

 طول سال 41 درصد مدرسه *  و پايگاه تغذيه سالم مدارس  بهداشت محيط  -نظارت بر ايمنی  8 -3

 طول سال 51044 دانش آموز *  مدارس شبانه روزی  ارتقای سالمت نوجوانی با رويكرد بهداشت بلوغ در مدارس متوسطه اول و دوم و با اولويت  8 -4

 طول سال 55061 مدرسه *  سالمتتحصيلی (در حوزه تربيت بدنی و  هایدورهآموزش والدين ) همه  8 -3

 نيروي انساني و...(–اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
ارسال نامه دو   -5   مراقب سالمت  0444بيش از  تأمين  -1سالمت و تندرستی   در حوزهمدرسان و مربيان  يتترب   -1راه اندازی سامانه الكترونيكی      -2تجهيزات مدارس     تأمين -4

 برگزاری دوره تربيت مدرس   -0تهيه محتوای آموزشی مرتبط        -6ورزشی و انجمن اولياء و مربيان     هایفعاليتامضاء دفتر تربيت بدنی و 

 ميزان اثربخشی اجرای برنامه  -1آموزش      تعداد دانش آموزان تحت پوشش   -1   تكميل شناسنامه سالمت  -2آموزش     و كيفيتكميت   -4 ردي ارزيابي  عملکهاشاخص 10

 سالمت جسمی و روحی دانش آموزان راهکار سند تحول در تحقق برنامه  و مؤثرنتايج كليدي  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

  چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان رديف

 در ابعاد فرهنگی ه اجتماعی ويژهبه  -پيشرفت محلی هایكانونيكی از  عنوانبهه افزايش نقش مدرسه 0 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
ای از جامعه اسالمی و حيات طيبه با تفويض اختيار و مسئوليت به آن و هكانون كسب تجربيات تربيتی محله و جلو عنوانبهآفرينی مدرسه های الزم برای نقشه فراهم آوردن زمينه4/0

 ایو عوامل درون مدرسه هامؤلفهاستانداردسازی تمام 

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3
 ،هنری،ريزی و ارائه خدمات فرهنگیفزايش اختيارات اركان  مدرسه جهت برنامهنامه اجرايی مدارس( با رويكرد كاهش تمركز و اها )با تأكيد بر آييننامهبازنگری مقررات و آيين -0

 و ورزشی تا پايان سال دوم برنامه ششم توسعه آموزشی،اجتماعی

 راهبری و مديريت تربيتی زير نظام مربوطه 4

 ورزش دانش آموزی( و فدراسيون  دفتر سالمت و تندرستی  -های ورزشیو فعاليت بدنیتربيتدفتر معاونت تربيت بدنی و سالمت )  واحد مسئول در حوزه 3

 سازمان پژوهش –وزارت ورزش و جوانان  -درمان و آموزش پزشكی  -وزارت بهداشت - معاونت برنامه ريزی و توسعه منابع –شورای عالی و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول دوم ابتدايي ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 5 پروژه   بدنی و سالمتهای مورد نياز و در حال اجرای حوزه تربيتها و دستورالعملنامه بازنگری آيين 8 -1

 نيروي انساني و...(–اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
و سالمت و تندرستی  دفتری ورزشی و هاتيالفعی و بدنتيترب دفترو ضروری  ازيموردنهای و دستورالعمل هانامهنييآتشكيل اتاق فكر و جلسات كارگروهی برای هر يک از  -4

 هاو دستورالعمل هانامهنييآمستندسازی  -2ورزش دانش آموزی    فدراسيون

 (و...  تندرستی هایكانون  -مان تربيت بدنیمعل ایحرفههای جشنواره مهارت –)طرح جامع آموزش   هااستانبه  شدهارسال های بازنگری و  ها و دستورالعملنامهتعداد آيين ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 ای از جامعه اسالمی و حيات طيبهكانون كسب تجربيات تربيتی محله و جلوه عنوانبهآفرينی برای نقش مدرسه به  تفويض اختيار و مسئوليت  راهکار سند تحول در تحقق برنامه  و مؤثرنتايج كليدي  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان رديف

 در ابعاد فرهنگی ه اجتماعی ويژهبه ،پيشرفت محلی هایكانونيكی از  عنوانبهه افزايش نقش مدرسه 0 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
آموزان در معلمان و دانش،های علميه و مشاركت فعال مديرانمذهبی و حوزه ایهكانونمسجد و  ويژهبهسازی و تقويت همكاری مدرسه با مراكز فرهنگی و علمی محله ه نهادينه2/0

 در مدرسه باتجربهمند و اثربخش روحانيون توانمند و مبلغان مذهبی های مرتبط محله و نيز حضور نظامبرنامه

 عنوان پايگاه معين محله (حوادث طبيعی ) به و هابحرانرفت محله و مشاركت در امداد پيش توسعه و تقويت نقش اساسی مدرسه در  -0 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 راهبری و مديريت تربيتی زير نظام مربوطه 4

 (و تندرستی دفتر سالمت  -های ورزشی بدنی و فعاليتمعاونت تربيت بدنی و سالمت ) دفتر تربيت واحد مسئول در حوزه 3

 جمعيت هالل احمر جمهوری اسالمی ايران  - آ.پ استثنايی  - آموزشی هایمعاونت  -معاونت پرورشی و فرهنگی ارو واحدهاي همک هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * * 
 * * * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال  49244 كالس  *        ایمدرسهورزشی و تندرستی درون و برون  هایكانونتوسعه  8 -1

2- 8 
در  ملی دادرس) طرح طبيعی  حوادث  - هابحرانازی دانش آموزان جهت مشاركت در امداد توانمند س 

 (مدارس متوسطه اول

 
 طول سال  6165 تيم  *

2 

 
 نيروي انساني و...(–اجرايي  –)حقوقياستلزامات

نامه فی مابين وزارت آموزش و پرورش با جمعيت هالل احمر جمهوری  اجرای صد درصدی مفاد توافق -2    درس تربيت بدنی در شورای عالی  هایمكملتصويب آيين نامه  -4

جبران خدمات  -1      های ورزشیبدنی و مديران مجموعهبدنی و معلمان تربيتمعاونين پرورشی و تربيت  -آموزش ضمن خدمت مديران -1دادرس  اسالمی ايران  در مورد طرح ملی 

 -0         تربيت مدرسان و مربيان مرتبط -0اندازی سامانه الكترونيكیراه -6تندرستی    هایكانونتجهيزات  تأمين -5       های فوقها و فعاليتوپرورش در اجرای برنامهكاركنان آموزش

   های ورزشیتجهيزات ورزشی مدارس و مجتمع تأمين -9    سازمانی سازمانی و برونحمايت كارشناسی واحدهای همكار درون -0       ها همكاری كاركنان مدرسه در اجرای فعاليت

 سازی فضاها و اماكن ورزشی داخل و خارج مدرسهسازی و متناسببهسازی و ايمن -44

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
        تندرستی و حركات اصالحی و ورزشی  هایكانونمربی تربيت  - 1       ای درون و برون مدرسه هایكانونتجهيز  -2      ارزيابی وضعيت فضاهای ورزشی و تجهيزات استاندارد -4

  دانش آموزان متوسطه اول  كلبهدانش آموزان فعال درتيم های دادرس  نسبت  -1

 سازی و تقويت همكاری مدرسه با مراكز فرهنگی و علمی محلهنهادينه راهکار سند تحول در تحقق برنامه  و مؤثرنتايج كليدي  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 اسنامه تفصيليچارچوب / شن

 شرح عنوان رديف

 ...اجتماعی در سطح محلی و ملی به،فرهنگی،های دينیآموزان در رشد و تعالی كشور در عرصهافزايش مشاركت نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی و مدرسه و معلمان و دانش -0 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 ...وپرورش از قبيلهای درون و برون آموزشهای رسمی و قانونی مرتبط با اتكا به ظرفيتآموزان در تشكلترسازی برای حضور فعال دانشبس  -0 -1 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3
های اسالمی و مجلس انجمن-علمی و فرهنگی هایكانون ،آموزیانشهای دايجاد سازوكار مناسب برای استفاده از فضای مدرسه در ساعات غيررسمی آموزش توسط تشكل -9

   آموزان و مردم محلهفرهنگی و اجتماعی به ساير دانش -آموزی  برای ارائه خدمات آموزشیدانش

 راهبری و مديريت تربيتی زير نظام مربوطه 4

 (ورزش دانش آموزی و فدراسيون و تندرستی دفتر سالمت  -های ورزشی فعاليت بدنی ومعاونت تربيت بدنی و سالمت ) دفتر تربيت واحد مسئول در حوزه 3

 سازمان مدارس استثنايی  –درمان و آموزش پزشكی   -وزارت بهداشت   -آموزشی هایمعاونت  -معاونت پرورشی و فرهنگی  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * * 
 * * * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 02544 دانش آموز *  دوره ابتدايی اول ( جزبهای) های ورزشی درون مدرسهتشكيل انجمن 8 -1

 طول سال 2454444 دانش آموز  * در كليه مدارس برنامه سفيران سالمت)آموزش همساالن(اجرای  8 -2

3- 8 
ورزشی با  رويدادهایو  هاجشنواره -توسعه مشاركت دانش آموزان  تمام مقاطع تحصيلی در مسابقات

 طول سال 44 درصد دانش آموز *  معلوالن و مناطق محروم )مدرسه قهرمان/كانون قهرمان (  - بر دختران ديتأكرويكرد ورزش تربيتی با 

 الطول س 4126 مدرسه *  مدرسه (2هر منطقه  ازامشاركت مدارس در برگزاری مسابقات ورزش دانش آموزی)مدرسه ميزبان()به  8 -4

 نيروي انساني و...(–اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

اجرای  -1فوق         هایها و فعاليتوپرورش در اجرای برنامهجبران خدمات كاركنان آموزش -1بدنی بدنی و معلمان تربيتمعاونين پرورشی و تربيت  -آموزش ضمن خدمت مديران -2درس تربيت بدنی در شورای عالی         هایمكملتصويب آيين نامه  -4

 درمان و آموزش پزشكی   -اجرای صد در صدی مفاد  تفاهم نامه منعقده با وزارت بهداشت  -5                  9/9/4101وزيران مورخ  هيئتتصويب نامه   -روانی و اجتماعی دانش آموزان  -حفظ و ارتقای سالمت جسمی  -تأمينصد در صد آيين نامه اجرايی 

  -توسط مدير ایمدرسهدرون  هاینظارت -0همكار درون سازمانی و برون سازمانی ( به مدارس             واحدهایو نظارتی ) آموزشیاعزام نيروی متخصص  -0بهداشت          هایخانهنفر مراقب سالمت و جلب مشاركت بهورزان   0444بيش از  تأمين -6

 و سالمتمدرسه توسط كارشناسان ارزيابی عملكرد تربيت بدنی  هایفعاليتارزيابی   - 9بهداشت و ايمنی   -ورزشی  یهافعاليتمعاونين و مراقب سالمت بر اجرای 

 تعداد مدرسه شركت كننده در مدرسه ميزبان  -كننده در مدرسه قهرمان  آموز شركتدرصد دانش  -و استان درون سازمانی مناطق  هاینظارت  -تعداد دانش آموزان شركت كننده در برنامه سفيران سالمت  -آموزان مسئول انجمن ورزشی  تعداد دانش ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 های رسمی و قانونی مرتبطآموزان در تشكلبسترسازی برای حضور فعال دانش راهکار سند تحول در تحقق برنامه  و مؤثرنتايج كليدي  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي

  

 

 

 شرح   عنوان رديف

 و بخش عمومی و غيردولتی در تعليم و تربيت رسمی عمومی مؤثره جلب مشاركت اركان سهيم و 9 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
مشاركت پذيری و مشاركت جويی در جامعه و در  ، ی و تعاونبرای بسط فرهنگ نيكوكار - ه ايجاد تسهيالت قانونی و سازوكارهای تشويقی و انگيزشی الزم اعم از مادی و معنوی4/9

 و برگزاری اردوهای جهادی آموزشیهای مجالت و رسانه،های درسیهای دينی با تأكيد بر استفاده مناسب از ظرفيت كتابآموزان با الهام از آموزهبين دانش

 اردوهای جهادی مؤثربرگزاری مفيد  و  های زندگی برایتقويت آموزش مهارت های بسط فرهنگ نيكوكاری و تعاون در قالبتدوين برنامه  -44 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 راهبری و مديريت تربيتی زير نظام مربوطه 4

 ورزش دانش آموزی( فدراسيون معاونت تربيت بدنی و سالمت ) واحد مسئول در حوزه 3

 معاونت توسعه و منابع انسانی   -سازمان نوسازی و تجهيز  مدارس  -ونت پرورشی و فرهنگی معا و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * 
       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكبا ي  ذيل برنامه  هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 
های فرهنگی و نيكوكارانه در راستای اجرای برنامه تربيت بدنی و و حاميانبرگزاری همايش خيرين 

 انش آموزی اجتماعی فدراسيون ورزش د یهاتيمسئول
 طول سال  12 پروژه  

 نيروي انساني و...(–اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
ی فرهنگی و  هابرنامهآموزی/ برگزاری همايش و  ه / پی گيری و نظارت بر اجرای مصوبات قانونی / ايجاد بانک اطالعاتی خيرين و حاميان ورزش دانشتدوين دستورالعمل اجرايی پروژ

 كو كارانه ني

         تعداد  پروژه   ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 مشاركت پذيری و مشاركت جويی در جامعه  -بسط فرهنگ نيكوكاری و تعاون راهکار سند تحول در تحقق برنامه  و مؤثرنتايج كليدي  11



                             

 

83 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

  چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح  عنوان رديف

 های ملیها و برنامههای تربيتی استان و منطقه و مدرسه در چارچوب سياستمناطق و مدارس در تقويت فعاليت  -ش نقش شوراهای آموزش و پرورش استانه افزاي41 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
برخی از اختيارات اداره و مدرسه به آنان فراهم آوردن زمينه مشاركت بيشتر  آموزان( با تفويضه افزايش كارآمدی شوراهای درون مدرسه )مانند شورای معلمان و شورای دانش2/41

 ايشان در فرآيند تعليم و تربيت مدرسه

 ای در سطح استان و كشوربين مدرسه  آموزی  و تقويت تعامالتشورای معلمان و اعضای شورا و مجلس دانش،اعضای شورای مدرسه  و آموزشتوانمندسازی   -44 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 راهبری و مديريت تربيتی زير نظام مربوطه 4

 فدراسيون ورزش دانش آموزی(  -و تندرستی دفتر سالمت  -های ورزشی و فعاليت بدنیتربيتدفتر معاونت تربيت بدنی و سالمت )   واحد مسئول در حوزه 3

 آموزشی  هایمعاونت  -ريزی و توسعه منابعمعاونت برنامه  -ريزی و فناوری اطالعاتمركز برنامه  -  معاونت  پرورشی و فرهنگی  -وزشیآم هایمعاونت  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

 * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت
 اجرازمان 

 سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(
مقدار 

 )كميت(

 طول سال 4514092 نفر ساعت    و سالمتبدنی توانمندسازی مديران و معاونان مدارس در حوزه تربيت  8 -1

 طول سال 4061044 نفر ساعت   بدنی مدارس در حوزه مسابقات ورزش دانش آموزیمعلمان تربيتو  معاونان –توانمندسازی مديران  8 -2

 طول سال 492 دوره    داوری و مربيگری ويژه معلمان  - آموزشی یهادورهبرگزاری  8 -3

4- 8 
 یهاانجمنمربی ياری با اولويت دانش آموزان عضو  و یاري داور  - آموزشی یهادورهبرگزاری 

 ورزشی
 طول سال 492 دوره  

 نيروي انساني و...(–اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
ربيت بدنی در خصوص تصويب قوانين حمايتی از معلمان ت  - شدهفيتعرهای آموزشی پيگيری ورصد چگونگی اجرای دوره - شدهینيبشيپهای محتوای آموزشی دوره ارسال وتدوين 

 آموزش معلمان تربيت بدنی -   تعريف شده  آموزشی یهادورهپيگيری و رصد چگونگی اجرای   -پيش بينی شده  یهادوره آموزشیتدوين و ارسال محتوای   -حقوق ورزشی

 آموزشی یهادورهبرگزار شده و تعداد نفرات شركت كننده در  یهادوره  -های آموزشی و ميزان ساعت آموزشهدر دور كنندهشركتتعداد نفرات  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 فراهم آوردن زمينه مشاركت بيشتر ايشان در فرآيند تعليم و تربيت مدرسه  -معلمانبه  تفويض برخی از اختيارات مدرسه راهکار سند تحول در تحقق برنامه  و مؤثرنتايج كليدي  11



                             

 

86 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

  چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان ديفر

 فرهنگی و جغرافيايی  -آموزان و اقتضائات فرهنگ اسالمی ه ايرانی و شرايط اقليمیها و نيازهای دانشسازی فضاهای تربيتی با ويژگیه ايجاد و متناسب41 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 محيط تعليم و تربيت عنوانبهفضای سبز و فضای ورزشی در تمام مدارس  ، آزمايشگاه،كتابخانه ، اسب نمازخانهساخت و تجهيز من ،ه اهتمام به طراحی1/41 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3
های پرورشی و مشاوره و همچنين اتاق ،فضای ورزشی  ،فضای سبز،آزمايشگاه ،كتابخانه ،تربيتی و ورزشی موجود فاقد نمازخانه -آموزشیسازی و تجهيز فضاهای متناسب -تأمين -42

 ها و خيرين حقيقی و حقوقیپايگاه تغذيه سالم با تأكيد بر جلب مشاركت ساير سازمان

 یفناور وتجهيزات   -فضا تأمين زير نظام مربوطه 4

 (و تندرستی دفتر سالمت – رزشیهای وبدنی و فعاليتمعاونت تربيت بدنی و سالمت ) دفتر تربيت واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
استعدادهای  تانسانی و فناوری اطالعا منابع یزيربرنامه مركز  - آموزشی هایمعاونت  -سازمان پژوهش  -سازمان نوسازی توسعه و تجهيز مدارس  -برنامه ريزی و توسعه منابع  معاونت

 صنايع آموزشی  -مجلس امور ومعاونت حقوقی   -یردولتيغسازمان مدارس و مراكز   -معاونت پرورشی و فرهنگی –درخشان 

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * * * * * * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديأكتي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 0444 مدرسه *  بدنیكتب راهنمای معلم درس تربيت بر اساسسازی مدارس  منيا ومتناسب سازی ،بهسازی ،كمک به تجهيز 8 -1

 طول سال 954 مجتمع *  ورزشی داخل و خارج از مدرسه  -آموزشی یهامجتمعحفظ و نگهداری   -جهيزكمک به ت 8 -2

 طول سال   424 (افزايشی)مدرسه *  كمک به تغيير كاربری و راه اندازی كالس درس تربيت بدنی در مدارس ابتدايی  8 -3

 طول سال 5/41 درصد مدارس *  احتساب مدارس سال قبل  متناسب سازی و تجهيز  اتاق بهداشت با  -كمک به بهسازی 8 -4

 نيروي انساني و...(–اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

ياز تملک دارايی  در تخصيص اعتبار مورد ن  -1تصويب دستورالعمل استاندارد سازی فضا و تجهيزات بهداشتی و ورزشی  -2وپرورش  های آموزشی  ورزشی در شورای عالی آموزشتصويب اساسنامه  مجتمع -4

راه اندازی  -6    5/9/90مورخه  412005های آموزشی ورزشی به شماره حفظ و نگهداری مجتمع  -دستورالعمل مديريت یاجرا برنظارت  -5مراقب سالمت  0444بيش از  تأمين  -1سالمت و تندرستی     یحوزه

 نيروی انسانی مورد نياز تأمينسامانه جامع اماكن ورزشی و  

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 
بهسازی و متناسب   -تعداد مدارس تحت پوشش تجهيز   -بدنیی مدارس بر اساس كتب راهنمای معلم درس تربيتسازمنيای و سازمتناسب  -بهسازی  -تعداد  مدارس تحت پوشش تجهيز

 تعداد فضای تبديل شده به كالس درس تربيت بدنی در مدارس –ی تجهيز شده داخل و خارج مدارسآموزش هایمجتمعتعداد –سازی اتاق بهداشت در صورت تخصيص اعتبار تملک دارايی

 در تمام مدارسمناسب ساخت و تجهيز فضای ورزشی  راهکار سند تحول در تحقق برنامه  و مؤثرنتايج كليدي  11



                             

 

87 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

  چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح 13 عنوان رديف

 های انقالب اسالمیتقويت اعتقاد و التزام به ارزش  -تعميق تربيت و آداب اسالمی  -2 مههدف عملياتي مربوط به برنا 1

 های فرهنگی و تربيتی مدارسهای كيفی برای ارزيابی فعاليته استانداردسازی و تدوين شاخص0/2 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 های مصوبصورت ساالنه بر اساس شاخصيتی مدارس بهو ترب یفرهنگ هایفعاليتو ارزشيابی مستمر  رصد   -41 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 پژوهش و ارزشيابی  زير نظام مربوطه 4

  ( و تندرستی دفتر سالمت  -های ورزشیبدنی و فعاليتمعاونت تربيت بدنی و سالمت ) دفتر تربيت واحد مسئول در حوزه 3

 همکار و واحدهاي هاحوزه 6
  -معاونت پرورشی و فرهنگی –استعدادهای درخشان  -اداره كل امور ايثارگران و شاهد  -استثنايیآ.پ  –مركز فناوری اطالعات   -ريزی و توسعه منابع انسانیمعاونت برنامه – آموزشی هایمعاونت  -سازمان پژوهش

 وپرورشمركز سنجش آموزش  -درمان و آموزش پزشكی  -وزارت بهداشت  -علوم تحقيقات و فناوری پژوهشگاه علوم ورزشی وزارت  -وپرورش پژوهشگاه مطالعات آموزش

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * * 
 * * * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكبرنامه  با ي  ذيل هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 
صد و ارزشيابی )ر با رويكرد ترويج سبک زندگی فعال و سالم آموزانكنترل وزن و چاقی در دانش

 طول سال 04 آموزدرصد دانش  * ( بسته تحولي)  (دانش آموزان كشور و بدنیبا ساحت زيستی  فاكتورهای مرتبط

 طول سال 4 پروژه   دندان و...(  -مو  -پوست  -شنوايی  -بينايی  -سالمت)پايش رشد یهاشاخصرصد وضعيت  8 -2

 طول سال 4 پروژه   ايمنی و محيط زيست دانش آموزان  -رصد وضعيت  سواد سالمت  8 -3

 نيروي انساني و...(–اجرايي  –)حقوقيستلزاماتا 2

بدنی و مراقبين سالمت و بقيه بدنی و معلمان تربيتمعاونين پرورشی و تربيت  -خدمت مديرانآموزش ضمن  -2 درس تربيت بدنی در شورای عالی  هایمكملتصويب آيين نامه  -4

نيروی پژوهشگر و  تأمين -1   پژوهشی  یهاتياولوقرار گرفتن در   -1 ای استانی و منطقه  -در سطوح ملی BMIنی و آموزشی ارزيابان آمادگی جسما برگزاری دوره همكاران پروژه و

در  1و2انجام فعاليت  -های فوقها و فعاليتوپرورش در اجرای برنامهجبران خدمات كاركنان آموزش -5  حوزه بهداشت  هایشاخصآموزشی در امر پژوهش  یهاكارگاهبرگزاری 

 .باشدیم نيكاسپتداوم پروژه كشوری 

 BMIارزيابی كمی و كيفی اجرای رصد و ارزشيابی  -ی حوزه بهداشت هابرنامهبدنی و سالمت درروند اجرای پروژه  و تعيين ميزان اثر بخشی نظارت معاونت تربيت  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 های فرهنگی و تربيتی مدارسفعاليت كيفی  ارزيابی ار سند تحولراهک در تحقق برنامه  و مؤثرنتايج كليدي  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان رديف

 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1
 ضياتی معلمان در سطح ملی و جهانی با مقتاهای حرفهدرسی تربيت معلم با تأكيد بر كارورزی و انطباق سطح شايستگی ها و باز تنظيم اصول حاكم بر برنامهبازمهندسی سياست  -44

 تربيت و نگهداشت معلمان در آموزش و پرورش،های جذبهای مناسب برای ارتقای شيوهالگوی برنامه درسی در نظام تعليم و تربيت و طراحی سياست

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
معلمان با مدارس و نهادهای علمی و پژوهشی در طی اين دوره و فراهم  ،و پرورش با تأكيد بر حفظ تعامل مستمر دانشجو ای معلمان در آموزشطراحی و ارتقای نظام تربيت حرفه ه2/44

 آموزشیهای آوردن امكان كسب تجربيات واقعی از كالس درس و محيط

 منابع انسانی های عوامل سهيم و مؤثر در تربيت و توانمندسازیها و توانمندیاكثری از ظرفيتطراحی سازوكارهای مناسب برای استفاده حد  -41 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 منابع انسانی تأمينو  معلمتيترب زير نظام مربوطه 4

 (  فدراسيون ورزش دانش آموزی   - های ورزشیو فعاليت بدنیتربيتدفتر معاونت تربيت بدنی و سالمت )  واحد مسئول در حوزه 3

  آموزشی هایمعاونت  -معاونت برنامه ريزی و توسعه منابع  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

متوسطه 

 اول
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم

 * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأك ي  ذيل برنامه  باهاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 

كليه كارشناس  -ورزشی هایفعاليتتربيت بدنی و  اتتوانمندسازی مديران مرتبط ) رؤسای ادار

 یهائتيهروسای   -ورزشی آموزشی یهامجتمعمديران  –هاشهرستانو  هااستانكارشناسان    -مسئوالن

 (و....  هاشهرستانو  هااستاندر سطح  ورزشی  یهاانجمن یروساورزشی و 
 طول سال 10514 نفر ساعت  

 شدهفيتعرهای آموزشی ری و رصد چگونگی اجرای دورهپيگي -2        شدهینيبشيپهای محتوای آموزشی دوره ارسال وتدوين  -4 نيروي انساني و...(–اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 آموزشی بر اساس فرم نظر سنجی هایدورهاثربخشی   -  2        و ساعت آموزش  های آموزشیدر دوره كنندهشركتتعداد  -4 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 آموزشیهای معلمان و فراهم آوردن امكان كسب تجربيات واقعی از كالس درس و محيط ایتربيت حرفه راهکار سند تحول در تحقق برنامه  و مؤثرنتايج كليدي  11

 

 



                             

 

82 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

  چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح   عنوان رديف

 ...اجتماعی در سطح محلی و   -فرهنگی  -های دينیعرصهآموزان در رشد و تعالی كشور در و معلمان و دانش و مدرسهافزايش مشاركت نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی   -0 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 ...حفظ و   ،حاكميت قوانين و مقررات،یسوادیبرفع ،زلزله ،های فراگيره مشاركت فعال آموزش و پرورش در مواجهه با نيازهای فوری و عمومی جامعه از قبيل شيوع بيماری 0/0 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 (130811توسعه ابالغي بخشنامه  )ششم برنامه  3
 و معلمان مشاركت و نقش رشيپذ یبرا هيريخ امور وورزشی و سالمت  –محيطی يستز یاجتماع یهاتيفعال یاجرا و یطراح و ربطذی یهادستگاه و نهادها با یهماهنگ جاديا  -45

  جامعه عمومی و فوری نيازهای با مواجهه در آموزان دانش

 راهبری و مديريت تربيتی  وطهزير نظام مرب 4

 ( و تندرستی دفتر سالمت معاونت تربيت بدنی و سالمت ) واحد مسئول در حوزه 3

 وزارت بهداشت–سازمان حفاظت از محيط زيست   -مردمی  یهامشاركتو  یردولتيغرس سازمان مدا  -ی معاونت پرورشی و فرهنگ و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه ستانا ستاد

* * * * * * * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد ائياقتض الزامي )فصل /ماه(

1- 8  
پيشگيری از  -بهداشت محيط   -  هامعلوليتپيشگيری از   -تغذيه  -ی آموزش بهداشت)دهان و دندانهابرنامهاجرای 

و كاهش اثرات حوادث از قبيل  مرور وعبور   -مصرف دخانيات و...( و ايمنی)پيشگيری از مخاطرات چهارشنبه آخر سال 

 ه و...( و آموزش حفظ  محيط زيست زلزل  -سيل

 طول سال 0954444 دانش آموز  *

2- 8  
  -حاد تنفسی )كرونا  یهایماريبغير واگير و واگير در شرايط اپيدمی از جمله  یهایماريبپيشگيری و مقابله با    -آموزش

 طول سال 04 مدارس درصد  * دانش آموزان( –آنفوالنزا و...( و...)كاركنان 

 نيروي انساني و...(–اجرايي –)حقوقيلزاماتاست 2

سند همكاری    - هایماريبپيشگيری از   -ايمنی  یهادستورالعملابالغ  -1زيست در سطح استان/ منطقه/ شهرستان     يطمحتشكيل كارگروه    - -2های الزم   ها و بخشنامهمستندسازی و ابالغ دستورالعمل  -تدوين -4

اجرای صد   -5سالمت محور    یهاسازمانوالدين و كاركنان در مواجهه با نيازهای فوری و عمومی جامعه و مشاركت با   -همكاری داوطلبانه دانش آموزان   -1ريت مصرف آب و انرژی حفظ محيط زيست و مدي

  -وزارت كشو   -منعقد شده با جمعيت هالل احمر یهانامهتفاهم   -6    9/9/01وزيران مورخ  ئتيهنامه روانی و اجتماعی دانش آموزان  تصويب   -حفظ و ارتقاء سالمت جسمی  -تأمين  -درصد آيين نامه اجرايی 

 دادن مدارس شهری     قراربرای تحت پوشش  مندعالقهمراقب سالمت  تأمين  -0بنياد بركت و ...    -سازمان حفظ محيط زيست 

  ست حوادث و محيط زي  -ايمنی   -ت پوشش آموزش بهداشتتح آموزاندرصد دانش  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 و... حفظ و پاكيزگی محيط زيست  -های فراگيرمشاركت فعال آموزش و پرورش در مواجهه با نيازهای فوری و عمومی جامعه از قبيل شيوع بيماری راهکار سند تحول در تحقق برنامه مؤثرنتايج كليدي و 11



                             

 

20 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 يچارچوب / شناسنامه تفصيل

 شرح    عنوان رديف

 پويا و بالنده  -بخشه تغيير و نوآوری در نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی با رويكرد تعالی40 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 خالقيت و آموزش مستمر  -اخوت و تعاونمعيارهای اخالق اسالمی با تأكيد بر تقويت روحيه  بر اساسسازی فرهنگ سازمانی ه مناسب4/40 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3
 تقويت هويت اسالمی،خالقيت ،يت و اهدافمأمورانسجام در  ،سازمانی و تعلقتقويت تعهد ،پذيریهايی نظير انطباقی با تبيين شاخصسازمانفرهنگتدوين چارچوب و معيارهای  -46

 ستاد تا مدرسه از سطحهای مندرج در سند تحول بنيادين مبتنی بر ارزش…ی وجمعارتباطحسن ،و نهی از منكر معروفامربه ،پذيریوری و مشاركتپژوهش مح  ،ايرانی

 راهبردی و مديريت تربيتی  زير نظام مربوطه 4

 ( فدراسيون ورزش دانش آموزیی / ورزش هایفعاليتدفتر تربيت بدنی و  معاونت تربيت بدنی و سالمت ) واحد مسئول در حوزه 3

 آموزشیريزی برنامه پژوهش وسازمان   -و فرهنگی  پرورشی ت معاون و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 يتفعال

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 
 هيژوبهورزشی به داوطلبان  یهاو جشنوارهبخشی از وظايف برگزاری رويدادها و مسابقات واگذاری 

 ورزشی مدارس  یهاانجمناعضای 
 طول سال 0004 نفر داوطلب  

 نيروي انساني و...(–اجرايي –)حقوقياستلزامات 2

 -لبان در مسابقات ورزش دانش آموزیدانشجويان و داوط -داوران و مربيان آزاد -مجوز حضور والدين  -دانش آموزی مناسب برای داوطلبان در رويدادهای ورزش  ایيمهبپوشش 

معاونين پرورش و  -مديران مدارس -كارشناسان  -آموزش ضمن خدمت تخصصی تمامی ذينفعان اعم از مديران اجرايی  -دانش آموزی يب دستورالعمل نهضت داوطلبی ورزشتصو

 دگان در مسابقات و رويدادهای ورزشی دانش آموزی نيروی انسانی مورد نياز جهت برگزاری مسابقات برابر با هفت درصد شركت كنن تأمين  - دبيران و معلمان  -تربيت بدنی 

            رويدادها و مسابقات ورزش دانش آموزی -هاجشنوارهتعداد عوامل اجرايی داوطلب جهت برگزاری  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 ت و آموزش مستمرخالقي  -تقويت روحيه اخوت و تعاون راهکار سند تحول در تحقق برنامه مؤثرنتايج كليدي و 11

  



                             

 

21 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

  چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح    عنوان رديف

 هاها و روشه بازنگری و بازمهندسی ساختارها و رويه24 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
  -بااستعدادهاهای مورد نياز حال و آينده كشور متناسب ها و حرف و مهارترشته یسوبهزان آموهدايت دانش منظوربهه طراحی و استقرار جامع هدايت تحصيلی و استعداديابی 1/24

 های آنانمندی و توانايیعالقه

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3
زشی و تسهيل استعداديابی ور )= آموزانبيتی برای كشف استعدادهای دانشگانه ترهای ششابتدايی و متوسطه در ساحت  -دبستانیيشپتدوين برنامه جامع استعداديابی در دوره   -40

 های ورزشی(ها و فدراسيونهای ورزشی و باشگاهارجاع به هيئت،شناسايی  -غربالگری،مسير ترقی 

 راهبری و مديريت تربيتی  زير نظام مربوطه 4

 (ورزش دانش آموزی فدراسيون  معاونت تربيت بدنی و سالمت ) واحد مسئول در حوزه 3

 وزارت ورزش و جوانان  – آموزشی هایمعاونت   -  معاونت برنامه ريزی و توسعه منابع و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *    * *  

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 
استعداد  برنامه جامع یاجرا وشناسايی و پرورش و هدايت استعدادهای ورزشی   -استعداديابی و كشف

 *  شركت كننده در مسابقات ورزشیدر بين  دانش آموزان  تحصيلی یهادوره دريابی 
 درصد 

 شركت كننده
 طول سال 4

 نيروي انساني و...(–اجرايي –)حقوقياستلزامات 2

ملی در  یهاونيفدراسحضور كارشناسان استعداديابی –2  ورزشی  یهاميتآماده سازی و اعزام  -یابياستعدادتدوين  بخشنامه جبران خدمت جهت دبيران تربيت بدنی در خصوص  -4

آموزشی  یهاكارگاهمقدمات و برگزاری  ديتمه وورزش دانش آموزی  هيئتتشكيل كميته استعداديابی در   -1   مسابقات ورزش دانش آموزی با مجوز فدراسيون ورزش دانش آموزی

نيروی متخصص و  تأمين  -6   ورزشی آموزشگاهی یهارشتهدر  یامشاهدهاستعداديابی  یهافرمتدوين –5        ان تربيت بدنی آموزش مديران مدارس و معلم -1  هااستاندر سطح 

 متعهد  در حوزه استعداديابی ورزشی 

 دانش آموزان استعداديابی شده به تفكيک جنسيت و رشته ورزشی  درصد  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 های آنانمندی و توانايیعالقه  -بااستعدادهامتناسب  یهارشته یسوبههدايت  منظوربهآموزان استعداديابی دانش راهکار سند تحول در تحقق برنامه مؤثرونتايج كليدي  11

  

 



                             

 

22 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

  چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح    عنوان رديف

 رفاه نيروی انسانی در خور منزلت فرهنگيان با توجه به لزوم تمام وقت شدن آنان مينتأه برقراری الگوی جبران خدمات و 42 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 دوره تحصيلیه فراهم آوردن تسهيالت و امتيازات متناسب برای جذب و نگهداشت نيروهای كارآمد در دوره ابتدايی و تقويت نگاه تخصصی زيربنايی به اين 2/42 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 يافتهويژه در مناطق كمتر توسعهبه  ،اين دوره با تأكيد بر تقويت  ،دوره ابتدايی منابع انسانی دهیسازمانبازنگری قوانين و مقررات و  -40 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  نامه بر 3

 منابع انسانی  تأمينتربيت معلم و  زير نظام مربوطه 4

 (ورزشی هایفعاليتدفتر تربيت بدنی و  /بيت بدنی و سالمت )فدراسيون ورزش دانش آموزیمعاونت تر واحد مسئول در حوزه 3

 مديريت توسعه ومعاونت برنامه ريزی  -معاونت حقوقی و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهو كاردانش و فني  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت
 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعالعناوين)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 4 پروژه   رويدادهای ورزشیو  هاجشنواره  -مسابقات -تدوين و اجرای نظام جبران خدمت 8 -1

 و رويدادهای ورزشی هاجشنواره  -مسابقات  -تخصيص اعتبار مورد نياز جهت اجرای نظام جبران خدمت  -2و رويدادهای ورزشی  هاجشنواره  -مسابقات  -تدوين  و تصويب نظام جبران خدمت  -4 نيروي انساني و...(–اجرايي –)حقوقياستلزامات 2

 تدوين برنامه ي ارزيابي  عملکردهاخصشا 10

 جذب و نگهداشت نيروهای كارآمد راهکار سند تحول در تحقق برنامه مؤثرنتايج كليدي و 11

  



                             

 

23 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

  چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح    عنوان رديف

 تناسب با نيازهای كمّی و كيفی نظام تعليم و تربيت رسمی عمومیمديريت مصارف م ،بخشی به منابع مالیتخصيص و تنوع  -تأمينه 24 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 بخشی به منابع مالی دولتی و غيردولتی از قبيل موقوفات و امور خيريهه طراحی سازوكارهای تنوع5/24 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 بخشی از مخارج مدارس  تأمين وپرورش برایو فرهنگی از امكانات وزارت آموزش آموزشیهای جديد برای كسب درآمد طراحی سازوكارها و روش  -49 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 و تخصيص منابع مالی  تأمين زير نظام مربوطه 4

 معاونت تربيت بدنی و سالمت )فدراسيون ورزش دانش آموزی ( واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
    خيريه  مؤسساتسازمان برنامه و بودجه و   -مردمی  یهامشاركتو  یردولتيغسازمان مدارس   -معاونت پرورشی و فرهنگی   -سازمان نوسازی   -برنامه ريزی و توسعه منابع  معاونت

 معاونت حقوقی

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  ممتوسطه دو متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* *        

8 

 كد

 فعاليت
 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعالعناوين)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

   داوطلبانه و خيرين  -مانی درآمدزايی از طريق جلب مشاركت برون ساز 8 -1
درصد هزينه 

 برگزاری مسابقات
 طول سال 5

 نيروي انساني و...(–اجرايي –)حقوقياستلزامات 2

 بر اساس ضوابط و مقررات و عقد تفاهم نامه قانونی اسپانسرهاانتخاب  -تصويب دستورالعمل و نحوه تخصيص منابع مالی فدراسيون ورزش دانش آموزی  -4

 ملی و مردمی یهامشاركت توسعه وخيرين   -ملی یهاونيفدراس  -توسعه مشاركت ساير نهادها    - هاسازمانو  هاشركتمشاركت  جلب وستر مناسب  ايجاد ب -2

 ورزش دانش آموزی یهائتيهتوانمند سازی و آموزش مديران تربيت بدنی و روسای   -1

 هزينه برگزاری مسابقات   كلبهی يآمد زا نسبت در صد ميزان در ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 بخشی به منابع مالی دولتی و غيردولتی ازتنوع راهکار سند تحول در تحقق برنامه مؤثرنتايج كليدي و 11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

  چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح    عنوان رديف

 هاآنآموزان در راستای شكوفايی استعدادهای نيازها و عاليق دانش ،های تربيتی متناسب با مصالح جامعهفرصتو  آموزشیبخشی در ارائه خدمات ه تنوع46 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 ای تربيتی ضمن توجه به هويت مشترك آنانهها و برنامههای درسی و روشآموزان در برنامههای دوران بلوغ دانشه رعايت اقتضائات هويت جنسيتی )پسران و دختران( و ويژگی2/46 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 بدنی آموز منطبق با برنامه درسی حوزه تربيت و يادگيری سالمت و تربيتبهداشت و سالمت ويژه دختران و پسران دانش هایآموزشطراحی و اجرای   -24  (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 برنامه درسی     زير نظام مربوطه 4

 و تندرستی( دفتر سالمتمعاونت تربيت بدنی و سالمت) واحد مسئول در حوزه 3

 وزارت علوم و سازمان حفاظت از محيط زيست   -درمان و آموزش پزشكی  -وزارت بهداشت  -سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی   -آموزشی هایمعاونت و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ قهمنط استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت
 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعالعناوين)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 

بهداشت و  هایآموزشو تطبيق  هاكارگاه  -تخصصی  یهاونيسيكمبرگزاری   -مشاوره ارائه وهمكاری 

كتاب راهنمای معلمان با برنامه   -كمک درسی  -آموز در كتب درسیسالمت ويژه دختران و پسران دانش

 درسی حوزه تربيت و يادگيری سالمت و تربيت بدنی  

 چهار فصل 4 پروژه  

 نيروي انساني و...(–اجرايي –)حقوقياستلزامات 2
تصويب در  –آموزشی تربيت بدنی) از محل ساعت موظف  یهاگروهمشخص شدن سهم حوزه سالمت از سر جمع ساعت   -2تصويب در شورای عالی آموزش و پرورش      -4

 مراقب سالمت  متخصص و متعهد  0444بيش از  تأمين  -5تهيه و ابالغ دستورالعمل اجرايی            -1ی        تربيت مدرس ملی و ميان هایدورهبرگزاری   -1شورای عالی(     

 تعداد دستور كارهای حوزه سالمت مرتبط با برنامه درسی  -4 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 های تربيتیها و برنامهآموزان در روشهای دوران بلوغ دانشويت جنسيتی )پسران و دختران( و ويژگیرعايت اقتضائات ه راهکار سند تحول در تحقق برنامه مؤثرنتايج كليدي و 11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

  چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح    عنوان رديف

 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1
 عنوانبهاجتماعی در سطح محلی و ملی ،فرهنگی ،های دينیرشد و تعالی كشور در عرصهآموزان در افزايش مشاركت نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی و مدرسه و معلمان و دانش  -0

 اجتماعی و معنوی،فرهنگی  ،نهاد مولد سرمايه انسانی

 های پرورشی مدارسهای تربيتی و فعاليتايشان دربرنامه مؤثر ت فعال وآوردن سازوكارهای اجرايی برای مشارك وفراهم ومعلمانای و اعتقادی مديران های حرفهه تقويت شايستگی 6/0 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3
سالمت برای پذيرش  ورزشی و،ایحرفه،تربيتی،های آنان در ابعاد اعتقادیبا رويكرد تقويت مستمر شايستگی،یانسان منابعمعلم و توانمندسازی های درسی تربيتبازنگری برنامه  -24

 های تربيتیمسئوليت

 منابع انسانی تأمينمعلم و تربيت زير نظام مربوطه 4

 (ورزشی هایفعاليتدفتر تربيت بدنی و  / و تندرستی دفتر سالمتمعاونت تربيت بدنی و سالمت) واحد مسئول در حوزه 3

 معاونت پرورشی و فرهنگی  –آموزشی  هایمعاونت  -ريزی و توسعه منابعمعاونت برنامه  -ريزی و فناوری اطالعاتمركز برنامه و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت
 بر خالقيت و نوآوري( ديتأك ي  ذيل برنامه  باهاتيفعالعناوين)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 244444 نفر ساعت   ايمنی و حفظ محيط زيست -توانمند سازی كاركنان در خصوص مفاهيم بهداشت  8 -1

 طول سال 156461 نفر ساعت   دنیبتوانمندسازی معلمان تربيت 8 -2

 طول سال 4292014 نفر ساعت    و سالمتتربيت بدنی  در حوزهباز آموزی آموزگاران پايه  8 -3

 نيروي انساني و...(–اجرايي –)حقوقياستلزامات 2
آموزان    روانی و اجتماعی دانش  -حفظ و ارتقاء سالمت جسمی  -تأمينجرايی نامه اآيين %444اجرای   -1تدوين محتوای آموزشی       –2های آموزشی     تربيت مدرس برای دوره -4

 9/9/01وزيران مورخ نامه هيئتتصويب

 های آموزشی و ميزان ساعت آموزشدر دوره كنندهشركتتعداد نفرات   -4 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 های تربيتیدر برنامه مديران و معلمان  مؤثرهم آوردن ساز و كارهای اجرايی برای مشاركت فعال و فرا راهکار سند تحول در تحقق برنامه مؤثرنتايج كليدي و 11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 

 

 

 

 معاونت

 آموزش ابتدايي 
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

معاونت آموزش ابتدايي هايبرنامهعناوين    

 

 

 

 

 (130811عنوان برنامه      )ابالغي بخشنامه  رديف
 سطح اجرا/نفوذ

 مدرسه منطقه استان ستاد

 * * * * های آموزشیيت جايگاه و كاركردهای گروهتقو 1

 * * * * ها و فرآيندهای آن با رويكرد پژوهش محورالگوهای تدريس و اصالح روش ارزشيابی و مستندسازی تجربه  برگزاری جشنواره 2

 * * * * آموزان و معلمان برای حل مشكالت ملی و محلیهای علمی و پژوهشی دانشتقويت فعاليت 3

 * * * * پذير كردن مدارس تا پايان برنامه ششم توسعهی مدارس و ارتقای مستمر كيفيت در راستای رقابتبندرتبهتدوين و اجرای نظام  4

 * * * * انآموزدانشظرفيت علمی پژوهشی  و فنی معلمان و عنوان كانون پيشرفت محله و ايجاد پايگاه داده و مديريت منابع اطالعاتی محله و استفاده از طراحی و استقرار الگوی ارتقای نقش مدرسه به 3

 * * * * های  يادگيریتدوين و تصويب استانداردهای  بسته 6

 * * * * های پژوهشیتلمان نمونه با ملحوظ كردن فعاليبندی و ارتقای معلمان و كارشناسان و انتخاب معها و شرايط رتبهطراحی و تدوين مالك 7

 * * * * گذاری مدارس و مؤسسات غيردولتیخيرين و مشاركت و سرمايه،المللیبين ،آموزان حاشيه شهرها از طريق منابع دولتینامه جامع حمايت از مدارس و دانشتدوين بر 8

 * * * * افراد بازمانده از تحصيل و جذب  دبستانشيپنوآموزان دوره  ،ان مناطق محروم برای ارتقای پوشش تحصيلی دوره ابتدايی آموزدانشحمايت مالی از  2

  * * * گذاری مردم و ساير نهادهاو سرمايه با استفاده از منابع دولتی و در ساير مناطق با مشاركت دوزبانهدر مناطق محروم و   -دبستانی در برنامه ششم توسعهيشپپوشش صددرصدی دوره  10

 * * * * سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصيلی نوآموزان بدو ورود به دبستان در مناطق محروم و مرزیمنابع مالی   تأمينبازنگری و اصالح سازوكارهای  11

 * * * * الزم التوجهاعتبارات ويژه  برای ارتقا و تضمين كيفيت مدارس مناطق محروم و  تأمينتدوين برنامه حمايتی و  12

 * * * * آموزانيان دوره متوسطه دوم در حوزه سالمت جسمی و روحی دانشای از دوره ابتدايی تا پاارائه خدمات جامع مشاوره 13

 * *   های مهارتی متناسب با نيازهای بومی در مناطق روستايی و عشاير و مناطق مرزی كشورها و گسترش آموزشروزی و تجهيز مدارس و هنرستانتوسعه مدارس شبانه 14

 * * * * های يادگيری مبتنی بر فلسفه تعليم و تربيت اسالمیمحتوای آموزشی و محيط،يابی دوره پيش از دبستان از حيث برنامه درسینظارت و ارزش ،هدايت ،مديريت يكپارچه 13
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1
ای معلمان در سطح ملی و جهانی با مقتضيات الگوی های حرفهبا تأكيد بر كارورزی و انطباق سطح شايستگی معلمتيتربرسی د ها و باز تنظيم اصول حاكم بر برنامهبازمهندسی سياست  -44

 وپرورشآموزشتربيت و نگهداشت معلمان در   -های جذبهای مناسب برای ارتقای شيوهبرنامه درسی در نظام تعليم و تربيت و طراحی سياست

 ر سند تحولشماره و متن  راهکا 2
های بازآموزی مستمر ای به شكل فردی و گروهی ميان معلمان و تبادل تجارب و دستاوردها در سطح محلی و ملی و ايجاد فرصتهای حرفهه توسعه زمينه پژوهشگری و افزايش توانمندی0/44

 های پژوهشی معلمانرات خاص برای فعاليتهای الگوی تدريس برتر و اختصاص اعتباعلمی و تحقيقاتی و مطالعاتی و برگزاری جشنواره

 های آموزشیجايگاه و كاركردهای گروه تقويت -4 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه   برنامه  3

 ی ابيو ارزشپژوهش  زير نظام مربوطه 4

 معاونت آموزش ابتدايی/ دفتر آموزش دبستانی واحد مسئول در حوزه 3

 معاونت آموزش متوسطه    - و توسعه منابع یزيربرنامهمعاونت   -بدنی معاونت تربيت  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *  * *    

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكا ي  ذيل برنامه  بهاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال تحصيلی 16444 هفتهدر  ساعت  * در قالب )ارزيابی و تضمين كيفيت ( ازيموردنطريق تخصيص ساعت  ابتدايی از آموزشیی هاگروهی  بخشتيفيكهای ارتقا فعاليت 8 -1

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
 و ارتقا آموزشیی هاكارگاهمدرسه / منطقه / استان ايجاد ساعت فعاليت در ابالغ معلمان   اجرايی: برگزاری مستمر  آموزشیی هاگروهحقوقی:  اصالح زمان تدريس و حضور معلم در 

 آموزشی یهاآموزشی ضمن خدمت و كارگاه یهابرگزاری دورهيروی انسانی:  ن  -ی معلمیهاتيصالح

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

در ح و تغيير اصال -ترميم   - شدهیآورجمعو  اطالعات   هادادهتحليل   -های درسیراهبری برنامه -اجرايی معاونت  یهاپروژهها و برنامه  - هابا طرح در ارتباطانجام مطالعات پژوهشی 

استفاده از رويكرد   -آموزشیی علمی و هابا انجمن آموزشیی هاگروههمكاری و هماهنگی   -هاهر يک از برنامه در خصوصبازخورد به مجريان   -هاهر يک از عناصر برنامه خصوص

(coaching and mentoring  )ی آناناحرفهی هاتيارتقا صالحآموزش و  منظوربه در مدارس 

 ای به شكل فردی و گروهی ميان معلمان و تبادل تجارب و دستاوردهاهای حرفهافزايش توانمندی در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان رديف

 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1
ای معلمان در سطح ملی و جهانی با مقتضيات الگوی های حرفهبا تأكيد بر كارورزی و انطباق سطح شايستگی معلمتيتربدرسی  حاكم بر برنامهها و باز تنظيم اصول بازمهندسی سياست  -44

 وپرورشآموزشتربيت و نگهداشت معلمان در   -های جذبهای مناسب برای ارتقای شيوهبرنامه درسی در نظام تعليم و تربيت و طراحی سياست

 ماره و متن  راهکار سند تحولش 2
های بازآموزی مستمر ای به شكل فردی و گروهی ميان معلمان و تبادل تجارب و دستاوردها در سطح محلی و ملی و ايجاد فرصتهای حرفهه توسعه زمينه پژوهشگری و افزايش توانمندی0/44

 های پژوهشی معلمانتر و اختصاص اعتبارات خاص برای فعاليتهای الگوی تدريس برعلمی و تحقيقاتی و مطالعاتی و برگزاری جشنواره

 ها و فرآيندهای آن با رويكرد پژوهش محورالگوهای تدريس و اصالح روش ارزشيابی و مستندسازی تجربه  برگزاری جشنواره  -2 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه   برنامه  3

 ی ابيو ارزشپژوهش  زير نظام مربوطه 4

 معاونت آموزش ابتدايی/ دفتر آموزش دبستانی احد مسئول در حوزهو 3

  و توسعه منابع یزيربرنامهمعاونت   و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *  * *    

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال تحصيلی 440444 معلم  * ...( و يیخود ارتقا  - یپژوه درس  - یپژوه اقدام)  مدرسه تيمحور با معلمان یتوانمندساز 8 -1

 طول سال تحصيلی 24444 كالس *  معلمان یتوانمندساز بر ديبا تأك  يیابتدا اول دوره(  قرآن  - یاضير  -  یفارس)    درسی  یهابرنامه مطلوب یاجرا شيپا 8 -2

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
برگزاری نيروی انسانی:  -یامدرسهی و امنطقه  -اجرايی: توجيه عوامل استانی  -آثار علمی معلمان  ثبتی مجوزها -  هاكارگاهبرگزاری   -های علمی انجمن حقوقی: مقررات مربوط به تشكيل

 آموزشی ايجاد استمرار آموزش مستمر معلمان یهاآموزشی ضمن خدمت و كارگاه یهادوره

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
 انجام  -هابرنامه از يک هر خصوص در مجريان به ازخوردب  - هابرنامه عناصر از يک هردر خصوص  تغيير و اصالح - رميمت  - نظارتی هایبرگ نمون كميلت  -ی دانيم و حضوری یدهايبازد

 ميدانی پژوهشیمطالعات 

 های بازآموزی مستمر علمی و تحقيقاتی و مطالعاتیايجاد فرصت  - ای به شكل فردی و گروهی ميان معلمان و تبادل تجارب و دستاوردهاهای حرفهافزايش توانمندی   - شگریتوسعه زمينه پژوه در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان رديف

 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1
نهاد مولد  عنوانبهاجتماعی در سطح محلی و ملی   -فرهنگی  -های دينیآموزان در رشد و تعالی كشور در عرصهم و تربيت رسمی عمومی و مدرسه و معلمان و دانشافزايش مشاركت نظام تعلي  -0

 اجتماعی و معنوی  -فرهنگی  -سرمايه انسانی

 اهداف فرهنگی و اجتماعی ژهيوبهسازمان فراگير و نيروی اثرگذار در خدمت اهداف رشد و تعالی كشور  عنوانبه وپرورشآموزشارتقاء و تغيير نگرش به   -اصالح  - 4/0 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 آموزان و معلمان برای حل مشكالت ملی و محلیهای علمی و پژوهشی دانشتقويت فعاليت  -1 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه   برنامه  3

  راهبری و مديريت تربيتی بوطهزير نظام مر 4

 معاونت آموزش ابتدايی/ دفتر آموزش دبستانی  واحد مسئول در حوزه 3

 معاونت آموزش متوسطه  - ی و توسعه منابعزيربرنامهمعاونت   - بدنی معاونت تربيت و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول يي دومابتدا ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *  * *    

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 
 مهارت فيتكال   - داستان و ديع  -  یريادگي و یباز  - انيح)جابر بن  یپژوهش یهافعاليت در آموزاندانشقرار دادن  ششپو تحت

 ...(زندگی اسالمی و  یهامهارتبا تأكيد بر آموزش آداب و  محور
 طول سال تحصيلی 1044444 آموزدانش  *

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
ی امنطقه  -اجرايی: توجيه عوامل استانی  - های پژوهشی  كمک سرانه به مدارس جهت تقويت فعاليت و اختصاصارسال محتوای   - یاستانو برونآموزان در اردوهای درون حقوقی: مجوز شركت دانش

 رابطان آموزشی مديران و معلمان و یهاكارگاهآموزشی ضمن خدمت و  یهابرگزاری دورهنيروی انسانی:  - ی و آموزش اركان مدرسهامدرسهو 

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
 يک هر خصوص در مجريان به بازخورد - هابرنامه عناصر از يک هردر خصوص  تغيير و اصالح - ترميم - اطالعات وها داده تحليل - نظارتی هایبرگ نمون تكميل -  -یدانيو م  حضوری یدهايبازد

 ميدانی پژوهشیمطالعات  انجام  - اهبرنامه از

 سازمان فراگير و نيروی اثرگذار عنوانبه وپرورشآموزشتغيير نگرش به   - اجتماعی در سطح محلی و ملی  -فرهنگی  -های دينیآموزان در رشد و تعالی كشور در عرصهافزايش مشاركت دانش در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان رديف

 شيابی و تضمين كيفيت در تعليم و تربيت رسمی عمومیاستقرار نظام ارز  -49 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 های رقابت منطقی و علمی بين آنانلكرد و ارتقاء كيفيت و تقويت انگيزهسازی عمشفاف منظوربه وپرورشآموزش مؤسساتبندی مدارس و ايجاد نظام رتبه  - 1/49 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 پذير كردن مدارس تا پايان برنامه ششم توسعهی مدارس و ارتقای مستمر كيفيت در راستای رقابتبندرتبهتدوين و اجرای نظام   -1 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه   برنامه  3

  و مديريت تربيتی راهبری زير نظام مربوطه 4

 معاونت آموزش ابتدايی/ دفتر آموزش دبستانی  واحد مسئول در حوزه 3

 ی و توسعه منابعزيربرنامهمعاونت   -شاهد و ايثارگران دفتر امور  -ابی عملكرد و پاسخگويی به شكايات ارزي  - دفتر انجمن اولياء و مربيان   - بدنیتربيت  -پرورشی  هایمعاونت و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *  * *    

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرامان ز هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 
ذيل برنامه ابالغی  هایفعاليتمديريت و راهبری ارزيابی از عملكرد مدارس دوره ابتدائی ) اجرای نظام سنجش و تضمين كيفيت مدارس )

  (تدبير بر اساس   -تحصيلی و برنامه درسی  یهادورههداف ا –تربيت  گانهشش یهاساحتساالنه وزارت آموزش و پرورش( با رعايت 
 طول سال تحصيلی 14101 مدرسه  *

2- 8 
ی هاكالسبرگزاری   - هيتكرار پاآموزان در معرض )حمايت از دانش . درصد0مديريت كاهش نرخ تكرار پايه در دوره ابتدايی به 

 جبرانی آموزش اوليا (
 طول سال تحصيلی  4.0 درصد   *

 مختلف حوزه ستادی تحت برنامه تدبير هایمعاونتهای ی فعاليتسازكپارچهي نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 ابتدايی دوره پايهتكرار  نرخ  -سامانه تضمين كيفيت   -های خودارزيابی مديران نمون برگ  - طول سالی فرايندی دهايبازد  -های برنامه تدبير ارزيابی مدارس بر اساس فعاليت ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 های رقابت منطقی و علمیارتقاء كيفيت و تقويت انگيزه  - سازی عملكردشفاف در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان رديف

 در ابعاد فرهنگی ه اجتماعی ژهيوبه  -پيشرفت محلی هایكانونيكی از  عنوانبهافزايش نقش مدرسه   -0 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
آموزش  مؤسساتهای علميه و ی علمی و تخصصی حوزهمندی از پشتيبانای و بهرهمراكز علمی ه پژوهشی با نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی در سطح ملی و منطقه افتهيسازمانبرقراری ارتباط  - 1/0

 علوم تربيتی و روانشناسی در مدارس  -های علوم قرآنیدانشكده ژهيوبهای عالی و مراكز آموزش فنی و حرفه

 انآموزدانشحله و ايجاد پايگاه داده و مديريت منابع اطالعاتی محله و استفاده از ظرفيت علمی پژوهشی  و فنی معلمان و عنوان كانون پيشرفت مطراحی و استقرار الگوی ارتقای نقش مدرسه به  -5 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه   برنامه  3

 ی ابيو ارزشپژوهش  زير نظام مربوطه 4

 معاونت آموزش ابتدايی/ دفتر آموزش دبستانی واحد مسئول در حوزه 3

  و توسعه منابع یزيربرنامهمعاونت   و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *  * *    

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجراان زم هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال تحصيلی 2444 مدرسه *  ی)كارآمد(توانمندسازاجرای طرح مدرسه  8 -1

 ی ضمن خدمتهایگواهاجرايی: همكاری  و مساعدت مركز منابع انسانی و صدور   - دمت معلمان آموزش ضمن خ نامهیگواهصدور  ديتائحقوقی: افزايش اختيارات مديران مدارس در  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 بازديد از مدارس –تشكيل كميته ارزيابی در مناطق   -های ارزيابی از طرح  طراحی نمون برگ ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

  ايش نقش مدرسهافز در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11

 

 

 

 



                             

 

103 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان رديف

 هاها و روشبازنگری و بازمهندسی ساختارها و رويه  -24 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 سی با رعايت اصل معلم محوریهای دردر برنامه آموزشیكتاب محوری و توليد بسته  یجابهحاكميت برنامه محوری ه 9/24 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 ( بسته تحولي  )های  يادگيریتدوين و تصويب استانداردهای  بسته  -6 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه    3

 برنامه درسی زير نظام مربوطه 4

 پيش دبستانی آموزش / دفتر معاونت آموزش ابتدايی/ دفتر آموزش دبستانی واحد مسئول در حوزه 3

  معاونين ساير/  عالی شورای دبيرخانهسازمان پژوهش / معاونت پرورشی / سازمان استثنايی / سازمان مدارس غيردولتی/  -مركز نيروی انسانی–دانشگاه فرهنگيان –سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم اول ابتدايي يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * * * * *    

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال تحصيلی 1155 مدرسه *  ) ارتقای مهارت های خواندن ، نوشتن و آداب زندگی دانش آموزان دوره ابتدايی (  مدرسه خوانآطرح  8 -1

 طول سال تحصيلی 5 درصد كالس *  تحقق عدالت آموزشی در راستای  در دوره پيش دبستانیكالس گويا  2-8

 نساني و...(نيروي ا –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 هایبخشنامه  - هادستورالعمل  - قوانين  - هانامه آيين  -هاكليه شيوه نامه- در توليد بسته آموزشی ربطذی یهاحوزههمكاری  -طراحی دوره آموزشی مورد نياز -اعتبار الزم برای اجرای طرح تأمين

های مرتبط با حوزه و سطح مدارس و مربيان پيش دبستانی حسب شرح وظايف اداری ؛ مجريان بخش  -مناطق  -استان  -مختلف ستادقبلی مورد استناد و كاربرد است.مديران و كارشناسان سطوح  پايدار

ديريت  يكپارچه و نظارت جامع اجرای دوره اند از:تصويب و ابالغ اجرايی آيين نامه/ پيگيری و ابالغ استلزامات قانونی مخود در اين برنامه هستند. استلزامات اجباری عملياتی شدن اين برنامه عبارت

استقرار هماهنگی درون دستگاهی وفق مصوبات و شرح وظايف   -های درون دستگاهی وفق مصوبات و شرح وظايف  قانونیوپرورش /ايجاد هماهنگیدبستانی در كشور با محوريت وزارت آموزشپيش

نيازها و بسترهای اجرايی برنامه/ فضا و تجهيزات استاندارد/ تأمين پيش -محتوا -ربطان و ذينفعان برنامه/تأمين نيروی انسانی فنی و توانمندسازی ذیقانونی/تأمين اعتبارات موردنياز برنامه /تأمين حمايت 

 حيتتأمين و توانمندسازی  نيروی انسانی واجد صال -دبستانی تأمين حمايت فنی و مالی جهت تدوين و اجرای استاندارد جامع  دوره پيش

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
درصد نيروی انسانی  -ارزيابی عملكرد  دانش آموزان مشمول طرح   -نظر سنجی از اولياء مشمول طرح            -خودارزيابی مديران و آموزگاران مجری طرح      -مدارس تحتت پوشش طرح       

 های مصوب /تعداد برنامه مدون و اجراشدهدبستانی مجری برنامههای پيشديده/درصد كالسآموزش

  كتاب محوری یجابهبرنامه محوری  در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان رديف

 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1
ای معلمان در سطح ملی و جهانی با مقتضيات الگوی برنامه درسی های حرفهبا تأكيد بر كارورزی و انطباق سطح شايستگی معلمتيتربرسی د ها و باز تنظيم اصول حاكم بر برنامهبازمهندسی سياست  -44

 وپرورشآموزشتربيت و نگهداشت معلمان در   -های جذبهای مناسب برای ارتقای شيوهدر نظام تعليم و تربيت و طراحی سياست

 ر سند تحولشماره و متن  راهکا 2
های بازآموزی مستمر علمی و ای به شكل فردی و گروهی ميان معلمان و تبادل تجارب و دستاوردها در سطح محلی و ملی و ايجاد فرصتهای حرفهه توسعه زمينه پژوهشگری و افزايش توانمندی0/44

 های پژوهشی معلمانرات خاص برای فعاليتهای الگوی تدريس برتر و اختصاص اعتباتحقيقاتی و مطالعاتی و برگزاری جشنواره

 های پژوهشیتب معلمان نمونه با ملحوظ كردن فعاليبندی و ارتقای معلمان و كارشناسان و انتخاها و شرايط رتبهطراحی و تدوين مالك  -0 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه   برنامه  3

 ی ابيو ارزشپژوهش  زير نظام مربوطه 4

 معاونت آموزش ابتدايی/ دفتر آموزش دبستانی سئول در حوزهواحد م 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
ی زيرنامهبرمركز   -ارزيابی عملكرد و پاسخگويی به شكايات  -ساير معاونين  -دفتر انجمن اولياء و مربيان     -سازمان آ.پ كودكان استثنايی  -سازمان پژوهش    -ريزی و توسعه منابع معاونت برنامه 

 مربيان و اءياولدفتر انجمن   -ساير معاونين   -منابع انسانی و فناوری اطالعات 

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *  * *    

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكنامه  با ي  ذيل برهاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 مردادماهتابستان/ 424444 كالس *  بر آموزش معلمان  دوره اول ابتدايی ديتأكتوصيفی  با   -ی برنامه  ارزشيابی كيفی فيو كارتقاء كمی   8 -1

 پاييز/ مهر تا آذر 261145 دانش آموز *  سوم و ششم( یهاهيپاپايش كيفيت عملكرد دانش آموزان دوره ابتدايی) 8 -2

 آموزش عوامل اجرايی  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 فصلی  یهاگزارشبازديد حضوری و تهيه   -تعداد دانش آموزان تحت پوشش     - اول و دوم یهاهيپاتعداد معلمان آموزش ديده  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 ای به شكل فردی و گروهی ميان معلمانهای حرفهافزايش توانمندی در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11

 



                             

 

103 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان رديف

 های دختران و پسران و مناطق مختلف كشورها و ويژگیمناسب با توجه به تفاوت تيفيباكهای تعليم و تربيت و بسط عدالت در برخورداری از فرصت تأمين  -5 نامههدف عملياتي مربوط به بر 1

 تيفيباكمتنوع و  آموزشیهای با تأكيد بر ايجاد فرصت  ،چنين مناطق دوزبانه با نيازهای ويژهنشين و هماير كوچعش  -حاشيه شهرها  -روستاها  -آموزان ساكن در مناطق محرومتوانمندسازی دانش  -1/5 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 گذاری مدارس و مؤسسات غيردولتیاركت و سرمايهخيرين و مش،المللیبين ،آموزان حاشيه شهرها از طريق منابع دولتیتدوين برنامه جامع حمايت از مدارس و دانش  -0 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه   برنامه  3

  راهبری و مديريت تربيتی زير نظام مربوطه 4

 دبستانیدفتر آموزش پيش / معاونت آموزش ابتدايی/ دفتر آموزش دبستانی واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
دفتر انجمن   -امور اداری و تشكيالت    -ی منابع انسانی و فناوری اطالعاتزيربرنامهمركز  –ريزی آموزشی سازمان پژوهش و برنامه  -ستثنايی سازمان آ.پ كودكان ا  -ريزی و توسعه منابعمعاونت برنامه

 هاسمن  -دانشگاه فرهنگيان    -ارزيابی عملكرد و پاسخگويی به شكايات     -ساير معاونين       -اولياء و مربيان  

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان دستا

* * * * * *    

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد ضائياقت الزامي )فصل /ماه(

 طول سال تحصيلی 2944 راهبر *  ی چندپايه مدارس روستايی و عشايریهاكالسبر استقرار راهبران آموزشی و تربيتی در  ديتأكبا  هيچندپای هاكالسوپرورش ی به آموزشبخشتيفيك 8 -1

 سال تحصيلی طول 420 باب   دولتی با مشاركت مردم با اولويت مناطق  الزم التوجه دارای محروميت آموزشی و حاشيه شهرهادبستانی مستقل نمونه اندازی پيشتوسعه و راه  -ايجاد 8 -2

 تحصيلی طول سال 24 درصد   توسعه عدالت آموزشی منظوربهدبستانی مناطق حاشيه شهرها افزايش جذب نوآموزان پيش 8 -3

 نساني و...(نيروي ا –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

مناطق محروم و مرزی كشور در  چارچوب برنامه  در خصوصمختلف  هایمعاونتهای ها و فعاليتاجرايی: اجرای تمام برنامه - 29/2/91 مورخه یعال یشورا 095 مصوبه هيچندپا یهاكالس نامهنييآ 1و1 مادهحقوقی: 

نيروی انسانی موجود در مدارس روستايی و نيروی انسانی:    -از اجرای برنامه هامعاونتحمايت   -های موازی ی فعاليتنيبشيپپرهيز از   - هيپاچندی هاكالسی به فرايندهای آموزشی و پرورشی در بخشتيفيك

  -استان  -مديران و كارشناسان سطوح مختلف ستاد - دار قبلی مورد استناد و كاربرد است. پاي هایبخشنامه  - هادستورالعمل  -قوانين   - هانامهآيين   -هانامهكليه شيوه  -تربيتی  و آموزشی راهبران – هيچندپا یهاكالس

 پيش دبستانی  جرای دورهاز:تبيين الزامات قانونی ا اندعبارتاستلزامات اجباری عملياتی شدن اين برنامه   -مرتبط با حوزه و سطح خود در اين برنامه هستند. هایبخشمناطق و مدارس حسب شرح وظايف اداری ؛ مجريان 

 دبستانیصالحيت پيش با تجهيزات و نيروی انسانی  -فضا تأمينو حمايت فنی و توانمندسازی درون و برون دستگاهی /ساماندهی  تأميناعتبارات موردنياز برنامه /  تأمين  -حسب مصوبات موجود

 شده مناطق حاشيه شهرهادبستانی مستقل نمونه دولتی با مشاركت مردم/ درصد نوآموزان جذبتعداد پيش - نظارتی هایبرگتكميل نمون  -درس  یهاكالسبازديد حضوری از مدارس و   -تعداد راهبران آموزشی و تربيتی  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 تيفيباكمتنوع و  آموزشیهای ايجاد فرصت  - نشينعشاير كوچ  -حاشيه شهرها  -روستاها  -مآموزان ساكن در مناطق محروتوانمندسازی دانش در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان رديف

 و تربيت رسمی عمومی مديريت مصارف متناسب با نيازهای كمّی و كيفی نظام تعليم ،بخشی به منابع مالیتخصيص و تنوع  -تأمين  -24 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 و تخصيص منابع تأمينبخشی به آموزش ابتدايی در اولويته 1/24 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 و جذب افراد بازمانده از تحصيل  بستاندشيپنوآموزان دوره  ،ان مناطق محروم برای ارتقای پوشش تحصيلی دوره ابتدايی آموزدانشحمايت مالی از   -9 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه   برنامه  3

 و تخصيص منابع مالی تأمين زير نظام مربوطه 4

 و آموزش عشاير آموزشیعدالت  دفتر توسعه/   معاونت آموزش ابتدايی/ دفتر آموزش دبستانی واحد مسئول در حوزه 3

 معاونت آموزش متوسطه    - وزارت كار و تعاون و رفاه اجتماعی  -وزارت كشور – احوالثبت سازمان   -ريزی و توسعه منابع معاونت برنامه  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *  * *    

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكمه  با ي  ذيل برناهاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال تحصيلی 90.46 درصد  * ابتدايیدوره  خالصنام ثبت نرخ شيبرافزا ديتأك با یسوادیب مبادی انسداد مديريت 8 -1

 طول سال تحصيلی 99 درصد  *  اول پايه خالصنام ثبت نرخ شيبرافزا ديتأك با یسوادیب مبادی انسداد مديريت 8 -2

 تابستان 1444 آموزدانش *  شناسايی كودكان عشايری بازمانده از تحصيل سه دوره تحصيلی 8 -3

 مهر 2544 آموزدانش *  برای كودكان عشايری بازمانده از تحصيل انیربج یهاكالسبرگزاری  8 -4

 تابستان 2544 اوليا *  توجيهی برای اوليای كودكان عشايری بازمانده از تحصيل آموزشیبرگزاری جلسات  8 -3

 تانتابس -بهار  99 درصد نوآموز   حمايت كامل دولتی از جذب نوآموزان پيش دبستانی بازمانده مناطق محروم قبل از ورود به دبستان تالش در جهت جلب  8 -6

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

بروز رسانی   -الزم التوجه و مرزی   -در مناطق محروم  شدهيیشناسارايگان شدن سنجش و مداخله برای نوآموزان  -دبستانیتقليل سن برنامه سنجش سالمت و آمادگی جسمانی بدو ورود از دوره دبستانی به دوره پيش

 تأمين  -ويژه در مناطق محروم و الزم  التوجه سنجش به ازيموردنی هاگاهيپااندازی و راه تأمين  -ی كشور  تيو جمعی كودكان بازمانده از تحصيل در سامانه آماری هاخانوادهل سكونت سرپرستان آخرين آدرس مح

 سانی مجرب پيش دبستانینآموزشی و نيروی اتجهيزات و بسته  -فضا   -منابع مالی  نيتأم   -زماندگان از تحصيل جمع آوری اطالعات كامل با  -برنامه نفعانیذو  ربطانیذحمايت فنی و توانمندسازی 

 درصد جذب نوآموزان بازمانده مناطق محروم -سايی شدهآمار دانش آموزان بازمانده از تحصيل شنا  -  فصلی یهاگزارشحضوری و تهيه  یدهايبازد  -ابتدايی  و دورهخالص پايه اول  نامثبتنرخ  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 بخشی به آموزش ابتدايیاولويت  - بخشی به منابع مالیتنوع در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان رديف

 های دختران و پسران و مناطق مختلف كشورها و ويژگیمناسب با توجه به تفاوت باكيفيتهای تعليم و تربيت ر برخورداری از فرصتو بسط عدالت د تأمين  -5 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 و اجتماعی بدنیتربيتقرآنی و  هایآموزشبر االمكان با مشاركت بخش غيردولتی با تأكيد در مناطق محروم و نيازمند حتی ويژهبهدبستانی تعميم دوره پيش - 4/5 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 گذاری مردم و ساير نهادهاو سرمايه با استفاده از منابع دولتی و در ساير مناطق با مشاركت دوزبانهدر مناطق محروم و ،دبستانی در برنامه ششم توسعهيشپپوشش صددرصدی دوره   -44 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه   برنامه  3

 راهبری و مديريت تربيتی زير نظام مربوطه 4

 دبستانیدفتر آموزش پيش/  و آموزش عشاير آموزشیعدالت  دفتر توسعهمعاونت آموزش ابتدايی/  واحد مسئول در حوزه 3

 و توسعه منابع ريزیمعاونت برنامه  - های مردمیسازمان مدارس غيردولتی و مشاركت  -  سازمان بهزيستی  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * * *      

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 رااجزمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 
ی چندپايه حائز هاكالس  -عشاير  -مناطق دوزبانه دارای ضريب محروميت صد درصدی در دبستانشيپتدوين و اجرای برنامه توسعه 

 تقل و تركيبی(مس صورتبهی عشايری دبستانشيپی هاكالسی غيررسمی )تشكيل هاگاهسكونتشرايط و 
 طول سال تحصيلی 40444 نوآموز * 

2- 8 
ی چندپايه حائز هاكالس -عشاير  -درصد مناطق دوزبانه دارای ضريب محروميت صد ی دردبستانشيپی برنامه توسعه و اجراتدوين 

 ی غيررسمی )برگزاری دوره آمادگی در مناطق دوزبانه(هاگاهسكونتشرايط و 
 ستانتاب 2444 آموزدانش * 

 تحصيلی طول سال 05 درصد *  یدبستانشيپتوسعه كمی نرخ پذيرش نوآموزان دوره  8 -3

 تحصيلی طول سال 66 درصد *  افزايش نرخ جذب نوآموزان يک سال پيش از دبستان 8 -4

 تحصيلی طول سال 04444 نفر *  ی در مناطق دوزبانه با حمايت كامل دولت دبستانشيپ دوسالهتوسعه  و تعميم دوره  8 -3

 طول سال تحصيلی 404444 نفر *  ی محروميت آموزشی با حمايت دولت دارا وی  ررسميغی هاگاهسكونت  -روستايی  -جذب نوآموزان مناطق الزم التوجه 8 -6

7- 8 
وزبانه با حمايت كامل دولت در ی قبل از ورود به دبستان  در مناطق محروم و ددبستانشيپ سالهکي  دوره ازجذب نوآموزان بازمانده 

 *  راستای توسعه عدالت آموزشی
 فروردين تا شهريور 54444 نفر

8- 8 
ای/ دبستانی دولتی با مشاركت مردم با استفاده حداكثری از ظرفيت مدارس دولتی و هماهنگی و نظارت برنامههای پيشساماندهی كالس

 تحصيلی طول سال 4 برنامه *  تی در مناطق برخورداردبستانی غيردولاجرايی جذب نوآموزان دوره پيش
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

زبانه توسط معاونت  دو هایكالساعتبار  تأمين –دو زبانه برای دانش آموزان ورودی به پايه اول در مناطق دو زبانه  هایكالستشكيل  –پيش دبستانی عشايری برای نوآموزان عشايری  هایكالستشكيل 

مديران و  -ی مورد استناد و كاربرد استقبل پايدار یهانامهبخش  - هادستورالعمل  - قوانين  - هانامه آيين  -هانامهشيوه   -دو زبانه و پيش دبستانی هایكالسنيروی انسانی مورد نياز  تأمين –پشتيبانی 

از:تبيين و  اندعبارتاستلزامات اجباری عملياتی شدن اين برنامه   - ارس و مربيان پيش دبستانی. حسب شرح وظايف اداری مجريان اين برنامه هستند.مناطق و مد  -استان  -كارشناسان سطوح مختلف ستاد

  -سطح كشور/ تعيين و ابالغ  ميزان سرانه نوآموزی متناسب با شيوه  نيروی انسانی و ...( در   -محتوا  -تجهيزات  -دبستانی دولتی اعم از حمايت كامل و مشاركت مردم )فضااستلزامات اجرايی پيش تأمين

حمايت فنی و  تأميناعتبارات موردنياز برنامه/ تأمين -دبستانی و عشايریهای مصوب پيشهدبستانی مدارس دولتی حسب اساسنامهای پيشای/ تبيين و ابالغ شرايط تشكيل كالسمكان و شرايط منطقه

دبستانی دولتی در مناطق استلزامات اجرايی دوره دوساله پيش تأمينفضا و تجهيزات موردنياز / تبيين و  تأمينهای اجرايی مصوب / به سيستم سناد / تخصيص كدهای مناسب با شيوه سازوكارهای وابسته

دبستانی باصالحيت/ساماندهی مربيان پيش تأمين -دبستانی و عشايریهای مصوب پيشهسنامدبستانی مدارس دولتی حسب اساو ساماندهی نيروی انسانی پيش تأمينمحروم دوزبانه/ هماهنگی مناسب جهت 

 دبستانی و عشايریهای مصوب پيشنيروی انسانی  موردنياز حسب اساسنامه

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
دبستانی در مناطق /  تعداد نوآموز دوره پيش4دبستانی دبستانی / نرخ پوشش پيشنرخ پذيرش دوره پيش -ریآمار نوآموزان پيش دبستانی عشاي –دو زبانه  هایكالسآمار دانش آموزان شركت كننده در 

عداد نوآموز چندپايه با حمايت دولت/ت هایكالس ودارای ضريب  محروميت   -شده مناطق عشايریشده با حمايت دولت / تعداد نوآموز جذبدوزبانه  با حمايت دولت/تعداد نوآموز بازمانده جذب

 های غيررسمی  و دارای محروميت آموزشی( با حمايت دولتگاهسكونت  -روستايی  -مناطق الزم التوجه )دوزبانه

 مناسب باكيفيتهای تعليم و تربيت بسط عدالت در برخورداری از فرصت  - در مناطق محروم و نيازمند ويژهبهدبستانی تعميم دوره پيش در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان رديف

 های دختران و پسران و مناطق مختلف كشورها و ويژگیمناسب با توجه به تفاوت تيفيباكهای تعليم و تربيت و بسط عدالت در برخورداری از فرصت تأمين  -5 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 آموزان مناطق محروم و مرزیادامه تحصيل وحمايت مادی و معنوی دانش،آموزیتوانمندسازی ومهارت،تدوين برنامه برای رشد،تربيت نيروی انسانی كارآمد،و تخصيص منابع تأمينبخشی به اولويته 1/5 و متن  راهکار سند تحول شماره 2

 منابع مالی  سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصيلی نوآموزان بدو ورود به دبستان در مناطق محروم و مرزی تأمينری و اصالح سازوكارهای بازنگ  -44 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه   برنامه  3

 و تخصيص منابع مالی تأمين زير نظام مربوطه 4

 دبستانآموزش پيشو آموزش عشاير/ دفتر  آموزشیعدالت  دفتر توسعهمعاونت آموزش ابتدايی/  واحد مسئول در حوزه 3

 وپرورش كودكان استثنايیسازمان آموزش –بدنی و سالمت معاونت تربيت –ريزی و توسعه منابع معاونت برنامه و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * * * * *    

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 تابستان و پاييز 21100 آموزدانش *  یآموزان ورودی پايه اول مدارس عشايرسنجش سالمت نوآموزان و دانش 8 -1

 طول سال تحصيلی 90 درصد *  دبستانی در راستای توسعه عدالت آموزشیهای عادی پيشكالس آموزشیاجرای مداخالت به هنگام و رفع مشكل نوآموزان در فرايند  8 -2

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 یژهيوسيار سنجش  یهاگاهيپابرای پيش بينی  هااستانهماهنگی كامل با ادارات استثنايی  –سنجش  یهاگاهيپاو زمان دسترسی به  آمارموزان ورودی پايه اول مدارس عشايری از حيث جمع آوری اطالعات دانش آ

  -مناطق  -استان  -مديران و كارشناسان سطوح مختلف ستاد -قبلی مورد استناد و كاربرد است. پايدار یهانامهبخش  - هادستورالعمل  - قوانين  - هانامه آيين  -هانامهكليه شيوه  -دانش آموزان و نوآموزان عشايری

از:تقليل سن برنامه سنجش سالمت  اندعبارت استلزامات اجباری عملياتی شدن اين برنامه  -مرتبط با حوزه و سطح خود در اين برنامه هستند. یهابخشمدارس و مربيان پيش دبستانی حسب شرح وظايف اداری ؛ مجريان 

 وپرورشآموزشالزم التوجه و مرزی/ استقرار كامل مديريت يكپارچه   -شده در مناطق محروم دبستانی/ رايگان شدن سنجش برای نوآموزان شناسايیو آمادگی جسمانی بدو ورود از دوره دبستانی به دوره پيش 

 -اعتبارات موردنياز برنامه   تأمين -ويژه در مناطق محروم و الزم  التوجه های موردنياز سنجش بهاندازی پايگاهو راه تأمين -های سيار سنجشبا سازمان استثنايی برای برقراری پايگاههماهنگی   -دبستانی  در كشورپيش

نيازهای  تأمين  -بر مناطق الزم التوجه ديتأكبا  آموزشی یهابستهاجرايی   تهيه  یهاتيحما تأمين  -و ذينفعان برنامه ربطانحمايت فنی و توانمندسازی ذی تأمين  -درون و برون دستگاهی ربطذیهای هماهنگی حوزه

 ربطان و ذينفعان  برنامهدبستانی و ساير ذیآموزش و توانمندسازی  مربيان پيش -اجرايی و علمی دبيرخانه تخصصی برنامه  -مالی

 عادی پيش دبستانی هایكالسشده  تحت آموزش و مداخله در فرايند آموزش درصد نوآموزان شناسايی  -آمار نوآموزان و دانش آموزان عشايری ورودی به پايه اول عشايری سنجش شده ردي ارزيابي  عملکهاشاخص 10

 آموزان مناطق محروم و مرزیادامه تحصيل و حمايت مادی و معنوی دانش  -آموزیمندسازی و مهارتو تخصيص منابع توان تأمينبخشی به اولويت در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان رديف

 شيابی و تضمين كيفيت در تعليم و تربيت رسمی عمومیاستقرار نظام ارز  -49 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 های رقابت منطقی و علمی بين آنانسازی عملكرد و ارتقاء كيفيت و تقويت انگيزهمنظور شفافوپرورش بهبندی مدارس و مؤسسات آموزشايجاد نظام رتبه  - 1/49 د تحولشماره و متن  راهکار سن 2

 الزم التوجهو تضمين كيفيت مدارس مناطق محروم و  اعتبارات ويژه  برای ارتقا تأمينتدوين برنامه حمايتی و   -42 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه    3

 راهبری و مديريت تربيتی  زير نظام مربوطه 4

 و آموزش عشاير آموزشیعدالت  دفتر توسعهمعاونت آموزش ابتدايی/  واحد مسئول در حوزه 3

 معاونت متوسطه و معاونت برنامه و توسعه منابع و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان تادس

  *  * * * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد قتضائيا الزامي )فصل /ماه(

 تابستان 6024 معلم  * عشايری و مناطق محروم -چندپايه روستايی  یهاكالس وپرورشآموزشبه  یبخشتيفيك 8 -1

 تابستان 61444 0444 ساعتنفر  معلم   عشاير  وپرورشآموزشمنابع انسانی  توانمندسازی  8 -2

 تابستان 544 مدرسه   به فناوری اطالعات و ارتباطاتتجهيز مدارس مناطق عشايری  8 -3

 طول سال تحصيلی 414044 آموزدانش  * تالشگران امروز برگزيدگان فردا 8 -4

 طول سال تحصيلی 405204 آموزدانش  * ارتقای بهداشت مدارس 8 -3

 تانپاييز و زمس 4544 معلم  * تی یبر آمبتنی  سيبرتر تدرجشنواره الگوهای  8 -6

 طول سال تحصيلی 405204 آموزدانش  * ان عشايریآموزدانشخواندن و نوشتن  یهامهارتارتقای  8 -7

 طول سال تحصيلی 424 مدرسه  * اجرای طرح مهارت آموزان جوان 8 -8

 طول سال تحصيلی 215 مدرسه   عشايری یروزشبانهارتقای كيفيت مدارس  8 -2

 هااستانآشنا سازی معلمان و مديران مدارس عشايری و كاركنان ادارات عشايری  –اعتبار الزم از سوی معاونت پشتيبانی  تأمين نيروي انساني و...( –ي اجراي –)حقوقياستلزامات 2

 هابرنامهمدارس تحت پوشش آمار  – هابرنامهآمار دانش آموزان تحت پوشش  – هابرنامهتعداد معلمان عشايری شركت كننده در  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 مدارسهای رقابت منطقی و علمی بين ارتقاء كيفيت و تقويت انگيزه در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان رديف

 های نظام تعليم و تربيت رسمی عمومیو ظرفيت هاتيباقابلناسب عفاف و حجاب مت،ترويج و تعميق فرهنگ حيا  -1 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 آموزانتربيتی در كليه سطوح تحصيلی برای افزايش سالمت جسمی و روحی دانش، ایه ارائه خدمات مشاوره0/1 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 آموزانای از دوره ابتدايی تا پايان دوره متوسطه دوم در حوزه سالمت جسمی و روحی دانشمشاوره ارائه خدمات جامع  -41 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه   برنامه  3

 مديريت و راهبری تربيتی زير نظام مربوطه 4

 و آموزش عشاير آموزشیعدالت  دفتر توسعهمعاونت آموزش ابتدايی/   واحد مسئول در حوزه 3

 معاونت فرهنگی و پرورشی  - ی و توسعه منابع زيربرنامهمعاونت   - دنیبمعاونت تربيت و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* *  * * * * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 ر خالقيت و نوآوري(ب ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 تابستان 4144 آموزدانش   آموزان عشايریدانش یسرا سربرگزاری اردوی  8 -1

 صيلیطول سال تح 6412 مدرسه *  بومی و محلی یهایبازبرگزاری جشنواره  8 -2

 پاييز و زمستان 24444 آموزدانش *  برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری در مدارس عشايری 8 -3

 پاييز و زمستان 6412 مدرسه *  اجرای طرح مشاوران سيار در مدارس عشايری 8 -4

  و مدارسمناطق   -استان    -ستاد نيروهای    -ل دستورالعمل و نظارت بر اجرای برنامه   ارسا   -ی دفتر  هابرنامهتخصيص اعتبار در  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 تعداد مدارس و دانش آموزان تحت پوشش  - ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 آموزانافزايش سالمت جسمی و روحی دانش در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 اسنامه تفصيليارچوب / شنچ

 شرح عنوان رديف

 های دختران و پسران و مناطق مختلف كشورها و ويژگیمناسب با توجه به تفاوت باكيفيتهای تعليم و تربيت و بسط عدالت در برخورداری از فرصت تأمين  -5 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 باكيفيتمتنوع و  آموزشیهای با تأكيد بر ايجاد فرصت  ،چنين مناطق دوزبانه با نيازهای ويژهنشين و همعشاير كوچ،حاشيه شهرها،روستاها،آموزان ساكن در مناطق محرومه توانمندسازی دانش 1/5 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 های مهارتی متناسب با نيازهای بومی در مناطق روستايی و عشاير و مناطق مرزی كشورگسترش آموزش ها وروزی و تجهيز مدارس و هنرستانتوسعه مدارس شبانه  -41 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه   برنامه  3

 راهبری و مديريت تربيتی  زير نظام مربوطه 4

  و آموزش عشاير آموزشیعدالت  دفتر توسعهمعاونت آموزش ابتدايی/  واحد مسئول در حوزه 3

 معاونت آموزش متوسطه    -و توسعه منابع  یزيرهبرناممعاونت   و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

  *      * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( يتنوع فعال

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 مهر 45 رشته مهارت   ی و كاردانش عشايریاحرفهی فنی و هاهنرستانافزايش رشته مهارت در  8 -1

 جديد هایرشتهنيروی انسانی مورد نياز  تأمين –جديد  هایرشتهتجهيزات مورد نياز  تأمين –متوسطه ايجاد هماهنگی كامل با معاونت  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 عشايری هایهنرستانجديد در  هایمهارتتعداد رشته  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 نشينچآموزان عشاير كوتوانمندسازی دانش در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان رديف

 های دختران و پسران و مناطق مختلف كشورها و ويژگیمناسب با توجه به تفاوت باكيفيتهای تعليم و تربيت و بسط عدالت در برخورداری از فرصت تأمين  -5 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 و اجتماعی بدنیتربيتقرآنی و  هایآموزشاالمكان با مشاركت بخش غيردولتی با تأكيد بر در مناطق محروم و نيازمند حتی ويژهبهدبستانی ه تعميم دوره پيش4/5 لشماره و متن  راهکار سند تحو 2

 های يادگيری مبتنی بر فلسفه تعليم و تربيت اسالمیمحتوای آموزشی و محيط،از حيث برنامه درسی نظارت و ارزشيابی دوره پيش از دبستان،هدايت،مديريت يكپارچه  -45 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه   برنامه  3

 راهبری و مديريت تربيتی  زير نظام مربوطه 4

 دبستانیمعاونت آموزش ابتدايی / دفتر آموزش پيش واحد مسئول در حوزه 3

 /دانشگاه فرهنگيان  معاونين ساير/  عالی شورای دبيرخانه/ سازمان استثنايی / سازمان مدارس غيردولتی/  سازمان پژوهش / معاونت پرورشی و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * * *      

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 نيمه اول سال  4 جلد   یدبستانشيپآموزشی دوره  نامهنييآتدوين و پيگيری تصويب و ابالغ   8 -1

 طول سال تحصيلی 1 تعداد برنامه   ی معين تخصصی هاتهيكمبر  ديتأكی با دبستانشيپبرنامه ارتقای كيفيت و عدالت آموزشی دوره آموزش تدوين و اجرای  8 -2

 طول سال تحصيلی 4 تعداد برنامه   یدبستانشيپهويت كودكان ايران اسالمی در دوره  برنامهژهيوتدوين و اجرای  8 -3

 طول سال تحصيلی 04 درصد   یدبستانشيپی در دوره  آموززبانی اجتماعی و هامهارتبر  ديتأكی با دبستانشيپوی انسانی دوره توانمندسازی نير 8 -4

 نيمه اول سال  4 تعداد برنامه   نظارت و ارزشيابی( در دوره پيش از دبستان  -هدايت   -تدوين برنامه جامع )مديريت يكپارچه  8 -3

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –قي)حقواستلزامات 2

های مدارس و مربيان پيش دبستانی حسب شرح وظايف اداری ؛ مجريان بخش  -مناطق  -استان  -ی مورد استناد و كاربرد است.مديران و كارشناسان سطوح مختلف ستادقبل پايدار هایبخشنامه  - هادستورالعمل  - قوانين  - هانامه آيين  -هاكليه شيوه نامه

دبستانی در كشور با محوريت اند از:تصويب و ابالغ اجرايی آيين نامه/ پيگيری و ابالغ استلزامات قانونی مديريت  يكپارچه و نظارت جامع اجرای دوره پيشاستلزامات اجباری عملياتی شدن اين برنامه عبارتمرتبط با حوزه و سطح خود در اين برنامه هستند. 

ربطان و استقرار هماهنگی درون دستگاهی وفق مصوبات و شرح وظايف  قانونی/تأمين اعتبارات موردنياز برنامه /تأمين حمايت فنی و توانمندسازی ذی -های درون دستگاهی وفق مصوبات و شرح وظايف  قانونی/ايجاد هماهنگیوپرورش وزارت آموزش

 تأمين و توانمندسازی  نيروی انسانی واجد صالحيت -دبستانی نيازها و بسترهای اجرايی برنامه/ تأمين حمايت فنی و مالی جهت تدوين و اجرای استاندارد جامع  دوره پيشتاندارد/ تأمين پيشفضا و تجهيزات اس -محتوا -ذينفعان برنامه/تأمين نيروی انسانی 

 های مصوب /تعداد برنامه مدون و اجراشدهمجری برنامه دبستانیهای پيشديده/درصد كالسدرصد نيروی انسانی آموزش ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 و اجتماعی بدنیتربيتقرآنی و  هایآموزش  - در مناطق محروم و نيازمند  ويژهبهدبستانی تعميم دوره پيش در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11

 

 



                             

 

114 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 

 

 معاونت

 آموزش متوسطه
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ت آموزش متوسطهمعاون هايبرنامهعناوين    

 (130811عنوان برنامه      )ابالغي بخشنامه  رديف
 سطح اجرا/نفوذ

 مدرسه منطقه استان ستاد

 * * * * رآموزان و اوليای آنان با همكاری ساير عوامل سهيم و مؤثهای تشويقی و تنبيهی برای دانشنامه تحقق پوشش كامل تحصيلی دوره آموزش عمومی و اتخاذ سياستتدوين نظام 1

  * * * التعليم در جامعه محلیتوانمندسازی و تفويض اختيار به مديران مدارس برای شناسايی و جذب افراد الزم 2

 * * * * روستا مركزی و آموزش از راه دور -هاروزیهای جايگزين ازجمله شبانهايجاد سازوكارهای مناسب جهت ارتقای روش 3

 * * * * های مهارتی متناسب با نيازهای بومی در مناطق روستايی و عشاير و مناطق مرزی كشورها و گسترش آموزشتجهيز مدارس و هنرستان روزی وتوسعه مدارس شبانه 4

 * * * * و مؤسسات غيردولتی گذاری مدارسخيرين و مشاركت و سرمايه  ،المللیبين ،آموزان حاشيه شهرها از طريق منابع دولتیتدوين برنامه جامع حمايت از مدارس و دانش 3

6 
  هنری ،ريزی و ارائه خدمات فرهنگینامه اجرايی مدارس( با رويكرد كاهش تمركز و افزايش اختيارات اركان  مدرسه جهت برنامهها )با تأكيد بر آييننامهبازنگری مقررات و آيين

 و ورزشی تا پايان سال دوم برنامه ششم توسعه آموزشی ،اجتماعی
* * * * 

7 
برنامه تعالی مديريت مدرسه در تمام مدارس دوره متوسطه  با رويكرد افزايش مسئوليت اجتماعی مديران  یسرا سرتوانمندسازی منابع انسانی با تأكيد بر ارتقاء و ثبات مديريت و اجرای 

 تا پايان سال سوم برنامه ششم توسعه و عوامل مدرسه
* * * * 

 * * * * آموزان و معلمان برای حل مشكالت ملی و محلیپژوهشی دانشهای علمی و تقويت فعاليت 8

 * * * * پذيری در بين اركان مدرسه و بازنگری در ضوابط ارزشيابی  بر اساس ميزان مشاركت و پاسخگويی آنانيتمسئولپذيری و مشاركت،جويیافزايش انگيزه و تقويت فرهنگ مشاركت 2

 * * * * های علوم انسانی و مدارس  علوم و معارف اسالمی متناسب با اقتضائات اجتماعی و فرهنگی جامعهرتقای كيفی مدارس و مجتمعاصالح ضوابط توسعه كمی و ا 10

  * * * یهای علوم انسانگذاری مراكز و انجمنآموزی با مشاركت و سرمايهعلوم انسانی در پژوهش سراهای دانش در حوزههای پژوهشی ين برنامهو تدوطراحی  11

 * * * * های علوم انسانی و مدارس علوم و معارف اسالمیاستعدادهای برتر به رشته و جذبريزی و ايجاد تسهيالت برای هويت برنامه 12

13 
)طرح  هاآنسازی و تالش برای تجاری آفريننوآور و كار  -آموزان خالق مربيان و دانش  -مديران های خالق و نوآورگيری از ايدههای تشويقی برای حمايت و بهرهتدوين بسته

 كارآمد(
* * * * 

    * نوين یهایبا فناورصنايع مرتبط ،بنيانهای دانششركت،فناوری های علم ونظير پارك تيو خالقنوآوری  یو حاممؤسسات رسمی مروج  با پژوهش سراهاو تدوين برنامه تعامل مدارس  14

 * * * * سه با استفاده از بستر فناوری اطالعات برای تعامل و  توسعه فرهنگ كارآفرينیی كارآفرينان مدرايجاد شبكه 13

 * * * * آموزشیهای بر اساس استاندارد  های آن  در ارزشيابی عملكرد مديران و معلمانيريافتهتأثو  آموزشی مؤسساتطراحی نظام ارزشيابی عملكرد مدارس و  16

 * * * * پذير كردن مدارس تا پايان برنامه ششم توسعهی مدارس و ارتقای مستمر كيفيت در راستای رقابتبندتبهرتدوين و اجرای نظام ( 40 17
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    * ساماندهی تقويم سال تحصيلی با رعايت انعطاف و توجه به شرايط اقليمی 18

 * * * * های تربيت و يادگيریحوزهآموزی مبتنی بر برنامه  درسی های آموزشی كارآفرينی و مهارتطراحی و اجرای دوره 12

    * كشاورزی و خدمات  -صنعت هایبخش در كار بازار با كاردانش و ایحرفه و فنی هایآموزش جويیمشاركت و ارتباط سازوكارهای طراحی 20

    * يت هويت اسالمی ه ايرانیبا رعايت اصل تثبيت و تقو  -آموزش زبان خارجی در چارچوب بخش انتخابی )نيمه تجويزی( برنامه درسی 21

 * * * * (آموزشی معاونت) استاندارد و تجهيزات منابع اساس بر هاكارگاه و هاآزمايشگاه تجهيز 22

 * * * * مدت )ايران مهارت(های مهارتی  كوتاهروزی مجری طرح خوداتكايی دانش آموزان و طرح آموزش حرفهشبانه اختصاص منابع مالی مناسب برای مدارس 23

 * * * * و كاردانشای فنی و حرفه هایآموزشهای توليدی و خدماتی بخش خصوصی در توسعه گسترش مشاركت بنگاه 24

 * * * * وفنی معلمان ودانش آموزانومديريت منابع اطالعاتی محله واستفاده ازظرفيت علمی پژوهشی  پايگاه دادهايجادو عنوان كانون پيشرفت محلهمدرسه به الگوی ارتقای نقش واستقرارطراحی  23

 * * * * های گروهی ازجمله اقدام پژوهی و درس پژوهیهای پژوهشی معلمان با تأكيد بر پژوهشارتقای شايستگی 26

 * * * * ها و فرآيندهای آن با رويكرد پژوهش محورالگوهای تدريس و اصالح روش ارزشيابی و مستندسازی تجربه  برگزاری جشنواره 27

 * * * * آموزشیهای تقويت جايگاه و كاركردهای گروه 28

 * * * * طراحی سازوكارهای الزم  برای تقويت آموزش پژوهش محور و توسعه فرهنگ آن در سطح مدرسه و كالس درس 22
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 چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان رديف

 های دختران و پسران و مناطق مختلف كشوها و ويژگیمناسب با توجه به تفاوت باكيفيتهای تعليم و تربيت در برخورداری از فرصت و بسط عدالت تأمين  -5 هدف عملياتي مربوط به برنامه 9

 كشوراز كيفيت مناسب در تمام مناطق  برخوردارريزی و تمهيد مقدمات برای پوشش كامل دوره آموزش عمومی و ه برنامه 2/5 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 آموزان و اوليای آنان با همكاری ساير عوامل سهيم و مؤثرهای تشويقی و تنبيهی برای دانشنامه تحقق پوشش كامل تحصيلی دوره آموزش عمومی و اتخاذ سياستتدوين نظام -4 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه   برنامه  9

 راهبری و مديريت تربيتی زير نظام مربوطه 4

 معاونت آموزش متوسطه مسئول در حوزه واحد 5

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6

سازمان نوسازی،توسعه و  مردمی هایمشاركتغيردولتی و و مراكز سازمان مدارس   -هماهنگی حوزه وزارتی  امورمركز   -و فناوری اطالعات ريزیمركز برنامه  -معاونت برنامه ريزی و توسعه منابعدرون سازمانی : 

الملل و مدارس خارج از كشور ه شورای عالی آموزش و پرورش ه معاونت حقوقی و امور بدنی و سالمت ه مركز امور بينه معاونت پرورشی و فرهنگی ه معاونت تربيت  معاونت آموزش ابتدايی   -كشور تجهيز مدارس

كار و رفاه اجتماعی ه قوه قضاييه ه   -رت تعاونسازمان ثبت احوال كشور ه مركز آمار ايران ه سازمان بهزيستی ه وزا   -برون سازمانی: وزارت كشور  - ريزی آموزشیمجلس ه دفتر امور زنان ه سازمان پژوهش و برنامه

 مجلس شورای اسالمی –سازمان برنامه و بودجه    -ها(نهاد )سمن های مردمسازمان

7 
 سطح اجرا

 

 اي و كاردانشفني و حرفه متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *    * * * 

8 

 دك

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 

يلی با تأكيد بر پيگيری مديريت  انجام  طرح پژوهشی در زمينه عوامل اثرگذار در عدم تحقق پوشش كامل تحص

اهداف كمی تعيين شده در قانون برنامه ششم توسعه )با موضوعات پوشش دوره اول و دوم متوسطه و افزايش سهم 

 و كاردانش ( ایحرفهفنی و  هایآموزش

 4 طرح  

 طول سال تحصيلی

2- 8 

مديريت شناسايی اسمی و فراهم 

آوردن زمينه الزم برای جذب و 

ده و تارك نگهداشت افراد بازمان

 تحصيل در دوره  متوسطه

 نرخ گذر واقعی
 96.5 درصد  * دوره اول متوسطه

 92.49 درصد  * دوره دوم متوسطه

نرخ پوشش 

 تحصيلی واقعی

 91 درصد  * دوره اول متوسطه

 04.61 درصد  * دوره دوم متوسطه

نرخ ترك تحصيل 

 )معكوس(

 1.44 درصد  * دوره اول متوسطه

 2.46 درصد  * دوره دوم متوسطه نظری

http://sharepoint.medu.ir/AP/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=a000ee9b-a749-43c4-a30d-11042ae9e114&ID=45&RootFolder=*
http://sharepoint.medu.ir/AP/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=a000ee9b-a749-43c4-a30d-11042ae9e114&ID=45&RootFolder=*
http://sharepoint.medu.ir/AP/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=a000ee9b-a749-43c4-a30d-11042ae9e114&ID=28&RootFolder=*
http://sharepoint.medu.ir/AP/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=a000ee9b-a749-43c4-a30d-11042ae9e114&ID=16&RootFolder=*
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 0 درصد  * و كاردانش ایحرفهدوره دوم متوسطه فنی و 

 4.40 درصد  * راهبری و نظارت بر كاهش نرخ تكرار پايه در دوره اول متوسطه )معكوس( 8 -3

 طول سال تحصيلی
4- 8 

روستا مناطق روستايی و حاشيه شهرها ) راهبری و نظارت بر اجرای طرح اياب و ذهاب دانش آموزان

 (یمركز
 12 استان  

 4 نامهنظام   نامه جامع پوشش تحصيلی دوره متوسطهتدوين نظام 8 -3

 4 اليحه   ارتقای پوشش تحصيلی دوره متوسطه منظوربه مؤثرارائه اليحه قانونی همكاری عوامل سهيم و  8 -6

 10.5 درصد *  ای و كاردانشوحرفهفنیمديريت توسعه متوازن شاخه  8 -7

 تابستان

 10 درصد *  و كاردانش ایحرفهشاخه فنی و  دخترهنرجويان افزايش سهم  8 -8

2- 8 

درصدی  64.5های شاخه نظری )از سهم مديريت توسعه متوازن رشته

( با رويكرد افزايش سهم متوسطهدوره دوم  كلبهشاخه نظری نسبت 

 و معارف اسالمی و علومرياضی فيزيک  تحصيلی هایرشته

 رياضی فيزيک

  
 درصد

 

45 

 4.05 علوم و معارف اسالمی

 14.11 علوم تجربی

 11.02 ادبيات و علوم انسانی

 544 ته محلرش *  دولتی هایهنرستانهای با ظرفيت كمتر از استاندارد در پايه دهم مديريت جذب و تكميل ظرفيت كالس 8 -10

11- 8 
سازی و بهبود فرايند هدايت منظور فرهنگتوجيهی به -ينیيتب هایمديريت و راهبری تهيه و تدوين بسته

 آموزان دوره اول متوسطهتحصيلی برای اولياء و دانش
 بهار و تابستان 12 بسته * 

1 

 
 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات

 هيئت 0/45/4101نامه الزامی نمودن آموزش تا پايان دوره اول متوسطه )راهنمايی تحصيلی( مصوب آيين -قانون اساسی) برخورداری همه كودكان از آموزش تا پايان دوره متوسطه( ام حقوقی: اصل سی

)هدايت 95/ 40/42مورخ  226266و  4/45/91مورخ  50/02940/144و  29/41/92مورخ  50/01110/144و  1/45/94مورخ  50/09010/144ی  توسعه سنواتی هانامهبخش -قانون برنامه ششم توسعه -دولت

ايجاد فرصت استفاده  -ريزان به آمار و اطالعات دقيق و قابل استناداجرايی:امكان دسترسی كارشناسان و برنامه -معاونت آموزش متوسطه 49/44/92مورخ  20/241065/144تحصيلی( و عدم تغيير كاربری)

مديران و  -نيروی انسانی: -رعايت استاندارد تشكيل كالس و مدرسه نهيدرزمويژه تفويض اختيار بيشتر به ادارات كل آموزش و پرورش به -سازیو... برای فرهنگ مايصداوس  -نماز جمعههای ز پايگاهمؤثر ا

 مشاوران مدارس دوره متوسطه  -دبيران / هنرآموزان  -ان معاون  -مديران -هانواحی و شهرستان  -مناطق  -كارشناسان ادارات كل آموزش و پرورش

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 91

نرخ گذر واقعی از دوره ابتدايی به دوره  -نرخ ترك تحصيل دوم متوسطه به تفكيک شاخه )معكوس( -نرخ ترك تحصيل دوره اول متوسطه )معكوس( -نرخ پوشش تحصيلی واقعی دوره اول و دوم متوسطه

علوم   -فيزيک و علوم و معارف اسالمی  -رياضی  هایرشتهسهم  دانش آموزان شاخه نظری در  -نرخ تكرار پايه دوره اول متوسطه )معكوس( -نرخ گذر واقعی از دوره اول به دوم متوسطه -متوسطهاول 

 -های تبيينی توجيهی هدايت تحصيلی توليد شدهبسته -و كاردانش ایحرفههای فنی و رجويان دختر شاخهسهم هن -و كاردانش ایحرفههای فنی و سهم هنرجويان شاخه -ادبيات و علوم انسانی  -تجربی 

 تعداد دانش آموزان تحت پوشش طرح اياب و ذهاب

 مناسباز كيفيت  برخوردارتمهيد مقدمات برای پوشش كامل دوره آموزش عمومی و  در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  99
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي 

 شرح عنوان رديف

 های دختران و پسران و مناطق مختلف كشوها و ويژگیمناسب با توجه به تفاوت باكيفيتهای تعليم و تربيت و بسط عدالت در برخورداری از فرصت تأمين  -5  هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 از كيفيت مناسب در تمام مناطق كشور برخوردارريزی و تمهيد مقدمات برای پوشش كامل دوره آموزش عمومی و ه برنامه 2/5 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 التعليم در جامعه محلیتوانمندسازی و تفويض اختيار به مديران مدارس برای شناسايی و جذب افراد الزم  -2 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه   برنامه  3

 راهبری و مديريت تربيتی زير نظام مربوطه 4

 معاونت آموزش متوسطه  واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
تی ه معاونت پرورشی و فرهنگی ه معاونت تربيت بدنی و هماهنگی حوزه وزار امورمركز   -و فناوری اطالعات ريزیمركز برنامه  -معاونت برنامه ريزی و توسعه منابعدرون سازمانی : 

 های مردم نهاد ه سازمان برنامه و بودجه ها و انجمنسازمان ثبت احوال كشور ه مركز آمار ايران ه سازمان بهزيستی ه سمن   -برون سازمانی: وزارت كشور  - سالمت ه دفتر امور زنان 

7 
 سطح اجرا

 

 اي و كاردانشفني و حرفه متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول ياندبستشيپ منطقه استان ستاد

* * *    * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 (بر خالقيت و نوآوري ديتأكبا  ذيل برنامه   يهاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 )كميت( مقدار سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 

راهبری آموزش مديران مدارس دولتی دوره متوسطه در زمينه 

التعليم شناسايی شده با تأكيد بر آموزان الزمپيگيری جذب دانش

 مناطق روستايی و حاشيه شهرها 

  444 مدير درصد    (دبيرستان روستايیدوره اول متوسطه)

  54 مديردرصد    شاخه نظری طول سال تحصيلی

  5 مديردرصد    ای و كاردانششاخه فنی حرفه

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
ضمن  آموزشیهای دوره مجوز برگزاریاخذ اجرايی:  - دولت  هيئت 0/45/4101آيين نامه الزامی نمودن آموزش تا پايان دوره اول متوسطه )راهنمايی تحصيلی( مصوب حقوقی:

 مديران مدارس روستايی دوره متوسطه  -هانواحی و شهرستان  -مناطق  -كل آموزش و پرورش اتمديران و كارشناسان ادارانسانی:  نيروی خدمت

 دوره دوم متوسطه مديران آموزش ديده درصد -مدارس روستايی آموزش ديده دوره اول متوسطه درصد  مديران ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 از كيفيت مناسب برخوردارتمهيد مقدمات برای پوشش كامل دوره آموزش عمومی و  در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثر نتايج كليدي و 11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان رديف

 های دختران و پسران و مناطق مختلف كشوها و ويژگیب با توجه به تفاوتمناس باكيفيتهای تعليم و تربيت و بسط عدالت در برخورداری از فرصت تأمين  -5  هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 از كيفيت مناسب در تمام مناطق كشور برخوردارريزی و تمهيد مقدمات برای پوشش كامل دوره آموزش عمومی و ه برنامه 2/5 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 روستا مركزی و آموزش از راه دور ،هاروزیهای جايگزين ازجمله شبانهايجاد سازوكارهای مناسب جهت ارتقای روش  -1 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه  3

 راهبری و مديريت تربيتی زير نظام مربوطه 4

 معاونت آموزش متوسطه  واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
  -كار و رفاه اجتماعی   -وزارت تعاون  -وزارت كشور رشی و فرهنگی ه ه معاونت پرو سازمان نوسازیه  و فناوری اطالعات ريزیمركز برنامهبدنی و سالمت ه ه معاونت تربيت معاونت برنامه ريزی و توسعه منابع

 خيرين حقيقی و حقوقی  -ها(نهاد )سمن های مردمآموزی ه سازمانهسازمان بسيج دانش -رمان و آموزش پزشكیوزارت بهداشت د  -سازمان اوقاف و امور خيريه  -ای سازمان آموزش فنی و حرفه

7 
 سطح اجرا

 

 اي و كاردانشفني و حرفه متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *    * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 (بر خالقيت و نوآوري ديتأكبا  ذيل برنامه   يهاتيلفعا)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 )كميت( مقدار سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 

. بسته 4گانه ارتقا كيفيت مشتمل بر: )ی ششهابستهتوزيع  وتهيه   -مديريت و راهبری اجرا

. بسته 1. بسته بهداشت و ايمنی 1. بسته تجهيزات آموزشی 2ستان آموزش مديران و سرپر

برای . بسته عمران و نوسازی( 6. بسته امكانات رفاهی و خوابگاهی 5بدنی و سالمت تربيت

 )بر اساس اولويت و نياز( روزیشبانه هایهنرستانو  هادبيرستان

   04 درصد مدير و سرپرست   4بسته 

  4199فروردين 

 4144ر تا شهريو

 -5 -2هایستهب

6 
  24 درصد دبيرستان/ هنرستان * 

  444 درصد دبيرستان/ هنرستان  * 1و  1 هایستهب

 14 همايش   روزی دوره متوسطه )با راهبری دفتر آموزش دوره اول متوسطه(های استانی حاميان مدارس شبانهراهبری برگزاری همايش 8 -2

2 

 
 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات

نامه شيوه -40/44/4105مورخ  414/ 16214روزی به شماره دستورالعمل اجرايی مدارس شبانه - 49/44/4100و سی و چهارمين جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ  صدششروزی  مصوب اساسنامه مدارس شبانه

 یروستا مركزروزی و های مدارس شبانهها و نيازمندیظرفيت  -هااحصاء توانمندی  -41/46/4190مورخ  441940/144به شماره  كمتر برخوردارالتوجه مناطق و الزم یروستا مركز  -روزیبخشی به مدارس شبانهكيفيت

ای/ شهرستانی استانی و منطقه  -های ستادینيروی انسانی: اعضای دبيرخانه -یروستا مركزوزی و رهای ارتقاء كيفيت مدارس شبانهتهيه بسته منظوربههای همكار و جذب كمک نهادها و سازمان  -هاوزارتخانهتعامل با 

 روزی دوره متوسطهرس شبانهمديران و سرپرستان مدا ،هانواحی و شهرستان،مناطق،مديران و كارشناسان ادارات كل آموزش و پرورش -كمتر برخوردارالتوجه مناطق و الزم روستا مركزی،روزیبخشی به مدارس شبانهكيفيت

 های استانی برگزارشدهتعداد همايش -های ارتقاء كيفيت  بسته عيو توزتهيه  تحت پوششروزی دوره متوسطه شبانه هایهنرستاندرصد دبيرستان/  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 از كيفيت مناسب برخورداری پوشش كامل دوره آموزش عمومی و تمهيد مقدمات برا در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان رديف

 ق مختلف كشوهای دختران و پسران و مناطها و ويژگیمناسب با توجه به تفاوت باكيفيتهای تعليم و تربيت و بسط عدالت در برخورداری از فرصت تأمين  -5 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
 آموزشیهای با تأكيد بر ايجاد فرصت  -چنين مناطق دوزبانه با نيازهای ويژهنشين و همعشاير كوچ،حاشيه شهرها،روستاها ،آموزان ساكن در مناطق محرومه توانمندسازی دانش 1/5

 باكيفيتمتنوع و 

 های مهارتی متناسب با نيازهای بومی در مناطق روستايی و عشاير و مناطق مرزی كشورها و گسترش آموزشروزی و تجهيز مدارس و هنرستانتوسعه مدارس شبانه  -1 (130811ه )ششم توسعه ابالغي بخشنامبرنامه  3

 راهبری و مديريت تربيتی زير نظام مربوطه 4

 معاونت آموزش متوسطه واحد مسئول در حوزه 3

 هاي همکارو واحد هاحوزه 6

ه معاونت  توسعه و تجهيز مدارس كشور  ،سازمان نوسازیه  اوری اطالعاتو فن ريزیمركز برنامه  -بدنی و سالمت ه معاونت تربيت معاونت برنامه ريزی و توسعه منابعدرون سازمانی :  

برون سازمانی: وزارت كشور   -سازمان آموزش و پرورش كودكان استثنايی     -مردمی  یهامشاركتكز و مدارس غيردولتی و توسعه سازمان مرا  -پرورشی و فرهنگی ه دفتر امور زنان 

بودجه  مجمع خيرين مدرسه ساز  سازمان برنامه و  -ها( نهاد )سمن های مردمآموزی ه سازمانكار و رفاه اجتماعی ه سازمان اوقاف و امور خيريه ه سازمان بسيج دانش  -وزارت تعاون   -

بنياد   -مالی و اعتباری  مؤسساتو  هابانک  -صدا و سيما   -وزارت ورزش و جوانان   -وزارت كشور   -درمان و آموزش پزشكی   -وزارت بهداشت  -مجمع خيرين مدرسه يار   -

 بنياد بركت  -علوی 

7 
 سطح اجرا

 

 اي و كاردانشفني و حرفه متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ولابتدايي ا يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *    * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 

  -التوجه حاشيه شهرهاحمايت مالی و تجهيزاتی از مدارس الزم

مناطق محروم و مرزی با اولويت مدارس   -عشايری  -روستايی

 روزیشبانه

 متوسطه اول دوره

  

 244 دبيرستان

 طول سال تحصيلی

 644 دبيرستان شاخه نظری

 144 هنرستان و كاردانش ایحرفههای فنی و شاخه

  44 دانش آموزدرصد  *  ی شبانه روزی متوسطه نظریهادبيرستانمهارت آموزی به دانش آموزان پايه دهم  8 -2

3- 8 
مهارتی)مهارت آموزی( متناسب با آمايش سرزمينی  هایآموزشطراحی و تدوين سند برنامه آمايش 

  و كاردانش ایرفهح -فنی هایآموزشراهبری دفتر  كشور باعشاير و مرزی   -مناطق روستايی
 4 سند  
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 *  روزی )عادی و نمونه دولتی(در مدارس شبانه آموزشیبرنامه های فوقمديريت و راهبری اجرای فعاليت 8 -4
دبيرستان/  درصد

 هنرستان
444   

2 

 
 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات

  010اساسنامه مدارس نمونه دولتی مصوب جلسه  - 49/44/4100و چهارمين جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ و سی  صدششروزی  مصوب حقوقی:اساسنامه مدارس شبانه

بخشی به مدارس نامه كيفيتشيوه -40/44/4105مورخ  414/ 16214روزی به شماره دستورالعمل اجرايی مدارس شبانه -44/46/4194شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 

اجرايی: هماهنگی واحدهای سهيم و مؤثر در توسعه فضا و تجهيزات نيروی  -41/46/4190مورخ  441940/144به شماره  كمتر برخوردارالتوجه مناطق و الزم روستا مركزی  -روزیشبانه

مديران مدارس هدف  -كمتر برخوردارالتوجه مناطق و الزم روستا مركزی  -روزیبخشی به مدارس شبانهای/ شهرستانی كيفيتاستانی و منطقه  -های ستادیانسانی: اعضای دبيرخانه

 دوره متوسطه

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
شبانه روزی/روستا مركزی/خوابگاه مركزی/الزم  هایهنرستانها و تعداد دبيرستان -شبانه روزی تحت پوشش آموزش يک مهارت  هایدبيرستانآموزان پايه دهم تعداد/درصد دانش

 آموزشیبرنامه های فوقروزی )عادی و نمونه دولتی( تحت پوشش فعاليتدرصد مدارس شبانه  -حمايت شده التوجه

 يفيتباكمتنوع و  آموزشیهای حاشيه با تأكيد بر ايجاد فرصت  -روستاها  -آموزان ساكن در مناطق محرومتوانمندسازی دانش در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

  چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان رديف

 های دختران و پسران و مناطق مختلف كشوها و ويژگیمناسب با توجه به تفاوت باكيفيتهای تعليم و تربيت و بسط عدالت در برخورداری از فرصت تأمين  -5 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
متنوع و  آموزشیهای باتأكيدبرايجادفرصت،چنين مناطق دوزبانه بانيازهای ويژهنشين وهمعشايركوچ،حاشيه شهرها،روستاها،درمناطق محروم آموزان ساكنتوانمندسازی دانش ه 1/5

 باكيفيت

 گذاری مدارس و مؤسسات غيردولتیخيرين و مشاركت و سرمايه ،المللیبين ،زان حاشيه شهرها از طريق منابع دولتیآموتدوين برنامه جامع حمايت از مدارس و دانش  -5 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه   برنامه  3

 راهبری و مديريت تربيتی زير نظام مربوطه 4

 معاونت آموزش متوسطه واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
سعه غيردولتی و تو و مدارسسازمان مراكز   -دفتر امور زنان ه معاونت پرورشی و فرهنگی ه و سالمتبدنی ه معاونت تربيت ريزی و توسعه منابع معاونت برنامهدرون سازمانی: 

 ها( نهاد )سمن های مردمسازمان  -وزارت كشوربرون سازمانی:   - مردمی هایمشاركت

7 
 سطح اجرا

 

 اي و كاردانشفني و حرفه متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *    *   

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكه  با ي  ذيل برنامهاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال تحصيلی 420 دبيرستان    های دوره اول متوسطهاجرای طرح خواهرخواندگی دبيرستانراهبری  8 -1

2 

 
 يروي انساني و...(ن –اجرايي  –)حقوقياستلزامات

اجرايی: شناسايی مدارس  -41/46/4190مورخ  441940/144به شماره  كمتر برخوردارالتوجه مناطق و الزم روستا مركزی  -روزیبخشی به مدارس شبانهنامه كيفيتشيوه -حقوقی: 

ها( داوطلب حمايت از مدارس های مردم نهاد )سمنبا سازمان نامهتوافقشناسايی و انعقاد  -نامه خواهرخواندگیفاهمت شناسايی مدارس با امكان تعامل سازنده و انعقاد -حاشيه شهرها

كمتر التوجه مناطق و الزم روستا مركزی  -روزیبخشی به مدارس شبانهای/ شهرستانی كيفيتاستانی و منطقه  -های ستادینيروی انسانی: اعضای دبيرخانه -التوجه حاشيه شهرهاالزم

 دوره متوسطه )ادارات كل و مناطق( نمونه دولتیروزی و ريزی و نظارت بر مدارس شبانهكارشناسان واحد برنامه -ربرخوردا

 تعداد مدارس مجری طرح خواهرخواندگی ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 باكيفيتمتنوع و  آموزشیهای حاشيه با تأكيد بر ايجاد فرصت  -روستاها  -اطق محرومآموزان ساكن در منتوانمندسازی دانش در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان رديف

 در ابعاد فرهنگی ه اجتماعی ويژهبه  -پيشرفت محلی هایكانونيكی از  عنوانبهه افزايش نقش مدرسه 0 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 متن  راهکار سند تحول شماره و 2
ای از جامعه اسالمی و حيات طيبه با تفويض اختيار و مسئوليت به آن و كانون كسب تجربيات تربيتی محله و جلوه عنوانبهآفرينی مدرسه های الزم برای نقشه فراهم آوردن زمينه4/0

 ایو عوامل درون مدرسه هامؤلفهاستانداردسازی تمام 

 (130811سعه ابالغي بخشنامه )ششم تو  برنامه  3
  هنری،ريزی و ارائه خدمات فرهنگینامه اجرايی مدارس( با رويكرد كاهش تمركز و افزايش اختيارات اركان  مدرسه جهت برنامهها )با تأكيد بر آييننامهبازنگری مقررات و آيين  -6

 و ورزشی تا پايان سال دوم برنامه ششم توسعه آموزشی ،اجتماعی

 راهبری و مديريت تربيتی ر نظام مربوطهزي 4

 معاونت آموزش متوسطه واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6

اهد و پژوهان جوان ه اداره كل امور شملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش سازماندرون سازمانی : شورای عالی آموزش و پرورش ه سازمان آموزش و پرورش استثنايی كشور ه 

مركز ريزی آموزشی ه معاونت حقوقی و امور مجلس ه مردمی ه سازمان پژوهش و برنامه هایمشاركتايثارگران ه مركز فناوری اطالعات ه سازمان مدارس و مراكز غيردولتی و توسعه 

      رج از كشور ه معاونت پرورشی و فرهنگی ه معاونت تربيت بدنی و سالمتالملل و مدارس خاه مركز امور بين برنامه ريزی و توسعه منابعه معاونت  سنجش و پايش كيفيت آموزش

 و نهادهای عمومی )مرتبط با مدارس وابسته (  هاسازمان   -متولی استاندارد مهارت  هایدستگاه  -ها و اقدامات تأمينی و تربيتی كشور ه سازمان نظام وظيفهسازمان زندان:  برون سازمانی

7 
 سطح اجرا

 

 اي و كاردانشفني و حرفه متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان تادس

* * *    * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد قتضائيا الزامي )فصل /ماه(

1- 8 

ی هانامهتبيين و نظارت بر حسن اجرای آيين   -مديريت آموزش

و قوانين و مقررات   پرورشمصوب شورای عالی آموزش و 

 خاص دوره  متوسطه )حضوری و الكترونيكی(

 4 آموزشیدوره    متوسطه اول دوره

 طول سال تحصيلی

 شاخه نظری
 12 استان  

 و كاردانش ایحرفههای فنی و شاخه

2- 8 
و  ایحرفهفنی و  هایشاخهدر  غير فنیفنی و   -پايه هایشايستگینامه نحوه ارزشيابی دروس تدوين آيين

 كاردانش 
 4 نامه آيين  

 4 كتاب   تاب الكترونيكیمتناسب با نظام جديد آموزشی و تدوين ك هاهنرستانپايش جامع قوانين و مقررات اداره  8 -3

 4 دستورالعمل    ساالنبزرگتدوين دستورالعمل توسعه كمی و ارتقاء كيفی مدارس  8 -4
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

3- 8 
و پرورشی فوق برنامه )با راهبری  آموزشیخدمات  ارائهبازنگری و اصالح دستورالعمل اجرايی نحوه 

 دفتر آموزش دوره دوم متوسطه(
 4 دستورالعمل  

2 

 
 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياماتاستلز

مورخ  411619/144و  14/44/95مورخ  244102/144های  شماره های مرتبط با موضوع  ارزشيابی شايستگی محور از جمله بخشنامهبخشنامه -حقوقی: مجموعه مصوبات شورای عالی 

دستورالعمل اجرايی  -41/40/4190مصوب شانزدهمين جلسه كميسيون معين شورای عالی آموزش و پرورش مورخ  همتوسط اول دوره تربتی و تحصيلی ارزشيابی نامهآيينو ... 21/40/96

 و هااستان آموزشی و اجرايی عواملنيروی انسانی:  -آموزشی دوره برگزاری مجوزاجرايی: -24/44/4191به تاريخ  249654و پرورشی فوق برنامه به شماره  آموزشیخدمات  ارائهنحوه 

 آموزشی مناطق

 شده برگزار آموزشی دوره - تدوين شده / آيين نامه /كتاب الكترونيكیتعداد دستورالعمل ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 ای از جامعه اسالمی و حيات طيبهتی محله و جلوهكانون كسب تجربيات تربي عنوانبهآفرينی نقشجهت  تفويض اختيار و مسئوليت به مدرسه  در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11



                             

 

126 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان رديف

 در ابعاد فرهنگی ه اجتماعی ويژهبه  -پيشرفت محلی هایكانونيكی از  عنوانبهه افزايش نقش مدرسه 0 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
ای از جامعه اسالمی و حيات طيبه با تفويض اختيار و مسئوليت به آن و كانون كسب تجربيات تربيتی محله و جلوه عنوانبهآفرينی مدرسه های الزم برای نقشآوردن زمينهه فراهم 4/0

 ایو عوامل درون مدرسه هامؤلفهاستانداردسازی تمام 

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه   برنامه  3
برنامه تعالی مديريت مدرسه در تمام مدارس دوره متوسطه  با رويكرد افزايش مسئوليت اجتماعی  سرا سرینمندسازی منابع انسانی با تأكيد بر ارتقاء و ثبات مديريت و اجرای توا -0

 تا پايان سال سوم برنامه ششم توسعه مديران و عوامل مدرسه

 راهبری و مديريت تربيتی زير نظام مربوطه 4

 معاونت آموزش متوسطه واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
ملی استعدادهای درخشان و  سازمان  - انو ايثارگر امور شاهددفتر   -و توسعه منابع ريزی برنامهمعاونت   -ت بدنی و سالمتينت تربمعاو  - معاونت پرورشی و فرهنگیدرون سازمانی : 

  وریبرون سازمانی: سازمان ملی استاندارد ه انجمن ملی كيفيت ايران ه سازمان بهره - فناوری اطالعاتريزی و  برنامهمركز   - ريزی آموزشیو برنامه پژوهشسازمان   - پژوهاندانش

7 
 سطح اجرا

 

 اي و كاردانشفني و حرفه متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم يي اولابتدا يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *    * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 

 آموزشی یهاكارگاه یبرگزار راهبری و مديريت

استان و   -معاونان و كارشناسان مرتبط )ستاد یتوانمندساز

  دوره متوسطه منطقه(  و مديران مدارس

 دوره اول متوسطه

 شركت كننده  

21444 

 21444 دوره دوم متوسطه نظری تابستان و پاييز 

 6444 ای و كاردانشفنی و حرفه

2- 8 

بخشی به مديريت كيفيت دبيرخانه تقويت و حمايت

 دوره مدارس  مديران گروه/و دبيرخانهآموزشگاهی 

  متوسطه

 دوره اول متوسطه

  

 050  آموزشیگروه 

 یليتحص سال طول

 12 استان شاخه نظری

 12 استان ای و كاردانشهای فنی و حرفهشاخه

   دوره متوسطه های اثربخش ويژه مديران مدارس های نووتجربهری برگزاری جشنواره ايدهمديريت و راهب 8 -3
 4 جشنواره ستادی

 12 جشنواره استانی

http://sharepoint.medu.ir/AP/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=a000ee9b-a749-43c4-a30d-11042ae9e114&ID=43&RootFolder=*
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http://sharepoint.medu.ir/AP/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=a000ee9b-a749-43c4-a30d-11042ae9e114&ID=10&RootFolder=*
http://sharepoint.medu.ir/AP/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=a000ee9b-a749-43c4-a30d-11042ae9e114&ID=2&RootFolder=*
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

ای جشنواره منطقه

 )دوره اول متوسطه(
 درصد444

 تابستان  4 بسته آموزشی    خانه تعالی مديريت مدرسه()راهبری با دبير تعالی مديريت مدرسه الگوی آموزشیيت و راهبری توليد منابع مدير 8 -4

3- 8 

ذيل برنامه  یهاتيفعال) اجرای  تعالی مديريت مدرسه در دوره متوسطهالگوی مديريت و راهبری اجرای 

 یهادورهاهداف  –تربيت  گانهشش یهاساحتبا رعايت  وپرورشآموزشابالغی ساالنه وزارت 

 تحصيلی و برنامه درسی(
*  

دبيرستان/ درصد 

 هنرستان
 طول سال تحصيلی 444

2 

 
 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات

 های آموزشی مديران مدارس متوسطهصدور مجوز برگزاری دوره : اجرايی - اجرای برنامه تعالی در تمامی مدارس كشور در خصوص 45/44/4190مورخ  201بخشنامه شماره   :حقوقی

مديران مدارس  -استان و منطقه(    -معاونان و كارشناسان مرتبط )ستاد  -مديران :نيروی انسانی -اپليكيشن( ازجملهمتفاوت  یهاقالبنه جامع آموزش و ارزيابی تعالی)در ايجاد ساما

 دولتی دوره متوسطه

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
مجری برنامه تعالی  هاهنرستان/ هادبيرستاندرصد  -حمايت شده دبيرخانه و دوره متوسطه مدارس مديران  گروه -  و منطقه(   استان  -معاونان و كارشناسان مرتبط )ستاد  -مديران تعداد

  شدهبرگزارجشنواره تعداد  - مديريت مدرسه

 ای از جامعه اسالمی و حيات طيبهكانون كسب تجربيات تربيتی محله و جلوه عنوانبهنی آفرينقشجهت  تفويض اختيار و مسئوليت به مدرسه  در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان رديف

 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1
اجتماعی در سطح محلی و ملی   -فرهنگی  -های دينیعرصهآموزان در رشد و تعالی كشور در افزايش مشاركت نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی و مدرسه و معلمان و دانش  -0

 اجتماعی و معنوی  -فرهنگی  -نهاد مولد سرمايه انسانی عنوانبه

 اهداف فرهنگی و اجتماعی ويژهبهلی كشور سازمان فراگير و نيروی اثرگذار در خدمت اهداف رشد و تعا عنوانبهارتقاء و تغيير نگرش به آموزش و پرورش   -ه اصالح 4/0 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 آموزان و معلمان برای حل مشكالت ملی و محلیهای علمی و پژوهشی دانشتقويت فعاليت -0 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه   برنامه  3

 راهبری و مديريت تربيتی زير نظام مربوطه 4

 معاونت آموزش متوسطه  واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هازهحو 6

ملی  سازمانه  ريزی و توسعه منابع برنامهه معاونت  ريزی آموزشیو برنامه پژوهشسازمان  ه ريزی و فناوری اطالعاتمركز برنامه ه كشور سازمان نوسازی،توسعه و تجهيز مدارس

 مركز سنجش و پايش كيفيت –معاونت تربيت بدنی و سالمت   -معاونت پرورشی و فرهنگی   -استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان ه سازمان آموزش و پرورش استثنايی كشور

  -ها و مؤسسات آموزش عالی ه ستادهای معاونت علمی و فناوری رياست جمهوریای كشور ه دانشگاهسازمان آموزش فنی و حرفه  -مركز روابط عمومی و اطالع رسانی  –آموزش 

 متولی استاندارد مهارت  هایدستگاه –بنيان های دانشهای علم و فناوری ه شركتپارك

7 
 سطح اجرا

 

 اي و كاردانشفني و حرفه متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه ناستا ستاد

* * *    * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( نجه عملکردس اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 پاييز و زمستان  4 فراخوان مقاله   آموزان دوره اول متوسطه شگيری هويت دانمديريت و راهبری فراخوان مقاالت در خصوص شكل 8 -1

2- 8 
دوره متوسطه )با  طريق سامانه خودارزيابی كشوریای معلمان از های آموزش حرفهنيازسنجی اولويت

 آموزش دوره اول متوسطه(راهبری دفتر 
*  

دبير/ درصد 

 هنرآموز
54  

لغايت  4199دی 

 4144خرداد

  * نش آموزان مدارس نمونه دولتیهای پژوهشی داحمايت و تقويت فعاليت 8 -3
دبيرستان/ درصد 

 هنرستان
444  

 طول سال تحصيلی

4- 8 
ها و جشنواره  -راهبری برگزاری مسابقات مديريت و

 ه متوسطهالمپيادهای دور

  04 دانش آموزدرصد   * متوسطهدوره اول 

  44 دانش آموزدرصد   * نظریشاخه 

  14 هنرجودرصد   * ای و كاردانشهای  فنی و حرفهشاخه

http://sharepoint.medu.ir/AP/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=a000ee9b-a749-43c4-a30d-11042ae9e114&ID=20&RootFolder=*
http://sharepoint.medu.ir/AP/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=a000ee9b-a749-43c4-a30d-11042ae9e114&ID=32&RootFolder=*
http://sharepoint.medu.ir/AP/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=a000ee9b-a749-43c4-a30d-11042ae9e114&ID=14&RootFolder=*
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

3- 8 
سراها )با راهبری دفتر آموزش دوره پژوهش آموزیهای پژوهشی دانشراهبری برگزاری نمايشگاه طرح

 دوم متوسطه نظری(
 4 نمايشگاه  

 6- 8 
دوم نمونه دولتی دوره  هایهنرستانها/آموزان دبيرستانهای پژوهشی دانشنامه فعاليتتدوين شيوه

 متوسطه
 4 شيوه نامه  

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

به  ینمونه دولتآموزان مدارس های پژوهشی دانشدستورالعمل اجرايی فعاليت -  4/6/4194مورخ شورای عالی آموزش و پرورش  010اساسنامه مدارس نمونه دولتی مصوب جلسه   حقوقی:

شيوه نامه جشنواره  -های مهارتی و جشنواره نوجوان خوارزمینامه آموزشبا موضوع شيوه 41/40/4190مورخ  144/412916بخشنامه شماره  -  45/44/4190مورخ  492244/144شماره 

اجرايی: ايجاد زير ساخت الزم برای راه اندازی سامانه  -كيفيت بخشی هایفعاليتی مرتبط با هانامهبخش - 44/42/90مورخ  494424/441بخش دانش آموزی( به شماره جوان خوارزمی)

 -های آموزشی كارشناسان و اعضای گروه -يران /هنرآموزان نيروی انسانی: دب -های خودارزيابی معلمان تقويت ظرفيت سامانه -معلمان ایحرفهآموزش  یهاتياولوتعيين  -نيازسنجی 

 كارشناسان مرتبط در ادارات كل آموزش و پرورش -آموزیدانش سراهای پژوهشعوامل اجرايی و آموزشی  -عوامل اجرايی و آموزشی مدارس نمونه دولتی 

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
 -پژوهشی دانش آموزان یهاطرحتعداد نمايشگاه برگزار شده از  -هاجشنوارهالمپيادها و   -رجویان شرکت کننده در مسابقاتدرصد دانش آموزان/ هن فراخوان مقاالتتعداد 

 وزشیآم یهاتياولو كننده در نيازسنجیمشاركتمعلمان  درصد -های پژوهشیتحت پوشش حمايت از فعاليت متوسطهدوره درصد مدارس نمونه دولتی  - نامه تدوین شدهشيوه

 سازمان فراگير و نيروی اثرگذار عنوانبهتغيير نگرش به آموزش و پرورش  در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

  چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان رديف

 های ملیها و برنامههای تربيتی استان و منطقه و مدرسه در چارچوب سياستمدارس در تقويت فعاليتمناطق و   -ه افزايش نقش شوراهای آموزش و پرورش استان41 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
اهم آوردن زمينه مشاركت بيشتر فر و آموزان( با تفويض برخی از اختيارات اداره و مدرسه به آنانه افزايش كارآمدی شوراهای درون مدرسه )مانند شورای معلمان و شورای دانش2/41

 ايشان در فرآيند تعليم و تربيت مدرسه

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه   برنامه  3
پاسخگويی  پذيری در بين اركان مدرسه و بازنگری در ضوابط ارزشيابی  بر اساس ميزان مشاركت ويتمسئولپذيری و مشاركت  -جويیافزايش انگيزه و تقويت فرهنگ مشاركت -9

 آنان

 راهبری و مديريت تربيتی زير نظام مربوطه 4

 معاونت آموزش متوسطه  واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
ملی استعدادهای درخشان و سازمان  –سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی  –ان و ايثارگر امور شاهد دفتر  -منابع؛  و توسعهبرنامه ريزی معاونت   - معاونت تربت بدنی و سالمت  - معاونت پرورشی و فرهنگی

 مردمی هایمشاركتسازمان مدارس و مراكز غيردولتی و توسعه   -انجمن مركزی اوليا و مربيان   -شورای عالی آموزش و پرورش   -ريزی و فناوری اطالعاتمركز برنامه  -جوان  پژوهاندانش

7 
 سطح اجرا

 

 ردانشاي و كافني و حرفه متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *    * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 12 استان  *  متوسطه نظری ی دوره دومهادبيرستاندر  معلم اريهم طرح اجرایراهبری  8 -1

 طول سال تحصيلی
2- 8 

و  ایحرفهفنی و  یهاآموزشدوره دوم متوسطه )با راهبری دفتر تدوين برنامه ويژه مدرسه برای سفارش 

 كاردانش(
 4 برنامه  

 20/46/4190 مورخ 426104بخشنامه برنامه ويژه مدرسه با شماره  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 تدوين برنامه ويژه مدرسه)بوم(  -متوسطه نظری مجری  طرح هميار معلم  هایدبيرستاندرصد  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 ه مشاركت بيشتر ايشان در فرآيند تعليم و تربيت مدرسهفراهم آوردن زمين و تفويض برخی از اختيارات اداره و مدرسه به شوراهای درون مدرسه در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11

  

 

http://sharepoint.medu.ir/AP/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=a000ee9b-a749-43c4-a30d-11042ae9e114&ID=42&RootFolder=*
http://sharepoint.medu.ir/AP/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=a000ee9b-a749-43c4-a30d-11042ae9e114&ID=43&RootFolder=*
http://sharepoint.medu.ir/AP/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=a000ee9b-a749-43c4-a30d-11042ae9e114&ID=43&RootFolder=*
http://sharepoint.medu.ir/AP/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=a000ee9b-a749-43c4-a30d-11042ae9e114&ID=32&RootFolder=*
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان رديف

 ب نظام معيار اسالمیافزايش كيفيت و كارآمدی علوم انسانی در نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی مبتنی بر مبانی دينی در چارچو ،ارتقای جايگاه  ،ه اصالح محتوا45 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 تربيتی خاص علوم انسانی در سراسر كشور آموزشیهای ه گسترش و تقويت مدارس و مجموعه6/45 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 رس  علوم و معارف اسالمی متناسب با اقتضائات اجتماعی و فرهنگی جامعههای علوم انسانی و مدااصالح ضوابط توسعه كمی و ارتقای كيفی مدارس و مجتمع( 44 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه   برنامه  3

 راهبری و مديريت تربيتی زير نظام مربوطه 4

 معاونت آموزش متوسطه ه دفتر آموزش دوره دوم متوسطه نظری واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
اداره كل امور شاهد و  -سازمان  ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان –شورای عالی آموزش و پرورش   -موزش و پرورش علميه و آ یهاحوزهدرون سازمانی : ستاد همكاری 

 علميه  یهاحوزهريت مركز مدي   -مدرسه عالی شهيد مطهری  –برون سازمانی : سازمان تبليغات اسالمی  -مردمی  هایمشاركتسازمان مدارس و مراكز غيردولتی و   -ايثارگران

7 
 سطح اجرا

 

 اي و كاردانشفني و حرفه متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *    * *  

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 5 دبيرستان   مديريت و راهبری توسعه مدارس فرهنگ 8 -1

 5 دبيرستان   مديريت و راهبری توسعه مدارس علوم و معارف اسالمی 8 -2 طول سال تحصيلی

 4 دبيرخانه   معارف اسالمیاندازی دبيرخانه كشوری راهبری رشته علوم و راه 8 -3

2 

 
 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات

 -های آموزشیكارشناسان و اعضای گروه -و عوامل اجرايی و آموزشی مدارسدبيران   -نيازسنجی و آسيب شناسی توسعه مدارس هدف  -مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش

 ش و پرورشكارشناسان مرتبط در ادارات كل آموز

 دبيرخانه راه اندازی شده -شدهسيتأستعداد مدارس علوم و معارف اسالمی  - شدهسيتأستعداد مدارس فرهنگ  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 تربيتی خاص علوم انسانی آموزشیهای گسترش و تقويت مدارس و مجموعه در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان رديف

 افزايش كيفيت و كارآمدی علوم انسانی در نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی مبتنی بر مبانی دينی در چارچوب نظام معيار اسالمی ،ارتقای جايگاه  ،ه اصالح محتوا45 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 تربيتی خاص علوم انسانی در سراسر كشور آموزشیهای ه گسترش و تقويت مدارس و مجموعه6/45 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 م انسانیهای علوگذاری مراكز و انجمنآموزی با مشاركت و سرمايهعلوم انسانی در پژوهش سراهای دانش در حوزههای پژوهشی ين برنامهو تدوطراحی   -44 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه   برنامه  3

 راهبری و مديريت تربيتی زير نظام مربوطه 4

 معاونت آموزش متوسطه ه  دفتر آموزش دوره دوم متوسطه نظری واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
برون سازمانی :  - معاونت برنامه ريزی و توسعه منابع  -جوانسازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان   - آموزشیريزی برنامه پژوهش ودرون سازمانی : سازمان 

 حوزه علميه  -ستادهای تابعه  معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری

7 
 سطح اجرا

 

 اي و كاردانشفني و حرفه متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 ليتفعا

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

  11.1 ش سراپژوهدرصد    سراهای دانش آموزی در پژوهشعلوم انسانی  در حوزهپژوهشی –علمی یهاانجمنتشكيل  8 -1
 طول سال تحصيلی

 4 جشنواره   علوم انسانی  در حوزهپژوهشی –برگزاری جشنواره كشوری علمی 8 -2

2 

 
 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات

 -های آموزشیكارشناسان و اعضای گروه -آموزی و عوامل اجرايی و آموزشی پژوهش سراهای دانشدبيران  :نيروی انسانی  -مصوبات شورای عالی آموزش و پرورشحقوقی :  

 كارشناسان مرتبط در ادارات كل آموزش و پرورش

 جشنواره برگزار شده - تشكيل شده یهاانجمنتعداد  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 تربيتی خاص علوم انسانی آموزشیهای گسترش و تقويت مدارس و مجموعه در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

  چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان رديف

 افزايش كيفيت و كارآمدی علوم انسانی در نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی مبتنی بر مبانی دينی در چارچوب نظام معيار اسالمی ،ارتقای جايگاه  ،ه اصالح محتوا45 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 تربيتی خاص علوم انسانی در سراسر كشور آموزشیهای ه گسترش و تقويت مدارس و مجموعه6/45 و متن  راهکار سند تحولشماره  2

 معارف اسالمیهای علوم انسانی و مدارس علوم و استعدادهای برتر به رشته و جذبريزی و ايجاد تسهيالت برای هويت برنامه  -42 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه   برنامه  3

 راهبری و مديريت تربيتی زير نظام مربوطه 4

 معاونت آموزش متوسطه : دفاتر آموزش دوره اول و دوم متوسطه نظری واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
سازمان   -اداره كل امور شاهد و ايثارگران   -انجمن اوليا و مربيان   -وان سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان ج  -درون سازمانی :  معاونت پرورشی و فرهنگی

 مدرسه عالی شهيد مطهری  -سازمان تبليغات اسالمی   -برون سازمانی:  سازمان صدا و سيما   -مردمی و مدارس غيردولتی      هایمشاركت

7 
 سطح اجرا

 

 اي و كاردانشفني و حرفه متوسطه دوم متوسطه اول ي دومابتداي ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *    *   

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 
 دانش آموزان برای های علوم انسانی و علوم و معارف اسالمیمعرفی رشته هيه و تدوين بستهتراهبری 

 )با راهبری دوره دوم متوسطه نظری( دوره اول متوسطه
 4 بسته  

 طول سال تحصيلی

2- 8 
در آموزان دارای استعداد برتر انشدو  اوليا  -مشاوران  -های تخصصی مديرانراهبری برگزاری نشست

  * )با راهبری دوره اول متوسطه( علوم انسانی و علوم و معارف اسالمی هایرشتهمعرفی  صوصخ
دبيرستان درصد 

 دوره اول متوسطه
444  

2 

 
 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات

  -مديران مدارس  -كارشناسان مسئول و كارشناسان آموزش دوره اول متوسطه -اراترؤسای ادنيروی انسانی :  - 95/ 40/42مورخ  226266شيوه نامه هدايت تحصيلی  با شماره حقوقی :

 اولياء و دانش آموزان  -مشاوران

 توجيهی تهيه شده یهابستهتعداد  -  تخصصی برگزار شده یهانشستتعداد  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 تربيتی خاص علوم انسانی آموزشیهای ترش و تقويت مدارس و مجموعهگس در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

  چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان رديف

 نی در چارچوب نظام معيار اسالمیافزايش كيفيت و كارآمدی علوم انسانی در نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی مبتنی بر مبانی دي ،ارتقای جايگاه  ،ه اصالح محتوا45 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 آموزان خالق و نوآور و كارآفرينمربيان و دانش  -ه استقرار نظام خالقيت و نوآوری در آموزش و پرورش در راستای تربيت جامعه و بالندگی معنوی و اخالقی و حمايت مادی و معنوی از مديران5/40 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 ها )طرح كارآمد(سازی آنو تالش برای تجاری نوآور و كارآفرين ،آموزان خالقمربيان و دانش ،مديران های خالق و نوآورگيری از ايدههای تشويقی برای حمايت و بهرهتدوين بسته  -41 (130811توسعه ابالغي بخشنامه  )ششم  برنامه  3

 راهبری و مديريت تربيتی زير نظام مربوطه 4

 معاونت آموزش متوسطه ر حوزهواحد مسئول د 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6

دولتی و ه سازمان  مدارس و مراكز غيرريزی و فناوری اطالعات ه معاونت برنامه ريزی و توسعه منابع ه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان اداره كل شاهد و امور ايثارگران سازمان پژوهش ه معاونت آموزش ابتدايی ه مركز برنامه

و  هادانشگاهمراكز رشد كارآفرينی   -دانشكده كارآفرينی دانشگاه تهران   -وزارت كار و رفاه اجتماعی  -ها و مؤسسات آموزش عالی ه ثبت اختراع ايران دانشگاه  -پژوهش سراها  -معاونت پرورشی و فرهنگی    -مردمی  هایمشاركت

ستادهای  تابعه معاونت علمی  –اجرايی  هایدستگاهدفاتر كارآفرينی   -آموزش كارآفرينی  المللیبين مؤسسات  -( هاسمنی مردم نهاد )هاسازمان  -خصوصی  هایبخشزش كارآفرينی آمو مؤسساتمراكز و   -آموزش عالی  مؤسسات

 معدن و تجارت  -وزارت صنعت  - هادهندهشتاب  - هااتحاديهاتاق اصناف و   -صندوق كارآفرينی اميد   -ران كشور صندوق حمايت از پژوهشگران و فناو  - هادانشگاهعلم و فناوری و  هایپارك  -و فناوری رياست جمهوری

7 
 سطح اجرا

 

 اي و كاردانشفني و حرفه متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *    * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 4144و بهار  4199تان زمس  444 درصد دبيرستان  *  متوسطه اول دوره هایدر دبيرستانآموزی دانش وكاركسب هایبازارچه تشكيل 8 -1

2- 8 

هايی نوآورانه نظير وكارآفرين شركت كننده در فعاليت نوآور  -خالق وهنرآموزان انياز هنرجوحمايت 

شتاب   -دانش بنيان یهاشركتحضور با...كارآفرينی و -جوان خوارزمی -جشنواره ايده بازار

 ستادی ( ...)وهادهنده
  

 14 درصد هنرآموز

 14 درصد هنرجو طول سال تحصيلی

 454444 نفر دانش آموز   راهبری آموزش دوره ايده پردازی و كارآفرينی به دانش آموزان شاخه نظری  8 -3

2 

 
 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات

شيوه نامه جشنواره جوان خوارزمی)بخش دانش آموزی( به شماره  -41/40/4190مورخ  144/412916های مهارتی و جشنواره نوجوان خوارزمی به شماره نامه آموزشحقوقی: شيوه

 آموزشی هایگروه اعضای - هاهنرستانهنرجويان و هنرآموزان  - هنروفرهنگ و كاروفناوری دروس دبيراننيروی انسانی: 44/42/90مورخ  494424/441

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
 هایبازارچه برگزاركنندههای دوره اول دبيرستان درصد -  تعداد دانش آموزان دوره ديده -تجربه اثربخش ويژه مديران   -های نودر فراخوان ايده تعداد/درصد مديران شركت كننده

 تعداد هنرجويان/هنرآموزان حمايت شده  - هاجشنوارهتعداد هنرجويان شركت كننده در مسابقات و   - آموزیدانش كار و كسب

 آموزان خالق و نوآور و كارآفرينمربيان و دانش  -تربيت جامعه و بالندگی معنوی و اخالقی و حمايت مادی و معنوی از مديران در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثركليدي و  نتايج 11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان رديف

 پويا و بالنده  -بخشظام تعليم و تربيت رسمی عمومی با رويكرد تعالیه تغيير و نوآوری در ن40 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 نوآور و كارآفرين آموزان خالق ومربيان و دانش  ،ه استقرار نظام خالقيت و نوآوری در آموزش و پرورش در راستای تربيت جامعه و بالندگی معنوی و اخالقی و حمايت مادی و معنوی از مديران5/40 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه   برنامه  3
با صنايع مرتبط  ،بنيانهای دانششركت-فناوری علم و یهاپارك رينظ تيو خالقنوآوری  یو حاممؤسسات رسمی مروج  با پژوهش سراها وتدوين برنامه تعامل مدارس   -41

 نوين یهایفناور

 و مديريت تربيتیراهبری  زير نظام مربوطه 4

 دوره دوم متوسطه  دفاتر آموزشمعاونت آموزش متوسطه :  واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6

و مؤسسات آموزش عالی و مراكز رشد  هادانشگاه  -سازمان انرژی اتمی   -ريزی و فناوری اطالعاتريزی آموزشی  ه  مركز برنامهمعاونت برنامه ريزی و توسعه منابع ه سازمان پژوهش و برنامه

آموزش  المللیبين مؤسسات  -( هاسمنی مردم نهاد )هاسازمان  -خصوصی  هایبخشآموزش كارآفرينی  مؤسساتمراكز و   -كار و رفاه اجتماعی   -وزارت تعاون  -كارآفرينی ه ثبت اختراع ايران 

اتاق   -صندوق كارآفرينی اميد   -صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور   -تادهای  تابعه معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری س –اجرايی  هایدستگاهدفاتر كارآفرينی   -كارآفرينی 

 معدن و تجارت  -وزارت صنعت  - هادهندهشتاب  – هااتحاديهاصناف و 

7 
 سطح اجرا

 

 اي و كاردانشفني و حرفه متوسطه دوم سطه اولمتو ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال تحصيلی 4 تفاهم نامه    ) راهبری با دفتر آموزش دوره دوم متوسطه نظری ( مكاری با سازمان انرژی اتمیه ینامهتدوين تفاهم  8 -1

2- 8 

های شركت  -های علم و فناوریتعامل با مؤسسات رسمی مروج و حامی نوآوری و خالقيت نظير پارك

  -خالقانه ادهایيالمپ و هاشنوارهج  - مسابقاتبنيان و ... و جلب مشاركت آنان در برگزاری دانش

 (و كاردانش یاو حرفهفنی  هایآموزش)با راهبری دفتر  متوسطه دورهنوآورانه 
  

 جشنواره/مسابقه

 /المپياد
 طول سال تحصيلی 0

2 

 
 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات

انساني  یروين ینوآورمؤسسات رسمی مروج و حامی تعامل با اجرايی : - 20/44/90مورخ  249190اره حقوقی : تفاهم نامه با معاونت علمی فناوری رياست جمهوری به شم

 كارشناسان مرتبط حوزه ستاد  و ادارات كل آموزش و پرورش:

 مروج و حامی نوآوریمؤسسات رسمی ی برگزار شده با مشاركت هاجشنوارهتعداد   - های منعقد شدهنامهتعداد تفاهم ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 آموزان خالق و نوآور و كارآفرينمربيان و دانش  -تربيت جامعه و بالندگی معنوی و اخالقی و حمايت مادی و معنوی از مديران در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان رديف

 پويا و بالنده  -بخشه تغيير و نوآوری در نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی با رويكرد تعالی40 برنامههدف عملياتي مربوط به  1

 آموزان خالق و نوآور و كارآفرينمربيان و دانش -در آموزش و پرورش در راستای تربيت جامعه و بالندگی معنوی و اخالقی و حمايت مادی و معنوی از مديران یونوآوره استقرار نظام خالقيت 5/40 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 ی كارآفرينان مدرسه با استفاده از بستر فناوری اطالعات برای تعامل و  توسعه فرهنگ كارآفرينیايجاد شبكه  -45 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه   برنامه  3

 راهبری و مديريت تربيتی زير نظام مربوطه 4

 و كاردانش ایحرفهفنی و  هایآموزشمعاونت آموزش متوسطه : دفتر  حوزهواحد مسئول در  3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
كار و رفاه   -برون سازمانی : وزارت تعاون -ش شورای عالی آموزش و پرور  - امور مجلسمعاونت حقوقی و   -معاونت برنامه ريزی و توسعه منابع   -ريزی و فناوری اطالعات؛ مركز برنامه   -ريزی آموزشی سازمان پژوهش و برنامه

آموزش كارآفرينی  المللیبين مؤسسات  -(هاسمنی مردم نهاد )هاسازمان  -اجرايی   هایدستگاهخصوصی و  هایبخش  -آموزش عالی  مؤسساتو  هادانشگاهمراكز رشد كارآفرينی   -دانشكده كارآفرينی دانشگاه تهران   -اجتماعی ؛

 هااتحاديهاتاق اصناف و   -صندوق كارآفرينی اميد  -   -صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور  -علم و فناوری  هایپاركمعاونت علمی و فناوری رياست جمهوری   -ناوری اطالعات و ارتباطات وزارت ف

7 
 سطح اجرا

 

 اي و كاردانشفني و حرفه متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *      * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 4 اساسنامه   آفرينیتدوين اساسنامه مراكز كار 8 -1

 طول سال تحصيلی

 5 مركز   توسعه مراكز كارآفرينی 8 -2

 244 هنرستان   مديريت اجرای طرح هنرستان كارآفرين  8 -3

  54 درصد هنرستان   ) بسته تحولي ( مستقل هایهنرستانمديريت اجرای طرح آموزش همراه با توليد با اولويت  8 -4

3- 8 
با  هاآنكشور و ايجاد ارتباط منطقی  هایهنرستانكارآفرين  النيالتحصفارغه اندازی سامانه طراحی و را

 هنرجويان شاغل به تحصيل 
 4 سامانه  

2 

 
 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات

قانون بودجه مورخ  05تبصره  "ب"قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران و اصالحيه آيين نامه اجرايی بند  51اصل  62قانون بودجه سال  05تبصره  "ب"بند  آيين نامه اجرايی موضوع در خصوص 20/2/62مورخ  0121وزيران شماره  هيئتحقوقی :تصويب نامه 

و بخشنامه  46/2/05مورخ  9/064بخشنامه شماره  -.4104قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال  12ه موضوع ماد  -قانون وصول برخی از درآمدهای دولتی و مصرف آن در موارد معين 06الحاقی به ماده  "ب"بند 45401به شماره  29/1/4104

 و ادارات كل آموزش و پرورش هانرستانهنيروی انسانی :عوامل آموزشی و اجرايی مرتبط در  -"هاهنرستاندر  یوربهرهو  آموزشیشيوه نامه بهبود كيفيت  "وزارت متبوع تحت عنوان  41/2/95مورخ  24415/144شماره 

 راه اندازی شده النيالتحصفارغسامانه  -تعداد مراكز كارآفرينی -مجری طرح آموزش همراه با توليد هایهنرستانتعداد  -كارآفرين هایهنرستانتعداد  -اساسنامه تدوين شده   ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 آموزان خالق و نوآور و كارآفرينمربيان و دانش  -تربيت جامعه و بالندگی معنوی و اخالقی و حمايت مادی و معنوی از مديران ر تحقق راهکار سند تحولد برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان رديف

 ليم و تربيت رسمی عمومیشيابی و تضمين كيفيت در تعه استقرار نظام ارز49 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 های رقابت منطقی و علمی بين آنانسازی عملكرد و ارتقاء كيفيت و تقويت انگيزهشفاف منظوربهآموزش و پرورش  مؤسساتبندی مدارس و ه ايجاد نظام رتبه1/49 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 آموزشیهای بر اساس استاندارد های آن  در ارزشيابی عملكرد مديران و معلمانيريافتهتأثو  آموزشی مؤسساتنظام ارزشيابی عملكرد مدارس و طراحی   -46 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه   برنامه  3

 راهبری و مديريت تربيتی زير نظام مربوطه 4

 معاونت آموزش متوسطه واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6

ملی استعدادهای  سازمان  - و ايثارگران شاهداداره كل امور   -معاونت برنامه ريزی و توسعه منابع  – معاونت تربيت بدنی و سالمت  - عاونت پرورشی و فرهنگیدرون سازمانی :  م

 انجمن مركزی اولياء و مربيان  - الی آموزش و پرورششورای ع  - سازمان آموزش و پرورش استثنايی كشور  - و فناوری اطالعات  ريزیمركز برنامه - درخشان و دانش پژوهان جوان

مركز سنجش و پايش كيفيت آموزش و پرورش ه اداره كل ارزيابی   - ريزی آموزشیسازمان پژوهش و برنامه  - مردمی هایمشاركتسازمان مدارس و مراكز غيردولتی و توسعه  -

 وریی استاندارد ه انجمن ملی كيفيت ايران ه سازمان بهرهبرون سازمانی: سازمان مل  - عملكرد و پاسخگويی به شكايات

7 
 سطح اجرا

 

 اي و كاردانشفني و حرفه متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *    * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 وري(بر خالقيت و نوآ ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 

ذيل برنامه ابالغی ساالنه  هایفعاليت)  مديريت و راهبری ارزيابی از عملكرد مدارس دوره متوسطه

تحصيلی و برنامه  یهادورهاف اهد –تربيت  گانهشش یهاساحتبا رعايت  وزارت آموزش و پرورش(

 تعالی مديريت مدرسه الگوی بر اساس   - درسی
*  

درصد مدرسه 

 مجری
 طول سال تحصيلی 444

2 

 
 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات

 مديريت تعالی الگوی ارزيابی سامانهفعاليت  وز رسانی و تداوم ربهاجرايی:اجرای برنامه تعالی در تمامی مدارس كشور در خصوص 45/44/4190مورخ  201بخشنامه شماره  حقوقی: 

  -تعالی مديريت مدرسه الگوی یاستان و یكشور ابانيارزنيروی انسانی:  -تعالی مديريت مدرسه در ارزشيابی ساالنه كاركنان مدرسه الگوی پيگيری اعمال نتايج ارزيابی  - مدرسه

 دوره متوسطه  هایهنرستانها/ دبيرستان رانيمد -های آموزشیو گروه یتكنولوژ مسئول انكارشناس و رؤسای ادارات -متوسطه دوره آموزش مسئول انكارشناس و رؤسای ادارات

 مدرسه مديريت تعالی الگوی مجری شدهیابيارزمدارس   درصد ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 های رقابت منطقی و علمی بين آنانو تقويت انگيزهمدارس سازی عملكرد و ارتقاء كيفيت فافش در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان رديف

 شيابی و تضمين كيفيت در تعليم و تربيت رسمی عمومیه استقرار نظام ارز49 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 های رقابت منطقی و علمی بين آنانسازی عملكرد و ارتقاء كيفيت و تقويت انگيزهشفاف منظوربهآموزش و پرورش  مؤسساتبندی مدارس و ه ايجاد نظام رتبه1/49 ولشماره و متن  راهکار سند تح 2

 پذير كردن مدارس تا پايان برنامه ششم توسعهراستای رقابت ی مدارس و ارتقای مستمر كيفيت دربندرتبهتدوين و اجرای نظام   -40 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه   برنامه  3

   راهبری و مديريت تربيتی زير نظام مربوطه 4

 معاونت آموزش متوسطه  واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 پژوهاندانشو ايثارگران؛ سازمان ملی استعدادهای درخشان و  شاهددفتر امور   -عاونت برنامه ريزی و توسعه منابع م   -معاونت تربيت بدنی و سالمت    -معاونت پرورشی و فرهنگی   -شورای عالی آموزش و پرورش 

مركز   -سازمان پژوهش   -مردمی  هایكتمشارسازمان مدارس و مراكز غيردولتی و توسعه   -ه انجمن اولياء و مربيان  سازمان نوسازی،توسعه و تجهيز مدارس  -سازمان آموزش و پرورش استثنايی كشور    -جوان 

 و مراكز آموزش عالی هادانشگاه –وری سازمان ملی استاندارد ه انجمن ملی كيفيت ايران ه سازمان بهره  -سنجش و پايش كيفيت آموزش ه اداره كل ارزيابی عملكرد و پاسخگويی به شكايات  

7 
 سطح اجرا

 

 اي و كاردانشفني و حرفه متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم اول ابتدايي يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *    * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 4 نامهنظام   ) با راهبری  دفتر آموزش دوره اول متوسطه (متوسطه بندی مدارس دوره تدوين نظام رتبه 8 -1
 طول سال تحصيلی

 42 باب هنرستان  * یالمللنيو بمتناسب با استانداردهای ملی  یاحرفهعلوم و فنون دريايی شاخه فنی و  یهاهنرستانرتبه بندی  8 -2

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –وقي)حقاستلزامات 2
  20/49/91مورخ  496212و دريانوردی به شماره  بندرهاتفاهم نامه با سازمان  -تعالی در تمامی مدارس كشورالگوی اجرای  در خصوص 45/44/4190مورخ  201حقوقی :بخشنامه شماره 

 مديران و كارشناسان ستادی و اجرايی -هدف یهاهنرستانو آموزشی  نيروی انسانی :عوامل اجرايی -اجرايی :طراحی سامانه رتبه بندی مدارس

 علوم و فنون دريايی رتبه بندی شده  یهاهنرستانتعداد   -    نامه تدوين شدهنظام ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 ای معلمان در سطح ملی و جهانی با مقتضيات الگوی برنامه درسیهای حرفهتأكيد بر كارورزی و انطباق سطح شايستگی + های رقابت منطقی و علمی بين آنانو تقويت انگيزهدارس مسازی عملكرد و ارتقاء كيفيت شفاف در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

  چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان رديف

 هاها و روشساختارها و رويه ه بازنگری و بازمهندسی24 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 سازی تعطيالتبر بهينه ديتأكه باز طراحی و ساماندهی تقويم سال تحصيلی با رعايت انعطاف و توجه به شرايط اقليمی و با 44/24 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 ربطذیهای شرايط اقليمی مناطق با هماهنگی دستگاه بر اساستحصيلی   طول سالرويكرد توزيع تعطيالت تابستانی  ساماندهی تقويم سال تحصيلی با -40 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه   برنامه  3

 راهبری و مديريت تربيتی زير نظام مربوطه 4

 معاونت آموزش متوسطه  واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6

سازمان مدارس و   -انجمن اولياء و مربيان - معاونت تربيت بدنی و سالمت  - معاونت پرورشی و فرهنگی   - معاونت آموزش ابتدايی  - عالی آموزش و پرورش درون سازمانی : شورای

 یشورابرون سازمانی:   - ريزی آموزشیسازمان پژوهش و برنامه  - سازمان آموزش و پرورش استثنايی كشور ه معاونت حقوقی و امور مجلس  -مردمی هایمشاركتمراكز غيردولتی و 

 صنايع دستیو  گردشگری  -سازمان ميراث فرهنگی   - وزارت كشور  - مجلس شورای اسالمی  - انقالب فرهنگی یعال

7 
 سطح اجرا

 

 اي و كاردانشفني و حرفه متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 دك

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 
سال  الگوی جديد تقويم ارائهشناسی وضع موجود زمان آموزش و پيگيری سفارش انجام پژوهش آسيب

 تحصيلی)با راهبری دفتر آموزش دوره دوم متوسطه نظری(
 4 پژوهش  

 طول سال تحصيلی

2- 8 
بر تحصيلی  طول سالارائه اليحه ساماندهی تقويم سال تحصيلی با رويكرد توزيع تعطيالت تابستانی 

 ای و كاردانش(فنی و حرفه هایآموزشدفتر  )با راهبری شرايط اقليمی مناطق اساس
 4 حهالي  

 برنامه درسی ملی نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 اليحه تنظيم و ارائه شده -پژوهش انجام شده  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 ليمیساماندهی تقويم سال تحصيلی با رعايت انعطاف و توجه به شرايط اق در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان رديف

 های يادگيری در فرايند تعليم و تربيت رسمی عمومیبخشی به محيطتنوع  -6 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 آموزشیآموزان دوره متوسطه تا پايان برنامه پنجم توسعه در برنامه درسی و دانش ويژهبهتحصيلی های جامع كارآفرينی و مهارت آموزی برای تمام دوره ه تنظيم و اجرای برنامه5/6 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 های تربيت و يادگيریآموزی مبتنی بر برنامه  درسی حوزههای آموزشی كارآفرينی و مهارتطراحی و اجرای دوره  -49 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه   برنامه  3

 برنامه درسی بوطهزير نظام مر 4

 و كاردانش یاحرفهفنی و  هایآموزشدفتر  –معاونت آموزش متوسطه : دفتر آموزش دوره اول متوسطه  واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6

ريزی و فناوری اطالعات ه معاونت برنامه ريزی و توسعه منابع ه شی ه مركز برنامهريزی آموزسازمان پژوهش و برنامه  -توسعه و تجهيز مدارس   -سازمان نوسازی  –درون سازمانی :  شورای عالی 

كار و رفاه اجتماعی ه  سازمان آموزش   -تعاون وزارتتحقيقات و فناوری ه  معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری ه   -برون سازمانی:  وزارت علوم -سازمان آموزش و پرورش استثنايی كشور 

 دانشكده كارآفرينی دانشگاه تهران  –معدن و تجارت ه صندوق كارآفرينی اميد   -ها ( ه وزارت صنعتمردم نهاد )سمن یهاسازمان  -كشور   ایحرفهفنی و 

7 
 سطح اجرا

 

 اي و كاردانشفني و حرفه متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *    *  * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8  
 یريادگي و تيترب حوزه یمبنا بر متوسطه اول دوره آموزاندانش یآموزهارتمديريت و راهبری طرح م

  و هنر فرهنگ و یفناور كار و
  12 منطقه آموزشی * 

8 -2 طول سال تحصيلی   1 دبيردرصد    تربيت مربی مهارتی در دوره اول متوسطه 

3- 8   4444 هنرآموز   هاهنرستانتربيت مربی كارآفرينی در  

4- 8   14 هنرآموزدرصد   * درس كارگاه نوآوری و كارآفرينی  ژهيوبه هاستانهنر یفن ريغهای راهبری و مديريت آموزش دروس شايستگی 

 دبيران/ هنرآموزان  دروس هدف:نيروی انسانی  - پرورش و آموزش عالی شورای مصوب ملی درسی برنامه :حقوقی نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 هنرآموزان تربيت شده  تعداد - متوسطه اول دوره دبيران/آموزش ديده )مهارتی( درصد  - ش طرح  مهارت آموزی  دوره اول متوسطهتحت پوش مناطق  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 های تحصيلیجامع كارآفرينی و مهارت آموزی برای تمام دوره اجرای برنامه در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

  نامه تفصيليچارچوب / شناس
 شرح عنوان رديف

  ...پرورش تربيت يافتگانی كه   -4 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 آموزاننشهای تحصيلی و برای همه داريزی شده آن در همه دورههای مورد نياز جامعه و تعليم متناسب و برنامهه گسترش و تنوع دادن به حِرَف و مهارت6/4 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 كشاورزی و خدمات  -صنعت هایبخش در كار بازار با كاردانش و ایحرفه و فنی هایآموزش جويیمشاركت و ارتباط سازوكارهای طراحی  -24 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه   برنامه  3

 برنامه درسی زير نظام مربوطه 4

 و كار دانش ایحرفههای فنی و دفتر آموزش  -معاونت آموزش متوسطه  واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6

سازمان    -ريزی و فناوری اطالعات ه معاونت برنامه ريزی و توسعه منابع ه سازمان آموزش و پرورش استثنايی كشور ريزی آموزشی ه مركز برنامهدرون سازمانی : سازمان پژوهش و برنامه

معدن   -ر و رفاه اجتماعی ه وزارت صنعتكا  -تعاون وزارتتحقيقات و فناوری ه  معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری ه   -برون سازمانی: وزارت علوم -كشور نوسازی،توسعه و تجهيز مدارس

 -صاحبان حرف و مشاغل  - یاحرفهفنی و  هایآموزشمجری و متولی  یهاسازمانو  هاوزارتخانهساير   -سازمان برنامه و بودجه   -مركز آمار ايران    -مجلس یهاپژوهشو تجارت ه مركز 

 و اصناف  هااتحاديه

7 
 سطح اجرا

 

 اي و كاردانشفني و حرفه متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *      * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 
های شورای عالی آموزش و و مهارتی رسمی متناظر با كميته یاحرفه -تشكيل كارگروه ستادی آموزش فنی 

 ای و مهارتیحرفه  -تربيت فنی
 42 جلسه  

 طول سال تحصيلی

 244 رشته   نوين یهایفناور هماهنگ با آمايش سرزمين و و كاردانش ایحرفهفنی و   یهارشتهو باز تعريف  یروزآوربه 8 -2

2 

 
 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات

قانون 4104.40.46  - . 4104.49.20  - ه 111 ت 20061  - 94متوسطه  آموزش جديد نظام اجرای در آموزشی و مراكز توليدی و هاسازمان  -هاوزارتخانه همكاری حقوقی :آيين نامه

اجرايی :تكميل  -1/42/90مورخ  212099نامه آن به شماره  نييآو  25/49/96مورخ  440115ای و كاردانش با شماره ابالغ حرفه  -قانون نظام جامع آموزش و تربيت فنی -شاهداف آموزش و پرور

 ی نيروی انسانی :مديران و كارشناسان ستاد -فرايند برون سپاری استانداردهای مهارتی شاخه كاردانش در سامانه سناد

 شده فيو تعر یروزآوربه یهارشتهتعداد  -تشكيل شده یهاكارگروه ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 های مورد نياز جامعهگسترش و تنوع دادن به حِرَف و مهارت در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

  چارچوب / شناسنامه تفصيلي
 شرح عنوان رديف

 پرورش تربيت يافتگانی كه ...  -4 ياتي مربوط به برنامههدف عمل 1

 با رعايت اصل تثبيت و تقويت هويت اسالمی ه ايرانی   ،ه ارائه آموزش زبان خارجی در چارچوب بخش انتخابی )نيمه تجويزی( برنامه درسی5/4 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 مدارس در  )اسپانيولی  -ايتاليايی  -روسی فرانسه  -آلمانی( مصوب انگليسی غير خارجی هایزبان اجرايی نامهشيوه تصويب و تدوين  -24 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه   برنامه  3

 برنامه درسی زير نظام مربوطه 4

  دفتر آموزش دوره دوم متوسطه نظری  -معاونت آموزش متوسطه  واحد مسئول در حوزه 3

 همکار و واحدهاي هاحوزه 6
مدارس و مراكز غيردولتی و  ه كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان ه سازمان  برنامه ريزی و توسعه منابعمعاونت   -ريزی آموزشی سازمان پژوهش و برنامه درون سازمانی : 

 مؤسسات آموزش زبان خارجی )دولتی و غيردولتی(   برون سازمانی:  - مردمی یهامشاركت

7 
 سطح اجرا

 

 اي و كاردانشفني و حرفه متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد ائياقتض الزامي )فصل /ماه(

نامهشيوه   مصوب یسيانگل ريغهای خارجی نامه اجرايی آموزش زبانتدوين شيوه 8 -1  طول سال تحصيلی 4 

 برنامه درسی ملی نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 نامه تدوين شدهشيوه ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 با رعايت اصل تثبيت و تقويت هويت اسالمی ه ايرانی  -آموزش زبان خارجی در چارچوب بخش انتخابی )نيمه تجويزی( برنامه درسی در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرو نتايج كليدي  11

 



                             

 

143 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان رديف

 دگيری در فرايند تعليم و تربيت رسمی عمومیهای يابخشی به محيطتنوع  -6 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 (شبكه ملی اطالعات و ارتباطات  -آزمايشگاه و كارگاه  -سازی واحد اطالعات و منابع آموزش و پرورش در سطح مدرسه )از قبيل كتابخانهتوسعه و غنی ،ه ايجاد 4/6 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

  استاندارد و تجهيزات منابع اساس بر هاكارگاه و هاآزمايشگاه تجهيز  -22 (130811مه )ششم توسعه ابالغي بخشنا  برنامه  3

 برنامه درسی زير نظام مربوطه 4

 معاونت آموزش متوسطه  واحد مسئول در حوزه 3

 متولی ه صاحبان حرف و مشاغل هایدستگاهتعاون و رفاه اجتماعی  و ساير   -وزارت كار  -ه معاونت برنامه ريزی و توسعه منابع مدارس  زيو تجهتوسعه   -مركز فناوری اطالعات ه سازمان پژوهش ه سازمان نوسازی و واحدهاي همکار هاحوزه 6

7 
 سطح اجرا

 

 اي و كاردانشفني و حرفه متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *    * * * 

8 

 كد

 اليتفع

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 
با رويكرد  هاهنرستان( (S 5هاشگاهيو آزماها ( و همچنين آراستگی كارگاهHSEايمنی و محيط زيست)  -تدوين سند بهداشت

 یفن ريغهای نهادينه كردن شايستگی
  4 سند  

 4 سامانه   سطه(طراحی سامانه پايش تجهيزات آزمايشگاهی و كارگاهی مدارس دوره متوسطه و پژوهش سراهای دانش آموزی )با راهبری دفتر آموزش دوره اول متو 8 -2

 8 -3 طول سال تحصيلی
و پژوهش   متوسطه دوره دولتی مدارس  یهاكارگاهو ها آزمايشگاهتجهيز 

 سراهای دانش آموزی از طريق :

 *  درصد فروش گاز 2اعتبارات 
درصد دبيرستان 

 /هنرستان
44  

  15 درصد هنرستان *  هاهنرستانطرح تجهيز 

4- 8 
و پژوهش سراهای دانش  دوره متوسطهدولتی مدارس های ها و آزمايشگاهيابی كارگاهنظارت و ارز  -پايش

 تجهيزات و ...(  -های مرتبط )فضاآموزی از طريق سامانه
*  

درصد دبيرستان/ 

 هنرستان
444  

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
درآمدهای حاصل از فروش گاز(ايجاد زير ساخت %2( دولت)2قانون بخشی از مقررات مالی) 65ماده 2اعتبار بند  -هاهنرستانان طرح تجهيز با عنو 4042444444رديف اعتباری بودجه سنواتی -0/44/4190مورخ   409901به شماره  آموزشی یهاگروهنامه شيوه

 كاروفناوری و فرهنگ و هنر ،دبيران دروس علوم تجربی -مديران مدارس دوره متوسطه  - آموزشیای هگروه -مديران و كارشناسان مرتبط ستادی و ادارات كل آموزش و پرورش  -الزم برای راه اندازی سامانه پايش فضا و تجهيزات آزمايشگاهی و كارگاهی

 HSEتدوين سند  -هاها و كارگاهی آزمايشگاهتحت پوشش طرح نظارت و ارزياب/ پژوهش سراهای هاهنرستان/ هادرصد دبيرستان -های ساماندهی شدهها و كارگاهدرصد آزمايشگاه  -سامانه راه اندازی شده ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 سازی واحد اطالعات و منابع آموزش و پرورش در سطح مدرسهتوسعه و غنی در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11

  



                             

 

144 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان رديف

 های دختران و پسران و مناطق مختلف كشورها و ويژگیمناسب با توجه به تفاوت تيفيباكهای تعليم و تربيت ت در برخورداری از فرصتو بسط عدال تأمين  -5 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
آموزان ادامه تحصيل و حمايت مادی و معنوی دانش ،آموزیو مهارت توانمندسازی ،تدوين برنامه برای رشد ،تربيت نيروی انسانی كارآمد ،و تخصيص منابع تأمينبخشی به ه اولويت 1/5

 مناطق محروم و مرزی

 ) بسته تحولي ( ارت(مدت )ايران مههای مهارتی  كوتاهروزی مجری طرح خوداتكايی دانش آموزان و طرح آموزش حرفهشبانه اختصاص منابع مالی مناسب برای مدارس  -21 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه   برنامه  3

 و تخصيص منابع مالی تأمين زير نظام مربوطه 4

 متوسطه دوره دوم نظریدفتر آموزش    -دوره اول متوسطه دفتر آموزش معاونت آموزش متوسطه :  واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
مركز حراست   –مركزی گزينش  ئتيهدبيرخانه   -مردمی ه معاونت پرورشی و فرهنگی   هایمشاركتوسعه منابع ه سازمان مدارس و مراكز غيردولتی و ريزی آموزشی ه معاونت برنامه ريزی و تسازمان پژوهش و برنامه

 آموزیسازمان بسيج دانش  -اسالمی ه  مجمع خيرين مدرسه يار  ای كشور ه وزارت فرهنگ و ارشادسازمان آموزش فنی و حرفه  -كار و رفاه اجتماعی   -وزارت تعاون  -سازمان نوسازی،توسعه و تجهيز مدارس

7 
 سطح اجرا

 

 اي و كاردانشفني و حرفه متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *    * *  

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 نوآوري(بر خالقيت و  ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 دوره متوسطه  روزیشبانه مدارس اتكايی خود طرحاجرای  8 -1
 دوره اول متوسطه

 04 درصد دبيرستان * 
 دوره دوم متوسطه نظری طول سال تحصيلی

  1 درصد دبيرستان  *  متوسطه اول دوره آموزاندانش به( مهارت ايران) مدتكوتاه مهارتی هایحرفه آموزشتوسعه  راهبری 8 -2

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

مورخ  144/412916شماره  بخشنامه - 40/40/4196 مورخ 444/21006 شماره به ایحرفه و فنی آموزش سازمان و پرورش و آموزش وزارت مابين شده مبادله نامهتوافق :حقوقی

 :نيروی انسانی -45/46/4191مورخ  440226/144های خوداتكايی به شماره نامه اجرايی طرحشيوه - های مهارتی و جشنواره نوجوان خوارزمینامه آموزشبا موضوع شيوه 41/40/4190

 هاهنرستان هنرآموزان - هنر و فرهنگ و كاروفناوری دروس دبيران  -كشور ایحرفه و فنی آموزش سازمان هب وابسته آزاد هایآموزشگاه و دولتی مراكز مربيان

 خوداتكايی هایطرح ریمج روزیشبانههای دبيرستان /تعداددرصد - مهارت ايران» مدتكوتاه مهارتی هایحرفه آموزش طرح پوشش تحت متوسطه اول دورههای دبيرستان درصد ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 آموزان مناطق محروم و مرزیادامه تحصيل و حمايت مادی و معنوی دانش  -آموزیتوانمندسازی و مهارت  -برای رشد و تخصيص منابع تأمينبخشی به يتاولو در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11

 



                             

 

143 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان رديف

 مديريت مصارف متناسب با نيازهای كمّی و كيفی نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی  -بخشی به منابع مالیتخصيص و تنوع  -تأمينه 24 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 آنان آموزشیهای ارتی نظام از طريق تسهيل تأسيس مدارس غيردولتی و حمايت از فعاليتگذاری و نظكاركردهای سياست با حفظشاركت عمومی درآموزش و پرورش ه تقويت م0/24 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 و كاردانشای فنی و حرفه هایآموزشهای توليدی و خدماتی بخش خصوصی در توسعه گسترش مشاركت بنگاه  -21 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه   برنامه  3

 نابع مالیو تخصيص م تأمين زير نظام مربوطه 4

 و كاردانش ایحرفهفنی و   هایآموزش دفتر  -معاونت آموزش متوسطه  واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
كار و رفاه   -سازمانی : سازمان برنامه و بودجه ه  وزارت تعاون برون -شورای عالی آموزش و پرورش   -مردمی   هایمشاركتدرون سازمانی : معاونت برنامه ريزی و توسعه منابع ه سازمان مدارس و مراكز غيردولتی و 

 غيردولتی و خصوصی ه صاحبان مشاغل و حرف   -بخش دولتی  -متولی استاندارد مهارت  هایدستگاهاجتماعی ه وزارت جهاد و كشاورزی ه وزارت فرهنگ و  ارشاد اسالمی ه ساير 

7 
 سطح اجرا

 

 اي و كاردانشفني و حرفه متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *      * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 يت(مقدار )كم سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 424444 هنرجو   به شيوه برون سپاری شاخه كاردانش یو كارگاهعملی  یهاآموزشخريد خدمات  یو راهبرمديريت  8 -1

 طول سال تحصيلی
  0.6 درصد هنرجو   و مشاركت در ارتقای كيفی آموزش یردولتيغ هایهنرستانافزايش سهم هنرجويان  8 -2

  4.1 درصد هنرجو   وابسته و مشاركت در ارتقای كيفی آموزش هایانهنرستافزايش سهم هنرجويان  8 -3

4- 8 
    توليدی و خدماتی بخش خصوصی در توسعه آموزش فنی و  یهابنگاهمشاركت  نظام نامهتدوين 

 صنعتی و ...( یهاجوار شهركجوار كارخانه و  هایهنرستانو كاردانش)راه اندازی  ایحرفه
 4 نظام نامه  

2 

 
 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات

 -سپاری  برون 40/40/90مورخ 422190/144بخشنامه شماره     -قانون اداره مدارس غيردولتی -شورای عالی آموزش و پرورش(  091اساسنامه مدارس وابسته )مصوبه جلسه حقوقی :

 و پرورش ادارات كل آموزش ربطذینيروی انسانی :مديران و كارشناسان 

 تدوين نظام نامه مشاركت -برون سپاریهنرجويان  آمارتحقق  -تحقق سهم هنرجويان غيردولتی -تعداد سند تدوين شده  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 گذاری و نظارتیكاركردهای سياست با حفظشاركت عمومی در آموزش و پرورش تقويت م در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11

 



                             

 

146 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان رديف

 در ابعاد فرهنگی ه اجتماعی ويژهبه  -پيشرفت محلی هایكانونيكی از  عنوانبهه افزايش نقش مدرسه 0 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
های علميه و مندی از پشتيبانی علمی و تخصصی حوزهای و بهرهی ه پژوهشی با نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی در سطح ملی و منطقهه برقراری ارتباط سازمان يافته مراكز علم1/0

 علوم تربيتی و روانشناسی در مدارس  ،های علوم قرآنیدانشكده ويژهبهای آموزش عالی و مراكز آموزش فنی و حرفه مؤسسات

 معلمان و دانش آموزان یو فنعلمی پژوهشی  تياز ظرف و استفادهمنابع اطالعاتی محله  تيريو مدعنوان كانون پيشرفت محله و ايجاد پايگاه داده الگوی ارتقای نقش مدرسه به و استقرارطراحی   - 25 (130811بالغي بخشنامه )ششم توسعه ا  برنامه  3

 پژوهش و ارزشيابی  زير نظام مربوطه 4

  معاونت آموزش متوسطه حوزهواحد مسئول در  3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6

  -دانشگاه فرهنگيان  –ريزی و توسعه منابع  برنامهمعاونت   -مردمی  هایمشاركتمدارس و مراكز غيردولتی و سازمان  - ت بدنی و سالمتيمعاونت ترب  -معاونت پرورشی و فرهنگی

و مدارس  المللنيبمركز امور   -معاونت آموزش ابتدايی  – ريزی آموزشیو برنامه پژوهشسازمان  - پژوهانملی استعدادهای درخشان و دانش سازمان  - انو ايثارگر امور شاهددفتر 

 ها و مؤسسات آموزش عالیدانشگاه  -ی رياست جمهوری معاونت علمی و فناور  -خارج از كشور 

7 
 سطح اجرا

 

 اي و كاردانشفني و حرفه متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *    * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

دبيرستان درصد  * دوره اول متوسطه«  برنامه ويژه مدرسه»اجرای  نظارت بر 8 -1  444  

 طول سال تحصيلی
2- 8 

دارس متوسطه )با راهبری دفتر علمی پژوهشی دانش آموزان م یهاانجمنمديريت و راهبری تشكيل 

 آموزش دوره دوم متوسطه نظری(

 
* 

  /دبيرستان درصد

 هنرستان
54  

2 

 
 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات

 به شمارهعلمی پژوهشی  یهاانجمنيوه نامه تشكيل ش -)بوم(« برنامه ويژه مدرسه»ی كتاب راهنما  - 20/46/4190مورخ  426104 به شماره)بوم( « برنامه ويژه مدرسه»نامه حقوقی: شيوه

 های دوره اول متوسطهآموزان دبيرستاناولياء و دانش -دوره متوسطههای دبيرستاننيروی انسانی: عوامل اجرايی و آموزشی  -45/49/4195مورخ  464161/144

 علمی پژوهشی یهاانجمندارای  یهاهنرستان/ یهارستانيدبدرصد  -ده در اجرای برنامه ويژه مدرسهدوره اول متوسطه نظارت شهای دبيرستاندرصد  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 ایبرقراری ارتباط سازمان يافته مراكز علمی ه پژوهشی با نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی در سطح ملی و منطقه در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 / شناسنامه تفصيلي چارچوب

 شرح عنوان رديف

 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1
ای معلمان در سطح ملی و جهانی با مقتضيات های حرفهدرسی تربيت معلم با تأكيد بر كارورزی و انطباق سطح شايستگی ها و باز تنظيم اصول حاكم بر برنامهبازمهندسی سياست  -44

 تربيت و نگهداشت معلمان در آموزش و پرورش ،های جذبهای مناسب برای ارتقای شيوهليم و تربيت و طراحی سياستالگوی برنامه درسی در نظام تع

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
های بازآموزی محلی و ملی و ايجاد فرصتای به شكل فردی و گروهی ميان معلمان و تبادل تجارب و دستاوردها در سطح های حرفهه توسعه زمينه پژوهشگری و افزايش توانمندی0/44

 های پژوهشی معلمانهای الگوی تدريس برتر و اختصاص اعتبارات خاص برای فعاليتمستمر علمی و تحقيقاتی و مطالعاتی و برگزاری جشنواره

 های گروهی ازجمله اقدام پژوهی و درس پژوهیر پژوهشهای پژوهشی معلمان با تأكيد بارتقای شايستگی  - 26 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه   برنامه  3

 پژوهش و ارزشيابی زير نظام مربوطه 4

  معاونت آموزش متوسطه واحد مسئول در حوزه 3

  شهيد رجايیدانشگاه يان و دانشگاه فرهنگ  -برنامه ريزی و توسعه منابع معاونت   - آموزشیريزی سازمان پژوهش و برنامهدرون سازمانی :  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

7 
 سطح اجرا

 

 اي و كاردانشفني و حرفه متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *    * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  معين (هدف كمي  )   نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 
ژوهی( ويژه آموزش آينده پ -اقدام پژوهی  -مديريت و راهبری توليد محتوای آموزشی )درس پژوهی

 )با راهبری دفتر آموزش دوره دوم متوسطه نظری (  و مديران دوره متوسطه معلمان
 1 بسته آموزشی  

 طول سال تحصيلی

2- 8 
دبيران به  ( آينده پژوهی -اقدام پژوهی  -پژوهشی)درس پژوهی هایمهارت ارتقایمديريت و راهبری 

 دوره متوسطه آموزشی های/هنرآموزان/مديران/سرگروه

  
سرگروه درصد 

 آموزشی
444  

*  
دبير/  درصد

 مديرهنرآموز/
45  

 انساني و...( نيروي –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
 -های آموزشی دوره اول متوسطههای آموزش مديران و دبيران و سرگروهبرگزاری دوره مجوزاجرايی:  -  0/44/4190مورخ   409901به شماره  آموزشیهای نامه گروهحقوقی:شيوه

 ل متوسطهدوره اوهای دبيرستانمديران و دبيران  -های آموزشی دوره اول متوسطه نيروی انسانی: سرگروه

 ديده افراد آموزشتعداد/درصد   -های توليد شدهتعداد بسته ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 هاتبادل تجارب و دستاورد   - ای به شكل فردی و گروهی ميان معلمانهای حرفهتوسعه زمينه پژوهشگری و افزايش توانمندی در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان رديف

 ...ای معلمان در سطح ملی و جهانی باهای حرفهدرسی تربيت معلم با تأكيد بر كارورزی و انطباق سطح شايستگی ها و باز تنظيم اصول حاكم بر برنامهبازمهندسی سياست  -44 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 سند تحولشماره و متن  راهکار  2
های بازآموزی ای به شكل فردی و گروهی ميان معلمان و تبادل تجارب و دستاوردها در سطح محلی و ملی و ايجاد فرصتهای حرفهه توسعه زمينه پژوهشگری و افزايش توانمندی0/44

 های پژوهشی معلمانت خاص برای فعاليتهای الگوی تدريس برتر و اختصاص اعتبارامستمر علمی و تحقيقاتی و مطالعاتی و برگزاری جشنواره

 ها و فرآيندهای آن با رويكرد پژوهش محورالگوهای تدريس و اصالح روش ارزشيابی و مستندسازی تجربه  برگزاری جشنواره  -20 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه   برنامه  3

 پژوهش و ارزشيابی زير نظام مربوطه 4

 عاونت آموزش متوسطه م واحد مسئول در حوزه 3

 علمی معلمان یهاانجمن  -معاونت برنامه ريزی و توسعه منابع –مركز اطالع رسانی و روابط عمومی   -دانشگاه شهيدرجايی   -دانشگاه فرهنگيان   -ريزی آموزشی سازمان پژوهش و برنامه و واحدهاي همکار هاحوزه 6

7 
 سطح اجرا

 

 اي و كاردانشفني و حرفه متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *    * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 ميت(مقدار )ك سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 
های نوآوری در فرايند آموزش و جشنواره یو راهبرمديريت 

 معلمان دوره متوسطه  الگوهای تدريس برتريادگيری و 

  24 درصد دبير   * دوره اول متوسطه

 طول سال تحصيلی

 24 درصد دبير  * شاخه نظری

  5 درصد هنرآموز  * ای و كاردانشهای فنی حرفهشاخه

  14 درصد دبير   * برگزاری مسابقات آزمايشگاهی ويژه دبيران علوم تجربی دوره اول متوسطه  یو راهبرمديريت  8 -2

3- 8 
تهيه و انتشار الكترونيكی نمونه تدريس دبيران و هنرآموزان برگزيده جشنواره الگوهای تدريس برتر)با   -راهبری و مديريت مستندسازی

  021 منطقه آموزشی  * وم متوسطه نظری(  راهبری دفتر آموزش دوره د

4- 8 
پيگيری سفارش پژوهش در زمينه ميزان اثربخشی اجرای جشنواره الگوهای تدريس برتر و نوآوری در فرايند آموزش و يادگيری در دوره 

 4 پژوهش   متوسطه  )با راهبری دفتر آموزش دوره دوم متوسطه نظری ( 

 نيروي انساني و...( – اجرايي –)حقوقياستلزامات 2
نامه جشنواره الگوهای تدريس برتر شيوه -مسابقات آزمايشگاهی ويژه دبيران علوم تجربی دوره اول متوسطه  نامهشيوه - 21/49/4195مورخ 66944/144جشنواره نوآوری در فرايند آموزش و يادگيری دبيران دوره اول متوسطه به شماره  نامهشيوه  حقوقی:

 اول متوسطه دورهنيروی انسانی: دبيران  -و پرورشهای آموزش سامانهدر نمونه تدريس دبيران برگزيده جشنواره نوآوری در فرايند آموزش و يادگيری  آموزشیهای جهت بارگذاری فيلم زيرساخت:تقويت اجرايی  -44/44/90مورخ  404211/144

 پژوهش انجام شده -تهيه شده  آموزشی یهابستهتعداد  -كننده در مسابقات آزمايشگاهی علوم تجربیدرصد دبيران علوم تجربی دوره اول متوسطه شركت -های نوآوری در فراينددر جشنوارهكننده شركتدرصد معلمان دوره متوسطه  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 تبادل تجارب و دستاوردها   - ای به شكل فردی و گروهی ميان معلمانهای حرفهفزايش توانمندیتوسعه زمينه پژوهشگری و ا در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان رديف

 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1
ای معلمان در سطح ملی و جهانی با مقتضيات های حرفهطباق سطح شايستگیدرسی تربيت معلم با تأكيد بر كارورزی و ان ها و باز تنظيم اصول حاكم بر برنامهبازمهندسی سياست  -44

 تربيت و نگهداشت معلمان در آموزش و پرورش ،های جذبهای مناسب برای ارتقای شيوهالگوی برنامه درسی در نظام تعليم و تربيت و طراحی سياست

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
های بازآموزی ای به شكل فردی و گروهی ميان معلمان و تبادل تجارب و دستاوردها در سطح محلی و ملی و ايجاد فرصتهای حرفهافزايش توانمندی ه توسعه زمينه پژوهشگری و0/44

 های پژوهشی معلمانهای الگوی تدريس برتر و اختصاص اعتبارات خاص برای فعاليتمستمر علمی و تحقيقاتی و مطالعاتی و برگزاری جشنواره

  آموزشیهای تقويت جايگاه و كاركردهای گروه -20 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه   برنامه  3

 پژوهش و ارزشيابی  زير نظام مربوطه 4

 معاونت آموزش متوسطه واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
  - ريزی و فناوری اطالعاتمركز برنامه  -معاونت برنامه ريزی و توسعه منابع   -دانشگاه شهيدرجايی   -فرهنگيان  دانشگاه  -ريزی آموزشی درون سازمانی : سازمان پژوهش و برنامه

 علمی معلمان یهاانجمنبرون سازمانی :  -مركز سنجش و پايش كيفيت آموزش 

7 
 سطح اجرا

 

 اي و كاردانشفني و حرفه طه دوممتوس متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *    * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 
های تخصصی ويژه دبيران /هنرآموزان/ مديران و معاونان مدارس دوره تمديريت و راهبری برگزاری نشس

 ای(نشست تخصصی در سطوح استانی و منطقه 2متوسطه )حداقل 
  

مدير / معاون درصد 

 دبير /هنرآموز 
05   

 طول سال تحصيلی
 

2- 8 

 

های درسی های تخصصی سرگروهگردهمايی مديريت و راهبری

 های كشوری دوره متوسطهخانهبا مديريت دبير هااستان

 )حضوری/وب كنفرانس(

 دوره اول متوسطه

  

 42 گردهمايی

 21 وب كنفرانس

 شاخه نظری
 /گردهمايی

 وب كنفرانس  
24 

 و كاردانش یاحرفه وفنی   یهاشاخه
 /گردهمايی

 وب كنفرانس
14 

  42 درصد كالس   * دوره اول متوسطه های سرگروه معلمان  ایحرفهعملكرد  درس/ كالسنظارت بر  8 -3
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

های درسی و با رويكرد بالينی توسط سرگروه

 نان آموزشی مدارسمديران و معاو و معلمان همتا

 

درسی و 

 معلمان همتا

  44 درصد دبير  * شاخه نظری

  5 درصد هنرآموز  *  كاردانش و یاحرفه وفنی  یهاشاخه

  444 كالس درصد   * نان آموزشی مدارسيران و معاومد نظارت

 شهريور تا دی ماه  12 استان    های آموزشی توانمندسازی دبيران چندمهارتی در دوره اول متوسطه مديريت برگزاری دوره 8 -4

 15 درصد سرگروه    رآموزان علمی از بين دبيران/ هن متخصص ودرسی توانمند  هایگروهراهبری فرآيند انتخاب سر و مديريت 8 -3

 طول سال تحصيلی
6- 8 

        ميانگين نمره كتبی  ارتقا  منظوربهآموزشی  هایفعاليتاقدامات كيفيت بخشی به  یراهبر ومديريت 

 شاخه نظری یهارشته
* 

 
 

  41.20  کيزيفرياضی 

 41.00 علوم تجربی 

 44.05 انسانی  علوم وادبيات  

 42.05 اسالمی معارف وعلوم 

 42.6 كل

7- 8 
 یهارشتههای راهبری دروس/ نظارت و ارزيابی عملكرد دبيرخانه

 دوره  متوسطه 

 42 دبيرخانه   دوره اول متوسطه

 24 دبيرخانه   شاخه نظری

 14 دبيرخانه    و كاردانش یاحرفهفنی و  یهاشاخه

2 

 
 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات

های الزم برای اجرايی: ايجاد زيرساخت  -های آموزشی توانمندسازی دبيران چندمهارتینامه دورهشيوه -0/44/4190مورخ   409901به شماره  آموزشیهای نامه گروهحقوقی:شيوه

 دوره متوسطه هایهنرستانهاودبيرستانمديران و معاونان   -دبيران -های آموزشی دوره متوسطه نيروی انسانی: سرگروه -هابرگزاری وب كنفرانس

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 -های آموزشیشده برای سرگروهتخصصی تشكيل ها/وب كنفرانس تعداد گردهمايی - های تخصصیكننده در نشستمديران و معاونان آموزشی شركت  -هنرآموزان  -درصد دبيران

ه تعداد  -های كشوریهای تخصصی دبيرخانهدر نشست هااستانهای آموزشی درصد مشاركت سرگروه -های نظارت شدهتعداد دبيرخانه -شده نظارت معلم /درصد كالس درس

 ميانگين نمره كتبی دانش آموزان به تفكيک رشته  -و دبيران تحت پوشش طرح معلمان چندمهارتی هااستان

 تبادل تجارب و دستاوردها   - ای به شكل فردی و گروهی ميان معلمانهای حرفهتوسعه زمينه پژوهشگری و افزايش توانمندی در تحقق راهکار سند تحول  برنامه مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان رديف

 تجربيات تربيتی بومی یو مستندساز پردازینظريه -ه توسعه ظرفيت پژوهش و نوآوری21 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 پژوهشگر مورد نياز تعليم و تربيت رسمی عمومی و حمايت از پژوهشگران فعال و مجرب تأمينمربيان و ،های موجودبرای گسترش فرهنگ تفكر و پژوهش در بين مديرانه استفاده بهينه ازظرفيت4/21 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 طراحی سازوكارهای الزم  برای تقويت آموزش پژوهش محور و توسعه فرهنگ آن در سطح مدرسه و كالس درس  -29 (130811سعه ابالغي بخشنامه )ششم تو  برنامه  3

 پژوهش و ارزشيابی زير نظام مربوطه 4

 معاونت آموزش متوسطه  واحد مسئول در حوزه 3

 علمی معلمان  یهاانجمن -فناوری رياست جمهوری-معاونت علمی  -مركز سنجش  –مركز فناوری اطالعات  -معاونت برنامه ريزی و توسعه منابع -دانشگاه شهيدرجايی -گياندانشگاه فرهن -سازمان پژوهش و واحدهاي همکار هاحوزه 6

7 
 سطح اجرا

 

 ردانشاي و كافني و حرفه متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *  * * * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 
ويژه « ارزشيابی آموزشیسنجش و »های آموزشی راهبری و مديريت برگزاری كارگاه

 متوسطهمديران و معاونان آموزشی دوره  / دبيران/هنرآموزان

 دوره اول متوسطه

  

درصد دبير/ مدير 

 معاون /
15  

 طول سال تحصيلی

و  یاو حرفهفنی  یهاشاخه

 كاردانش
درصد هنرآموز/ مدير 

 معاون
24 

  * متوسطهدوم دوره /هنرآموزان موزش پژوهش محور به دبيران های آراهبری و مديريت بر آموزش الگوها و روش 8 -2
  45 درصد دبير 

  45 درصد هنرآموز

 9 درصد دانش آموز   )ابتدايی و متوسطه( در پژوهش سراهای دانش آموزی هادورهخدمات علمی پژوهشی به دانش آموزان كل  ارائهمديريت و راهبری  8 -3

 661 پژوهش سرا  * پژوهش سراهای دانش آموزی  یفيو ككمی  هایفعاليتو تقويت  هدايت و راهبری 8 -4

 4 نامه نظام   آموزیسراهای دانش عملكرد پژوهشطراحی نظام ارزشيابی  8 -3

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
هنرآموزان / مديران و   -نيروی انسانی: دبيران -40/41/4195تاريخ  وپرورشآموزششورای عالی 912پژوهش سراهای دانش آموزی مصوب جلسه  اساسنامه - 0/44/4190مورخ   409901به شماره  آموزشی یهاگروهنامه حقوقی: شيوه

 مديران  پژوهش سراهای دانش آموزی -متوسطههای  دوره معاونان آموزشی دبيرستان

 نظام نامه تدوين شده -(محور شايستگی ارزشيابی و سنجش  -آموزش) شده رگزاریبهای كارگاه تعداد -تعداد پژوهش سراهای حمايت شده -ديده دوره متوسطهرآموزان /مديران و معاونان آموزشی آموزشدرصد دبيران/ هن ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 حمايت از پژوهشگران فعال و مجرب -پژوهشگر مورد نياز تعليم و تربيت رسمی عمومی  تأمين  -مربيان   -در بين مديرانگسترش فرهنگ تفكر و پژوهش  در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11



                             

 

132 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 

 

 

 معاونت
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

و توسعه منابع ريزيبرنامهمعاونت  هايبرنامهعناوين    

 (130811عنوان برنامه      )ابالغي بخشنامه  رديف
 /نفوذسطح اجرا

 مدرسه منطقه استان ستاد

  * * * تدوين و اجرای  نظام رفاهی و تسهيالت حمايتی برای معلمان 1

  * * * سازی اطالعات مالی مدرسه برای والدينهای مستقيم و غيرمستقيم از مردم و نحوه هزينه كرد آن و شفافپايش مستمر از چگونگی جذب كمک 2

  * * * های كالن و راهبردی در سطوح مختلف مديريتیمحوری و التزام به برنامه رای اشاعه فرهنگ برنامهايجاد سازوكارهای الزم ب 3

  * * * ایشوراهای استانی و منطقه تياز ظرفريزی در سطوح مختلف سازمانی از ستاد تا مدرسه با تأكيد بر كاهش تمركز و استفاده بهينه بازنگری و استقرار نظام جامع برنامه 4

    * وپرورش از بودجه عمومی دولت و توليد ناخالص داخلیپايش منظم تغيير در ميزان و سهم اعتبارات آموزش 3

  * * * های سند تحول بنيادينپرورش مبتنی بر برنامه  زير نظاموساله و ساليانه وزارت آموزشهای توسعه پنجتدوين برنامه 6

    * ماليات بر ارزش افزوده ژهيوبهوپرورش از محل درآمدهای مالياتی منابع مالی آموزش أمينتتعيين سازوكارهای الزم برای  7

  * * * بخشی از مخارج مدارس تأمينوپرورش برای و فرهنگی از امكانات وزارت آموزش آموزشیهای جديد برای كسب درآمد طراحی سازوكارها و روش 8

  * * * ایاستانی و منطقه  -منابع مالی متناسب با برنامه در سطح ملی طراحی سازوكارهای الزم برای توزيع 2

  * * * ای( آنان از خدمتمرحلهمنعطف و تدريجی)  ،با رويكرد خروج نرم  ،وپرورشطراحی و استقرار نظام خاص بازنشستگی آموزش 10

11 
تعداد  » ژهيوبهتركيبی  هایشاخص با تأكيد بر   ،وپرورشها و نياز واقعی آموزشرشته  -مشاغل  -متنوع آموزشی هایمتناسب با محيط   ،منابع انسانیساماندهی و تخصيص   -نيازسنجی

 آموزدانش و ريدرس دا یهاكالس
* * * * 

 * * * * های واقعیهای تربيت و توانمندسازی معلمان با تأكيد بر آموزش آنان در محيطها و اصالح روشتوسعه زيرساخت 12

13 
رفتاری و   -ترين افراد در ابعاد اخالقیبا تأكيد بر انتخاب شايسته  -ايرانی  -عنوان امر حاكميتی و مروج فرهنگ اسالمیبه   ،منابع انسانیمقررات و فرآيندهای جذب   -بازنگری قوانين

   * * برخوردار از سالمت جسمانی الزم و روانی كامل

   * * از مسير نظام تربيت معلم ،اخالقی و انقالبی  ،های دينیآموختگان مستعد و دارندگان استعدادهای برتر و صالحيتدانش ،ديابی و جذب نخبگانطراحی سازوكارهای الزم استعدا 14

   * * هااستانفويض اختيار مديريت آن به با تأكيد بر ت  ،برای بوم متناسب با شرايط و آمايش سرزمينی منابع انسانیطراحی و استقرار نظام و سازوكارهای جذب و استخدام  13

 * * * * ها و استانداردهای انتخاب و انتصاب مديران و طراحی سازوكار الزم برای ثبات مديران موفق مدارستدوين شاخص 16

  * * * های يادگيری با يكديگر و مدارسای محيطهای الزم فناوری برای برقراری ارتباط شبكهايجاد زيرساخت 17

  * * * تأكيد بر مستندسازی تجارب آنانوپرورش با های آماری و مديريتی آموزشو اتصال آن به ساير سامانه طراحی و استقرار سامانه و بانک جامع اطالعات بازنشستگان 18
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  * * * سیريزی درای معلمان در حوزه برنامهطراحی و استقرار شبكه ملی اشتراك دانش تخصصی و تجارب حرفه 12

20 
چوب سند توسعه فاوا المللی در چهارملی و بين  -وپرورش در سطوح استانیهای توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزشهای استاندارد و استقرار نظام پايش شاخصتدوين مدل

  * * * وپرورشدر آموزش

  * * * های نوينتربيتی و ورزشی با رويكرد اتصال به شبكه ملی اطالعات و استفاده بهينه از فناوری  -آموزشیتدوين ضوابط و مستندات فنی برای طراحی فضاهای  21

22 
ششم توسعه  روزی و مناطق محروم و عشايری و با رعايت عدالت تربيتی تا پايان برنامهكليه مدارس به شبكه ملی اطالعات و اينترانت با اولويت مدارس شبانه و اتصالها توسعه زيرساخت

 ربطذیهای كشور با همكاری و مشاركت دستگاه
* * *  

  * * * ريزی مالی در سطح كشور ؛ منطقه و مدرسهگذاری و برنامههای موردنياز سياستسازی دادهبندی و ذخيرههای توليد ؛ طبقهايجاد سامانه 23

  * * * (BIها )كنترل پروژه و مديريت   هوشمند برنامه های فناوری درگيری  از ظرفيتطراحی و استقرار سامانه بهره 24

  * * * های غيرضروریگریوپرورش و كاهش تصدیطراحی و استقرار  نظام جامع دولت الكترونيک  در آموزش 23

  * * * ای و ارتقای شغلیهای مديريت حرفهانتصاب افراد شايسته به پستارتقا و  ،با تأكيد بر انتخاب  منابع انسانیای تدوين و استقرار نظام جامع شايستگی و توسعه حرفه  -طراحی 26

27 
مجازی در  هایآموزشی ) شاد(  و استفاده از ظرفيت آموزدانش آموزش ای های آموزشی و تربيتی با مشاركت بخش غيردولتی)=طراحی و استقرار زير ساخت شبكهتوليد چندرسانه

 گيری از شبكه ملی فناوری اطالعات(با بهره آموزاننش ی آموزشی و تربيتی داهابرنامه
* * *  

  * * * اتصال منابع اطالعاتی به يكديگر و اتصال كليه مدارس به شبكه اينترانت  ،های الزم برای واحد اطالعاتها و زيرساختايجاد و فراهم نمودن سامانه 28

  * * * ای معلمانهای حرفهشيابی مستمر معلمان، حداقل سه دوره در طول خدمت، با رويكرد توانمندسازی و ارتقای شايستگیای و ارزهای تخصصی و حرفهای صالحيتسنجش دوره 22



                             

 

133 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 منزلت فرهنگيان با توجه به لزوم تمام وقت شدن آنان رفاه نيروی انسانی در خور تأمينه برقراری الگوی جبران خدمات و 42 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 تی آنانه ايجاد سازوكارهای قانونی برای افزايش انگيزه معلمان و مربيان با ساماندهی مناسب خدمات و امكانات رفاهی و رفع مشكالت مادی و معيش1/42 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 نظام رفاهی و تسهيالت حمايتی برای معلمان  تدوين و اجرای  -4 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 مالی منابع تخصيص و تأمين زير نظام مربوطه 4

 )اداره كل تعاون و پشتيبانی ( ريزی و توسعه منابعمعاونت برنامه واحد مسئول در حوزه 3

 شكايات به پاسخگويی و عملكرد ارزيابی كل اداره  - یحسابیذ و مالی امور كل اداره  - منابعمديريت  و بودجه -برنامه دفتر  - اطالعات فناوریرنامه ريزی و ب مركز  -حوزه وزارتی  هماهنگی مركز و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 102162 نفر   یضرور وام صندوق طريق از فرهنگيان به الحسنهقرض تسهيالت پرداخت 8 -1

 طول سال 44 ميليارد هزار   ملی بانک با نامهتفاهم طريق از فرهنگيان به بهره كم تسهيالت پرداخت 8 -2

 طول سال 4224111 نفر   فرهنگيان درمان تكميلی بيمه 8 -3

 زمستان / بهار 6644 كالس   مدارس در اسكان ازين مورد زاتيتجه ديخر 8 -4

 طول سال 144 مركز   (پيشكسوتان باشگاه و العالجصعب بيماران  -انيفرهنگ یرفاه -آموزشی) مراكز یفيك زيتجه 8 -3

 طول سال 41444 واحد    استان كشور 0پيگيری تامين مسكن فرهنگيان و كلنگ زنی پروژ ه های مسكونی فرهنگيان در  6-8

 (نيروي انساني و... –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 محترم وزيران در خصوص بيمه تكميلی درمان جهت فرهنگيان و افراد تحت تكفل ايشان ئتيه 2/1/09مورخ  10662/11590مصوبه شماره   -

 در خصوص صندوق وام ضروری  رانيوزئتيه 1/2/61مورخ  60644مصوبه   -

 مجلس شورای اسالمی  41/42/60قانون تامين مسكن فرهنگيان مصوب -

 یامهيب یهاشركتالزم نزد  یامهيب یهاپوششاجرايی به اخذ  یهادستگاهالزام  نامهنييآمحترم وزيران در خصوص  ئتيه 21/5/94ه مورخ 14101/ت 445644مصوبه   -

 در خصوص تشكيل ستاد هماهنگی خدمات سفر 0/44/4192ه مورخ 54440/ت469460مصوبه هيئت دولت به شماره   -

 در خصوص بيمه عمر مصوب كاركنان رانيوزئتيه 26/42/4169/هه مورخ 522/ت/91012و  44/1/4160مورخ  251/ت/5421شماره  یهانامهبيتصو  -



                             

 

136 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 یسازماندرونو  یسازمانبرونمرتبط  یهادستگاهو مناطق تابعه و ساير  وپرورشآموزشهمكاری ادارات كل 

 كشور وپرورشآموزشركنان اداره تعاون ادارات كل و مناطق كا –كاركنان شاغل در معاونت تعاون اداره كل تعاون و پشتيبانی 

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 صندوق وام ضروری :

 واصله یهاگزارش بررسی و ساالنه صورتبه كشور یضرور وام هایصندوق كليه مالی تراز  -عملكرد گزارش دريافت -

 رف كردن مشكالت.گرفتن مغايرت بانكی از صندوق وام ضروری حوزه ستاد و برط -

 تسهيالت:

 هااستان كل ادارات از التيتسه پرداخت و یمعرف نحوه از گزارش افتيدر  -

 بيمه تكميلی درمان :

 ناشی مشكالت پيگيری و انفرهنگي از سنجی نظر  -قرارداد طرف درمانی مراجع و گر بيمه شركت شعب عملكرد بر نظارت– استان در اعضا انتخاب و نظارتی كميته تشكيل جهت دستورالعمل ارسال

 خسارت ضريب و پرداختی خسارت تحليل و تجزيه – گر بيمه شركت عملكرد  از ساالنه و ماهانه گزارش درخواست  -متبوع وزارت ستادی حوزه در نظارتی كميته تشكيل  -مذكور بيمه اجرای از

 بعد سال در بهتر تكميلی بيمه اجرای جهت گيری تصميم منظوربه  درمان

 سكان و امور رفاهی :ا

 استانی و ستادی نظارتی هایتيم تشكيل و استانی ادارات و عملكرد ارزيابی كل اداره از استفاده/  نظارت هایفرم در شده تدوين هایشاخص -

 و امكانات رفاهی و رفع مشكالت مادی و معيشتی آنانافزايش انگيزه معلمان و مربيان با ساماندهی مناسب خدمات  در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 مديريت مصارف متناسب با نيازهای كمّی و كيفی نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی   ،بخشی به منابع مالیتخصيص و تنوع  -تأمينه 24 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 بخشی به منابع مالی دولتی و غيردولتی از قبيل موقوفات و امور خيريهه طراحی سازوكارهای تنوع5/24 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 سازی اطالعات مالی مدرسه برای والدينفافهای مستقيم و غيرمستقيم از مردم و نحوه هزينه كرد آن و شپايش مستمر از چگونگی جذب كمک  -2 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 مالی منابع تخصيص و تأمين زير نظام مربوطه 4

 ريزی و توسعه منابعمعاونت برنامه واحد مسئول در حوزه 3

 مردمی هایمشاركتسازمان  –آموزشی و پرورشی  نمعاوني و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 (مقدار )كميت سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 4 سند   های مردمی با تأكيد بر شفاف سازیهای مربوط به سازوكارهای كمکوری تعاريف و دستورالعملآ روزبهاصالح و  8 -1

 طول سال 4 سامانه   سامانه موجود )سيستم حسابداری مدارس( یريكارگبههای مردمی با اصالح و استقرار نظام پايش كمک 8 -2

 طول سال ماهه 42 گزارش   ای سازمانی و نظارتیهای دورهارائه گزارشتهيه و  8 -3

 طول سال 4 گزارش   هاگزارشتحليل و ارائه بازخورد محتوای  8 -4

 دريافت مصوبات الزم نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 نظارتی هایدستگاهی مدارس و ميزان رضايت والدين از عملكرد مال ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 بخشی به منابع مالیطراحی سازوكارهای تنوع در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 و تربيتی در نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی  آموزشیاهبردی مديريت ر ،ه ارتقاء و بهبود مستمر كيفيت نظام كارشناسی22 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 ه نهادينه كردن برنامه محوری در سطوح مختلف مديريت نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی4/22 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 های كالن و راهبردی در سطوح مختلف مديريتیمحوری و التزام به برنامه نگ برنامهايجاد سازوكارهای الزم برای اشاعه فره -1 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 تربيتی راهبری و مديريت زير نظام مربوطه 4

 منابعتوسعه برنامه ريزی و  معاونت  واحد مسئول در حوزه 3

 هامعاونتكليه  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 ت(مقدار )كمي سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 044 كارگاه    یاو منطقهاستانی  -آموزشی در سطوح ملی  یهاكارگاهبرگزاری  8 -1

 طول سال 1 پروژه    یو راهبردكالن  یهابا برنامه یاو منطقهاستانی  -ی تهيه شده در سطوح ملی هابرنامهانطباق  8 -2

 هااستانو ادارات كل   - یبا  حوزه ستاد یو همكار یهنگهما نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 ارزيابی عملكرد بر اساس هابرنامهی مدون با تخصيص اعتبارات و نتايج خروجی هابرنامهمطابقت  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 وح مختلف مديريتنهادينه كردن برنامه محوری در سط در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11

 

 

 

 

 

 



                             

 

132 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 و تربيتی در نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی  آموزشیمديريت راهبردی  ،ه ارتقاء و بهبود مستمر كيفيت نظام كارشناسی22 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 برنامه محوری در سطوح مختلف مديريت نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی ه نهادينه كردن4/22 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 ایو منطقهشوراهای استانی  تياز ظرفريزی در سطوح مختلف سازمانی از ستاد تا مدرسه با تأكيد بر كاهش تمركز و استفاده بهينه بازنگری و استقرار نظام جامع برنامه  -1 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 تربيتی راهبری و مديريت زير نظام مربوطه 4

 منابعتوسعه برنامه ريزی و  معاونت  واحد مسئول در حوزه 3

 ی اطالعاتفناور مركز –آموزش و پرورش  یعال یشورا و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم ولمتوسطه ا ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 تابستان بهار و 1 دستورالعمل   و مدرسهمنطقه  - در استانريزی فعال سازی كميته برنامه  8 -1

 تابستان بهار و 12 جلسه    در استاناجرايی  تربيتی و -آموزشی  هایشاخص نيو تدوطراحی  8 -2

 تابستان بهار و 1 پروژه   در استان پژوهی ندهيو آآينده نگری    -انجام مطالعات الزم برای برقراری عدالت آموزشی 8 -3

 تابستان بهار و 1 دستورالعمل   .استان در  برنامه ريزی  یبر شوراهادستورالعمل نظارت  نيو تدوتهيه  8 -4

 طول سال 12 پروژه   .فرآيند برنامه ريزی در استان یابيو ارزشپايش  8 -3

 هاحوزه نيب یهماهنگ نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 یزيعملكرد نظام برنامه ر نهيگزارش به ي ارزيابي  عملکردهاصشاخ 10

 نهادينه كردن برنامه محوری در سطوح مختلف مديريت در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 مديريت مصارف متناسب با نيازهای كمّی و كيفی نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی ،بخشی به منابع مالیتنوعتخصيص و   -تأمينه 24 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 ريزی برای افزايش سهم اعتبارات آموزش و پرورش از توليد ناخالص داخلی به ميزان مناسبسازی و برنامهه شفاف2/24 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 وپرورش از بودجه عمومی دولت و توليد ناخالص داخلیپايش منظم تغيير در ميزان و سهم اعتبارات آموزش  -5 (130811ه ابالغي بخشنامه )ششم توسعبرنامه   3

 مالی منابع تخصيص و تأمين زير نظام مربوطه 4

 ريزی و توسعه منابعمعاونت برنامه واحد مسئول در حوزه 3

 یحسابیذو  یاداره كل امور مال  -و روابط عمومی  یمركز اطالع رسان  - مركز حراست  - اتيبه شكا يیو پاسخگواداره كل ارزيابی عملكرد   -اطالعات یمركز فناور -وزارتی اهنگی مركز هم و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهش و فني و كاردان متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 تابستان 4 گزارش   سال گذشته 44رورش از  بودجه عمومی دولت در و تحليل گزارش از سهم اعتبارات آموزش و پ تهيه 8 -1

 پاييز 6 گزارش   های آيندهو بودجه عمومی در سال GDPبينی سهم اعتبارات آموزش و پرورش از پيش 8 -2

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

  زمان برنامه و بودجه در قالب بودجه سنواتیالف( پيشنهاد موضوع از طرف وزارت آموزش و پرورش به سا

 دولت و گنجاندن موضوع در اليحه بودجه سنواتی كل كشور ئتيهب( تصويب پيشنهاد بند )الف( توسط 

 ج( تصويب مجلس شورای اسالمی

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
 می دولتبودجه عمو        - الف ( اعتبارات وزارت آموزش و پرورش هایشاخص بر اساس

             GDP -    ب( بودجه آموزش و پرورش

 ريزی برای افزايش سهم اعتبارات آموزش و پرورشسازی و برنامهشفاف در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 و تربيتی در نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی  آموزشیمديريت راهبردی  ،و بهبود مستمر كيفيت نظام كارشناسی ه ارتقاء22 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 ه نهادينه كردن برنامه محوری در سطوح مختلف مديريت نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی4/22 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 های سند تحول بنيادينپرورش مبتنی بر برنامه  زير نظاموساله و ساليانه وزارت آموزشهای توسعه پنجتدوين برنامه  -6 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 تربيتی راهبری و مديريت زير نظام مربوطه 4

 منابعتوسعه برنامه ريزی و  معاونت  واحد مسئول در حوزه 3

 مراكز   - هاسازمان   -  هامعاونت و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرامان ز هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 4 گزارش   های سند تحول بنيادينبرنامه  زير نظام تبيين وضعيت موجود 8 -1

 طول سال 4 گزارش   های سند تحول بنيادينبرنامه  زير نظامی هافرصتو  هاچالشاحصاء  8 -2

 طول سال 4 برنامه   هابرنامهراهبردها و   -تعيين اهداف كلی 8 -3

 طول سال 24 جلسه   های سند تحول بنيادينبرنامه  زير نظامی هاكارگروهبرگزاری جلسات و  8 -4

 طول سال 4 سند   های سند تحول بنيادينبرنامه  زير نظامتدوين مستندات  8 -3

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
 5/1.مجموع بار مالی هااستانمراكز و ادارات كل   -هاسازمان  -هامعاونت  -ها الزحمه نمايندگان حوزهمحاسبه حق   -  سياست كلی برنامه ششم توسعه ابالغی مقام معظم رهبری 05و هااستيس

 استخراج شده است نظام ريز كه از یاتوسعه هابرنامهبرای اجرای  هااستانش و پرورش / مراكز و ادارات كل آموزهاسازمان/ هامعاونتهماهنگی    -  باشد.ميليارد ريال می

 یو تحقق اهداف خروج یوربهرهو  كار آيی شيافزا زانيم ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 ديريتنهادينه كردن برنامه محوری در سطوح مختلف م در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11

 

 



                             

 

162 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 مديريت مصارف متناسب با نيازهای كمّی و كيفی نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی ،بخشی به منابع مالیتخصيص و تنوع  -تأمينه 24 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 ريزی برای افزايش سهم اعتبارات آموزش و پرورش از توليد ناخالص داخلی به ميزان مناسبسازی و برنامهه شفاف2/24 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 ماليات بر ارزش افزوده ژهيوبهوپرورش از محل درآمدهای مالياتی منابع مالی آموزش تأمينتعيين سازوكارهای الزم برای   -0 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 مالی منابع تخصيص و تأمين وطهزير نظام مرب 4

 ريزی و توسعه منابعمعاونت برنامه واحد مسئول در حوزه 3

 مراكز   - هاسازمان   -  هامعاونت و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 پاييز 44 جلسه   موجود و مرتبط یاتيمال یهاتيظرف يیشناسا 8 -1

 پاييز 44 جلسه   و ساير مديران ارشد يیسازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارا نيجلسات مستمر با مسئول یبرگزار 8 -2

 انتابست 4 تبصره   اليحه بودجه سنواتی جهت اخذ مجوز قانونی  در تبصره پيشنهادی جديد عنوانبهآن  ارائه و هااتيمال از محلشناسايی منابع درآمدی  8 -3

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
 سازمان امور مالياتی و مجلس شورای اسالمی   -مساعدت و همكاری سازمان برنامه و بودجه     -        4190ب( قانون بودجه سال             الف( قانون برنامه ششم توسعه

 ركشو پرورش و آموزش مناطق و كل ادارات تعاون اداره كاركنان – یبانيتكاركنان شاغل در معاونت تعاون اداره كل تعاون و پش

 شده ینيب شيجذب اعتبارات پ ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 ريزی برای افزايش سهم اعتبارات آموزش و پرورشسازی و برنامهشفاف در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 سنامه تفصيلي  چارچوب / شنا

 شرح عنوان رديف

 مديريت مصارف متناسب با نيازهای كمّی و كيفی نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی  ،بخشی به منابع مالیتخصيص و تنوع  -تأمينه 24 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 ی دولتی و غيردولتی از قبيل موقوفات و امور خيريهبخشی به منابع ماله طراحی سازوكارهای تنوع5/24 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 بخشی از مخارج مدارس تأمين وپرورش برایو فرهنگی از امكانات وزارت آموزش آموزشیهای جديد برای كسب درآمد طراحی سازوكارها و روش  -0 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 مالی بعمنا تخصيص و تأمين زير نظام مربوطه 4

 ريزی و توسعه منابعمعاونت برنامه واحد مسئول در حوزه 3

 مراكز   - هاسازمان   -  هامعاونت و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 دك

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 پاييز 4 تبصره   سنواتی بودجهتبصره جديد در اليحه آن در قالب  ارائه و درآمدی جديد یهاتيظرف يیشناسا 8 -1

 پاييز 44 جلسه   یو استانفرهنگی و  ورزشی  كشوری  یهامجموعه -هاو اردوگاه هااستان وپرورشآموزشكل  اداراتمرتبط  نيجلسات مستمر با مسئول یبرگزار 8 -2

 طول سال  12 طرح   4199( قانون بودجه سال 9اجرای بند)د( تبصره ) 8 -3

 نيروي انساني و...( –جرايي ا –)حقوقياستلزامات 2

 4190الف( قانون برنامه ششم توسعه / ب( قانون بودجه سال 

 سازمان امور مالياتی و مجلس شورای اسالمی   -مساعدت و همكاری سازمان برنامه و بودجه 

 ركشو پرورش و آموزش قمناط و كل ادارات تعاون اداره كاركنان – یبانيكاركنان شاغل در معاونت تعاون اداره كل تعاون و پشت

 جذب اعتبارات پيش بينی شده ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 بخشی به منابع مالی دولتی و غيردولتیتنوع در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 و تربيتی در نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی  آموزشیمديريت راهبردی   ،قاء و بهبود مستمر كيفيت نظام كارشناسیه ارت22 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 ه نهادينه كردن برنامه محوری در سطوح مختلف مديريت نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی4/22 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 ایاستانی و منطقه  -طراحی سازوكارهای الزم برای توزيع منابع مالی متناسب با برنامه در سطح ملی  -9 (130811 )ششم توسعه ابالغي بخشنامهبرنامه   3

 تربيتی راهبری و مديريت زير نظام مربوطه 4

 منابعتوسعه برنامه ريزی و  معاونت  واحد مسئول در حوزه 3

 هااستانو مراكز و ادارات كل آموزش و پرورش  هاسازمان  - هامعاونت همه و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( تنوع فعالي

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 4 برنامهبسته    ایاستانی و منطقه  -قابل اجرا در سطوح ملی هایتيها و فعالاحصاء برنامه 8 -1

   هاو فعاليت هابرنامهاجرای  ینهيهز محاسبه 8 -2
 جدول هزينه يابی

 برنامه
 طول سال 4

 طول سال 4 گزارش   ایاستانی و منطقه  -ها در سطوح ملیبر نحوه اجرای برنامه نظارت 8 -3

 طول سال 4 گزارش تحليلی   ایاستانی و منطقه  -ها در سطح ملیها و فعاليتگزارش تحليلی از نتايج حاصل از اجرای برنامه ارائه 8 -4

 نيروي انساني و...( –يي اجرا –)حقوقياستلزامات 2
همكاری و هماهنگی معاونت توسعه مديريت و پشتيبانی كه وظيفه توزيع منابع مالی به  - در اين خصوص هادستورالعملو  هانامهتوجه به مفاد قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه ساالنه و كليه بخش

 ظرفيت موجود  دارایمراكز   -هاسازمان  -هامعاونتنيروی انسانی   -كنندمیخود را طراحی  هایحوزهمه اجرايی و مراكز كه برنا هاسازمان  -هامعاونتعهده دارد به 

 ایهو منطقنظارتی استانی  هایسيستمی در سطح ملی اختصاص داده شده است تشكيل هابرنامهدريافت گزارش عملكرد تراز مالی بودجه آن كه به  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 نهادينه كردن برنامه محوری در سطوح مختلف مديريت نظام در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 فرهنگيان با توجه به لزوم تمام وقت شدن آنان  رفاه نيروی انسانی در خور منزلت تأمينه برقراری الگوی جبران خدمات و 42 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 تی آنانه ايجاد سازوكارهای قانونی برای افزايش انگيزه معلمان و مربيان با ساماندهی مناسب خدمات و امكانات رفاهی و رفع مشكالت مادی و معيش1/42 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 ای( آنان از خدمتمرحلهمنعطف و تدريجی)  ،با رويكرد خروج نرم  وپرورشطراحی و استقرار نظام خاص بازنشستگی آموزش -44 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 انسانی منابع و تأمين معلمتربيت  زير نظام مربوطه 4

 یبازنشستگ اداره -التيو تشك امور اداری كل اداره واحد مسئول در حوزه 3

 همکار و واحدهاي هاحوزه 6
 و  یزير برنامه مركز  - خانواده و زنان امور دفتر – عملكرد ارزيابی كل اداره– مجلس و امور حقوقی معاونت  -(پ.آ مطالعات پژوهشگاه) آموزشی ريزی برنامه و پژوهش سازمان ه پ.آ عالی شورای

 اطالعات یفناور

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول يي دومابتدا ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 4 دستورالعمل   دمات برای تهيه و تدوين قوانينتمهيد مق 8 -1

 طول سال 4 دستورالعمل   استقرار نظام بازنشستگی 8 -2

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

در اختيار اعضای محترم هيئت دولت قرار  4/44/4190مورخ  420024/51644/9نظام نوين بازنشستگی تنظيمی توسط سازمان اداری و استخدامی كشور طی نامه شماره  هایاليحهگزارش پشتيبان و 

مورخ  244191به معاونت محترم توسعه مديريت و پشتيبانی و طی نامه شماره  44/44/4190مورخ  245116/044طی نامه شماره   -گرفت و طرح مذكور توسط همكاران مورد بررسی قرار گرفت و نتايج

هماهنگی و ايجاد ساختارها و فرآيندهای     -اصالح و بهبود قوانين مرتبط     -محترم عالی وزارت به دبير محترم كميسيون امور اجتماعی و دولت الكترونيک ارسال گرديد. توسط مقام 40/44/4190

 الزم   متناسب با ساختار الزم جهت استقرار نظام خاص بازنشستگی

 عاننفذیرضايت  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 ساماندهی مناسب خدمات و امكانات رفاهی و رفع مشكالت مادی و معيشتی معلمان و مربيان در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 های دختران و پسران و مناطق مختلف كشورها و ويژگیمناسب با توجه به تفاوت باكيفيتهای تعليم و تربيت بسط عدالت در برخورداری از فرصت و تأمين  -5 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 بهينه و اثربخش منابع انسانی و توزيع عادالنه آن در سراسر كشور كارگيریبهه ساماندهی و  0/5 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 (130811 )ششم توسعه ابالغي بخشنامهبرنامه   3
 هایتعداد كالس » ويژهبهتركيبی  هایشاخص وپرورش با تأكيد برها و نياز واقعی آموزشرشته ،مشاغل ،متنوع آموزشی هایمتناسب با محيط  ،منابع انسانیساماندهی و تخصيص   -نيازسنجی  -44

 آموزدانش و درس داير

 منابع انسانی تأمينتربيت معلم و  زير نظام مربوطه 4

 ی ساماندهی نيروی انسانیهابرنامهراهبری و ارزيابی   -گروه تهيه -و تشكيالت  امور اداریاداره كل  واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
 دانش پژوهان و درخشان استعدادهای پرورش ملی مركز  -استثنائی كانكود پ.آ سازمان  -سالمت و تربيت بدنی معاونت  -فرهنگی و پرورشی معاونت  -متوسطه آموزش معاونت  -ابتدايی آموزش معاونت

 جوان

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

 * * * * * * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 ر خالقيت و نوآوري(ب ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 1 جلسه   وزارت متبوع  هایمعاونت االختيارتامبا مشاركت نمايندگان   هااستانتدوين شاخص نسبت دانش آموز به گروه معلم  8 -1

 طول سال 5 جلسه   متبوعدر ستاد ساماندهی وزارت  هااستانبرآوردی توسعه سنواتی برای هر يک از  هایشاخصب تصوي 8 -2

 طول سال 12 جلسه   مصوب ستاد ساماندهی هایشاخصبر اساس  هااستانو تفاهم با   هااستانسنواتی با  برگزاری جلسات توسعۀ 8 -3

 طول سال 4 نسخه   ساماندهی منابع انسانی وزارت متبوع )شيوه نامه(دستورالعملتدوين  8 -4

 طول سال با توجه به شرايط استان جلسه   هااستاننهايی شدن برنامۀ توسعۀ سنواتی مناطق توسط  8 -3

 طول سال با توجه به شرايط استان جلسه   هااستاننيروها در مناطق توسط  دهیسازمانتعيين ضوابط  8 -6

 طول سال 42514110 نفر   نام و كالس بندی دانش آموزان در سامانۀ سنادثبت  8 -7

 طول سال 6464 تعداد   درخواست كد واحد سازمانی 8 -8

 طول سال 044912 نفر   ای نيروهای رسمی و پيمانی در سامانه بكفاصدور ابالغ قطعی رايانه 8 -2

 طول سال 456214 نفر   التدريسصدور ابالغ نيروهای حق 8 -10
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

   4199و موضوعات تعيين شده در برنامه ساماندهی سال  هاشاخصدر هريک از  هااستانبررسی عملكرد  8 -11
مقايسه با عملكرد 

 طول سال

با توجه به عملكرد 

 استان
 طول سال

  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 آموز به گروه معلمنسبت دانش  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 آن بهينه و اثربخش منابع انسانی و توزيع عادالنه كارگيریبه در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1
ای معلمان در سطح ملی و جهانی با مقتضيات الگوی برنامه های حرفهدرسی تربيت معلم با تأكيد بر كارورزی و انطباق سطح شايستگی رنامهها و باز تنظيم اصول حاكم بر ببازمهندسی سياست  -44

 تربيت و نگهداشت معلمان در آموزش و پرورش  ،های جذبهای مناسب برای ارتقای شيوهدرسی در نظام تعليم و تربيت و طراحی سياست

 تن  راهکار سند تحولشماره و م 2
های تربيتی و تخصصی توانمندی روزرسانیبههای درسی تربيت معلم متناسب با تحوالت علمی و نيازهای نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی با تأكيد بر رويكرد تلفيقی و ه ايجاد انعطاف در برنامه5/44

 معلمان

 های واقعیهای تربيت و توانمندسازی معلمان با تأكيد بر آموزش آنان در محيطها و اصالح روشتوسعه زيرساخت  -42 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

  انسانی منابع تأمين و معلمتيترب زير نظام مربوطه 4

  یانسان منابع مدت كوتاه هایوزشگاهآم یابيارز و نظارت و یزير برنامه  -یازسنجين اداره - التيتشك و امور اداری كل اداره واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 – و فرهنگی پرورشی معاونت ه متوسطه آموزش معاونت ه ابتدايی آموزش معاونت  - رجايی شهيد دبير تربيت دانشگاه ه  فرهنگيان دانشگاه ه منابع و توسعه ريزی برنامه معاونت ه پ.آ عالی شورای

 از خارج مدارس و الملل¬نيب امور مركز  -مردمی هایمشاركت و غيردولتی مدارس سازمان – استثنايی كودكان پ.آ سازمان  -(پ.آ مطالعات پژوهشگاه)آموزشی ريزی امهبرن و پژوهش سازمان

 جوان پژوهان¬دانش و درخشان یاستعدادها پرورش یمل مركز  -كشور

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم اولابتدايي  يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * * * * * * *  

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 59064064 نفر ساعت   آموزشی هایدوره سنجی نياز 8 -1

 طول سال 1900104 نفر دوره   خدمت ضمت هایآموزش ريزی برنامه 8 -2

 طول سال 59064064 نفر ساعت   آموزشی هایدوره اجرايی یهامكان و اجرايی عوامل تعيين و آموزشی هایدوره اجرای 8 -3

 طول سال 1900104 نفر   شرايط واجد افراد برای خدمت ضمن امهن هیگوا صدور 8 -4

 مدتكوتاه هایآموزش اجرايی مالحظات و ضوابط  -هااستيس دستورالعمل  -مرتبط انسانی نيروی  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 ltms سامانه  - مدارس یتيترب تيوضع بهبود ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 های تربيتی و تخصصی معلمانتوانمندی یروزرسانبه در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 م تعليم و تربيت رسمی عمومی های نظاو ظرفيت هاتيباقابلعفاف و حجاب متناسب  ،ترويج و تعميق فرهنگ حيا  -1 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 آموزشیعفاف و پوشش مناسب در كليه مراكز اداری و   -نيروی انسانی شايسته و متعهد و عامل به رعايت حيا كارگيریبهتربيت و   -ه اتخاذ تدابير مناسب جهت جذب2/1 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3
رفتاری و برخوردار از سالمت جسمانی الزم و روانی   -ترين افراد در ابعاد اخالقیبا تأكيد بر انتخاب شايسته  ايرانی  -عنوان امر حاكميتی و مروج فرهنگ اسالمیبه  ،منابع انسانیمقررات و فرآيندهای جذب  ،بازنگری قوانين -41

 كامل

 ابع انسانی من تأمينو  معلم تيترب زير نظام مربوطه 4

 التيتشك و امور اداری كل اداره واحد مسئول در حوزه 3

 شورسازمان اداری و استخدامی ك  -دانشگاه فرهنگيان   –دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايی   -پرورشی و تربيت بدنی   -معاونين آموزشی   -معاونت حقوقی وامورمجلس  -دبيرخانه شورای عالی  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* *        

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 244 جلسه   نيروی انسانی  یريكارگبهجهت  اصالح قوانين مرتبط با جذب و  هاشنهاديپبررسی قوانين و مقررات جاری در جذب نيروی انسانی و ارائه    8 -1

 طول سال 244 جلسه   ی انسانی شايسته نيروها تأمين منظوربهجايگزين استخدام  یهاروشبررسی  8 -2

 طول سال 244 جلسه   فراهم  سازی شرايط جذب و ماندگاری نيروی انسانی در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته 8 -3

 طول سال 244 جلسه   تخصصی عمومی و انجام مصاحبه  یهاتيصالحبررسی   -جذب یهاآزمونمربوط به نحوه برگزاری  یهادستورالعملبازنگری و تدوين  8 -4

 طول سال 244 جلسه   نيروی انسانی در آموزش و پرورش تأمين و مقررات نيقوانتهيه پيش نويس اصالح  8 -3

 طول سال 4 اليحه   موارد پيشنهادی ديتائدولت جهت  بررسی و   ئتيهارائه اليحه به  8 -6

 طول سال 4 اليحه   رسی و تصويب نهايیارسال  اليحه به مجلس شورای اسالمی جهت بر 8 -7

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
 منابع تأمين يزیر برنامه و كمی تحوالت بررسی گروه:  مصوب یهابرنامه  -ايران اسالمی جمهوری توسعه ششم برنامه  61ماده ب و الف بند   -ايران اسالمی یجمهور توسعه پنجم برنامه قانون 49 ماده الف بند

 انسانی

 .انسانی منابع تأمين و جذب خصوص در موجود مقررات و وپرورش؛قوانينآموزش عالی شورای مصوبات ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 نيروی انسانی شايسته و متعهد كارگيریبهتربيت و   -جذب در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11



                             

 

170 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 شناسنامه تفصيلي   چارچوب /

 شرح عنوان رديف

 ....ای معلمان در سطح ملی و جهانی با های حرفهدرسی تربيت معلم با تأكيد بر كارورزی و انطباق سطح شايستگی ها و باز تنظيم اصول حاكم بر برنامهبازمهندسی سياست  -44 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 ...های تربيت معلم با تأكيد برانقالبی و شخصيتی به رشته  -اخالقی  -های دينیه ايجاد سازوكارهای الزم برای جذب و نگهداشت استعدادهای برتر و برخوردار از صالحيت1/44 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 از مسير نظام تربيت معلم ،اخالقی و انقالبی ،های دينیآموختگان مستعد و دارندگان استعدادهای برتر و صالحيتدانش ،طراحی سازوكارهای الزم استعداديابی و جذب نخبگان  -41 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 منابع انسانی  تأمينو  معلمتيترب  زير نظام مربوطه 4

 التيتشك و امور اداری كل اداره واحد مسئول در حوزه 3

 سازمان اداری و استخدامی كشور– یو فرهنگمعاونت پرورشی –و سالمتبدنی متوسطه همعاونت تربيت معاونت آموزشمعاونت آموزش ابتدايی ه  -امورمجلسمعاونت حقوقی و و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* *        

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 24 نفر   عمومی و انجام مصاحبه اختصاصی یهاتيصالحمعرفی افراد  واجد شرايط از سوی سازمان سنجش آموزش كشور جهت بررسی  8 -1

 طول سال 54 جلسه   عمومی و انجام مصاحبه تخصصی و اعالم نتيجه به سازمان سنجش آموزش كشور یهاتيصالحبررسی  8 -2

 طول سال 24 نفر   ابستهی وهادانشگاهاعالم نتيجه نهايی از سوی سازمان سنجش كشور و اقدام برای ثبت نام در محل قبولی در  8 -3

 طول سال 24 تعداد   تشكيل پرورنده استخدامی و اخذ تعهد محضری و صدور حكم كارگزينی 8 -4

 طول سال 24 نفر   (20معرفی افراد از سوی وزارت ورزش و جوانان) ماده  8 -3

 طول سال 54 جلسه   (20عمومی) ماده  هایصالحيتبررسی  8 -6

 طول سال 2444 نفر آموزش   (20مهارت آموزی) ماده  سالهکيدوره  برگزاری  8 -7

 طول سال 24 مورد   (20و معاينات پزشكی) ماده  یهاشيآزماانجام  8 -8

 طول سال 24 مورد   (20صدور حكم  استخدامی) ماده  8 -2

   قهرمانان سرباز مشمولين منظوربه وزيران ئتيه  21/1/95 مورخ – ه/54541/ت/10469 شماره نامه تصويب   -فرهنگيان دانشگاه  اساسنامه  24 ماده 1 تبصره نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 انسانی منابع تأمين و جذب خصوص در موجود مقررات و عالی؛قوانين شورای مصوبات كشور و آموزش سنجش سازمان یسرا سر آزمون و استخدامی آزمون راهنمای دفترچه در مندرج ضوابط ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 انقالبی و شخصيتی   -اخالقی  -دينیهای جذب و نگهداشت استعدادهای برتر و برخوردار از صالحيت در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 های دختران و پسران و مناطق مختلف كشورها و ويژگیمناسب با توجه به تفاوت باكيفيتهای تعليم و تربيت بسط عدالت در برخورداری از فرصت و تأمين -5 ه برنامههدف عملياتي مربوط ب 1

 آموزان مناطق محروم و مرزیادامه تحصيل و حمايت مادی و معنوی دانش   ،آموزیتوانمندسازی و مهارت  ،ين برنامه برای رشدتدو   ،تربيت نيروی انسانی كارآمد  ،و تخصيص منابع تأمينبخشی به ه اولويت 1/5 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 هااستانش سرزمينی با تأكيد بر تفويض اختيار مديريت آن به برای بوم متناسب با شرايط و آماي منابع انسانیطراحی و استقرار نظام و سازوكارهای جذب و استخدام   -45 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 منابع انسانی  تأمينو  معلمتيترب زير نظام مربوطه 4

 التيتشك و امور اداری كل اداره واحد مسئول در حوزه 3

 سازمان اداری و استخدامی كشور–معاونت پرورشی و فرهنگی –بدنی و سالمتطه ه معاونت تربيتمعاونت آموزش متوس معاونت آموزش ابتدايی ه  -امور مجلسمعاونت حقوقی و  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* *        

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكبا  ي  ذيل برنامه هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 4 نفر   كمی در نيروی انسانی مناطق آموزشی وانفعاالتفعلبررسی  8 -1

 طول سال 4 لسهج   نيازسنجی نيروی انسانی برای سال تحصيلی آينده 8 -2

 طول سال 4 جلسه   ی فرهنگيان و شهيد رجايی(هامربی )دانشگاهی تربيت هادانشگاهظرفيت سنجی  8 -3

 طول سال 4 جلسه   ياز برای جذب نيروی جديدموردنهای استخدامی و اعتبار يفرد ينتأمهماهنگی برای  8 -4

 ول سالط 4 جلسه   پيشنهادی(نيرو )تعيين ضوابط جذب  8 -3

 طول سال 4 مورد   سفارش پذيرش به سازمان سنجش آموزش كشور و معاونت توسعه مديريت و پشتيبانی 8 -6

 طول سال 0*12*14=1014 نفر ساعت   شدگان اوليهيرفتهپذمديريت انجام مصاحبه با  8 -7

 ايران اسالمی جمهوری توسعه ششم برنامه. ايران اسالمی یجمهور توسعه پنجم نامهبر قانون 49 ماده الف بند نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
 در دموجو مقررات و وپرورش؛قوانينآموزش عالی شورای مصوبات كشور و آموزش سنجش سازمان یسرا سر آزمون و استخدامی آزمون راهنمای دفترچه در مندرج ضوابط و شرايط اساس بر

 انسانی منابع تأمين و جذب خصوص

 تربيت نيروی انسانی كارآمد  -نابعو تخصيص م تأمينبخشی به اولويت در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 و تربيتی در نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی  آموزشیمديريت راهبردی   ،ت نظام كارشناسیه ارتقاء و بهبود مستمر كيفي22 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 رسمی عمومی و تربيتی و تالش برای افزايش ثبات مديريت در مجموعه نظام تعليم و تربيت آموزشیه ايجاد سازوكارهای الزم برای تربيت و نگهداشت مديران و راهبران 2/22 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 ها و استانداردهای انتخاب و انتصاب مديران و طراحی سازوكار الزم برای ثبات مديران موفق مدارستدوين شاخص  -46 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 منابع انسانی تأمينتربيت معلم و  زير نظام مربوطه 4

 اطالعات)معاونت بهبود مديريت(ابع انسانی و فناوری برنامه ريزی منمركز  واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
  -آموزش عالی مؤسساتمراكز و  -هادانشگاه  -سازمان اداری و استخدامی كشور - وزارت یهامعاونت ريسا  - دانشگاه شهيد رجايی  -دانشگاه فرهنگيان    -معاونت توسعه مديريت و پشتيبانی

 ی اسالمیمجلس شورا

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *  * * * *  

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 24 جلسه   موزشگاهیآ مديران  انتصاب و انتخاب یاستانداردها  و هاشاخص تدوين اصیصاخت گروه كار تشكيل 8 -1

 طول سال 24 جلسه   یادار مديران  انتصاب و انتخاب یاستانداردها  و هاشاخص تدوين اختصاصی گروه كار تشكيل 8 -2

 طول سال 4 پروژه   پرورش و آموزش عالی شورای در تصويب جهت مديران انتصاب و انتخاب دهایراستاندا و هاشاخص نظام پيشنهاد و تهيه 8 -3

 طول سال 4 سامانه   انتخاب و انتصاب مديران و استانداردها هاشاخصو اعمال  سامانه طراحی 8 -4

 طول سال 5 پروژه   استان پايلوت 5در  مديران انتصاب و انتخاب در استانداردها و هاشاخص از استفادهسامانه و  مايشیآز جرایا 8 -3

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
 نفر 24 حدود   - مركز نيا تيريمد با یسازمان برون و درون همكار یواحدها و  یستاد كارگروه یاعضا  - برنامه بيتصو و یاستخدام و یادار امور یهانامهبخش -یقانون الزامات  -یباالدست اسناد

 برنامه یسازمان برون و درون یواحدها همكاران از

 صابانت و انتخاب هایشاخص  -  مدارس و یاحرفه رانيمد سامانه -  مدارس مديران انتصاب و انتخاب سازی استاندارد ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 تالش برای افزايش ثبات مديريت  - و تربيتی  آموزشیتربيت و نگهداشت مديران و راهبران  در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 ند تعليم و تربيت رسمی عمومی های يادگيری در فرايبخشی به محيطتنوع  -6 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
  -مراكز كارآفرينی  -های تخصصی علوم و فناوریها و موزهنمايشگاه  -های عمومیكتابخانه  -های فرهنگخانه -هااردوگاه -پژوهش سراهاهای يادگيری مانند ای از محيطه ايجاد شبكه6/6

 هاسازی محيط مدرسه با همكاری ساير دستگاهبا رعايت اصل غنی  -هامشابه و برقراری تعامل اثربخش مدارس با اين محيطها و ساير مراكز ورزشگاه

 های يادگيری با يكديگر و مدارسای محيطهای الزم فناوری برای برقراری ارتباط شبكهايجاد زيرساخت  -40 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 فناوری و تجهيزات  -فضا تأمين زير نظام مربوطه 4

 ريزی و فناوری اطالعاتمركز برنامه واحد مسئول در حوزه 3

 جمهوری رياست فناوری و علمی معاونت –كشور وبودجهبرنامه سازمان – اطالعات فناوری و اتارتباط وزارت  -آموزشی یزيربرنامه و پژوهش سازمان  -منابع توسعهريزی و برنامه معاونت  - كشور سازمان نوسازی،توسعه و تجهيز مدارس و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكبا  ي  ذيل برنامه هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 
های تخصصی علوم و هموز  -ها كتابخانه  -های فرهنگخانه  -های ورزشیمجتمع  -هااردوگاه  -سراهاهای پژوهشآوری نيازهای كالن جهت توليد سامانهجمع

 فناوری
 طول سال 2 سامانه  

 طول سال 1 سند   های يادگيری با يكديگر و مدارسای محيطبرقراری ارتباط شبكه عقد قرارداد  -  -برگزاری مناقصه  - RFPو  RFQتدوين  8 -2

 طول سال سند 1حداقل  سند   های يادگيری با يكديگر و مدارسای محيطارتباط شبكه برقراری ريسک  -هزينه  -یبندزمانهای:  برنامه WBSتوليد سامانه ) تحويل  8 -3

 طول سال 444 درصد تكميل سامانه   (مانكاريپسامانه) فعال شدن كارفرما و نظارت از طريق سامانه كنترل پروژه  ديبر تولو نظارت  كنترل 8 -4

 طول سال  تكميل فاز   های يادگيریای محيطبرقراری ارتباط شبكه های الزم فناوریزيرساخت هو بستن پروژ هایدادنتحويل گرفتن تحويل  8 -3

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
 دولت برنامه در بخش اين به مرتبط هایسامانه - مناقصات برگزاری قانون رعايت -هاآن موجود مشابه امكانات از ادهاستف  خصوص در غيردولتی و دولتی مؤسسات و نهادها ساير با نامه تفاهم - پيمانكار توسط توليدی هایسامانه امنيتی مجوزهای اخذ

 نظارت -مذكور هایسامانه انپيمانكار با قرارداد انعقاد - اطالعات فناوری ونتمعا شده تدوين های RFP اساس بر مناقصه برگزاری -است نياز مورد ريال ميليون 5444 حدود مداری مشتری و ایسامانه ارتباطات ايجاد جهت.  است شده لحاظ الكترونيک

 .است مناقصات برنده پيمانكاران عهده بر انسانی نيروی تأمين - ارتباطات و اطالعات فناوری معاونت توسط هاپروژه اجرای بر

 سرريز نشدن بودجه مورداستفاده بر اساس نرخ قرارداد  -بردار(تحويل گرفتن سامانه) برآورده شده  تمامی نيازهای اعالمی بهره  -افزارتست نرم  -زارافاجرای استاندارهای: كنترل كيفيت نرم ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 های يادگيریای از محيطايجاد شبكه در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 ای منابع انسانی با تأكيد بر نقش الگويی و جايگاه معلم ه ارتقاء منزلت اجتماعی و جايگاه حرفه44 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 يد آنانتر از تجارب مفمندی فزونطراحی و استقرار نظام خاص بازنشستگی فرهنگيان برای بهره  -1/44 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 تأكيد بر مستندسازی تجارب آنانوپرورش با های آماری و مديريتی آموزشو اتصال آن به ساير سامانه طراحی و استقرار سامانه و بانک جامع اطالعات بازنشستگان -40 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

  انسانی منابع تأمين و معلمتيترب زير نظام مربوطه 4

 ريزی و فناوری اطالعاتمركز برنامه واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
سازمان  – فرهنگی و پرورشی معاونت – سالمت و بدنیتربيت معاونت ه متوسطه آموزش معاونت ه ابتدايی آموزش معاونت  -مجلس امور و حقوقی معاونت ه توسعه منابع ريزی و معاونت برنامه

 اداره كل امور شاهد و ايثارگران و سازمان بازنشستگی كشوری  -های مردمیسازمان مدارس غيردولتی و مشاركت  -رس استثنايیمدا

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 نعناوي

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 4 بردار بهره ازينسند    العات بازنشستگانسامانه و بانک جامع اط یگردآوری و تدوين نيازها  -  ی آموزشی هاحوزهی كالن با ازسنجينتشكيل جلسات  8 -1

 طول سال 1 سند   سامانه و بانک جامع اطالعات بازنشستگان عقد قرارداد  -  -برگزاری مناقصه  - RFPو  RFQتدوين  8 -2

 طول سال سند 1حداقل  سند   ت بازنشستگانسامانه و بانک جامع اطالعا ريسک  -هزينه  -یبندزمانهای:  برنامه WBSتوليد سامانه ) تحويل  8 -3

 طول سال 444 درصد تكميل سامانه   (مانكاريپسامانه) فعال شدن كارفرما و نظارت از طريق سامانه كنترل پروژه  ديبر تولو نظارت  كنترل 8 -4

 طول سال  تكميل فاز   سامانه و بانک جامع اطالعات بازنشستگان و بستن پروژه هایدادنتحويل گرفتن تحويل  8 -3

 موجود انسانی نيروی -. است الزامی ارتباطی و یاشبكه ازيموردن تجهيزات تأمين باشدیم وب تحت چون -  قرارداد انعقاد قوانين رعايت نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 قرارداد نرخ اساس بر مورداستفاده بودجه نشدن سرريز  -(برداربهره اعالمی نيازهای تمامی  شده برآورده) سامانه گرفتن ليتحو  -افزارنرم تست  -افزارمنر تيفيك كنترل: یاستاندارها یاجرا ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 تر از تجارب مفيد بازنشستگان فرهنگيان مندی فزونبهره در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 رچوب / شناسنامه تفصيلي  چا

 شرح عنوان رديف

 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1
ام ای معلمان در سطح ملی و جهانی با مقتضيات الگوی برنامه درسی در نظهای حرفهدرسی تربيت معلم با تأكيد بر كارورزی و انطباق سطح شايستگی ها و باز تنظيم اصول حاكم بر برنامهبازمهندسی سياست  -44

 تربيت و نگهداشت معلمان در آموزش و پرورش  -های جذبهای مناسب برای ارتقای شيوهتعليم و تربيت و طراحی سياست

 انجامدای آنان میسازوكارهايی كه به تقويت هويت حرفه ويژهبه  -ريزی درسی در سطح مدرسهآنان در برنامه مؤثرهای معلمان برای مشاركت ه استقرار سازوكارهای ارتقای توانمندی6/44 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 ريزی درسیای معلمان در حوزه برنامهطراحی و استقرار شبكه ملی اشتراك دانش تخصصی و تجارب حرفه  -49 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

  انسانی منابع تأمين و معلمتيترب زير نظام مربوطه 4

 ريزی و فناوری اطالعاتمركز برنامه ئول در حوزهواحد مس 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 – و فرهنگی پرورشی معاونت ه متوسطه آموزش معاونت ه ابتدايی آموزش معاونت  - رجايی شهيد دبير تربيت دانشگاه ه فرهنگيان دانشگاه ريزی و توسعه منابع هبرنامه معاونت ه وپرورشآموزش عالی شورای

روابط   -مركز استعدادهای درخشان  -گزينش مركزی هيئت دبيرخانه  - استثنايی مدارس سازمان – مجلس و امور حقوقی معاونت  -(وپرورشآموزش مطالعات پژوهشگاه) آموزشی ريزیبرنامه و پژوهش سازمان

 عمومی

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم ه اولمتوسط ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 4 بردارهرهسند نيازهای ب   گردآوری و تدوين نيازها؛ ی آموزشی هاحوزهكالن با  یازسنجينتشكيل جلسات  8 -1

 طول سال 1 سند   معلمان ایشبكه ملی اشتراك دانش تخصصی و تجارب حرفه عقد قرارداد  -  -برگزاری مناقصه  - RFPو  RFQتدوين  8 -2

 طول سال سند 1حداقل  سند   ريسک  -هزينه  -یبندمانزهای:  برنامه (WBSتوليد سامانه ) تحويل  8 -3

 طول سال 444 درصد تكميل سامانه   انكار(مسامانه) فعال شدن كارفرما و نظارت از طريق سامانه كنترل پروژه پي ديبر تولو نظارت  كنترل 8 -4

 طول سال  تكميل فاز   ای معلمانو تجارب حرفهشبكه ملی اشتراك دانش تخصصی  و بستن پروژه هایدادنتحويل گرفتن تحويل  8 -3

 .  است پيمانكار  عهده به انسانی نيروی تأمين و شودمی یسپاربرون پروژه -. است الزامی ارتباطی و یاشبكه ازيموردن تجهيزات تأمين هست وب تحت چون -   قرارداد انعقاد نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 تحويل گرفتن سامانه  -افزارنرم آزمودن  -افزارنرماجرای استاندارهای:  كنترل كيفيت  ي ارزيابي  عملکردهااخصش 10

 ريزی درسی در سطح مدرسهآنان در برنامه مؤثرهای معلمان برای مشاركت ارتقای توانمندی در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 اسنامه تفصيلي  چارچوب / شن

 شرح عنوان رديف

 های نوينكيفيت فرايند تعليم و تربيت با تكيه بر استفاده هوشمندانه از فناوری ه ارتقای40 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
برداری بهينه و هوشمندانه توسط مربيان و مناسب برای بهره سازوكارو ايجاد  آموزشیيت پر كردن شكاف ديجيتالی بين مناطق ه توسعه ضريب نفوذ شبكه ملی اطالعات و ارتباطات )اينترنت( در مدارس با اولو4/40

 آموزان در چارچوب نظام معيار اسالمیدانش

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3
چوب سند توسعه فاوا در المللی در چهارملی و بين  -وپرورش در سطوح استانیی توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزشهاهای استاندارد و استقرار نظام پايش شاخصتدوين مدل  -24

 وپرورشآموزش

 فناوری و تجهيزات  -فضا زير نظام مربوطه 4

 ريزی و فناوری اطالعاتمركز برنامه واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
 یزيربرنامه و پژوهش سازمان   - سالمت و یبدنتيترب  -یفرهنگ و یپرورش  -متوسطه آموزش  -يیابتدا آموزش نيمعاون   -منابع توسعهی و زيربرنامه معاونت  - آموزشی یزيربرنامه و پژوهش سازمان  - ان نوسازی،توسعه و تجهيز مدارسسازم

 و علوم وزارت -وپرورشآموزش یعال یشورا رخانهيدب – كشور از خارج مدارس و المللنيب امور مركز –مجلس امور و یحقوق معاون – ی مردمیهامشاركتی و ردولتيغ مراكز و مدارس زمانسا – يیاستثنا وپرورشآموزش سازمان  - آموزشی

 جمهوری رياست فناوری و علمی معاونت  -آمار مركز  -ارتباطات و اطالعات یفناور وزارت  -یانسان علوم یهادانشگاه و هاپژوهشگاه و یفناور و قاتيتحق

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( يتنوع فعال

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 444 درصد   استانیهای توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات شاخصكنترل و بررسی وضعيت موجود عملكرد  8 -1

 طول سال 444 درصد   یالمللنيبو ملی  یهاشاخصآوری آمار مدارس هوشمند بر اساس كليه جمع 8 -2

 طول سال 444 درصد   در سال قبلهای توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات شاخص یهااندازهارزيابی   8 -3

 طول سال 444 درصد   در سال موجود های توسعه فناوری اطالعات و ارتباطاتشاخصبرآورد استاندارد استانی و ملی  8 -4

 طول سال 444 درصد   فناوری اطالعات مدارس هایشاخصتوليد و توسعه سامانه پايش آمار پيگيری  8 -3

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
 به توجه با هوشمند مدارس یواقع آمار استخراج راستای در پشتيبانی معاونت ریهمكا -...  -ونسكوي  -یالمللنيب  -یمل متفاوت یهاشاخص به توجه با هوشمند مدارس یواقع آمار استخراج جهت یدولت اعتبار الير ارديليم 5

 آمار صحت كنترل  -مرتبط یهافرم ليتكم  -آمار یگردآور یندهايفرا در یررسميغ یروين از استفاده -متفاوت یهاشاخص

 آوری آمار مدارس هوشمند است. كه در بدنه برنامه پيشنهاد شده است.اجرای فرايند جمع  -ارهای نظارتی بر آناين برنامه خود يک برنامه نظارتی است  و از سازو ك ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 توسعه ضريب نفوذ شبكه ملی اطالعات و ارتباطات )اينترنت( در مدارس در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 های نوينكيفيت فرايند تعليم و تربيت با تكيه بر استفاده هوشمندانه از فناوری ه ارتقای40 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
برداری بهينه و هوشمندانه مناسب برای بهره سازوكارو ايجاد  آموزشیبين مناطق ه توسعه ضريب نفوذ شبكه ملی اطالعات و ارتباطات )اينترنت( در مدارس با اولويت پر كردن شكاف ديجيتالی 4/40

 آموزان در چارچوب نظام معيار اسالمیتوسط مربيان و دانش

 های نويناتصال به شبكه ملی اطالعات و استفاده بهينه از فناوریتربيتی و ورزشی با رويكرد   -آموزشیتدوين ضوابط و مستندات فنی برای طراحی فضاهای   -24 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 فناوری و تجهيزات  -فضا زير نظام مربوطه 4

 ريزی و فناوری اطالعاتمركز برنامه واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 و مدارس سازمان – يیاستثنا پرورش و آموزش سازمان   - سالمت و یبدن تيترب  -یفرهنگ و یپرورش  -متوسطه آموزش  -يیابتدا آموزش نيمعاون –برنامه ريزی و توسعه منابع معاونت  - سازمان نوسازی،توسعه و تجهيز مدارس

 پرورش یمل مركز  - آموزشی یزير برنامه و پژوهش سازمان  - پ.آ یعال یشورا رخانهيدب – كشور از خارج مدارس و المللبين امور مركز –مجلس امور و یحقوق معاون –یمردم هایمشاركت توسعه و یردولتيغ مراكز

 استير یفناور و یعلم معاونت –كشور استاندارد یمل سازمان –كشور یپژوهش و یعلم مراكز و هادانشگاه –اطالعات یفناور و ارتباطات وزارت  - كشور بودجه و برنامه سازمان - جوان پژوهان دانش و درخشان یاستعدادها

 مشاور نيمهندس دفاتر – یفناور و قاتيتحق  -علوم وزارت – یجمهور

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 نوآوري(بر خالقيت و  ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 تا آذر 12 استان   كنترل و بررسی عملكرد سال قبل در اجرای الگو سخت افزاری  8 -1

 ماهدی  4 مستند   تدوين الگوی سخت افزاری و هوشمند سازی مدارس و ادارات 8 -2

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 شد خواهد اجرا بازديد برنامه ساالنه  -اعالمی تانداردهایسا و الگوها رعايت ميزان نظر از هااستان كنترل جهت - هااستان به كليه ارسال و ادارات و مدارس سازی هوشمند و افزاری سخت الگوی فايل سازی آماده

 اعالمی هایضرورت و نيازها اساس بر  -مدارس سازی هوشمند و افزاری سخت الگوهای - .ريال ميليون 4444 حدود. است راستا اين در اطالعات فناوری همكاران استانی هایمأموريت معادل آن هزينه و

 اطالعات فناوری معاونت در شاغل متخصص انسانی نيروی  از استفاده با - .پذيرد انجام ستيبایم هماهنگی اين رسمی یهااعالن و جلسات برگزاری طريق از ساالنه لذا. شودمی ارائه  -ستاد آموزشی هایحوزه

 تان در راستای اصالح عملكردتحليل و بازخور به اس  -هااستانارزيابی   -جهت كنترل اجرای استانداردها و الگوهای تعيين شده  هااستاناجرای برنامه بازديد ساالنه از  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 توسعه ضريب نفوذ شبكه ملی اطالعات و ارتباطات )اينترنت( در مدارس در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 های نوينت با تكيه بر استفاده هوشمندانه از فناوریكيفيت فرايند تعليم و تربي ه ارتقای40 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
 برداری بهينه و هوشمندانهمناسب برای بهره سازوكارو ايجاد  آموزشیه توسعه ضريب نفوذ شبكه ملی اطالعات و ارتباطات )اينترنت( در مدارس با اولويت پر كردن شكاف ديجيتالی بين مناطق 4/40

 آموزان در چارچوب نظام معيار اسالمیتوسط مربيان و دانش

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3
نامه ششم توسعه كشور با روزی و مناطق محروم و عشايری و با رعايت عدالت تربيتی تا پايان برها و اتصال كليه مدارس به شبكه ملی اطالعات و اينترانت با اولويت مدارس شبانهتوسعه زيرساخت -22

 ربطذیهای همكاری و مشاركت دستگاه

 فناوری و تجهيزات  -فضا زير نظام مربوطه 4

 ريزی و فناوری اطالعاتمركز برنامه واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 امور و یحقوق معاون – يیاستثنا وپرورشآموزش سازمان   - سالمت و یبدنتيترب  -یفرهنگ و یپرورش  -متوسطه آموزش  -يیابتدا آموزش نياونمع – نابعم توسعهبرنامه ريزی و  معاونت  - سازمان نوسازی،توسعه و تجهيز مدارس

 و زنان امور مركز  -جمهوری رياست فناوری و علمی معاونت  -دولت ئتيه  -دجهوبوبرنامه سازمان  -رانيا ريعشا امور سازمان  - وپرورشآموزش یعال یشورا رخانهيدب – كشور از خارج مدارس و المللنيب امور مركز –مجلس

 كشور مجازی فضای ملی مركز  -ارتباطات و اطالعات یفناور وزارت  -یانسان علوم یهادانشگاه و هاپژوهشگاه و یفناور و قاتيتحق و علوم وزارت  -یجمهور استير نهاد خانواده

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ قهمنط استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( ردسنجه عملک اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 444 درصد   قانون توسعه ششم  69در خصوص اجرای ماده  ICTهمكاری با وزارت  8 -1

 طول سال 444 درصد   در خصوص ميزان افزايش تعداد مدارس  متصل به شبكه هااستاننظارت و ارزيابی سطح فعاليت ساالنه   -كنترل 8 -2

 طول سال 444 درصد   رای نقاط جغرافيايی با شرايط خاص  ارائه راهكارهای اتصال ب 8 -3

 طول سال 94 درصد   اتصال مدارس به شبكه ملی اطالعات و اينترانت 8 -4

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
 در افزارسخت از پشتيبانی گروه - شده ذكر حقوقی الزامات تأمين و اعتبار تخصيص -ارتباطات شبكه به مدرسه 15444 اتصال تجه ريال ميليارد نود - اطالعات فناوری سازمان توسط ششم توسعه قانون 69 ماده یاجرا در الزام

 .دارد عهده بر را امور پيگيری و انجام مسئوليت  -اطالعات فناوری و انسانی منابع ريزیبرنامه مركز اطالعات فناوری معاونت

 مجهز به ابزار فناوری اطالعات هایكالستعداد   -مدارس متصل به شبكه ملی اطالعات يا اينترنت تعداد دي ارزيابي  عملکرهاشاخص 10

 توسعه ضريب نفوذ شبكه ملی اطالعات و ارتباطات )اينترنت( در مدارس در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 مديريت مصارف متناسب با نيازهای كمّی و كيفی نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی   ،بخشی به منابع مالیتخصيص و تنوع  -تأمينه 24 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 يت رسمی عمومیسازی عملكرد مالی نظام تعليم و تربه مديريت بهينه منابع و مصارف و شفاف4/24 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 در سطح كشور ؛ منطقه و مدرسه ريزی مالیگذاری و برنامههای موردنياز سياستسازی دادهبندی و ذخيرههای توليد ؛ طبقهايجاد سامانه  -21 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 و تخصيص منابع مالی تأمين زير نظام مربوطه 4

 ريزی و فناوری اطالعاتركز برنامهم واحد مسئول در حوزه 3

 دارايی و اقتصاد وزارت  - نابعم توسعهبرنامه ريزی و  معاونت و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 تفعالي

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال  درصد   ريزی گذاری و برنامهاستهای موردنياز سيسازی دادهبندی و ذخيرهطبقه یهاسامانهتجهيزاتی اجرای  یهاساختايجاد زير  8 -1

 طول سال  درصد   اموال و ...  - آموزیدانش   -ديگر از جمله منابع انسانی  یهاسامانهالزم برای تبادل اطالعات با  یهاسيسروتهيه وب  8 -2

3- 8 
 قيمت و تعهدی حسابداری رويكرد مدارس با حسابداری  -حسابیذی امور  -بودجه تفريق  -مالی اسناد تنظيم  -مالی اسناد به رسيدگی  -اعتبارات  -شامل: بودجه هاسامانهتوليد و توسعه زير 

ددرص   درگاه پرداخت الكترونيكی مدارس كشور  -درگاه شفاف سازی درآمدهای اختصاصی و عمومی ملی و استانی   -وب تحت يكپارچه حقوق  -یحسابیذ و مالی اتوماسيون  -شده تمام  طول سال  

 طول سال  درصد   كل كشور و ... خزانه -وزارت اقتصاد و دارايی -بانک ملی -و نهادهای اجرايی از جمله بانک مركزی  هادستگاهبرقراری تعامالت الزم با  8 -4

 طول سال  درصد   موزانتا سطح اوليا و دانش آ هاسامانه الزم جهت اجرای یهایسازفرهنگآموزش و  8 -3

 طول سال  درصد   و مدارس (  TSAدرگاه پرداخت الكترونيكی )  یهاسامانهتحت پوشش دادن تمامی فعاليتهای درآمدی وزارت آموزش و پرورش در  8 -6

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

..  و درگاهی و مالی سامانه تكميل و توسعه - یسازفرهنگ و آموزش  - ارتباطی یهاشبكه  - تجهيزاتی یهاساخت زير تأمين جهت پروژه اين اجرای برای -  بيرونی اینهاده و هادستگاه با الزم هایهماهنگی جهت بردار بهره هایحوزه با هماهنگی

 صورتبه مناطق و هااستان برای كامل آموزشی جلسات یبرگزار - پروژه اجرای نياز مورد یاو شبكه افزاری سخت تجهيزات تأمين -اجرايی كرد هزينه در مشاركت و مداخله حدود تعيين - . باشدمی نياز اعتبار ريال 444/444/444/14 به حداقل

 موجود انسانی نيروی -...  و آموزی دانش  - پرسنلی جمله از ديگر یهاسامانه از مالی فرآيند مديريت نياز مورد یهاداده تأمين - ذينفعان تمامی برای ای جزوه و مصور راهنماهای تهيه - حضوری و مجازی

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
نظارتی الكترونيكی اقدام  یهاگزارشمعيار و كنترل گر اقدام و همچنين  تهيه و ارائه  هایشاخصنظارتی نسبت به تنظيم  هایدستگاهو  هاحوزهبا نظر حوزه بهره بردار و يا  توانیم باشدمیبا توجه به اينكه اين سامانه تحت وب كامل 

 نمود 

 سازی عملكرد مالی نظاممديريت بهينه منابع و مصارف و شفاف در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11



                             

 

180 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 و تربيتی در نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی  آموزشیمديريت راهبردی    ،رشناسیه ارتقاء و بهبود مستمر كيفيت نظام كا22 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 ه نهادينه كردن برنامه محوری در سطوح مختلف مديريت نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی4/22 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 (BIها )های فناوری در كنترل پروژه و مديريت   هوشمند برنامهگيری  از ظرفيتسامانه بهرهطراحی و استقرار   -21 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 راهبری و مديريت تربيتی زير نظام مربوطه 4

 مركز برنامه ريزی و فناوری اطالعات واحد مسئول در حوزه 3

 ستادی هایحوزهكليه  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ طقهمن استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( کردسنجه عمل اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 زمان عقد قرارداد  سند قانونی تكميل قرارداد   (BIها )پروژه و مديريت   هوشمند برنامه و تعيين نهايی پيمانكار  -مناقصه  -RFPتدوين   -آوری نيازهاجمع 8 -1

 پايان قرارداد 0 تحويل فازها   (BIها )وژه و مديريت   هوشمند برنامههای فناوری در كنترل پرگيری  از ظرفيتاستقرار سامانه بهره نظارت بر اجرای پروژه 8 -2

 ارديبهشت 14 2 جلسه    ..(  -مدير اجرا  -مدير پروژه  -تعيين تيم اصلی مديريت پروژه) اعضا شامل: از هر حوزه يک نماينده 8 -3

 خرداد 14 1 جلسه    ت پروژهمدير اجرايی و ساير اعضای تيم اصلی مديري  -مدير پروژهwbsتعيين 8 -4

 زمان عقد قرارداد   كالس   توسط پيمانكار(BIها )مديريت   هوشمند برنامهآموزش تيم اصلی مديريت پروژه  8 -3

مهتعداد برنا   ضروری در سطح ملی( یهاطرحو  هابرنامهی) سند تحول كه همان برنامه  ساالنه است و ساير هابرنامهتعريف تمامی  8 -6 دی سنهابرنامهتعداد    پايان قرارداد توسعه 

 پس از عقد قرارداد  تعريف كارتابل   توسط نماينده حوزه  هاآنتعريف كارتابل اعضای هر پروژه/برنامه/طرح و آموزش  8 -7

مدير اجرايی ديتائ   (BI)ها مديريت   هوشمند برنامه /اسناد هر پروژه/برنامه/طرحهاگزارشآوری  روزبهكنترل و نظارت بر  8 -8 هابرنامهبه تعداد    مدير  wbsبر اساس  

 هميشگی تيم اصلی مديريت پروژه تشكيل اتاق مديريت پروژه جهت فعاليت  -سند تحول بنيادين یهاپروژهآموزش كليه منابع انسانی درگير در   -رعايت قوانين و مقررات برون سپاری پروژه)قرارداد( نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 كنترل پروژه  هایشاخصبر اساس  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 نهادينه كردن برنامه محوری در سطوح مختلف مديريت در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 و تربيتی در نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی آموزشیمديريت راهبردی   ،ه ارتقاء و بهبود مستمر كيفيت نظام كارشناسی22 ه برنامههدف عملياتي مربوط ب 1

 متناسب با مديريت كارآمد و اثربخش ،ه اصالح ساختار اجرايی و كاهش تعداد واحدهای اداری5/22 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 های غيرضروریگریوپرورش و كاهش تصدیطراحی و استقرار  نظام جامع دولت الكترونيک  در آموزش -25 (130811وسعه ابالغي بخشنامه )ششم تبرنامه   3

 راهبری و مديريت تربيتی زير نظام مربوطه 4

 مركز برنامه ريزی و فناوری اطالعات واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
 وزارت  - اطالعات وزارت  -كشور وزارت  -یاسالم یجمهور یانتظام یروين  -كشور آموزش سنجش سازمان  -كشور احوال ثبت سازمان - پرورش و آموزش وزارت یستاد یاهحوزه هيكل

 رانيا آمار مركز  -یفناور و قاتيتحق  -علوم

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم سطه اولمتو ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       
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 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 54 درصد   مرتبط خدمات همراه افزار نرم توسعه و  - یمال و انسانی منابع وب تحت يكپارچه سامانه كامل اندازی راه و سعهتو 8 -1

 طول سال 54 درصد   ی(دستگاه نيب استعالمات برنامه شيپ) یآموزدانش یهاسامانه و  یاطالعات یهابانک یساز كپارچهي 8 -2

 طول سال 04 درصد   وب تحت كارنامه صدور و آموزاندانش نمرات ثبت سناد در خصوص سامانه توسعه 8 -3

 طول سال 444 درصد   (G2Cخدمات دولت الكترونيک) بخش  سناد یهاسامانه توسعه 8 -4

 طول سال خدمت 2 تعداد   GSB قيطر از  هادستگاه ريسا استعالمات انجام 8 -3

 طول سال 444 درصد   الكترونيک بر اساس بخشنامه رياست جمهوری متخد زيم استقرارتكميل  8 -6

 طول سال مورد 44 تعداد   دولت یهاحساب به کيالكترون یهاپرداخت یريفراگ 8 -7

 طول سال 4444 تعداد   یاشبكه پرورش و آموزش و هوشمند  كالس توسعه 8 -8

 طول سال 444 درصد   قانون توسعه ششم 69در خصوص اجرای ماده  ICT همكاری با وزارت 8 -2

 طول سال 2 تعداد   (G2Eيا  G2Cخدمت) 2الكترونيكی نمودن كامل  8 -10



                             

 

182 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 

 

 

8 

خدمات در ماه    -ستادی تابعه هایسازمان و هاحوزه تمامی اطالعات فناوری زاتيتجه توسعه و  -یدارنگه  -ريتعم 8 -11  طول سال 644 

 طول سال 444 درصد   و دولت الكترونيک  -مركز داده    -شبكه تجهيزات زير ساختی توسعه و  -یدارنگه  -یبانيپشت 8 -12

 طول سال 444 درصد   زيرساختی شبكه شاد) شبكه اجتماعی دانش آموزان( توسعه و  -یدارنگه  -یبانيپشت 8 -13

 طول سال ستادی+استانی 11   و شبكه  -ارتقا امنيت حوزه زيرساخت 8 -14

 طول سال 2 پورتال   اداری و آموزشی وزارت آموزش و پرورش و توسعه خدمات الكترونيک یپورتال ها توسعه و  -یدارنگه  -یبانيپشت 8 -13

 تابستان -بهار 444 درصد   G2C خدمات (Business Plan)كار و كسب طرح مستند نيتدو 8 -16

 زمستان -پاييز  4 خدمت   G2C خدمات( Business Plan)كار و كسب طرح توسعه و اجرا 8 -17

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 و رييتغ  - ازين مورد  یامنطقه  -یمحل  -یعلم یاستانداردها نييتع  -مرتبط یدست فرا یهادستورالعمل و  -مقررات  -نيقوان یتمام تيرعا  - پرورش و آموزش وزارت یهادستورالعمل یتمام تيرعا

 راه ازين مورد یساخت ريز زاتيتجه)  اطالعات یتكنولوژ ابزار هيته كه نكته نيا به توجه با - G2C خدمات (Business Plan)كار و كسب طرح  با راستا هم یسازمان فرا یقانون مستندات نيتدو

 یاقتصاد یپارامترها از متأثر زين مانكارانيپ توسط ازين مورد  یهاسامانه یبانيپشت و توسعه  -ديتول نهيهز نيهمچن. رددا دالر نرخ با ميمستق رابطه(   مدارس یساز هوشمند و  -کيالكترون دولت یانداز

 از یاعظم بخش  -G2C خدمات (Business Plan)كار و كسب طرح شدن يیاجرا صورت در ضمن در   -  .ستين مقدور برآورد  لذا دارند نوسان اريبس پارامترها نيا حاضر حال در و است

 مانند رانيا در افزار نرم توسعه یهاسکير  كنترل ويسنار   -  شد خواهد خودكفا و تأمين پرورش و آموزش وزارت ارتباطات و اطالعات یفناور یهاطرح و ندهايفرا هيكل ازين مورد یمال منابع

 مانكارانيپ  -كارفرما نيعامل توسط پروژه یاجرا كنترل جهت   -  گرفت بكار و نوشت از اجرا قبل ديبا را..  و  -نكارانمايپ پروژه تيريدر مد ضعف  -ارشد تيريمد تعهد  -كاربران  -هایازمندين

 از  - باشد قراردادها و RFP طبق و موقعبه پروژه فاز هر یهایدادن ليتحو  - باشند آن كاربران نيناظر و كارفرما ندگانينما و نموده كنترل را هاپروژه  -وب تحت یافزارها نرم از استفاده با ديبا

 بردار بهره نفعانیذ  هاسامانه یكاربر دانش یآور روزبه  -اطالعات یفناور حوزه در شاغل یانسان یروين دانش یروزآوربه  - شود استفاده  - است پروژه نوع با مرتبط هاآن تخصص كه یفن نيناظر

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
ها خدمات پشتيبانی سيستمميانگين تعداد   -GSBتعداد استعالمات اضافه شده بر بستر   -تعداد خدمات الكترونيک توسعه يافته  -تعداد كالس هوشمند  -يكپارچه یهاسامانه یهاپروژهرفت درصد پيش

 در ماه

 مديريت كارآمد و اثربخش در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 و تربيتی در نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی آموزشیمديريت راهبردی  ،ه ارتقاء و بهبود مستمر كيفيت نظام كارشناسی22 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 ای برای منابع انسانیه حرفه ه طراحی و اجرای الگوی بالندگی شغلی1/22 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 ای و ارتقای شغلیهای مديريت حرفهانتصاب افراد شايسته به پستارتقا و   ،با تأكيد بر انتخاب  ،منابع انسانیای تدوين و استقرار نظام جامع شايستگی و توسعه حرفه ،طراحی -26 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 انسانی منابع تأمين و معلمتيترب طهزير نظام مربو 4

 مركز برنامه ريزی و فناوری اطالعات واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 یزيربرنامه و پژوهش سازمان ه متوسطه آموزش عاونتم ه ابتدايی آموزش معاونت  - رجايی شهيد دبير تربيت دانشگاه ه فرهنگيان دانشگاه ه برنامه ريزی و توسعه منابع معاونت ه وپرورشآموزش عالی شورای

 مجلس -یبدنتيترب معاونت  -فرهنگی و پرورشی معاونت – عملكرد ارزيابی كل اداره  - استثنايی مدارس سازمان – مجلس امور و حقوقی معاونت  -(وپرورشآموزش مطالعات پژوهشگاه) آموزشی

 هادانشگاه و هاپژوهشگاه و یفناور و قاتيتحق و علوم وزارت  -یجمهور استير نهاد خانواده و زنان امور مركز  -جمهوری رياست فناوری و علمی ونتمعا  -وبودجهبرنامه سازمان -اسالمی شورای

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 4 پروژه   یاحرفهطراحی و تدوين سند نظام جامع شايستگی مديران  8 -1

 طول سال 4 پروژه   استان( 5آزمايشی در ) یاحرفهاستقرار نظام جامع شايستگی مديران  8 -2

 طول سال 244 نفر ساعت   ی منابع انسانیاحرفهارزيابی نظام جامع شايستگی و توسعه  8 -3

 طول سال 244 نفر ساعت   ستادی همكاری با حضور نمايندگان واحدهای احرفهكارگروه تخصصی نظام جامع شايستگی مديران  تشكيل 8 -4

 طول سال 4 پروژه   ی موجودهابخشنامهقوانين و   -كارشناسی اسناد باالدستی بررسی 8 -3

 طول سال 54 نفر ساعت   ی اجرايی كارگروه تخصصیبندزمانبرنامه  تهيه 8 -6

 طول سال 4 پروژه   ی احرفهيران ی مفهومی و عملياتی نظام جامع شايستگی مدهامدلو تدوين  تهيه 8 -7

 طول سال 454 نفر ساعت   هااستانخبره در سطح حوزه ستادی و  و كارشناسان نظرانصاحبنظرات و پيشنهادهای  كسب 8 -8

 طول سال 444 نفر ساعت   وپرورشآموزشی در شورای عالی احرفهنظام جامع شايستگی مديران  تصويب 8 -2

 طول سال 444 نفر ساعت   یاحرفهاجرايی نظام جامع شايستگی مديران  العملدستور تهيه 8 -10
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 طول سال 4 پروژه   استان( 5) هدفی هااستاننظام جامع در ادارات كل  آزمونهاستقرار  8 -11

 طول سال 4 پروژه   منابع انسانیای هتدوين و استقرار نظام جامع شايستگی و توسعه حرف  -ی ارزيابی برنامه طراحیهاشاخصو تدوين  طراحی 8 -12

 طول سال 244 نفر ساعت   منابع انسانیای تدوين و استقرار نظام جامع شايستگی و توسعه حرفه  -ی هدف طراحیهااستاندر  اجراشدهارزيابی برنامه  8 -13

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
 ميليارد ريال معادل 44برابر  استقرار و ارزيابی  -تدوين  -هزينه طراحی -ی سازمان اداری و استخدامی كشورهابخشنامهی اجرايی وزارت متبوع و هانامهنيآئو  رالعملدستو  -مطابق با اسناد باالدستی

 .هستتعداد نيروی انسانی متغير  آزمونه یهااستانمتناسب با   -ی هدف و مناطق تابعه هااستانكارگروه اجرايی ستادی و ادارات كل  - يک ميليارد تومان

 سازمان اداری و استخدامی كشور آموزشیی هادورهمطابق با دستورالعمل نظارت و ارزشيابی   -اسناد مصوب نظام  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 نیای منابع انسابالندگی شغلی ه حرفه در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 های نوينكيفيت فرايند تعليم و تربيت با تكيه بر استفاده هوشمندانه از فناوری ه ارتقای40 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
برنامه درسی ملی)با تأكيد بر استفاده از  بر اساسهای درسی آموزان و مدارس با مشاركت بخش دولتی و غيردولتی و الكترونيكی كردن محتوای كتابياز دانشمحتوای الكترونيكی متناسب با ن یريكارگبهه توليد و 2/40

 ای(تا پايان برنامه پنجم توسعه كشورظرفيت چند رسانه

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3
ی آموزشی و تربيتی هابرنامهمجازی در  هایآموزشو استفاده از ظرفيت ) شاد(یموزشبكه آموزش دانش آای های آموزشی و تربيتی با مشاركت بخش غيردولتی)=طراحی و استقرار زير ساخت توليد چندرسانه  -20

 ( )شاد( ياريگر مديران و معلمان مدارس در ارائه خدمات آموزشي و تربيتي / شبكه آموزشي دانش آموزان ) بسته تحولي گيری از شبكه ملی فناوری اطالعات(با بهره آموزاندانش 

 برنامه درسی زير نظام مربوطه 4

 ی و فناوری اطالعاتزيربرنامهمركز  واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
مركز هماهنگی حوزه  –ی آموزشی زيربرنامهسازمان پژوهش و   -ی و سالمتبدنتيتربمعاونت   -معاونت پرورشی و فرهنگی  -دايیمعاونت آموزش ابت  -معاونت آموزش متوسطه  -و توسعه منابع یزيربرنامهمعاونت 

  مايصداوس  -ی داخلیهارساناميپ  -صنعتی شريف دانشگاه   -معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری  -وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات–عمومی و روابط یرساناطالع مركز  -وزارتی

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرامان ز هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 فروردين rfp 4    ) شاد(یموزشبكه آموزش دانش آطراحی و استقرار زير ساخت  rfp  تهيه 8 -1

 90اسفند  6 رار دادق   ) شاد(یموزشبكه آموزش دانش آجهت  و دانشگاه صنعتی شريف هارسانپيام   -عقد قرار داد با همراه اول 8 -2

 فروردين 444 درصد   ) شاد(یموزشبكه آموزش دانش آ با تفاهم نامه با وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تاسنتريد هاساختو تجهيز زير  تأمين 8 -3

 فروردين 1 دستورالعمل   ) شاد(یموزشبكه آموزش دانش آ تربيتی  -تدوين  دستورالعمل اجرايی آموزشی 8 -4

 بهشتيارد  -فروردين  4 شبكه   ) شاد(یموزشبكه آموزش دانش آراه اندازی و توليد  8 -3

 فروردين 1 داشبورد  مديريتی   ) شاد(یموزشبكه آموزش دانش آ آموزشی و تربيتی هایمعاونتمديريتی ويژه  یداشبوردهاايجاد  8 -6

 طول سال 4 شبكه   ) شاد(یموزشبكه آموزش دانش آراه اندازی  8 -7

 نيروی انسانی موجود از ستاد تا مدرسه -مالی و امنيتی و اطمينان از ايزوله بودن اپليكيشن های فعال –حقوقی  مسائلبا رعايت  هانامهعقد تفاهم   -منابع مالی   تأمين نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 ز نظرسنجی و مقبوليت برنامه در مدارسنتايج حاصل ا ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 های درسیالكترونيكی كردن محتوای كتاب  -آموزان و مدارس محتوای الكترونيكی متناسب با نياز دانش یريكارگبه در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 های يادگيری در فرايند تعليم و تربيت رسمی عمومی بخشی به محيطتنوع  -6 وط به برنامههدف عملياتي مرب 1

 رتباطات(شبكه ملی اطالعات و ا  -آزمايشگاه و كارگاه  -سازی واحد اطالعات و منابع آموزش و پرورش در سطح مدرسه )از قبيل كتابخانهتوسعه و غنی  -ه ايجاد 4/6 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 اتصال منابع اطالعاتی به يكديگر و اتصال كليه مدارس به شبكه اينترانت   ،های الزم برای واحد اطالعاتها و زيرساختايجاد و فراهم نمودن سامانه  -20 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 فناوری و تجهيزات  -فضا زير نظام مربوطه 4

 ريزی و فناوری اطالعاتمركز برنامه حوزهواحد مسئول در  3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
  -یفرهنگ و یپرورش  -متوسطه آموزش  -يیابتدا آموزش نيمعاون  -یمردم یهامشاركت توسعه و یردولتيغ مراكز و مدارس سازمان  -نابعم توسعه ريزی و برنامه معاونت – آموزشی یزيربرنامه و پژوهش سازمان  - سازمان نوسازی،توسعه و تجهيز مدارس

 و برنامه سازمان  - جوان پژوهان دانش و درخشان یاستعدادها پرورش یمل سازمان - پ.آ یعال یشورا رخانهيدب – كشور از خارج مدارس و المللبين امور مركز –مجلس امور و یحقوق معاون  – يیاستثنا پرورش و آموزش سازمان   - سالمت و یبدن تيترب

 یجمهور استير یفناور و یعلم معاونت – اطالعات یفناور و ارتباطات وزارت –كشور بودجه

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأك ي  ذيل برنامه  باهاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 4 سند نياز   های آموزشیكتابخانه معاونت توليد سامانهی آموزشی هاحوزهی كالن با ازسنجينتشكيل جلسات  8 -1

 طول سال 1 سند    اتصال كليه مدارس به شبكه اينترانت عقد قرارداد  -  -برگزاری مناقصه  - RFPو  RFQتدوين  8 -2

 طول سال 1 سند   اتصال كليه مدارس به شبكه اينترانت(  ريسک  -هزينه  -یبندزمانهای:  برنامه WBSتوليد سامانه ) تحويل  8 -3

 طول سال 444 درصد تكميل سامانه    دن كارفرما و نظارت از طريق سامانه كنترل پروژه پيمانكار(سامانه) فعال ش ديبر تولو نظارت  كنترل 8 -4

 طول سال  تكميل فاز    اتصال كليه مدارس به شبكه اينترانت و بستن پروژه هایدادنتحويل گرفتن تحويل  8 -3

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 هایسامانه توليد جهت اعتبار تخصيص و تأمين - مناقصات برگزاری قانون رعايت - مجازی هایآزمايشگاه  -هاكتابخانه از استفاده  خصوص در غيردولتی و دولتی مؤسسات و نهادها ساير با نامه تفاهم - پيمانكار توسط توليدی هایسامانه تیامني مجوزهای اخذ

 آموزشی هایحوزه توسط  بعداً بايد نيازها اين و  است نيازها كامل شناخت نيازمند  - مرتبط افزارهای نرم هزينه برآورد  اينكه به توجه با( است بردار بهره انتظارات به وابسته نياز مورد اعتبار ميزان)  نياز مورد هایختزيرسا و( كارگاه  -آزمايشگاه  -كتابخانه)

 نيروی انسانی بر عهده پيمانكاران برنده مناقصات است. تأمين -مذكور هایسامانه انپيمانكار با قرارداد انعقاد  -  فناوری معاونت شده تدوين های RFPاساس بر مناقصه برگزاری - شود اعالم  نياز گردآوری های مكانيزم طريق از پرورشی و

 سرريز نشدن بودجه مورداستفاده بر اساس نرخ قرارداد  -بردار(تحويل گرفتن سامانه) برآورده شده  تمامی نيازهای اعالمی بهره  -افزارتست نرم  -افزاراجرای استاندارهای: كنترل كيفيت نرم ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 سازی واحد اطالعات و منابع آموزش و پرورش در سطح مدرسهتوسعه و غنی در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 ه تفصيلي  چارچوب / شناسنام

 شرح عنوان رديف

 ای منابع انسانی با تأكيد بر نقش الگويی و جايگاه معلمه ارتقاء منزلت اجتماعی و جايگاه حرفه44 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
بندی( علمی و تربيتی معلمان و تقويت انگيزه ارتقاء شغلی در آنان براساس زيابی و ارتقای مرتبه )نظام رتبههای ارای، تعيين مالكهای عمومی، تخصصی و حرفهاستقرار نظام سنجش صالحيت -2/44

 نظام معيار اسالمی

 ای معلمانهای حرفهخدمت، با رويكرد توانمندسازی و ارتقای شايستگیای و ارزشيابی مستمر معلمان، حداقل سه دوره در طول های تخصصی و حرفهای صالحيتسنجش دوره  -29 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 معلم و تأمين منابع انسانیتربيت زير نظام مربوطه 4

 اداره برنامه ريزی سنجش صالحيت های حرفه ای منابع انسانی -اداره كل امور اداری و تشكيالت واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
 استعدادهای پرورش ملی مركز -وزارتی حوزه و ارتباطات امورهماهنگی، مركز -سالمت و بدنی¬تربيت معاونت -فرهنگی و پرورشی معاونت -متوسطه آموزش معاونت -ابتدايی آموزش معاونت

 ريزی و فناوری اطالعاتمركز برنامه -حراست -اتشكاي به پاسخگويی و عملكرد ارزيابی كل اداره -آموزشی كيفيت پايش و سنجش مركز -جوان پژوهان¬دانش و درخشان

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( يتنوع فعال

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 444 درصد   (بندیرتبه نظام)معلمان  یاحرفهعمومی و  یهاصالحيت  جامع نظام یطراح 8 -1

 ل سالطو 444 درصد   معلمان  یاحرفهعمومی و  یهاصالحيت  جامع نظام استقرار 8 -2

 طول سال 444 درصد   هر ده سال  معلمان یاحرفه یهاصالحيت  مستمر یازسنجين یالگو یطراح 8 -3

 طول سال 444 درصد   ان حرفه ای معلم انتخاب و جذب شناسايی، زمينه نمودن فراهم 8 -4

444 درصد   و حرفه ای  افتهيتوسعه معلمان اطالعاتی بانک یروزآوربه و تكميل 8 -3  طول سال 

  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 سنجش انجام ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 اسالمی تقويت انگيزه ارتقاء شغلی در معلمان براساس نظام معيار -معلمان   ایهای عمومی، تخصصی و حرفهسنجش صالحيت در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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 معاونت 

 حقوقي و امور مجلس
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حقوقي و امور مجلسمعاونت  هايبرنامهعناوين    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (130811عنوان برنامه      )ابالغي بخشنامه  رديف
 سطح اجرا/نفوذ

 مدرسه منطقه استان ستاد

  * * * برای مبارزه با فساد مالی و افزونه جويی طراحی سازوكارهای الزم  1

  * * * قضايی و صنفی از معلمان  -های حقوقیوكارهای قانونی ارتقای امنيت شغلی و توسعه حمايتطراحی  ساز 2

3 
 ،شورای توسعه مديريت و سرمايه انسانی  ،ويژه؛ شورای حقوق و دستمزدگذار بهپرورش در شوراها و نهادهای سياستوسازی برای حضور مؤثر و عضويت مديران ارشد آموزشظرفيت

 تا پايان برنامه ششم توسعه ربطذیهای توسعه كشور و كميسيون معين شورای عالی انقالب فرهنگی با هماهنگی مراجع ستاد برنامه ،ن فرهنگی مجمع تشخيص مصلحت نظامكميسيو
* *   
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 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 ی و كيفی نظام تعليم و تربيت رسمی عمومیيريت مصارف متناسب با نيازهای كممد  -بخشی به منابع مالیتخصيص و تنوع  -نتأميه 24 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 سازی عملكرد مالی نظام تعليم و تربيت رسمی عمومیه مديريت بهينه منابع و مصارف و شفاف4/24 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 برای مبارزه با فساد مالی و افزونه جويی طراحی سازوكارهای الزم  -4 (130811ي بخشنامه )ششم توسعه ابالغبرنامه   3

 و تخصيص منابع مالی تأمين زير نظام مربوطه 4

 معاونت حقوقی و امور مجلس واحد مسئول در حوزه 3

 ارزيابی عملكرد  -نت  برنامه ريزی و توسعه منابع  معاو  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 11 نيازسنجی   بدوی سراسر كشور یهائتيهبررسی و گزينش افراد معرفی شده  منظوربهو راه اندازی كميته انتصابات  هائتيهنيازسنجی  8 -1

 طول سال به تعداد نياز ماستعال   شركت در آزمون و ... )انجام اقدامات اصلی (–مصاحبه –استعالمات  8 -2

 طول سال  454444 تعداد پرونده    موجود در بايگانی  و آماده سازی جهت اسكن و ثبت در سامانه و بانک اطالعاتی هاپروندهپااليش اسناد و  8 -3

 طول سال 14 نفر ساعت   بدوی و تجديد نظر یهائتيهی اعضای ی ضمن خدمت متناسب با قانون رسيدگی به تخلفات اداری براهادوره یو برگزارآموزش نيروی انسانی  8 -4

 طول سال 4 بستر اينترنت    با ستاد جهت تبادل اطالعات هااستانو كنفرانس و ارتباط ئديايجاد فضای مجازی مناسب از طريق داير نمودن بستر اينترنت جهت و 8 -3

 طول سال 4 كارگروه   ل حقوقیئدر خصوص مسا هاتاناسايجاد كارگروه پاسخ به استعالمات واصله از  8 -6

 طول سال  1444 پرونده   و توليد و راه اندازی هادادهتجميع و تبديل  – RFQ ،RFB نيو تدوو آناليز برنامه  ندهايفرامستندات و مطالعه و شناخت  آوریجمع 8 -7

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
بر اساس  -  هيئتدعوت به مصاحبه حضوری و شركت در آزمون و انجام استعالمات الزم برای عضويت در   - هائتيهاعالم نياز  عضو جديد از سوی  استان و معرفی فرد مورد نظر به دفتر هماهنگی  - 99اعتبارات مصوب پيش بينی شده در قانون بودجه  موقعبهصيص و تخ تأمين

 نرم افزاری  (  -تهيه تجهيزات الزم ) سخت افزاری     -نيروی انسانی مجرب برای آموزش   تأمين  -آموزش پرسنل جهت اسكن و ذخيره سازی اطالعات در سامانه   -داری دارای شرايط عمومی و اختصاصی باشد. قانون رسيدگی به تخلفات ا

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
در سامانه  و مقايسه موجودی پايان هر ماه و مقايسه با خروجی  هاآنو ثبت  یرأاز زمان ورود  تا صدور  هائتيهجاری در  یهاپروندهتعداد   -صدور گواهی ضمن خدمت  -بر اساس تقويم زمانی برنامه را نظارت  -سراسر كشور بدوی و تجديدنظر یهائتيهتكميل بودن اعضای 

 هيئتثبت شده در سامانه در هر 

 مديريت بهينه منابع  - سازی عملكردشفاف در تحقق راهکار سند تحول رنامه ب مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1
اجتماعی و ،فرهنگی ،نهاد مولدسرمايه انسانی عنوانبهاجتماعی در سطح محلی و ملی  ،فرهنگی ،نیهای ديكشور در عرصه در رشد و تعالی آموزانو دانش و معلمان و مدرسهافزايش مشاركت نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی   -0

 معنوی

 ه ايجاد سازوكارهای الزم برای تقويت جايگاه و منزلت فرهنگی و اجتماعی معلمان 2/0 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 قضايی و صنفی از معلمان  ،های حقوقیحی  سازوكارهای قانونی ارتقای امنيت شغلی و توسعه حمايتطرا  -2 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 منابع انسانی تأمينمعلم و تربيت زير نظام مربوطه 4

  حقوقیمعاونت حقوقی و امور مجلس/دفتر  واحد مسئول در حوزه 3

 ابع  معاونت  برنامه ريزی و توسعه من و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي اه()فصل /م

 طول سال 4 كارگروه   ل حقوقیئدر خصوص مسا هااستانايجاد كارگروه پاسخ به استعالمات واصله از  8 -1

 طول سال 1444 مشاوره    (مشاوره حقوقی و حمايت قضايی از فرهنگيان)مشاوره حقوقی و حمايت قضايی 8 -2

 طول سال 144 تعداد    تعقيب دعاوی و دفاع از حقوق آموزش و پرورشطرح و  8 -3

 طول سال 154 ميليون تومان   (وصول خسارت از مستنكفين خدمت) وصول خسارت 8 -4

 طول سال 1444 سند   (مستندسازی اراضی و امالك آموزش و پرورش)اخذ سند مالكيت  8 -3

 طول سال 4054 تعداد   شآموزش و پروروزارت دفاع از حقوق  8 -6

 طول سال  بررسی    ارزيابي، پااليش و تنقيح قوانين و مقررات() بسته تحولي قراردادها و تنقيح قوانين  -بررسی و اظهار نظر حقوقی در خصوص استعالمات  8 -7

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت و  ضوابط اجرايی بودجه  69ماده   - قانون استخدام كشوری 44ماده   -  قانون ديوان محاسبات  426ماده   - قانون متعهدين خدمت  5و  1اده م  - قانون مديريت خدمات كشوری 00ماده 

   وپرورشآموزشجهت مستند سازی امالك  99اعتبارات مصوب پيش بينی شده در قانون بودجه  عموقبهو تخصيص  تأمين قانون ديوان عدالت اداری  -    قانون آيين دادرسی مدنی 12ماده   -ساالنه 

 روحه در طول يک سال)اقتضائی(تعداد پرونده ارجاعی و مط -اعتبار( تأمينتعداد اسناد مالكيت اخذ شده)منوط به -مستنكف( باوجودميزان وصول خسارت )  -تعدادمتقاضی مشاوره حقوقی )اقتضائی( ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 تقويت جايگاه و منزلت فرهنگی و اجتماعی معلمان در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1
عنوان نهاد مولد اجتماعی در سطح محلی و ملی به  ،فرهنگی ،ی دينیهاعرصهآموزان در رشد و تعالی كشور در و معلمان و دانش افزايش مشاركت نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی و مدرسه  -0

 اجتماعی و معنوی ،فرهنگی  ،سرمايه انسانی

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
عنوان يكی از اركان تعالی و پيشرفت فرادستی به سازميتصمو  گذاراستيسنظام تعليم و تربيت رسمی عمومی در نهادهای مسئولين  مؤثرفراهم آوردن سازوكارهای قانونی برای حضور فعال و   -1/0

 و پايدار كشور جانبههمه

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3
كميسيون  ،شورای توسعه مديريت و سرمايه انسانی ،ويژه؛ شورای حقوق و دستمزدگذار بهادهای سياستپرورش در شوراها و نهوسازی برای حضور مؤثر و عضويت مديران ارشد آموزشظرفيت  -1

 تا پايان برنامه ششم توسعه ربطذیهای توسعه كشور و كميسيون معين شورای عالی انقالب فرهنگی با هماهنگی مراجع ستاد برنامه ،فرهنگی مجمع تشخيص مصلحت نظام

 مديريت و راهبری تربيتی زير نظام مربوطه 4

 دفتر امور مجلس  –معاونت حقوقی و امور مجلس  واحد مسئول در حوزه 3

 دفتر حقوقی امالك و حمايت قضايی  /مركز امور هماهنگی ارتباطات و حوزه وزارتی   و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* *        

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال مستمر تعامل   قانونی مجلس شورای اسالمی یهاتيظرفمايندگان مجلس شورای اسالمی جهت استفاده از با ن مؤثر تعامل 8 -1

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 نهادهایپيش بينی تمهيدات الزم در خصوص اجرای مطلوب تعامل با اجرايی :  -و لوايح مورد توجه وزارت  هاطرحو رفع موانع حقوقی در خصوص  لوايحو  هاطرححقوقی : اعالم نظر در خصوص 

/ص مورخ 414/م/2511شماره  دستورالعملتوجه به  -و مراكز و مديران كل ستادی و استانی  هاسازمانروسای   -نيروی انسانی : استفاده از پتانسيل كليه معاونين - هاآن ظرفيتتصميم ساز و استفاده از 

 ع ساماندهی و هماهنگی امور مربوط به نمايندگان محترم مجلس شورای اسالمیبا موضو 29/1/90

 ش اعتبارات در بودجهتصويب قوانين مورد نياز آموزش و پرورش و افزاي  -و تذكرات سؤاالتتعداد   -حضوری وزير محترم در تعامل با نمايندگان  مالقات  -تعداد مكاتبات نمايندگان و ساير نهادها  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 گذارپرورش در شوراها و نهادهای سياستوحضور مؤثر و عضويت مديران ارشد آموزش در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 

 

 

 

  سازمان

 استثنائي وپرورشآموزش
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 استثنائي وپرورشآموزشسازمان  هايبرنامهعناوين  

 

 (130811)ابالغي بخشنامه     عنوان برنامه   رديف
 سطح اجرا/نفوذ

 مدرسه منطقه استان ستاد

 * * * * آموزانهای جنسيتی و سنی دانشتربيتی و ورزشی با نيازهای ويژه و تفاوت  -ساخت و تجهيز فضاهای آموزشی  ،طراحی 1

 *  * * آموزانهای فردی دانشعاليق و تفاوت  ،های متنوع يادگيری و متناسب با نيازهاها و امكانات و خلق فرصتتبرداری از ظرفيهدايت و بهره ،توانمندسازی مديران و معلمان در شناسايی 2

 *  * * آموزان با نيازهای ويژه يادگيری مبتنی بر برنامه درسی ملینوآموزان و دانش یبخشتوانهای يادگيری و توليد بسته 3

 *  * * بر اساس اسناد تحولی و برنامه درسی ملی یدبستانشيپتربيتی دوره  آموزشی یهاتيفعالبازنگری برنامه درسی و  4

 *  * * ايجاد شبكه جامع آموزش خانواده در بستر فناوری اطالعات و رسانه با محوريت انجمن اوليا و مربيان 3

6 
بهسازی خدمات  ،های خانوادهها و مهارتتعيين سطح توانايی ،هادهای تخصصی كشور)نيازسنجی جامعتوسعه و ارتقای كيفيت خدمات مراكز راهنمايی و مشاوره خانواده با مشاركت ن

 *  * * ( زاپذير و آسيبهای آسيبمشاوره در خانواده

 *  * * آموزانی دانشگانه تربيتی برای كشف استعدادهاهای ششابتدايی و متوسطه در ساحت  -دبستانیتدوين برنامه جامع استعداديابی در دوره پيش 7

 *  * * آموزان و اوليای آنان با همكاری ساير عوامل سهيم و مؤثرهای تشويقی و تنبيهی برای دانشنامه تحقق پوشش كامل تحصيلی دوره آموزش عمومی و اتخاذ سياستتدوين نظام 8

 *  * * گی تحصيلی نوآموزان بدو ورود به دبستان در مناطق محروم و مرزیمنابع مالی  سنجش سالمت جسمانی و آماد تأمينبازنگری و اصالح سازوكارهای  2

 *  * * علمی پژوهشی معلمان یهاانجمنتوسعه  10



                             

 

123 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 فرهنگی و جغرافيايی  ،زان و اقتضائات فرهنگ اسالمی ه ايرانی و شرايط اقليمیآموها و نيازهای دانشسازی فضاهای تربيتی با ويژگیه ايجاد و متناسب41 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
نی و عفاف و پوشش و رعايت فرهنگ ايما یسازنهينهادآموزان با تأكيد بر فراهم آوردن الزامات های جنسيتی دانشو تربيتی با نيازهای ويژه و تفاوت آموزشی ،سازی فضاهای فيزيكیه متناسب2/41

 در محيط تيمحرماحكام 

 ) بسته تحولي (آموزانهای جنسيتی و سنی دانشتربيتی و ورزشی با نيازهای ويژه و تفاوت  -ساخت و تجهيز فضاهای آموزشی ،طراحی  -4 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه   برنامه  3

 ناوریتأمين فضا،تجهيزات و ف زير نظام مربوطه 4

 استثنايی وپرورشآموزشسازمان  واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
 سازمانو  وپرورشآموزشوزارت  آموزشی هایمعاونت  -   هااستاناستثنايی  وپرورشآموزش و اداراتاداره كل توسعه مديريت و پشتيبانی   -سازمان   یبخشتوانو  آموزشی یزيربرنامهمعاونت 

  سازمدرسه: خيرين یسازمانبرون   - نوسازی،توسعه و تجهيز مدارس

 سطح اجرا 7
 ياحرفهدوم متوسطه  دوم متوسطه ياحرفهاول متوسطه پيش  اول متوسطه ابتدايي  يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * * * * * * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 ر خالقيت و نوآوري(ب ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 12 واحد *  تلفيقی و فراگير انآموزدانشمدرسه انطباقی پذيرا ) الگو (  8 -1

 طول سال 12 حدوا *  ان با اختالل طيف اتيسمآموزدانشمدرسه انطباقی  8 -2

 طول سال 44444 آموزدانش *  يیافزاتواننهضت مشاركتی  8 -3

 و محتوا و آموزش نيروی انسانی برای مدارس الگو آموزشیفضای  یسازمناسب یهاشاخصتدوين  -مدارس طيف اتيسم  یسازمناسب یهاشاخصتدوين  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
 آموزشیسياهه ارزيابی تجهيزات  -و تجهيزات مدارس اتيسم آموزشیسياهه ارزيابی فضای  -ويژه و تخصصی مدارس پذيرای آموزش تلفيقی و فراگير هایآموزشو  آموزشیسياهه ارزيابی فضای 

 تجهيزات كنندهافتيدری  و ورزشی از مدارس بخشتوان  -

 ان با نيازهای ويژهآموزدانش هایيژگیوفضاهای تربيتی با  یسازمتناسب در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

  هاآنراستای شكوفايی استعدادهای آموزان در نيازها و عاليق دانش  ،های تربيتی متناسب با مصالح جامعهو فرصت آموزشیبخشی در ارائه خدمات ه تنوع46 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 آموزانگويی به نيازهای دانشو تربيتی برای پاسخ آموزشیهای تربيتی در مراكز ه ايجاد تنوع در فرصت4/46 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 ) بسته تحولي (آموزانهای فردی دانشعاليق و تفاوت  ،های متنوع يادگيری و متناسب با نيازهاها و امكانات و خلق فرصتبرداری از ظرفيتهدايت و بهره ،مديران و معلمان در شناسايیتوانمندسازی  -2 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه   برنامه  3

 منابع انسانی تأمينو  معلمتيترب زير نظام مربوطه 4

 استثنايی وپرورشآموزشسازمان  واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
 هایشهردار  -:  سازمان بهزيستییسازمانبرون -  هااستاناستثنايی  وپرورشآموزش و اداراتاداره كل توسعه مديريت و پشتيبانی   -سازمان   یبخشتوانو  آموزشی یزيربرنامه: معاونت یسازماندرون

 هادانشگاهزشكی و پ و آموزشدرمان   -وزارت بهداشت 

 سطح اجرا 7
 ياحرفهدوم متوسطه  دوم متوسطه ياحرفهاول متوسطه پيش  اول متوسطه ابتدايي  يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* *  * *     

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرامان ز هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 
 نهضت آموزش زبان اشاره

 طول سال 1444 نفر *  كنندهشركتتعداد نفرات 
 94 درصد *  گواهينامه زبان اشاره كنندهافتيدرميزان افراد  8 -2

3- 8 
 چندگانه یهامهارتآموزش معلمان مبتنی بر 

 طول سال 44 درصد *  ذهنی توانكمگروه  كنندهشركتنفرات تعداد 
 94 درصد *  تخصصی زبان اشاره و خط بريل یهامهارتگواهينامه  كنندهافتيدرميزان افراد  8 -4

 طول سال 4444 نفر *  كنندهشركتتعداد نفرات  نهضت آموزش خط بريل 8 -3
 94 درصد *  ه  خط بريلگواهينام كنندهافتيدرميزان افراد  8 -6

 تدوين دستورالعمل نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 انآموزدانشبه معلمان و والدين بر  شدهارائه هایآموزشاثربخشی  - كنندگانشركتاز عوامل اجرايی و  هاكارگاهسياهه ارزيابی برگزاری  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 آموزانگويی به نيازهای دانشهای تربيتی برای پاسخايجاد تنوع در فرصت در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثريدي و نتايج كل 11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 كه ... یافتگانيتيتربپرورش     -4 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 و تربيتی در راستای اهداف آموزشیهای نوين از تجهيزات و فناوری یريگبر بهرههای درسی موجود با تأكيد برنامه ديبازتولاسناد تحول راهبردی و  بر اساستدوين و اجرای برنامه درس ملی  ،طراحی  - 4/4 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 آموزان با نيازهای ويژه يادگيری مبتنی بر برنامه درسی ملینوآموزان و دانش یبخشتوانهای يادگيری و توليد بسته -1 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه   برنامه  3

 برنامه درسی زير نظام مربوطه 4

 استثنايی وپرورشآموزشسازمان  واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
 یزيربرنامهدرون دستگاهی : سازمان پژوهش و  - هااستاناستثنايی  وپرورشآموزشاره كل توسعه مديريت و پشتيبانی و ادارات اد  -سازمان   یبخشتوانو  آموزشی یزيربرنامه: معاونت یسازماندرون

 یاحرفه: سازمان فنی و یسازمانبرون - آموزشی

 سطح اجرا 7
 ايحرفهم متوسطه دو دوم متوسطه ايحرفهاول متوسطه پيش  اول متوسطه ابتدايي  يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* *  * * * * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 445 عنوان   تلف آموزش استثنايیمخ هایگروهدرسی در  هایكتاب سازیمناسب 8 -1

 طول سال 40 عنوان   مختلف آموزش استثنايی هایگروهكتاب درسی   فيتأل 8 -2

 طول سال 6 لوح فشرده / قلم   ان با نيازهای ويژهآموزدانشويژه  آموزشی یهاتيكو  افزارهادرستوليد  8 -3

 فيتأل هایگروهتشكيل كار و...( نيروي انساني –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 افزارهادرسشده و  فيتألبه محتواهای  یاعتباربخش  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 و تربيتی در راستای اهداف آموزشیهای نوين گيری از تجهيزات و فناوریبهره در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 تفصيلي  چارچوب / شناسنامه 

 شرح عنوان رديف

 ران و پسران و مناطق مختلف كشورهای دختها و ويژگیمناسب با توجه به تفاوت باكيفيتهای تعليم و تربيت و بسط عدالت در برخورداری از فرصت تأمين  -5 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 و اجتماعی بدنیتربيتقرآنی و  هایآموزشاالمكان با مشاركت بخش غيردولتی با تأكيد بر در مناطق محروم و نيازمند حتی ويژهبهدبستانی ه تعميم دوره پيش 4/5 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 ) بسته تحولي (نامه درسی ملیبر اساس اسناد تحولی و بر یدبستانشيپتربيتی دوره  آموزشی یهاتيفعالبازنگری برنامه درسی و  -1 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه   برنامه  3

 برنامه درسی زير نظام مربوطه 4

 استثنايی وپرورشآموزشسازمان  واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
استثنايی  وپرورشآموزش و ادارات بدنیتربيتامور پرورشی و   -ریپيشگي  -معاونت تشخيص  -اداره كل توسعه مديريت و  پشتيبانی  -سازمان   یبخشتوانو  آموزشی یزيربرنامه: معاونت یسازماندرون

 هادانشگاهدرمان و آموزش پزشكی و   -وزارت بهداشت   -هایشهردار  -:  سازمان بهزيستییسازمانبرون - هااستان

 سطح اجرا 7
 ايحرفهدوم متوسطه  وسطهدوم مت ايحرفهاول متوسطه پيش  اول متوسطه ابتدايي  يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* *  *      

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 
            و حمايتی مداخالت یبخشتوان  -آموزشی  -با نيازهای ويژه  با اجرای برنامه تشخيصی نوآموزان دبستانشيپپوشش تحصيلی  دوره 

 نگام طاليیه به
 طول سال 41544 نوآموز * 

 طول سال 45 درصد *  و حمايتی یبخشتوانخدمات  كنندهافتيدر دبستانشيپتعداد كودكان   8 -2

 هنگامه تدوين سند  برنامه مداخالت ب اني و...(نيروي انس –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 استانی از نحوه انجام كار هایگزارشدريافت    -  یامداخلهخدمات  كنندهافتيدران آموزدانشتعداد  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 مناطق محروم و نيازمند در ويژهبهدبستانی تعميم دوره پيش در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 تناسب با اقتضائات جامعه اسالمیهای خانواده در ايفای نقش تربيتی مها و مهارتتقويت بنيان خانواده و كمک به افزايش سطح توانايی  -1 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 ه آموزش و ارتقاء مديريت خانواده در استفاده مناسب از ابزار رسانه در محيط خانواده همسو با اهداف نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی4/1 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 ) بسته تحولي (ليا و مربيانايجاد شبكه جامع آموزش خانواده در بستر فناوری اطالعات و رسانه با محوريت انجمن او -5 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه   برنامه  3

 راهبری و مديريت تربيتی زير نظام مربوطه 4

 استثنايی وپرورشآموزشسازمان  واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
و  المللنيبروابط عمومی و امور   -حوزه رياست  - بدنیتربيتامور پرورشی و   -پيشگيری  -صمعاونت تشخي  -اداره كل توسعه مديريت و پشتيبانی  -سازمان   یبخشتوانو  آموزشی یزيربرنامه: معاونت یسازماندرون

 وزارت ارتباطات -هادانشگاهدرمان و آموزش پزشكی و   -وزارت بهداشت  -هایشهردار  -:  سازمان بهزيستییسازمانبرون  -ستاد آموزشی هایمعاونتدرون دستگاهی: - هااستاناستثنايی  وپرورشآموزش ادارات

 سطح اجرا 7
 ايحرفهدوم متوسطه  دوم متوسطه ايحرفهاول متوسطه پيش  اول متوسطه ابتدايي  يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* *  * * * * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  (هدف كمي  )  معين  نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 54 درصد   استثنايی وپرورشآموزشميزان تغيير نگرش مخاطبان نسبت به كودكان با نيازهای ويژه با  استفاده از اپليكيشن جامع  8 -1

 طول سال 04 درصد   استثنايی وپرورشزشآمومخاطبان از محتوای اپليكيشن جامع  يادگيریميزان  8 -2

 طول سال 04 درصد   ان آموزش تلفيقی و فراگير در سامانه ندای همراهآموزدانشكاربردی برای رفع مشكالت  یهاپاسخميزان  8 -3

 سالطول  04 درصد *  كنندهاستفادهان آموزدانشمجازی مكمل در پيشرفت تحصيلی  هایآموزش یاثربخشميزان  8 -4

 طول سال 14 آموزدانش *  .باشندینمحركتی شديد پايه چهارم تا ششم  كه قادر به حضور در مدرسه  –ان جسمی آموزدانشتعداد  8 -3

 به مخاطبان شدهارائه یهاآموزشاثربخشی    -نگرش سنج ليكرتی ) برخط(   یهاآزمونسياهه ارزيابی از مخاطبان و  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 ارتقای سطح آگاهی و دانش مخاطبان و تغيير نگرش جامعه به  افراد دارای نيازهای ويژه  -ان با نيازهای ويژهآموزدانشمعلمان  یهامهارتارتقا تخصص و  -ان با نيازهای ويژه  آموزدانشيادگيری   -ارتقای كيفيت ياددهی ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 در استفاده مناسب از ابزار رسانه ارتقاء مديريت خانواده در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 در ايفای نقش تربيتی متناسب با اقتضائات جامعه اسالمیهای خانواده ها و مهارتتقويت بنيان خانواده و كمک به افزايش سطح توانايی  -1 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
سازی زا برای همسوپذير و آسيبهای آسيبای به خانوادهارائه خدمات مشاوره  -اثربخش آموزشیهای برگزاری دوره ،و تربيتی مدرسه آموزشیهای ها در فعاليته افزايش ميزان مشاركت خانواده1/1

 های تربيتی خانواده و مدرسهاهداف و روش

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه   برنامه  3
ره در بهسازی خدمات مشاو ،های خانوادهها و مهارتتعيين سطح توانايی  ،توسعه و ارتقای كيفيت خدمات مراكز راهنمايی و مشاوره خانواده با مشاركت نهادهای تخصصی كشور)نيازسنجی جامع -6

 زا(پذير و آسيبهای آسيبخانواده

 راهبری و مديريت تربيتی زير نظام مربوطه 4

 استثنايی وپرورشآموزشسازمان  واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
 درون دستگاهی : دفتر انجمن اوليا و مربيان -  هااستاناستثنايی  وپرورشآموزشادارات  اداره كل توسعه مديريت و پشتيبانی و  -سازمان   یبخشتوانو  آموزشی یزيربرنامه: معاونت یسازماندرون

 : سازمان بهزيستییسازمانبرون 

 سطح اجرا 7
 ايحرفهدوم متوسطه  دوم متوسطه ايحرفهاول متوسطه پيش  اول متوسطه ابتدايي  يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* *  * * * * * * 

8 

 كد

 اليتفع

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 40 مركز *  ان با نيازهای ويژهآموزدانشتوسعه مراكز راهنمايی و مشاوره خانواده  8 -1

 طول سال 5 درصد *  ان با نيازهای ويژهآموزدانشاز مراكز راهنمايی و مشاوره خانواده  یامشاورهخدمات  كنندهافتيدران آموزدانشتعداد  8 -2

 طول سال 15 درصد *  ی داخل و خارج از مدرسهبخشتوانارائه خدمات  8 -3

  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 هااستانو ارزيابی عملكرد  هااستانبازديد از  -   هااستاندريافت گزارش از  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 زاپذير و آسيبهای آسيبای به خانوادهارائه خدمات مشاوره  -و تربيتی مدرسه آموزشیهای ها در فعاليتافزايش ميزان مشاركت خانواده در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 هاها و روشه بازنگری و بازمهندسی ساختارها و رويه24 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
مندی و عالقه  -بااستعدادهاهای مورد نياز حال و آينده كشور متناسب ها و حرف و مهارترشته یسوبهآموزان شهدايت دان منظوربهه طراحی و استقرار جامع هدايت تحصيلی و استعداديابی 1/24

 های آنانتوانايی

 آموزانه تربيتی برای كشف استعدادهای دانشگانهای ششابتدايی و متوسطه در ساحت  -دبستانیتدوين برنامه جامع استعداديابی در دوره پيش -0 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه   برنامه  3

 راهبری و مديريت تربيتی زير نظام مربوطه 4

 استثنايی وپرورشآموزشسازمان  واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
استثنايی  وپرورشآموزشاداره كل توسعه مديريت و پشتيبانی و ادارات   -بدنیتربيترشی و امور پرو  -پيشگيری  -معاونت تشخيص  -سازمان  یبخشتوانو  آموزشی یزيربرنامه: معاونت یسازماندرون

 جانبازان و معلولين و سازمان سنجش آموزش كشور یهاورزش: فدراسيون یسازمانبرون  -و سالمت و معاونت پرورشی و فرهنگی بدنیتربيتدرون دستگاهی : معاونت  - هااستان

 سطح اجرا 7
 ايحرفهدوم متوسطه  دوم متوسطه ايحرفهاول متوسطه پيش  اول متوسطه ابتدايي  يدبستانشيپ منطقه ستانا ستاد

* *  * * * * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد قتضائيا الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 61 آموزدانش *  ) قطبی يا كشوری ( ایحرفهان پايه دوازدهم دوره دوم متوسطه آموزدانش  ایحرفه یهامهارتجشنواره  8 -1

 طول سال 44 درصد *  در مسابقات ورزشی  كنندهشركتان آموزدانشتعداد  8 -2

 طول سال 04 درصد *  ان پايه ششم مدارس ويژهآموزدانش كلبهان پايه ششم ) طرح سودای بندگی( آموزدانشز ميزان  يادگيری نما 8 -3

 طول سال 144 آموزدانش *  یها و مؤسسات آموزش عالدر دانشگاه شدهرشيپذ يیآموزان استثناتعداد دانش 8 -4

  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 هااستان بر عملكردو ارزيابی  نظارت  هااستانبازديد از  - هااستاندريافت گزارش از  ي ارزيابي  عملکردهااخصش 10

 عمومیتعليم و تربيت رسمی  ازيموردنپژوهشگر  تأمين   - مربيان   -گسترش فرهنگ تفكر و پژوهش در بين مديران در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 های دختران و پسران و مناطق مختلف كشورها و ويژگیمناسب با توجه به تفاوت باكيفيتهای تعليم و تربيت و بسط عدالت در برخورداری از فرصت تأمين  -5 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 از كيفيت مناسب در تمام مناطق كشور برخوردارريزی و تمهيد مقدمات برای پوشش كامل دوره آموزش عمومی و ه برنامه 2/5 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 آموزان و اوليای آنان با همكاری ساير عوامل سهيم و مؤثرهای تشويقی و تنبيهی برای دانشنامه تحقق پوشش كامل تحصيلی دوره آموزش عمومی و اتخاذ سياستتدوين نظام -0 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه   برنامه  3

 راهبری و مديريت تربيتی زير نظام مربوطه 4

 استثنايی وپرورشآموزشسازمان  واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
استثنايی  وپرورشآموزشاداره كل توسعه مديريت و پشتيبانی و ادارات   -بدنیتربيتامور پرورشی و   -ریپيشگي  -معاونت تشخيص  -سازمان  یبخشتوانو  آموزشی یزيربرنامه: معاونت یسازماندرون

 :  سازمان سنجش آموزش كشور و سازمان بهزيستییسازمانبرون  -درون دستگاهی : معاونت آموزش ابتدايی و معاونت متوسطه -  هااستان

 سطح اجرا 7
 ايحرفهدوم متوسطه  دوم متوسطه ايحرفهاول متوسطه پيش  اول متوسطه ابتدايي  يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* *  * * * * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 دار )كميت(مق سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 05444 آموزدانش *  فراگير  -آموزان استثنايی آموزش تلفيقی پوشش تحصيلی دانش 8 -1

 طول سال 0544 آموزدانش *  معلم رابط آموزشیاز خدمات  مندبهرهآموزان تعداد دانش 8 -2

 طول سال 02544 آموزدانش *  آموزان استثنايی مدارس ويژهپوشش تحصيلی دانش 8 -3

 طول سال 2044 آموزدانش *  آموزان طيف اتيسمپوشش تحصيلی كودكان و دانش 8 -4

  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 مشكالت ويژه يادگيری   - آماری از سامانه سناد هایگزارش ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 ريزی و تمهيد مقدمات برای پوشش كامل دوره آموزش عمومیبرنامه ق راهکار سند تحولدر تحق برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11

 

 



                             

 

203 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 ای دختران و پسران و مناطق مختلف كشورهها و ويژگیمناسب با توجه به تفاوت باكيفيتهای تعليم و تربيت و بسط عدالت در برخورداری از فرصت تأمين  -5 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
آموزان مناطق محروم دانش یو معنومادی  تيو حماادامه تحصيل  ،آموزیتوانمندسازی و مهارت  -تدوين برنامه برای رشد -تربيت نيروی انسانی كارآمد  ،و تخصيص منابع تأمينبخشی به هاولويت 1/5

 و مرزی

 منابع مالی  سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصيلی نوآموزان بدو ورود به دبستان در مناطق محروم و مرزی تأمينبازنگری و اصالح سازوكارهای  -9 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه   برنامه  3

 و تخصيص منابع مالی تأمين زير نظام مربوطه 4

 رورش استثنائیوپسازمان آموزش واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
استثنايی  وپرورشآموزش و ادارات بدنیتربيتامور پرورشی و   -پيشگيری  -معاونت تشخيص  -یبانيو پشتاداره كل توسعه مديريت   -سازمان   یبخشتوانو  آموزشی یزيربرنامه: معاونت یسازماندرون

 هادانشگاهدرمان و آموزش پزشكی و   -برون سازمانی:  وزارت بهداشت  -وزش ابتدايی وزارت آموزش و پرورشدرون دستگاهی :  معاونت آم - هااستان

 سطح اجرا 7
 ايحرفهدوم متوسطه  دوم متوسطه ايحرفهاول متوسطه پيش  اول متوسطه ابتدايي  يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* *  * *     

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 99 درصد *  ل ابتدايیدر پايه او شدهنامثبتان آموزدانشدر سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصيلی بدو ورود به  شدهیابيارزنوآموزان   8 -1

 طول سال 04 درصد *  دبستانشيپدر سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصيلی  شدهیابيارزنوآموزان  8 -2

  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 هااستانارزيابی عملكرد اجرای برنامه سنجش در  نظارت و -سالمت  سنجش  و آماری از سامانه سناد هایگزارش ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 آموزان مناطق محروم و مرزیدانش یمادی و معنو تيادامه تحصيل و حما و تخصيص منابع تأمينبخشی به ولويتا در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 تي مربوط به برنامههدف عمليا 1
ای معلمان در سطح ملی و جهانی با مقتضيات الگوی برنامه درسی های حرفهبا تأكيد بر كارورزی و انطباق سطح شايستگی معلمتيتربدرسی  ها و باز تنظيم اصول حاكم بر برنامهبازمهندسی سياست  -44

 وپرورشآموزشتربيت و نگهداشت معلمان در   -های جذبی شيوههای مناسب برای ارتقادر نظام تعليم و تربيت و طراحی سياست

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
ی و های بازآموزی مستمر علمای به شكل فردی و گروهی ميان معلمان و تبادل تجارب و دستاوردها در سطح محلی و ملی و ايجاد فرصتهای حرفهه توسعه زمينه پژوهشگری و افزايش توانمندی0/44

 های پژوهشی معلمانهای الگوی تدريس برتر و اختصاص اعتبارات خاص برای فعاليتتحقيقاتی و مطالعاتی و برگزاری جشنواره

 علمی پژوهشی معلمان یهاانجمنتوسعه  -44 (130811برنامه   )ششم توسعه ابالغي بخشنامه  3

 پژوهش و ارزشيابی زير نظام مربوطه 4

 وپرورش استثنائیسازمان آموزش هواحد مسئول در حوز 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
  وپرورششآموزپژوهشگاه مطالعات  -  هااستاناستثنايی  وپرورشآموزش و ادارات بدنیتربيتامور پرورشی و   -پيشگيری  -معاونت تشخيص  -یبانيو پشتاداره كل توسعه مديريت   -سازمان   یبخشتوانو  آموزشی یزيربرنامهمعاونت 

 سازمان بهزيستی   -هادانشگاه  -درمان و آموزش پزشكی  -:  وزارت بهداشت یسازمانبرون  -

 سطح اجرا 7
 ايحرفهدوم متوسطه  دوم متوسطه ايحرفهاول متوسطه پيش  اول متوسطه ابتدايي  يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* *  * * * * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيلفعا)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 5 درصد   مطلوب ) جام( هایايده آوریجمعمشاركت معلمان در طرح  8 -1

 طول سال 44 درصد   یالمللبينی و لمال طرح به كميته كاربست مطالعات و معلمان در ارسدانشجويان   -مشاركت  اساتيد 8 -2

 طول سال 14 درصد   مجازی فرهنگيان استثنايی  مجلسمشاركت معلمان در  8 -3

 طول سال 44 درصد   مشورتی اوليا مجلسمشاركت  والدين در  8 -4

 طول سال 44 درصد *  تر تدريسمشاركت معلمان در جشنواره الگوهای بر 8 -3

 طول سال 12 بسته *  هااستانمعلمان در  آموزشی هایگروهدر ساختار  آموزشی یهابستهمشاركت معلمان در تدوين  8 -6

 طول سال 1 جلد   ارتقا دانش و بنيه پژوهشی معلمان  منظوربهانتشار نشريه تعليم و تربيت كودكان استثنايی  8 -7

  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقي ات  استلزام 2

 هاتيفعالبازديد و نظارت بر اجرای   - هاطرحآماری و اجرايی هريک از  هایگزارش ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 تبادل تجارب و دستاوردها در سطح محلی و ملی  -علمان ای به شكل فردی و گروهی ميان مهای حرفهافزايش توانمندی برنامه در تحقق راهکار سند تحول و مؤثرنتايج كليدي  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 آموزشي ريزيبرنامهپژوهش و سازمان  هايبرنامهعناوين  

 (130811عنوان برنامه      )ابالغي بخشنامه  رديف
 سطح اجرا/نفوذ

 مدرسه منطقه استان ستاد

1 
بيانيه گام دوم انقالب اسالمی در  یهاداللتملی ) =شناسايی و كاربست  درسی تحصيلی و برنامه هایدوره اهداف اساس بر آموزیسياسی دانش و اجتماعی هایفعاليت بازطراحی

 تربيت و يادگيری ( هایحوزهی درسی و استانداردهای هابرنامهطراحی 
*    

  * * * دانش آموزان هایويژگی و  رشد مراحل با تناسب منظر ميزان از ایحرفه و فنی و نظری هایمتوسطه رشته دوره يادگيری هایبسته ارزشيابی 2

    * چاپی درسی پايدار هایكتاب نمونه توليد  و سنجیامكان 3

   * * های درسیامهای  و آينده نگارانه در زمينه تحوالت علوم تربيتی و كاربست آن در برنهای كاربردی توسعهانجام مطالعات و پژوهش 4

    * وپرورشمثابه شبكه ملی آموزشبازطراحی شبكه آموزشی تربيتی رشد به 3

    * آن نتايج اساس بر مرتبط هایرشته برنامه درسی اصالح و بازنگری و فناوری و كار و يادگيری تربيت حوزه درسی برنامه سنجی اعتبار 6

    * های تربيت و يادگيریهای درسی  حوزههای آن در برنامهدن اسالمی و داللتتبيين دامنه مفاهيم كليدی فرهنگ و تم 7

    * نامه چند تأليفی  در توليد منابع يادگيریطراحی و اجرای نظام 8

    * يادگيری یهابسته  استانداردهای تصويب و تدوين 2

    * (یولياسپان يايی وتاليا   -یروس  -فرانسه  -یآلمان)  صوبم انگليسی غير خارجی یهازبان  درسی برنامه  تصويب و  تدوين 10

    * های مدرسه زندگی )مطلوب( در سند تحول و برنامه درسی ملیتدوين ويژگی هاو شاخص 11

    * تربيت و يادگيری یهاحوزه برهای  اختياری مبتنی های يادگيری برای فعاليتتوليد بسته 12

    * دوزبانه و چندپايه هایويژه كالس خودآموز مكمل دگيریيا هایبسته توليد 13

    * (يادگيری و تربيت حوزه راهنمای 44 تصويب و  ديتول) يادگيری و های تربيتدرسی حوزه برنامه 44 تصويب و توليد 14

    * یمل یدرس برنامه و یتحول اسناد بر اساس مهدهای كودك()دوره آمادگی و  دبستان از  پيش دوره تربيتی آموزشی هایفعاليت و درسی برنامه بازنگری 13

    * مدارس در  )اسپانيولی  -ايتاليايی  -فرانسه روسی  -آلمانی( مصوب انگليسی غير های خارجیزبان اجرايی نامهشيوه تصويب و تدوين 16

    * رسمی تربيت و تعليم نظام پايان تا دانش آموزان مهه برای حالل معاش تأمين جهت مهارت مفيد يک حداقل كسب سازوكارهای طراحی 17

    * يادگيری هایبسته و درسی هایبرنامه اجرای بر نظارت  و پايش سازوكارهای طراحی 18

    * تجويزی نيمه رويكرد های آزاد بر حسب استعدادهای دانش آموزان با پروژه اجرای و طراحی 12
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    * در چارچوب برنامه درسی حجاب و عفافموضوعات  پيرامون زشیآمو منابع انتشار و توليد 20

    * و كاردانش ایحرفهفنی   هایآموزشويژه  ایمنطقهطراحی و اجرای نظام برنامه ريزی درسی  21

    * های دينیجويی با الهام از آموزهركتپذيری و مشامشاركت   ،ها و محتوای الكترونيكی با موضوعات نيكوكاری و تعاوننامهويژه  -توليد مجالت رشد  22

    * واگذاری توليد؛ چاپ و توزيع  مواد و منابع آموزشی به بخش غيردولتی برای استفاده بهينه از منابع 23

24 
ها و نهادهای دولتی، بخش تفاده از مشاركت ساير دستگاههای آموزشی و تربيتی موجود با انجام تغييرات الزم و اسايجاد موزه و نمايشگاه علم و فناوری و تجهيز آن در ساختمان

  * * * ها و مؤسسات خيريهغيردولتی و شهرداری

    * به صورت الكترونيكی و توليد محتوای كتب درسیعمرمفيد بيشتر های درسی با يد كتابتول ها باطراحی سازوكارهای الزم برای كاهش هزينه 23

26 

فضای ورزشی و همچنين پايگاه تغذيه سالم  فضای سبز و ابط و استانداردهای مرتبط با طراحی، ساخت و تجهيز فضاهايی مانند نمازخانه، كتابخانه، آزمايشگاه،روزآوری ضوتدوين و به

فرهنگی و جغرافيايی و  ايرانی و شرايط اقليمی، -سالمی آموزی، فضاهای ورزشی روباز در مدارس با توجه به اقتضائات فرهنگ اهای دانشهای ورزشی، استخر و ورزشگاهاعم از سالن

 آموزانجنسيتی و سنی دانش
*    

27 

فضای ورزشی و همچنين پايگاه تغذيه سالم  فضای سبز و روزآوری ضوابط و استانداردهای مرتبط با طراحی، ساخت و تجهيز فضاهايی مانند نمازخانه، كتابخانه، آزمايشگاه،تدوين و به

فرهنگی و جغرافيايی و  ايرانی و شرايط اقليمی، -آموزی، فضاهای ورزشی روباز در مدارس با توجه به اقتضائات فرهنگ اسالمی های دانشهای ورزشی، استخر و ورزشگاهاز سالن اعم

 آموزانجنسيتی و سنی دانش
*    
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 چارچوب / شناسنامه تفصيلي 

 شرح عنوان رديف

 های انقالب اسالمیتقويت اعتقاد و التزام به ارزش ،تعميق تربيت و آداب اسالمی  -2 اتي مربوط به برنامههدف عملي 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

های دشمنان با ها و مواجهه هوشمندانه با توطئهه از اين ارزشآموزان برای وفاداری و حمايت آگاهانهای انقالب اسالمی و توانمندسازی مربيان و دانشبصيرت دينی و باور به ارزش  -ه تقويت ايمان1/2

آموزان و مدارس در های علميه و حضور فعال و سازمان يافته دانشحوزه ويژهبهها و تربيتی آموزش و پرورش و مشاركت خانواده و ساير نهادها و دستگاه آموزشیهای استفاده از ظرفيت برنامه

 اعی و انقالبیهای سياسی و اجتمبرنامه

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3
ی هابرنامهبيانيه گام دوم انقالب اسالمی در طراحی  یهاداللت) =شناسايی و كاربست  ملی درسی و برنامه تحصيلی هایدوره اهداف اساس بر آموزیدانش سياسی و اجتماعی هایفعاليت بازطراحی -4

 تربيت و يادگيری ( هایحوزهدرسی و استانداردهای 

 برنامه درسی زير نظام مربوطه 4

 دبيرخانه شورای هماهنگی علمی  واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
 یزيدفتر پژوهش و برنامه ر  -آموزشی یدفتر انتشارات و فناور  -و كاردانش ایحرفهفنی و  یريادگي یهابسته ديو تول یدفتر طراح  -ابتدايی و متوسطه نظری یريادگي یهابسته ديو تول یدفتر طراح

 یريادگيو  تيترب هایحوزه

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكبا ي  ذيل برنامه  هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 ماه اول 6 4 گزارش   انقالب دوم گام بيانيه سازمانی خوانش اساس بر سازمان هایمأموريت و اهداف تدوينآموزشی  كارگاهبرنامه ريزی و برگزاری  8 -1

 ماه دوم 6 4 گزارش   انقالب دوم گام بيانيه اساس  بر درسی یهابرنامه  كليدی یهادهيا و اهدافآموزشی  تدوين  كارگاهبرنامه ريزی و اجرای  8 -2

  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 مديريت جامع سامانه طريق از سازمان یهابرنامه پايش ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 هاآموزان برای وفاداری و حمايت آگاهانه از اين ارزشهای انقالب اسالمی و توانمندسازی مربيان و دانشبصيرت دينی و باور به ارزش  -تقويت ايمان در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 های انقالب اسالمیتقويت اعتقاد و التزام به ارزش  -تعميق تربيت و آداب اسالمی  -2 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی و جامعه آموزان و اهداف نيازهایهای دانشبندی و متناسب سازی مقوالت و موضوعات تربيتی و اخالقی با مراحل رشد و ويژگیه طبقه6/2 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 دانش آموزان هایويژگی و  رشد مراحل با تناسب ميزان منظر از ایحرفه و فنی و نظری هایرشته متوسطه دوره يادگيری هایبسته ارزشيابی  -2 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 برنامه درسی زير نظام مربوطه 4

 ایحرفهتربيت و يادگيری متوسطه فنی و  هایبستهدفتر طراحی و توليد   -ابتدايی و متوسطه نظری یريادگي یهابسته ديو تول یدفتر طراح ول در حوزهواحد مسئ 3

 ی كشورهااستان  -پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ايي اولابتد يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 44 طرح ارزشيابی   ایحرفهنظری و فنی و  هایرشتهتربيت و يادگيری  هایبستهارزشيابی از  پروپوزالتهيه  8 -1

 طول سال 44 داده   جمع آوری اطالعات  و تجزيه و تحليل  8 -2

 طول سال 44 گزارش   تدوين گزارش ارزشيابی  8 -3

  نساني و...(نيروي ا –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 ی سازمان از طريق سامانه جامع مديريتهابرنامهپايش  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 آموزانهای دانشبندی و متناسب سازی مقوالت و موضوعات تربيتی و اخالقی با مراحل رشد و ويژگیطبقه در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 شناسنامه تفصيلي  چارچوب / 

 شرح عنوان رديف

 ه پرورش تربيت يافتگانی كه...4 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
 در تربيتی و موزشیآ نوين هایفناوری و تجهيزات از گيری بهره( د : بر تأكيد با موجود درسی یهابرنامه بازتوليد و راهبردی تحول اسناد اساس بر ملی درسی برنامه اجرای و تدوين،طراحی- 1/4

 اهداف راستای

 چاپی درسی پايدار هایكتاب نمونه  توليد و سنجیامكان  -1 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 برنامه درسی  زير نظام مربوطه 4

 ان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی   اداره كل چاپ و نشر و توزيع مواد آموزشی سازم واحد مسئول در حوزه 3

 اسالمی ارشاد وزارت  -اطالعات و یفناور و ارتباطات وزارت  -عتف شورای  -خصوصی بخش و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 4 گزارش   درسی یهاكتاب سازی پايدار امكان بررسی 8 -1

 طول سال 5 عنوان   پايدار و ماندگار درسی كتاب وليدت 8 -2

  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 ی سازمان از طريق سامانه جامع مديريتهابرنامهپايش  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 موجود درسی یهابرنامه بازتوليددر  تربيتی و موزشیآ نوين هاییفناور و تجهيزات از گيری بهره در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1
ای معلمان در سطح ملی و جهانی با مقتضيات الگوی برنامه فههای حردرسی تربيت معلم با تأكيد بر كارورزی و انطباق سطح شايستگی ها و باز تنظيم اصول حاكم بر برنامهبازمهندسی سياست  -44

 تربيت و نگهداشت معلمان در آموزش و پرورش  ،های جذبهای مناسب برای ارتقای شيوهدرسی در نظام تعليم و تربيت و طراحی سياست

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
و  هاآنهای مفيد سازی تجربيات و يافتهالملل و بومیجهان اسالم و بين،علم و تحوالت علمی در حوزه علوم تربيتی در سطح منطقهه رصد كردن تحوالت نظام آموزش و پرورش و تربيت م9/44

 در چارچوب نظام معيار اسالمی هاآنمندی آگاهانه از بهره

 های درسیتحوالت علوم تربيتی و كاربست آن در برنامه نهيدرزمای  و آينده نگارانه توسعههای كاربردی انجام مطالعات و پژوهش -1 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 برنامه درسی زير نظام مربوطه 4

 واحد مسئول در حوزه 3
 یزيدفتر پژوهش و برنامه ر  -آموزشی یدفتر انتشارات و فناور  -و كاردانش ایحرفهفنی و  یريادگي هایبسته ديو تول یدفتر طراح  -ابتدايی و متوسطه نظری یريادگي هایبسته ديو تول یدفتر طراح

 یريادگيو  تيترب هایحوزه

 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* *        

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 45 طرح پژوهشی   پژوهشی پروپوزالتهيه و تصويب  8 -1

 طول سال 45 داده   عات و جمع آوری اطالعاتلم مطاانجا 8 -2

 طول سال 45 گزارش   تجزيه تحليل اطالعات و تدوين گزارش پژوهش  8 -3

 طول سال 45 گزارش   .تهيه بروشور و ..  -تخصص یهانشست یهاقالبعلمی در  یهاافتهيانتشار  8 -4

 طول سال 45 گزارش   مرتبط  هایفعاليتنجام پژوهش در كميته كاربست و ا هایگزارشارائه  8 -3

  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 مديريت جامع سامانه طريق از سازمان یهابرنامه پايش و برنامه اجرايی یهاطرح در آمده عمل به یهاینيب پيش اساس بر ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 هاآنهای مفيد سازی تجربيات و يافتهالملل و بومیجهان اسالم و بين  -رصد كردن تحوالت نظام آموزش و پرورش و تربيت معلم و تحوالت علمی در حوزه علوم تربيتی در سطح منطقه در تحقق راهکار سند تحول امه برن مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 نوين هایفناوریو تربيت با تكيه بر استفاده هوشمندانه از  ميتعلارتقای كيفيت فرايند  -40 ه برنامههدف عملياتي مربوط ب 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
برنامه درسی ملی)با  بر اساسهای درسی توای كتابآموزان و مدارس با مشاركت بخش دولتی و غيردولتی و الكترونيكی كردن محمحتوای الكترونيكی متناسب با نياز دانش یريكارگبهه توليد و 2/40

 پايان برنامه پنجم توسعه كشور تا(ایتأكيد بر استفاده از ظرفيت چند رسانه

 ) بسته تحولي (وپرورشمثابه شبكه ملی آموزشبازطراحی شبكه آموزشی تربيتی رشد به  -5 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 برنامه درسی ربوطهزير نظام م 4

 آموزشی یدفتر انتشارات و فناور واحد مسئول در حوزه 3

 یريادگيو  تيترب هایحوزه یزيدفتر پژوهش و برنامه ر  -و كاردانش ایحرفهفنی و  یريادگي هایبسته ديو تول یدفتر طراح  -ابتدايی و متوسطه نظری یريادگي هایبسته ديو تول یدفتر طراح و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي صل /ماه()ف

1- 8 
های های نوين آموزشی/ سبک زندگی اسالمی ايرانی/ ويژگینقد و بررسی ميزان تناسب شبكه ملی رشد با نيازهای مخاطبان/ فناوری

  محيطی/ محتوای برنامه درسی )پژوهش(
 طول سال 4 گزارش  

 طول سال 45 سرويس   ه رشد با توجه به نيازهای مخاطبان و تغييرات فناوریشبك یهاسيسروتوسعه  8 -2

 طول سال 5444 برگ كار   آماده سازی و متناسب سازی ساير محتواهای پشتيبان توليد شده در سازمان برای بارگذاری در شبكه رشد 8 -3

 طول سال 5444 برگ كار   برگزاری و بارگذاری جشنواره توليد محتوا )كشوری و استانی( 8 -4

  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 ی سازمان از طريق سامانه جامع مديريتهابرنامهپايش  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 یردولتيغ و دولتی بخش مشاركت با مدارس و آموزان دانش نياز با متناسب الكترونيكی محتوای یريكارگبه و توليد در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 ه پرورش تربيت يافتگانی كه...4 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 آموزانهای تحصيلی و برای همه دانشريزی شده آن در همه دورهتناسب و برنامههای مورد نياز جامعه و تعليم مف و مهارته گسترش و تنوع دادن به حر6/4 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 آن نتايج اساس بر مرتبط هایرشته درسی برنامه اصالح و بازنگری و فناوری و كار و يادگيری تربيت حوزه درسی برنامه سنجی اعتبار  -6 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 برنامه درسی بوطهزير نظام مر 4

 آموزشیتربيت و يادگيری سازمان پژوهش و برنامه ريزی  هایحوزهدفتر پژوهش و برنامه ريزی  واحد مسئول در حوزه 3

 و متوسطه نظریابتدايی  یريادگي هایبسته ديو تول یدفتر طراح  -و كاردانش ایحرفهفنی و  یريادگي هایبسته ديو تول یدفتر طراح و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي فصل /ماه()

 طول سال 4 گزارش   نديفرآ یبخش اعتبار و كار بازار با یمهارت و فنی هایرشته سازیمتناسب( فرايند) راه نقشه طراحی و مطالعه 8 -1

 طول سال 4 گزارش   (آن بين فاصله و مطلوب و موجود وضع تعيين) مشاغل و حرف محيطی تحوالت و كار بازار تحليل مطالعه 8 -2

 طول سال 4 سند   یفناور و كار یريادگي و تيترب حوزه درسی یهابرنامه اصالح و یبازنگر 8 -3

 طول سال 4 گزارش   هارشته درسی یهابرنامه اصالح و یبازنگر  8 -4

  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 مديريت جامع سامانه طريق از سازمان یهابرنامه پايش ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

  جامعه ازين مورد یهامهارت و حِرَف به دادن تنوع و گسترش در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1
نهاد مولد  عنوانبهاجتماعی در سطح محلی و ملی   -فرهنگی  -های دينیآموزان در رشد و تعالی كشور در عرصهافزايش مشاركت نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی و مدرسه و معلمان و دانش  -0

 اجتماعی و معنوی  -فرهنگی ،سرمايه انسانی

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
آموزان برای تحقق تمدن نوين اسالمی در راستای دستيابی پذيری دانشو تقويت باور و روحيه مسئوليت آموزشیهای درسی و ه ايرانی در برنامه ستاوردهای علمی و فنی و تمدن اسالمیه تبيين د 5/0

 به جامعه عدل مهدوی

 های تربيت و يادگيریهای درسی  حوزههای آن در برنامهی فرهنگ و تمدن اسالمی و داللتتبيين دامنه مفاهيم كليد  -0 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 برنامه درسی زير نظام مربوطه 4

 یريادگيو  تيترب هایحوزه یزيدفتر پژوهش و برنامه ر واحد مسئول در حوزه 3

 و كاردانش ایحرفهفنی و  یريادگي هایبسته ديو تول یدفتر طراح  -ابتدايی و متوسطه نظری یهادورهتربيت و يادگيری  هایبستهدفتر طراحی و توليد  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكبرنامه  با  ي  ذيلهاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 4 طرح پژوهشی   پژوهش پروپوزال تصويب و تهيه 8 -1

 طول سال 4 گزارش   (گزارش ارائه و هاداده تحليل و تجزيه  -آوری جمع)پژوهشی طرح اجرای 8 -2

  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 مديريت جامع سامانه طريق از سازمان یهابرنامه پايش و برنامه اجرايی یهاطرح در آمده عمل به یهاینيب پيش اساس بر ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 ی درسی و آموزشیهابرنامهايرانی در   -تبيين دستاوردهای علمی و فنی تمدن اسالمی کار سند تحولدر تحقق راه برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 و بخش عمومی و غيردولتی در تعليم و تربيت رسمی عمومی مؤثره جلب مشاركت اركان سهيم و 9 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 ه و متن  راهکار سند تحولشمار 2
 آموزشیهای های آموزش و پرورش با تأكيد بر سياست توليد بستهدر چارچوب سياست آموزشیچاپ و توزيع مواد و منابع   -های دولتی و غيردولتی در انجام امور به توليده توسعه مشاركت بخش1/9

 های درسیو سياست چند تأليفی در كتاب

 در توليد منابع يادگيری  نامه چند تأليفیطراحی و اجرای نظام  -0 (130811ابالغي بخشنامه  )ششم توسعهبرنامه   3

 برنامه درسی زير نظام مربوطه 4

 آموزشی یدفتر انتشارات و فناور  -انشو كارد ایحرفهفنی و  یريادگي هایبسته ديو تول یدفتر طراح  -ابتدايی و متوسطه نظری یريادگي هایبسته ديو تول یدفتر طراح واحد مسئول در حوزه 3

 یريادگيو  تيترب هایحوزه یزيدفتر پژوهش و برنامه ر و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 نعناوي

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 4 پيش نويس   و فعال سازی كميته تخصصی و تدوين پيش نويس نظامنامه ليتشك 8 -1

 طول سال 4 گزارش   برنامه و اصالح آن بر اساس نتايج حاصل از اجرای اعتبارسنجی اعتبارسنجی  8 -2

 طول سال 4 نظامنامه   برسی و تصويب نظامنامه 8 -3

 طول سال 4 دستورالعمل   در توليد منابع يادگيری یردولتيغدولتی و  هایبخشمشاركت   -و توسعه  یفيتألتهيه دستورالعمل اجرايی چند  8 -4

  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 ی سازمان از طريق سامانه جامع مديريتهابرنامهپايش  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 آموزش منابع و مواد عيتوز و چاپ  -ديتول به امور انجام در یردولتيغ و یدولت یهابخش مشاركت توسعه در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 هاها و روشه بازنگری و بازمهندسی ساختارها و رويه24 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 درسی با رعايت اصل معلم محوری هایدر برنامه آموزشیكتاب محوری و توليد بسته  یجابهه حاكميت برنامه محوری 9/24 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 يادگيری یهابسته  استانداردهای تصويب و تدوين -9 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 برنامه درسی زير نظام مربوطه 4

 یريادگيو  تيترب هایحوزه یزيدفتر پژوهش و برنامه ر  -آموزشی یدفتر انتشارات و فناور  -و كاردانش ایحرفهفنی و  یريادگي هایستهب ديو تول یدفتر طراح  -ابتدايی و متوسطه نظری یريادگي هایبسته ديو تول یدفتر طراح واحد مسئول در حوزه 3

 رجايی شهيد و فرهنگيان یهادانشگاه پرورش و آموزش سنجش مركز بدنی تربيت و پرورشی هایمعاونت – آموزشی هایمعاونت  - یريادگيو  تيترب هایحوزه یزيدفتر پژوهش و برنامه ر و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 ي(بر خالقيت و نوآور ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 
  -ريتيادگيری برای مدي یهابستهيادگيری و استقرار اين فرايند در معاونت طراحی و توليد  یهابستهتوليد  واعتباربخشی و عملياتی سازی فرايند طراحی   -تصويب  -تدوين

 يادگيری هایبستهنظارت و هدايت توليد 
 طول سال 4 گزارش  

 طول سال 4 استاندارد   خروجی نظام آموزشی )دانش آموز( هایصالحيتو  هایژگيوناظر به   -مورد نياز زير نظام برنامه درسی  هایشاخصتدوين و تصويب  8 -2

 طول سال 4 سند   دوره اول ابتدائیطراحی  كالن تحصيلی پيش از دبستان و سه سال  8 -3

 طول سال 4 سند   طراحی  كالن تحصيلی دوره دوم  ابتدائی 8 -4

 طول سال 4 سند   طراحی  كالن تحصيلی دوره اول متوسطه 8 -3

 طول سال 4 سند   طراحی  كالن تحصيلی دوره دوم  متوسطه 8 -6

 ماه اول6 5 چک ليست   آموزشی افزارهای نرمفيلم و  و  كار كتاب  -لممع راهنمای كتاب  -درسی ابكت  -درسی برنامه راهنمای  ويژه استانداردهای و كردیعمل  یهاسنجه  و هامالك مجموعه 5 توليد 8 -7

 ماه دوم 6 5 گزارش   يادگيری هایبسته توليد شده یهامجموعهاعتباربخشی  8 -8

 طول سال 5 چک ليست   باربخشیبر اساس نتايج اعت هامجموعهاصالح  8 -2

  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 مديريت جامع سامانه طريق از سازمان یهابرنامه پايش ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 كتاب محوری یجابهه محوری حاكميت برنام در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 / شناسنامه تفصيلي   چارچوب

 شرح عنوان رديف

 ...كه يافتگانی تربيت پرورش   -4 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 با رعايت اصل تثبيت و تقويت هويت اسالمی ه ايرانی ، ه ارائه آموزش زبان خارجی در چارچوب بخش انتخابی )نيمه تجويزی( برنامه درسی5/4 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

  (یولياسپان يايی وتاليا   -یروس  -فرانسه  -یآلمان)  مصوب انگليسی غير خارجی یهازبان  درسی برنامه  تصويب و  تدوين -44 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 برنامه درسی زير نظام مربوطه 4

 یريادگي و تيترب هایحوزه یزيدفتر پژوهش و برنامه ر واحد مسئول در حوزه 3

 شورای عالی آموزش و پرورش  -انسانی نيروی آموزش مركز  - ابتدايی و متوسطه نظری یريادگي هایبسته ديو تول یدفتر طراح و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 4 پيش نويس   خارجی یهازبانتهيه پيش نويس سند برنامه  8 -1

 طول سال 4 گزارش   اعتباربخشی پيش نويس سند و اصالح آن با توجه به نتايج حاصل 8 -2

 طول سال 4 سند   بررسی و تصويب سند در شورای هماهنگی علمی سازمان  8 -3

  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 مديريت جامع سامانه طريق از سازمان یهابرنامه پايش و برنامه اجرايی یهاطرح در آمده عمل به یهاینيب پيش اساس بر ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 ( ويزیجت نيمه)انتخابی بخش چارچوب در خارجی زبان آموزش ارائه در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11

 

 

 

 



                             

 

218 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 در ابعاد فرهنگی ه اجتماعی ويژهبه  ،پيشرفت محلی هایكانونيكی از  عنوانبهه افزايش نقش مدرسه 0 ياتي مربوط به برنامههدف عمل 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
عه اسالمی و حيات طيبه با تفويض اختيار و مسئوليت به آن و استانداردسازی ای از جامكانون كسب تجربيات تربيتی محله و جلوه عنوانبهآفرينی مدرسه های الزم برای نقشه فراهم آوردن زمينه4/0

 ایو عوامل درون مدرسه هامؤلفهتمام 

 های مدرسه زندگی )مطلوب( در سند تحول و برنامه درسی ملیتدوين ويژگی هاو شاخص  -44 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 درسی برنامه زير نظام مربوطه 4

 ابتدايی و متوسطه نظری یريادگي هایبسته ديو تول یدفتر طراح واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
 هایحوزه یزيتر پژوهش و برنامه ردف  -آموزشی یدفتر انتشارات و فناور  -و كاردانش ایحرفهفنی و  یريادگي هایبسته ديو تول یدفتر طراح  -هااستان  -معاونت پرورشی  -آموزشی هایمعاونت

 یريادگيو  تيترب

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( ليتنوع فعا

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 4 گزارش    مطلوب مدرسه ینشانگرها و هاسنجه نويس پيش تدوين تخصصی و یهاتهيكمتشكيل و فعال سازی  8 -1

 طول سال 4 گزارش    اعتبارسنجی  اجرای از حاصل نتايج اساس بر برنامه اصالحاعتبارسنجی نسخه تدوين شده برنامه و  8 -2

 طول سال 4 سند   بررسی و تصويب پيس نويس برنامه در شورای هماهنگی علمی سازمان و شورای عالی آموزش و پرورش  8 -3

  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 ی سازمان از طريق سامانه جامع مديريتهابرنامهپايش  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 محله تربيتی تجربيات كسب كانون عنوانبه مدرسه آفرينی نقش برای الزم یهانهيزم آوردن فراهم در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

  هاآنراستای شكوفايی استعدادهای آموزان در نيازها و عاليق دانش،های تربيتی متناسب با مصالح جامعهو فرصت آموزشیبخشی در ارائه خدمات ه تنوع46 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 آموزانای دانشگويی به نيازهو تربيتی برای پاسخ آموزشیهای تربيتی در مراكز ه ايجاد تنوع در فرصت4/46  شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 ( «بوم » /كيفيت بخشي به اجراي برنامه ويژه مدرسه  ) بسته تحوليتربيت و يادگيری یهاحوزه برهای  اختياری مبتنی فعاليت های يادگيری برایتوليد بسته  -42 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 برنامه درسی  زير نظام مربوطه 4

 تربيت و يادگيری دوره ابتدايی و متوسطه نظری هایبستهدفتر طراحی و توليد  حوزه واحد مسئول در 3

 ی كشور هااستانآموزشی و پرورشی و ادارات آموزش و پرورش  هایمعاونت و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* *        

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 4 طرح اجرايی    ی برنامه ويژه مدرسه )بوم(تشكيل كميته تخصصی و بازنگری طرح اجراي 8 -1

 طول سال 4 راهنمای عمل    توليد راهنمای اجرايی برنامه ويژه مدرسه )بوم( 8 -2

 طول سال 4444 نفر ساعت    آموزش و توجيه عوامل اجرايی برنامه ويژه مدرسه )بوم( 8 -3

 طول سال 4 طرح اجرايی   قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران 45توجه به اصل  توسعه برنامه ويژه مدرسه )بوم( با رويكرد 8 -4

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران 45اصل  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 ی سازمان از طريق سامانه جامع مديريتهابرنامهپايش  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 و تربيتی آموزشیهای تربيتی در مراكز ايجاد تنوع در فرصت در تحقق راهکار سند تحول برنامه  ؤثرمنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 های دختران و پسران و مناطق مختلف كشورها و ويژگیوتمناسب با توجه به تفا باكيفيتهای تعليم و تربيت و بسط عدالت در برخورداری از فرصت تأمين  -5 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
و متنوع  آموزشیهای با تأكيد بر ايجاد فرصت  چنين مناطق دوزبانه با نيازهای ويژهنشين و همعشاير كوچ  -حاشيه شهرها  -روستاها  -آموزان ساكن در مناطق محرومه توانمندسازی دانش 1/5

 باكيفيت

 دوزبانه و چندپايه هایويژه كالس خودآموز مكمل يادگيری هایبسته توليد -41 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 برنامه درسی  زير نظام مربوطه 4

 تربيت و يادگيری دوره ابتدايی و متوسطه نظری هایبستهدفتر طراحی و توليد  واحد مسئول در حوزه 3

 یريادگيو  تيترب هایحوزه یزيدفتر پژوهش و برنامه ر و واحدهاي همکار هاوزهح 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 خالقيت و نوآوري( بر ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 4 عنوان   چند پايه یهاكالسمتناسب سازی كتاب راهنمای معلم ارزشيابی توصيفی ويژه معلمان  8 -1

 طول سال 4 عنوان   چند پايه یهاكالسيژه كتاب نو نگاشت راهنمای معلم و فيتأل 8 -2

  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 ی سازمان از طريق سامانه جامع مديريتهابرنامهپايش  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 باكيفيتمتنوع و  آموزشیهای با تأكيد بر ايجاد فرصت  -ناطق دوزبانه با نيازهای ويژهآموزان ساكن در متوانمندسازی دانش در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 ه...ك يافتگانی تربيت پرورش ه4 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 روزها و ساعات و یدرس كتب یمحتو و حجم یسازمتناسب( الف:بر ديتأك با موجود یدرس یهابرنامه ديتول باز و یراهبرد تحول اسناد بر اساس یمل درس برنامه یاجرا و نيتدو  ،یطراح  -4/4 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 (يادگيری و تربيت حوزه اهنمایر 44 تصويب و  ديتول) يادگيری و های تربيتحوزه درسی برنامه 44 تصويب و توليد  -41 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 برنامه درسی زير نظام مربوطه 4

 تربيت و يادگيری سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی هایحوزهدفتر پژوهش و برنامه ريزی  واحد مسئول در حوزه 3

 ابتدايی و متوسطه نظری یريادگي هایبسته ديو تول یدفتر طراح  -و كاردانش ایحرفهفنی و  یريادگي هایبسته ديو تول یدفتر طراح  -شورای عالی آموزش و پرورش و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكبا   ي  ذيل برنامههاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 
مرجع تخصصی برای پژوهش و برنامه ريزی درسی و  عنوانبه استقرار يازده حوزه تربيت و يادگيری مصرح در برنامه درسی ملی

 يادگيری در هر حوزه هایبستهی محتوايی استانداردها
 طول سال 44 گزارش  

 طول سال 44 گزارش   تحليل اسناد باال دستی مرتبط با حوزه تربيت و يادگيری 8 -2

 طول سال 44 گزارش   تربيت و يادگيری   گانهازدهي هایحوزهتعيين نيازهای برنامه درسی  8 -3

 طول سال 44 گزارش   تربيت و يادگيری هایحوزهتحقيقات و مسئله يابی  ليتحل فرای درسی از طريق هاامهبرنآسيب شناسی وضع موجود  8 -4

3- 8 
 هایبستهكتاب و توليد  فيتألكه واگذاری امر  یاگونهبهتربيت و يادگيری و استانداردهای آن  هایحوزهتدوين و تصويب برنامه درسی 

 باشد ن امكان پذيرآ  يادگيری بر اساس
 طول سال 44 سند  

  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 مديريت جامع سامانه طريق از سازمان یهابرنامه پايش ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 بخشیتعال و خالق  -فعال یهاروش از ترفزون یمندبهره  -آموزاندانش یهایژگيو و هایتوانمند با آموزشی یروزها و ساعات و یدرس كتب یمحتو و حجم یسازمتناسب در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 های دختران و پسران و مناطق مختلف كشورها و ويژگیه به تفاوتمناسب با توج باكيفيتهای تعليم و تربيت و بسط عدالت در برخورداری از فرصت تأمين  -5 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 قرآنی و تربيت بدنی و اجتماعی هایآموزشاالمكان با مشاركت بخش غيردولتی با تأكيد بر در مناطق محروم و نيازمند حتی ويژهبهدبستانی ه تعميم دوره پيش 4/5 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 یمل یدرس برنامه و یتحول اسناد بر اساس )دوره آمادگی و مهدهای كودك( دبستان از  پيش دوره تربيتی آموزشی هایفعاليت و درسی برنامه بازنگری -45 (130811توسعه ابالغي بخشنامه )ششم برنامه   3

 برنامه درسی زير نظام مربوطه 4

 ادگيری ابتدايی و متوسطه نظریتربيت و ي هایبستهدفتر طراحی و توليد  واحد مسئول در حوزه 3

 یريادگيو  تيترب هایحوزه یزيدفتر پژوهش و برنامه ر  -شورای عالی آموزش و پرورش و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 سال طول 4 پيش نويس   تخصصی  و تدوين پيش نويس برنامه یهاتهيكمتشكيل و فعال سازی  8 -1

 طول سال 4 گزارش    اعتبارسنجی اجرای از حاصل نتايج اساس بر برنامه اصالحو   برنامه شده تدوين نسخه اعتبارسنجی 8 -2

 طول سال 4 سند   و شورای عالی آموزش و پرورش سازمانهماهنگی علمی  شورای در برنامه نويس پيس تصويب و بررسی 8 -3

  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 مديريت جامع سامانه طريق از سازمان یهابرنامه پايش ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 ازمندين و محروم مناطق در ويژهبه یدبستانشيپ دوره ميتعم در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 ...كه يافتگانی تربيت پرورش   -4 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 با رعايت اصل تثبيت و تقويت هويت اسالمی ه ايرانی -ه ارائه آموزش زبان خارجی در چارچوب بخش انتخابی )نيمه تجويزی( برنامه درسی5/4 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 مدارس در  )اسپانيولی  -ايتاليايی  -روسی فرانسه  -آلمانی( مصوب انگليسی غير خارجی هایزبان اجرايی نامهشيوه تصويب و تدوين -46 (130811ه )ششم توسعه ابالغي بخشنامبرنامه   3

 برنامه درسی زير نظام مربوطه 4

 یريادگيو  تيترب هایحوزه یزيدفتر پژوهش و برنامه ر واحد مسئول در حوزه 3

 انسانی نيروی آموزش مركز – متوسطه آموزش معاونت  -تربيت و يادگيری دوره ابتدايی و متوسطه نظری  هایبستهدفتر طراحی و توليد  ي همکارو واحدها هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 4 گزارش   خارجی هایزبانتشكيل و فعال سازی كميته تخصصی و تهيه پيش نويس شيوه نامه اجرايی   8 -1

 طول سال 4 سند   سازمان علمی هماهنگی شورای در اجرايی نامه شيوه تصويب و بررسی 8 -2

  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 مديريت جامع سامانه طريق از زمانسا یهابرنامه پايش و برنامه اجرايی هایطرح در آمده به عمل هایبينی پيش اساس بر ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 درسی برنامه( تجويزی نيمه)انتخابی بخش چارچوب در خارجی زبان آموزش ارائه در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 ... كه انیيافتگ تربيت پرورش  -4 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
بيشتر به  و توجه بخشخالق و تعالی،های فعالتر از روشمندی فزونهای درسی موجود با تأكيد بر: بهرهاسناد تحول راهبردی و باز توليد برنامه بر اساستدوين و اجرای برنامه درس ملی ،طراحی  -4/4

 ...های شهری و روستايیآموزان و تفاوتيتی دانشهويت جنس ويژهبههای فردی تفاوت

 رسمی تربيت و تعليم نظام پايان تا آموزان دانش همه برای حالل معاش تأمين جهت مفيد مهارت يک حداقل كسب سازوكارهای طراحی  -40 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 برنامه درسی زير نظام مربوطه 4

 و كاردانش ایحرفهفنی و  یريادگي هایبسته ديو تول یدفتر طراح  -ابتدايی و متوسطه نظری یريادگي هایبسته ديو تول یدفتر طراح در حوزهواحد مسئول  3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
و  تيترب هایحوزه یزيدفتر پژوهش و برنامه ر  -آموزشی یانتشارات و فناوردفتر   -فرهنگی راثيم سازمان  -دفاع وزارت  -ایحرفهو  فنی دانشگاه  -كار وزارت -پرورشی و آموزشی معاونت

 یريادگي

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 4 گزارش   مورد نياز و دارای اولويت( هایمهارتمطالعه تحليل بازار كار و تحوالت محيطی حرف و مشاغل )تعيين  8 -1

 طول سال 14 استاندارد   كسب مهارت ويژه آموزش عمومی ردهایاستانداتوليد  8 -2

  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 ( چاپ و نهايی تأليف و استانی هایپروژه انتخاب و بررسی  - آوری جمع) تجويزی ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 و... بخشخالق و تعالی  -های فعالتر از روشمندی فزونهای درسی موجود با تأكيد بر بهرهباز توليد برنامه د تحولدر تحقق راهکار سن برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 ... كه يافتگانی تربيت پرورش  -4 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
بيشتر  و توجه بخشخالق و تعالی ،های فعالتر از روشمندی فزونهای درسی موجود با تأكيد بر: بهرهاسناد تحول راهبردی و باز توليد برنامه بر اساستدوين و اجرای برنامه درس ملی  ،راحیط  -4/4

 ...های شهری و روستايیآموزان و تفاوتهويت جنسيتی دانش ويژهبههای فردی به تفاوت

 يادگيری هایبسته و درسی هایبرنامه اجرای بر  نظارت و پايش سازوكارهای طراحی -40 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 برنامه درسی  زير نظام مربوطه 4

 شورای هماهنگی علمی واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
 یزيدفتر پژوهش و برنامه ر  -آموزشی یدفتر انتشارات و فناور  -و كاردانش ایحرفهفنی و  یريادگي هایبسته ديو تول یدفتر طراح  -ابتدايی و متوسطه نظری یريادگي هایبسته ديو تول یدفتر طراح

 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش  -یريادگيو  تيترب هایحوزه

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 4 طرح اجرايی   تربيت و يادگيری بر اساس برنامه درسی ملی هایبستهی درسی و هابرنامهطرح اجرايی پايش و نظارت بر  اجرای تهيه  8 -1

 طول سال 4 شاخص   پايش و نظارت هایشاخصتهيه  8 -2

  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 مديريت جامع سامانه طريق از سازمان یهابرنامه شپاي ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 و... بخشخالق و تعالی  -های فعالتر از روشمندی فزونهای درسی موجود با تأكيد بر بهرهباز توليد برنامه در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 های دختران و پسران و مناطق مختلف كشورها و ويژگیمناسب با توجه به تفاوت باكيفيتهای تعليم و تربيت و بسط عدالت در برخورداری از فرصت تأمين  -5 عملياتي مربوط به برنامههدف  1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
شكوفايی استعدادهای خاص و افزايش كارآمدی و  منظوربهآموزان های شخصيتی و محيطی استعدادهای گوناگون دانشب با ويژگیمتناس،پذيرتعليم و تربيت انعطاف ه طراحی و تدوين برنامه 0/5

 هاآنمفيد بودن 

  زیتجوي نيمه رويكرد ی آزاد بر حسب استعدادهای دانش آموزان با هاپروژه اجرای و طراحی -49 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 برنامه درسی زير نظام مربوطه 4

 و كاردانش ایحرفهفنی و  یريادگي هایبسته ديو تول یدفتر طراح  -ابتدايی و متوسطه نظری یريادگي هایبسته ديو تول یدفتر طراح واحد مسئول در حوزه 3

 یريادگيو  تيترب هایحوزه یزيبرنامه ر و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان دستا

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 
استانی و  هایپروژهبررسی و انتخاب   -فناوری با رويكرد نيمه تجويزی )جمع آوری  و كارو پودمان های  هاپروژهطراحی و اجرای 

 نهايی و چاپ سپاری( تأليف
 طول سال 144 پروژه  

2- 8 
 هایپروژه انتخاب و بررسی  - آوری جمع) تجويزی  -رويكرد نيمه تجويزی با  ایحرفهو پودمان های اخالق  هاپروژهطراحی و اجرای 

 (سپاری چاپ و نهايی تأليف و استانی
 طول سال 144 پروژه  

3- 8 
 انتخاب و بررسی  - آوری جمع) تجويزی  -و پودمان های كاربرد فن آوری های نوين با رويكرد نيمه تجويزی  هاپروژهطراحی و اجرای 

 (سپاری چاپ و نهايی تأليف و استانی یهاپروژه
 طول سال 144 پروژه  

  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 مديريت جامع سامانه طريق از سازمان یهابرنامه پايش و برنامه اجرايی هایطرح در آمده به عمل هایبينی پيش اساس بر ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 آموزان دانش گوناگون یاستعدادها و یطيمح و یتيشخص هایويژگی با متناسب ريپذ انعطاف تيترب و ميتعل برنامه نيتدو و یطراح در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثريدي و نتايج كل 11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی  هایو ظرفيت هاباقابليتعفاف و حجاب متناسب  ،حياترويج و تعميق فرهنگ   -1 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 عفاف و حجاب،و تعميق و ترويج فرهنگ حيا درونی سازیهای تربيتی برای و روش آموزشیها و محتوای ه بازنگری و بازتوليد برنامه4/1 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 در چارچوب برنامه درسی  حجاب و عفافموضوعات  پيرامون آموزشی منابع انتشار و توليد -24 (130811الغي بخشنامه )ششم توسعه اببرنامه   3

 برنامه درسی زير نظام مربوطه 4

 آموزشی یدفتر انتشارات و فناور واحد مسئول در حوزه 3

 یريادگيو  تيترب هایحوزه یزيدفتر پژوهش و برنامه ر  -و كاردانش ایحرفهفنی و  یريادگي هایبسته ديو تول یدفتر طراح  -ی و متوسطه نظریابتداي یريادگي هایبسته ديو تول یدفتر طراح و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 54 عنوان   حجاب و فافع،حيا فرهنگ تعميق و سازی درونی رويكرد با رشد تخصصی و عمومیمجله  انتشار و توليد 8 -1

 طول سال 54 كار برگ    عفاف،حيا فرهنگ به توجه با رشد شبكه الكترونيكی محتوای انتشار و توليد 8 -2

  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 سازمان در مستقر عملكرد مديريت سامانه ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 عفاف و حجاب  -و تعميق و ترويج فرهنگ حيا درونی سازی در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثري و نتايج كليد 11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 های دختران و پسران و مناطق مختلف كشورها و ويژگیفاوتمناسب با توجه به ت باكيفيتهای تعليم و تربيت و بسط عدالت در برخورداری از فرصت تأمين  -5 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
روستايی و  ها به ويژه مناطقها، هنرها، جغرافيا، آيين و رسوم و نيازها و شرايط اقليمی و جغرافيايی استانهای آموزشی به معرفی حرفهدرصد از برنامه 24درصد و حداكثر  44ه اختصاص حداقل  5/5

 آموزان در چارچوب ايجاد كارآمدی و تقويت هويت ملیعشاری با رعايت استانداردهای ارتقای كيفيت و تقويت هويت اسالمی ه ايرانی دانش

 و كاردانش ایحرفهفنی   هایآموزشويژه  ایمنطقهطراحی و اجرای نظام برنامه ريزی درسی  -24 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 برنامه درسی زير نظام مربوطه 4

 و كاردانش ایحرفهفنی و  یريادگي هایبسته ديو تول یدفتر طراح واحد مسئول در حوزه 3

 یريادگيو  تيترب هایحوزه یزيدفتر پژوهش و برنامه ر و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول دايي دومابت ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 4 گزارش   و آيين نامه مربوطه  ایمنطقهو تدوين طرح اجرايی برنامه ريزی  ایمنطقهالعات الزم پيرامون طراحی برنامه ريزی درسی انجام مط 8 -1

 طول سال 4 پيش نويس   و تصويب آن در شورای هماهنگی علمی  ایمنطقهتدوين برنامه درسی و آيين نامه  برنامه ريزی  8 -2

 طول سال 4 سند   و تصويب آن در شورای عالی آموزش و پرورش  ایمنطقهبرنامه درسی و آيين نامه  برنامه ريزی  بررسی  8 -3

4- 8 
ارت بر ظو ن  -  ایمنطقهتوليد و اجرای برنامه ريزی درسی  منظوربه یردولتيغدولتی و  یهابخش و هااستانالزم با  هایهماهنگیانجام  

 آنان  هایفعاليت
 طول سال 44 بخشنامه  

  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 مديريت جامع سامانه طريق از سازمان یهابرنامه پايش و برنامه اجرايی هایطرح در آمده به عمل هایبينی پيش اساس بر  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

   یطيمح و یتيشخص یهایژگيو با متناسب  -ريپذانعطاف تيترب و ميتعل برنامه نيتدو و یطراح د تحولدر تحقق راهکار سن برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 يم و تربيت رسمی عمومیدر تعل یردولتيغجلب مشاركت اركان سهيم و مؤثر و بخش عمومی و   -9 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 ماره و متن  راهکار سند تحولش 2
آموزان مشاركت پذيری و مشاركت جويی در جامعه و در بين دانش -برای بسط فرهنگ نيكوكاری و تعاون ،ه ايجاد تسهيالت قانونی و سازوكارهای تشويقی و انگيزشی الزم اعم از مادی و معنوی4/9

 و برگزاری اردوهای جهادی آموزشیهای مجالت و رسانه ،های درسیظرفيت كتابهای دينی با تأكيد بر استفاده مناسب از با الهام از آموزه

 های دينیجويی با الهام از آموزهپذيری و مشاركتمشاركت،ها و محتوای الكترونيكی با موضوعات نيكوكاری و تعاوننامهويژه،توليد مجالت رشد -22 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 برنامه درسی  نظام مربوطه زير 4

 دفتر پژوهش   -آموزشی یدفتر انتشارات و فناور واحد مسئول در حوزه 3

 یريادگيو  تيترب هایهحوز یزيو برنامه ر و كاردانش ایحرفهفنی و  یريادگي هایبسته ديو تول یدفتر طراح  -ابتدايی و متوسطه نظری یريادگي هایبسته ديو تول یدفتر طراح و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجران زما هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 
 يیجو مشاركت و پذيری مشاركت -تعاون و نيكوكاری فرهنگ بسط برای رشد تخصصی و عمومی مجالت  در مقاالت انتشار و توليد

 جامعه در
 طول سال 14 مقاله  

2- 8 
 مشاركت- تعاون - نيكوكاری مفاهيم به مربوط موضوعات محوريت با عكس/محتوا يدتول/كتاب/  فيلم یهاجشنواره فراخوان اعالن

 جامعه در يیجو مشاركت و پذيری
 طول سال 1 اثر  

  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 سازمان عملكرد مديريت سامانه ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 پذيری مشاركت. تعاون و نيكوكاری فرهنگ بسط تحقق راهکار سند تحول در برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي
 شرح عنوان رديف

 بخشی به منابع مالی، مديريت مصارف متناسب با نيازهای كمّی و كيفی نظام تعليم و تربيت رسمی عمومیه تأمين، تخصيص و تنوع24 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 ساز و كارهای پيشگيری از اسراف و تبذيربرداری از منابع مادی و فيزيكی و تبديل به احسن كردن آنها و طراحی استانداردهای مصرف و تعبيهسازی بهرهه بهينه6/24 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 آموزشی به بخش غيردولتی برای استفاده بهينه از منابع واد و منابعواگذاری توليد؛ چاپ و توزيع  م-21 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 تامين و تخصيص منابع مالی زير نظام مربوطه 4

 واحد مسئول در حوزه 3
چاپ و نشر و توزيع مواد آموزشی و دفتر اداره كل /فنی و حرفه ای و كاردانش یريادگي یبسته ها ديو تول یدفتر طراح/ابتدايی و متوسطه نظری یريادگي یبسته ها ديو تول یدفتر طراح

 انتشارت و فناوری آموزشی

 یريادگيو  تيترب یحوزه ها یزيدفتر پژوهش و برنامه ر -پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 4444 عنوان      بيرونی های شركت به واگذاری ازطريق يریبسته های تربيت ويادگ وتوزيع چاپنظارت بر 1-8

 سال طول 419 عنوان   نظارت بر توليد ، چاپ و توزيع  مجالت ، ماهنامه ها و فصلنامه های  رشد 2-8

 سال طول 5 عنوان   نظارت بر توليد  وتوزيع كتابنامه و فهرستگان رشد   3-8

  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 از طريق سامانه مديريت عملكرد مستقر درسازمان به طور مرتب پايش خواهدشد ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 برداری از منابع مادی و فيزيكی و تبديل به احسن كردن آنهاسازی بهرهبهينه در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 / شناسنامه تفصيليچارچوب 

 شرح عنوان رديف

 های يادگيری در فرايند تعليم و تربيت رسمی عمومیبخشی به محيطتنوع -6 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
تر كردن آموزان و عينیتر دانشر، به منظور فراهم آوردن زمينه مشاهده و تجربه فزونها تا پايان برنامه ششم توسعه كشوه ايجاد موزه و نمايشگاه علم و فناوری در هر يک از شهرستان1/6

 محتوای آموزشی كتب درسی

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3
 و نهادهای دولتی، بخش هاو استفاده از مشاركت ساير دستگاه و تربيتی موجود با انجام تغييرات الزم های آموزشیو تجهيز آن در ساختمان ايجاد موزه و نمايشگاه علم و فناوری-21

 ها و مؤسسات خيريهو شهرداری غيردولتی

 تأمين فضا، تجهيزات و فناوری زير نظام مربوطه 4

 سازمان نوسازی، توسعه و تجهيز مدارس كشور -سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی  واحد مسئول در حوزه 3

 دهاي همکارو واح هاحوزه 6

سازمان آموزش و پرورش  –مركز برنامه ريزی منابع انسانی و فناوری اطالعات  -معاونين آموزش ابتدايی، آموزش متوسطه، پرورشی و فرهنگی، تربيت بدنی و سالمت  درون سازمانی:

 -كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان  -دبيرخانه شورای عالی آ.پ  –وزشی صنايع آم –و مدارس خارج از كشور المللنيبمركز امور  –معاون حقوقی و امور مجلس –استثنايی 

سازمان ملی استاندارد كشور  –و مراكز علمی و پژوهشی كشور هادانشگاه –سازمان برنامه و بودجه كشور  برون سازمانی: مركز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان

وزارت ارشاد و فرهنگ  -شورای اسالمی شهرها و روستاها   - هایشهردار –سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری –دفاتر مهندسين مشاور -وزش پزشكیوزارت بهداشت، درمان و آم -

 و نهادهای وابسته به نهاد رهبری مؤسسات، هاسازمان –وزارت علوم، تحقيقات و فناوری  –معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری –اسالمی

 ح اجراسط 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي اميالز )فصل /ماه(

1-8 
ها و پژوهشی و انجام پژوهش با عنوان شناسايی محتوای يادگيری ويژه موزه شنهاديپتهيه و تصويب 

 گانه يادگيریهای يازدههای علم و فناوری مبتنی بر حوزهنمايشگاه
 طول سال 4 گزارش  

 طول سال 4 سند   علم و فناوری یهاشگاهينماها و يژه موزهتدوين سند استاندارد محتوای يادگيری و 2-8

  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 بندیزمان برنامه با منطبق سند هر تدوين پيشرفت تحقق ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

  تر كردن محتوای آموزشی كتب درسیآموزان و عينیتر دانشه مشاهده و تجربه فزونفراهم آوردن زمين در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان رديف

 می عمومیبخشی به منابع مالی، مديريت مصارف متناسب با نيازهای كمّی و كيفی نظام تعليم و تربيت رسه تأمين، تخصيص و تنوع24 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 ساز و كارهای پيشگيری از اسراف و تبذيربرداری از منابع مادی و فيزيكی و تبديل به احسن كردن آنها و طراحی استانداردهای مصرف و تعبيهسازی بهرهه بهينه6/24 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 به صورت الكترونيكی و توليد محتوای كتب درسیعمرمفيد بيشتر های درسی با يد كتابتول ها باالزم برای كاهش هزينهطراحی سازوكارهای -25 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 تامين و تخصيص منابع مالی زير نظام مربوطه 4

 آموزشی و دفتر انتشارت و فناوری آموزشیو  اداره كل نظارت بر نشر و توزيع مواد آموزشی واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
 آموزشی و دفتر انتشارت و فناوری آموزشی-و كاردانش یافنی و حرفه یريادگي یهابسته ديو تول یدفتر طراح-ابتدايی و متوسطه نظری یريادگي یهابسته ديو تول یدفتر طراح

 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم تدايي اولاب يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 سال طول 4 گزارش   درسی یهاكتاب سازی پايدار امكان بررسی 1-8

 طول سال 24 عنوان   پايدار و ماندگار درسی كتاب ديتول 2-8

 طول سال 24 عنوان   توليد و انتشار  فايل الكترونيكی كتاب درسی 3-8

  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 ی سازمان از طريق سامانه جامع مديريتهابرنامهبر اساس پايش  عملکردي ارزيابي  هاشاخص 10

 برداری از منابع مادی و فيزيكی و تبديل به احسن كردن آنهاسازی بهرهبهينه در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان رديف

 آموزان و اقتضائات فرهنگ اسالمی ه ايرانی و شرايط اقليمی، فرهنگی و جغرافيايیها و نيازهای دانشسازی فضاهای تربيتی با ويژگیه ايجاد و متناسب41 به برنامه هدف عملياتي مربوط 1

 فضای سبز و فضای ورزشی در تمام مدارس به عنوان محيط تعليم و تربيته اهتمام به طراحی، ساخت و تجهيز مناسب نمازخانه، كتابخانه، آزمايشگاه، 1/41 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

ين پايگاه تغذيه فضای ورزشی و همچن فضای سبز و روزآوری ضوابط و استانداردهای مرتبط با طراحی، ساخت و تجهيز فضاهايی مانند نمازخانه، كتابخانه، آزمايشگاه،تدوين و به-26

فرهنگی و  ايرانی و شرايط اقليمی، -آموزی، فضاهای ورزشی روباز در مدارس با توجه به اقتضائات فرهنگ اسالمی های دانشهای ورزشی، استخر و ورزشگاهسالم اعم از سالن

 آموزانجغرافيايی و جنسيتی و سنی دانش

 وریتأمين فضا، تجهيزات و فنا زير نظام مربوطه 4

 سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی -سازمان نوسازی، توسعه و تجهيز مدارس كشور  واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6

برنامه ريزی منابع انسانی و فناوری مركز   -معاونين آموزش ابتدايی، آموزش متوسطه، پرورشی و فرهنگی، تربيت بدنی و سالمت  –معاونت توسعه مديريت و پشتيبانی درون سازمانی:

و مدارس خارج  المللنيبمركز امور  –معاون حقوقی و امور مجلس –مردمی  یهامشاركتو توسعه  یردولتيغسازمان مدارس و مراكز  –سازمان آموزش و پرورش استثنايی  –اطالعات 

و  هادانشگاه –سازمان برنامه و بودجه كشور  برون سازمانی:-استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوانمركز ملی پرورش  -دبيرخانه شورای عالی آ.پ  -صنايع آموزشی  –از كشور

وزارت  –سازمان محيط زيست  –مساجد و ائمه جمعه  –ستاد اقامه نماز  –وزارت ورزش و جوانان  –وزارت كشور  –سازمان ملی استاندارد كشور  –مراكز علمی و پژوهشی كشور 

 -وزارت فناوری اطالعات و ارتباطات  –وزارت نفت  –وزارت نيرو  –وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی  -مركز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوری  -رشاد اسالمی و  ا فرهنگ

سازمان ميراث فرهنگی  –زنان و خانواده نهاد رياست جمهوری مركز امور  –وزارت ورزش و جوانان  -دفاتر مهندسين مشاور –سازمان بهزيستی –وزارت راه و شهرسازی  - هایشهردار

معاونت علمی و فناوری رياست  -شوراهای اسالمی شهر و روستا  -شورای عالی انقالب فرهنگی  -سازمان محيط زيست  –وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی  -و گردشگری 

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوری –جمهوری 

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان تادس

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد ياقتضائ الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 0 صورت جلسه   ی تخصصی هاتهيكمتشكيل و فعال سازی  1-8

2-8 
ی سراها پژوهش ،فضای سبز ،آزمايشگاه ،كتابخانه ،نمازخانهات فضاهای تجهيزاستاندارد  نويس پيش تهيه

  فضای ورزشی و پايگاه تغذيه سالمآموزی، دانش
 طول سال 7 پيش نويس  
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

3-8 
 ،فضای سبز ،آزمايشگاه ،كتابخانهكانون قرآن، ،نمازخانهات فضاهای تجهيزاستاندارد  یابي اعتبار و بررسی

 نهايی نسخهو تدوين  فضای ورزشی و پايگاه تغذيه سالمآموزی، ی دانشسراها پژوهش
 طول سال 7 سند  

 ول سالط 7 نامه   استاندارد انتشار و ابالغاستاندارد و  كد تخصيصی 4-8

  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 بندیزمان برنامه با منطبق سند هر تدوين پيشرفت تحقق ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 ، فضای سبز و فضای ورزشی در تمام مدارساهتمام به طراحی، ساخت و تجهيز مناسب نمازخانه، كتابخانه، آزمايشگاه در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11

 



                             

 

233 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

  چارچوب / شناسنامه تفصيلي
 شرح عنوان رديف

 های يادگيری در فرايند تعليم و تربيت رسمی عمومیبخشی به محيطتنوع -6 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
های تخصصی علوم و فناوری، مراكز كارآفرينی، ها و موزههای عمومی، نمايشگاههای فرهنگ، كتابخانهها، خانهد پژوهشسراها، اردوگاههای يادگيری ماننای از محيطه ايجاد شبكه6/6

 هاسازی محيط مدرسه با همكاری ساير دستگاهها، با رعايت اصل غنیها و ساير مراكز مشابه و برقراری تعامل اثربخش مدارس با اين محيطورزشگاه

3 
 برنامه 

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  

سراها،  های يادگيری مانند پژوهشهای تحقيقاتی مرتبط با طراحی، ساخت و تجهيز محيطها و طرحنامهها، آيينتهيه و تدوين برنامه فيزيكی، ضوابط، استانداردها، دستورالعمل-20

های ورزشی، استخر و های تخصصی علوم و فناوری، سالنها و موزههای پرورش فكری كودكان و نوجوانان، دارالقرآن، نمايشگاهنهای فرهنگی تربيتی، كانوها ، كانوناردوگاه

 آموزی، فضاهای ورزشی روباز با محوريت برنامه درسی ملیهای دانشورزشگاه

 تأمين فضا، تجهيزات و فناوری زير نظام مربوطه 4

 سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی -سازمان نوسازی، توسعه و تجهيز مدارس كشور  هواحد مسئول در حوز 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6

و پرورش سازمان آموزش  –مركز برنامه ريزی منابع انسانی و فناوری اطالعات   -تربيت بدنی و سالمت  -پرورشی و فرهنگی -آموزش متوسطه-معاونين آموزش ابتدايی درون سازمانی:

كانون پرورش فكری كودكان و نوجوان   -دبيرخانه شورای عالی آ.پ  –صنايع آموزشی  –مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشور  –معاون حقوقی و امور مجلس –استثنايی 

سازمان ملی استاندارد  –دانشگاه ها و مراكز علمی و پژوهشی كشور –سازمان برنامه و بودجه كشور  برون سازمانی:-مركز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان

دفاتر مهندسين مشاور  –وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی –وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  –سازمان ميراث فرهنگی  –وزارت ورزش و جوانان  -شهرداری ها  –كشور

 وزارت راه و شهرسازی –وزارت كشور  -تحقيقات و فناوری وزارت علوم،  –معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری 

7 
 سطح اجرا

 

 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد 

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( وع فعاليتن

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 در طول سال 0 صورت جلسه   تشكيل و فعال سازی كميته های تخصصی  1-8

2-8 

ی هاكانون ،كانون های فرهنگی تربيتی ،اردوگاهها ،پژوهش سراهاات تجهيزاستاندارد  نويس پيش تهيه

و  های تخصصی علوم و فناوریها و موزهنمايشگاه ،نآدارالقر ،پرورش فكری كودكان و نوجوانان

 های ورزشیسالن

 در طول سال 0 پيش نويس  
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3-8 

كانون  ،كانون های فرهنگی تربيتی  ،اردوگاهها ،پژوهش سراهاات تجهيزاستاندارد  اعتباريابی و بررسی

و  نمايشگاه ها و موزه های تخصصی علوم و فناوری ،نآدارالقر ،انهای پرورش فكری كودكان و نوجوان

 نهايی نسخههای ورزشی و تدوين سالن

 در طول سال 0 سند  

 در طول سال 0 نامه   استاندارد انتشار و ابالغاستاندارد و  كد تخصيص 4-8

2 

 

 استلزامات

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقي 
 

 بندیزمان برنامه با منطبق سند هر تدوين پيشرفت تحقق ي  عملکردي ارزيابهاشاخص 10

11 
برنامه  در تحقق راهکار  مؤثرنتايج كليدي و 

 بند ( 3سند تحول) حداكثر 
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 يردولتيغ و مراكز سازمان مدارس

 مردمي يهامشاركت توسعه و 
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 مردمي هاياركتمشتوسعه غيردولتي و  و مراكز مدارسسازمان  هايبرنامهعناوين  

 (130811عنوان برنامه      )ابالغي بخشنامه  رديف
 سطح اجرا/نفوذ

 مدرسه منطقه استان ستاد

   * * وپرورشهای مربوط به آموزشهای توانمند  در حوزهنهاد )سمن( توسط متخصصان و خانوادههای غيردولتی و مردمحمايت و توسعه سازمان  -تشكيل 1

    * پرورش جهت ارتقای  نقش شوراها در سطح ملیوبا شورای عالی آموزش هااستانپرورش ور قانونی برای ارتباط سازمانی شوراهای آموزشطراحی سازوكا 2

   * * ) = كيفيت بخشی و گسترش متوازن ( در فرآيند تعليم و تربيت مؤثرامنايی و تقويت و ارتقای نقش اركان سهيم و يئتهگسترش مدارس  3

4 
پرورشی و ورزشی در سطح  منطقه و استان با اصالح و بازنگری   -آموزشیفضاهای  و گسترشگذاران حقيقی و حقوقی غيردولتی برای تقويت های سرمايهشناسايی  و جذب  ظرفيت

 قوانين و مقررات موجود
* *   

3 
توانمندسازی و ،وریافزايش بهره،زهای اجرايی آن برای كاهش تمركنامهق و تدوين  و اصالح آيينها و مناطشهرستان -اهاستانپرورش وبازنگری قانون تشكيل شوراهای آموزش

 استفاده بهينه از ظرفيت اين قانون
*    

   * * پرورشوتوانمندسازی اعضای شوراهای آموزش 6

   * * ملی در سطح هااستانپرورش مناطق و وايجاد هماهنگی و افزايش اثربخشی شوراهای آموزش 7

    * پرورشوطراحی و استقرار نظام جامع مشاركت در آموزش 8

2 
مؤسسات مالی و   -مشاركت خيرين  -های دولتی و مردمیبرای ساماندهی و جلب كمک الزم يرتداباستفاده از ظرفيت صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور و اتخاذ 

 ربطذیآموزان  و معلمان با هماهنگی مراجع های دانشها و خالقيتنوآوری،های پژوهشها در حمايت از طرحانوادهنهاد و خهای مردمسازمان  -اعتباری
*    

    * امنايی كردن مدارس هيئتاز قبيل طرح  ساز ريخساز در مديريت مدارس ين مدرسهبرای افزايش سطح مشاركت خير سازوكارهای مناسب تدوين 10

11 
درسی مدارس و  هايی از برنامههای علمی آزاد بزرگ با واگذاری بخشگذاری بخش غيردولتی ذيصالح در تأسيس مؤسسات و آموزشگاهای تشويقی برای افزايش سرمايههتدوين بسته

   * * های مدارس در چارچوب برنامه درسی ملیبخشی فعاليتدر تكميل و كيفيت هاآنمشاركت 

12 
ی در قالب  سالبزرگهای موردنياز كودكان از اوان كودكی تا ها برای پوشش كامل آموزشوپرورش و ساير دستگاهاهنگ مؤسسات با مجوز آموزشساماندهی و ايجاد شبكه هم

   * * ای و كشوریصورت منطقهالعمر بهمكمل و يادگيری مادام  -غيررسمی  -های رسمیآموزش

13 
 و مدارس غيردولتی پرورشی و آموزشی مراكز و مدارس فعاليتهای و پايش ظارتن سيستم طراحی )=های علمی آزادات و آموزشگاههای مؤسسطراحی سيستم نظارت و پايش فعاليت

  * * * (آزاد علمی یهاآموزشگاه مؤسسات و دور راه از آموزش

  * * * (و مدارس آموزش از راه دور   یردولتيغو پرورشی مراكز آموزشی   -توسعه متوازن مدارس  )= های علمی آزادمديريت توسعه مؤسسات و آموزشگاه 14
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    * )= و مدارس آموزش از راه دور ( بندی  مدارس و مراكز غيردولتیايجاد نظام رتبه 13

16 
رشی  و توانمند سازی نيروی انسانی مدارس و مراكز و پرو آموزشی هایفعاليتو پايش ميزان اثر بخشی  ارتقاء ارتقا و پايش اثربخشی  آموزشی و پرورشی  مدارس غيردولتی ) =  -46

   * * (یردولتيغ

  * * * هاآنيس مدارس غيردولتی برای توسعه و حمايت از تأسهای قانون يری ظرفيتكارگبهيس مدارس غيردولتی و تأسبازنگری و تسهيل ضوابط  17

   * * های مدارس مذكورهای آموزشی در مدارس غيردولتی و نظارت فرهنگی و تربيتی بر فعاليتمهی و ايجاد انعطاف در اجرای برنابخشتنوعكارهای وطراحی ساز 18

   * * راهنمايی و مشاوره تربيتی یردولتيمراكز غو  مؤسساتتوسعه  / آموزانيس و توسعه  مراكز دولتی و غيردولتی استعداديابی و هدايت تحصيلی و شغلی دانشتأس 12

    * و تربيتی غيردولتی آموزشیی هامجتمع گسترش وی در تأسيس ردولتيغی مدارس گذارهيسرماايتی و تشويقی برای تدوين نظام حم 20

21 
  برای ارتقا هاآننامه استفاده از ظرفيت و امكانات مدارس غيردولتی و خريد خدمات  از تدوين و استقرار نظام  -دولتی از مدارس و مراكز غيردولتی آموزشیتوسعه خريد خدمات 

 حمايت و گسترش كمی  و كيفی مدارس دولتی
* * *  

22 
های موفق آموزشی دنيا با هماهنگی های آزاد  مطابق اهداف و اسناد تحولی  و با استفاده از تجربيات نظامهای آموزشی  و تربيتی مؤسسات و آموزشگاهبازنگری و بازتوليد محتوای برنامه

 ربطذیمراجع 
* *   

    * يادگيری یهاحوزه درسی برنامه با انطباق در آزاد یهاآموزشگاه و مؤسسات بر عملكرد ارزشيابی و نظارت  مديريت و ساماندهی سازوكارهای راحیط 23

   * * گذاری مدارس و مؤسسات غيردولتیهخيرين و مشاركت و سرماي  -المللیبين  -آموزان حاشيه شهرها از طريق منابع دولتیتدوين برنامه جامع حمايت از مدارس و دانش 24
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 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 های خانواده در ايفای نقش تربيتی متناسب با اقتضائات جامعه اسالمیها و مهارتتقويت بنيان خانواده و كمک به افزايش سطح توانايی  -1 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 آموزانهای پايه دانشها و تحقق شايستگیبرای تقويت فرهنگ تربيتی خانواده آموزشیه تدوين برنامه جامع مشاركت خانواده و نهادهای تربيتی و 1/1 راهکار سند تحول شماره و متن  2

 وپرورشهای مربوط به آموزشهای توانمند  در حوزهمن( توسط متخصصان و خانوادهنهاد )سهای غيردولتی و مردمحمايت و توسعه سازمان ،تشكيل  -4 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 تربيتی راهبری و مديريت زير نظام مربوطه 4

 وپرورشآموزشدفتر امور شوراهای / ی مردمی هامشاركتی و توسعه ردولتيغسازمان مدارس و مراكز  واحد مسئول در حوزه 3

 وزارت كشور -استثنائی وپرورشآموزش  -وپرورشآموزشعلميه  یهاحوزهستاد همكاری  -ر انجمن اولياء و مربياندفت و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد
* *        

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 تابستان -بهار 2 جلسه   برگزاری جلسات كارگروه تخصصی 8 -1

 شهريور -خرداد 2 نشست   وپرورشآموزشدر سامانه ملی شوراهای  هاسمنطراحی ايجاد دسترسی  نظورمبه نهادمردم یهاسازمان مؤسسانبرگزاری نشست با  8 -2

 مرداد  -ارديبهشت 2 نشست   "یآموزدانش یهاسمن"اجرای طرح  منظوربهوزارت كشور  یامور اجتماعبرگزاری نشست با سازمان  8 -3

 كل سال 12 سمن   (یاستانتوانمند )برش  یهاخانوادهيت در حوزه تعليم و تربيت توسط متخصصان و به فعال مندعالقه یهاسمنو  مؤسساتتشكيل  8 -4

 بهار و تابستان 4 نامهنيآئ سينوشيپ   وپرورشآموزش یعال یشوراجهت ارائه به  تيو تربدر حوزه تعليم  هاسمننحوه جلب و جذب  نامهنيآئ سينوشيپتدوين  8 -3

6- 8 
جديد التاسيس داوطلب همكاری در حوزه تعليم و  یهاسمنتائيد صالحيت تخصصی  نامهوهيش سينوشيپتدوين 

 وپرورشآموزش یعال یشوراتربيت جهت ارائه به 
 بهار 4 نامهوهيش سينوشيپ  

 ربها 4 گزارش   به تفكيک موضوع از دواير داخلی ستاد هاسمنبه همكاری  وپرورشآموزشاحصاء نيازهای  8 -7

 در حوزه تعليم و تربيت سيدالتأسيجد یهاسمنچگونگی تائيد صالحيت تخصصی  نامهوهيشتدوين   -  در حوزه تعليم و تربيت هاسمننحوه جلب و جذب  نامهنيآئتدوين  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقي استلزامات  2

 توانمند یهاخانوادهبه فعاليت در حوزه تعليم و تربيت توسط متخصصان و  مندعالقه یهاسمنو  مؤسساتتشكيل برش استانی:  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 آموزانهای پايه دانشتحقق شايستگی  -ها برای تقويت فرهنگ تربيتی خانواده آموزشیمشاركت خانواده و نهادهای تربيتی و  برنامه  در تحقق راهکار سند تحول مؤثرنتايج كليدي و  11
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 ارچوب / شناسنامه تفصيليچ

 شرح عنوان رديف

 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1
اجتماعی در سطح محلی و ملی   -فرهنگی  -های دينیآموزان در رشد و تعالی كشور در عرصهافزايش مشاركت نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی و مدرسه و معلمان و دانش  -0

 اجتماعی و معنوی  -فرهنگی  -نهاد مولد سرمايه انسانی عنوانبه

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
يكی از اركان  عنوانبهساز فرادستی گذار و تصميممسئولين نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی در نهادهای سياست مؤثره فراهم آوردن سازوكارهای قانونی برای حضور فعال و  1/0

 رو پايدار كشو جانبههمهتعالی و پيشرفت 

 پرورش جهت ارتقای  نقش شوراها در سطح ملیوبا شورای عالی آموزش هااستانپرورش وطراحی سازوكار قانونی برای ارتباط سازمانی شوراهای آموزش  -2 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 تربيتی راهبری و مديريت زير نظام مربوطه 4

 وپرورشآموزشدفتر امور شوراهای / ی مردمی هامشاركتی و توسعه ردولتيغمدارس و مراكز سازمان  واحد مسئول در حوزه 3

 ستاد همكاری حوزه  -معاونين آموزشی و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد
*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 بستانبهار و تا 2 نشست   عالی  پيشنهادی در شورای واحدهمادهپيگيری تصويب  8 -1

 كل سال 4 چارچوب   وپرورشآموزش شورای عالیپيشنهادی در صورت تصويب در  واحدهمادهتدوين چارچوب اجرايی  8 -2

 واحده مربوطهتدوين ماده نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقي استلزامات  2

  واحدهمادهتدوين چارچوب اجرايی  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 ساز فرادستی بهگذار و تصميممسئولين نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی در نهادهای سياست مؤثرفراهم آوردن سازوكارهای قانونی برای حضور فعال و  برنامه  در تحقق راهکار سند تحول مؤثركليدي و  نتايج 11
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 چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان رديف

 ه جلب مشاركت اركان سهيم و مؤثر و بخش عمومی و غيردولتی در تعليم و تربيت رسمی عمومی9 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
در جامعه و در بين جويی پذيری و مشاركتمشاركت،برای بسط فرهنگ نيكوكاری و تعاون،ه ايجاد تسهيالت قانونی و سازوكارهای تشويقی و انگيزشی الزم اعم از مادی و معنوی4/9

 و برگزاری اردوهای جهادی آموزشیهای مجالت و رسانه،های درسیهای دينی با تأكيد بر استفاده مناسب از ظرفيت كتابآموزان با الهام از آموزهدانش

  ) = كيفيت بخشی و گسترش متوازن (در فرآيند تعليم و تربيت مؤثرهيم و امنايی و تقويت و ارتقای نقش اركان سيئتهگسترش مدارس   -1 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 راهبری و مديريت تربيتی زير نظام مربوطه 4

 وپرورشدفتر امور شوراهای آموزش/ ی مردمی هامشاركتی و توسعه ردولتيغسازمان مدارس و مراكز  واحد مسئول در حوزه 3

 ستاد همكاری حوزه -وزشیمعاونين آم و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 بهار و تابستان 4 سامانه   امنايی مدارس هيئت سامانه استقرار 8 -1

 كل سال 12 نشست   امنای مدارسبرگزاری نشست استانی اعضاء هيئت 8 -2

3- 8 
بر اساس  "امنايیآموزشی و پرورشی مدارس هيئتبرنامه تدوين رئوس خدمات فوق"تشكيل جلسات كارگروه 

 های تحصيلیدوره
 بهار و تابستان 1 جلسه  

 پاييز و زمستان 1444 جلد   های تحصيلی بر اساس دوره "امنايیبرنامه  آموزشی و پرورشی مدارس هيئترئوس خدمات فوق"تدوين كتابچه  8 -4

 پاييز 12 بانک اطالعاتی   )برش استانی( ساز ريخامنايی اعضاء هيئت امناء و مدارس هيئت   -یامنايتشكيل بانک اطالعاتی مدارس هيئت 8 -3

 پاييز 12 گزارش   )برش استانی( هااستانامنايی توسط ی( مدارس هيئتبندسطحی )بخشتيفيكپيگيری و تدوين گزارش اجرای بخشنامه  8 -6

 تابستان بهار و % 444 مدارس   امنايی )برش استانی(ی مدارس هيئتبندسطحی بر اساس بخشنامه امنايارزيابی از عملكرد مدارس هيئت 8 -7

 بهار و تابستان % 54 مدارس   ارزيابی از عملكرد مدارس وابسته  )برش استانی( 8 -8

 بهار و تابستان 4 دستورالعمل   وپرورشدستورالعمل اجرايی مدارس وابسته جهت ارائه به شورای عالی آموزش سينوشيپتدوين  8 -2
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 بهار و تابستان % 2 توسعه مدارس   مدارس موجود در سطح كشور )برش استانی( % 2امنايی به ميزان گسترش مدارس هيئت 8 -10

 امنايیمدارس هيئت نامهنيآئاجرای   - امنايیی به مدارس هيئتبخشتيفيكی و بندسطحاجرای بخشنامه  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقي استلزامات  2

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

ی بندسطحامنايی بر اساس بخشنامه ارزيابی از عملكرد مدارس هيئت  -امنايیی مدارس هيئتبخشتيفيكتدوين گزارش اجرای بخشنامه   -امنايی  تشكيل بانک اطالعاتی مدارس هيئت

بسته تحولی اجرايی "تدوين گزارش مرتبط با اجرای   -مدارس موجود در سطح كشور % 2امنايی به ميزان گسترش مدارس هيئت  -ارس وابسته دولتی ارزيابی از عملكرد مد  - شدهابالغ

 "امنايیمدارس هيئت

 جويی در جامعهپذيری و مشاركتبسط فرهنگ مشاركت برنامه  در تحقق راهکار سند تحول مؤثرنتايج كليدي و  11
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 وب / شناسنامه تفصيليچارچ

 شرح عنوان رديف

 ه جلب مشاركت اركان سهيم و مؤثر و بخش عمومی و غيردولتی در تعليم و تربيت رسمی عمومی9 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 ه تقويت و گسترش مدارس غيردولتی با اصالح و بازنگری قوانين و مقررات موجود1/9 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3
پرورشی و ورزشی در سطح  منطقه و استان با اصالح و   -آموزشیفضاهای  و گسترشگذاران حقيقی و حقوقی غيردولتی برای تقويت های سرمايهشناسايی  و جذب  ظرفيت  -1

 بازنگری قوانين و مقررات موجود

 يريت تربيتیراهبری و مد زير نظام مربوطه 4

 وپرورشدفتر امور شوراهای آموزش/ ی مردمی هامشاركتی و توسعه ردولتيغسازمان مدارس و مراكز  واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
 وپرورشآموزشسازمان   -عاونت حقوقی و امور مجلسم  -سازمان نوسازی،توسعه و تجهيز مدارس  -ی و سالمتبدنتيتربمعاونت   -معاونت پرورشی و فرهنگی  -معاونين آموزشی

 مركزاستعدادهای درخشان -استثنائی

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد
* *        

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديكتأي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 بهار و تابستان 4444 جلد    "وپرورشآموزشدر  یگذارهيسرماقوانين و مقررات مرتبط با مشاركت و "تدوين كتابچه 8 -1

2- 8 
استيفای  منظوربه یگذارهيسرماضای كارگروه تخصصی برای تبيين قوانين و مقررات مرتبط با مشاركت و برگزاری نشست با اع

 وپرورشآموزشحقوق 
 بهار و تابستان 4 نشست  

3- 8 
 یهامشاركتمشترك اداره  یهمكار با "وپرورشآموزشقوانين و مقررات مرتبط با مشاركت در "اجرای  یشناسبيآس

 قانونی و پيشنهاد تدوين لوايح مربوطه  )برش استانی( یخألهااز طريق احصاء  هااستان یقوقح واحدمردمی و 
 بهار و تابستان 12 گزارش  

 بهار و تابستان 12 بانک اطالعاتی   جهت تمهيد كسب درآمدهای پايدار )برش استانی( وپرورشآموزشتشكيل بانک اطالعاتی فضاها و اماكن  8 -4

 بهار و تابستان 4 فراخوان   پرورشی و ورزشی   -حقيقی و حقوقی غيردولتی برای تقويت و توسعه فضاهای آموزشی  گذارانهيسرماراخوان به ارسال ف 8 -3

 وطهمرب یهاحهيالو تدوين  وپرورشآموزشقانونی مرتبط با امر مشاركت در  یخألهاشناسايی   نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقي استلزامات  2

 وپرورشآموزشتشكيل بانک اطالعاتی فضاها و اماكن   -وپرورش  آموزشاز قوانين و مقررات مرتبط با مشاركت در  یشناسبيآستدوين گزارش  منظوربهتعيين برش استانی  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 رس غيردولتیتقويت و گسترش مدا برنامه  در تحقق راهکار سند تحول مؤثرنتايج كليدي و  11
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 چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان رديف

 های ملیها و برنامههای تربيتی استان و منطقه و مدرسه در چارچوب سياستمناطق و مدارس در تقويت فعاليت  -استان وپرورشآموزشه افزايش نقش شوراهای 41 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 و مناطق و مدارس متناسب با مقتضيات تربيتی هااستان وپرورشآموزشه اصالح قوانين و مقررات موجود در راستای تقويت نقش شوراهای 4/41 ولشماره و متن  راهکار سند تح 2

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3
           توانمندسازی ،وریافزايش بهره،های اجرايی آن برای كاهش تمركزنامهو اصالح آيين ها و مناطق و تدوين شهرستان ،هااستانپرورش وبازنگری قانون تشكيل شوراهای آموزش  -5

 و استفاده بهينه از ظرفيت اين قانون

 تربيتی راهبری و مديريت زير نظام مربوطه 4

 وپرورشآموزشوراهای دفتر امور ش/ ی مردمی هامشاركتی و توسعه ردولتيغسازمان مدارس و مراكز  واحد مسئول در حوزه 3

 دفتر انجمن اولياء و مربيان  -همه معاونين و مراكز و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد
*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكذيل برنامه  با ي  هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

هاليح سينوشيپ   تدوين و ارسال اليحه اصالح قانون شوراها  8 -1  بهار 4 

كاتبهم   اصالح قانون شوراهاپيگيری تصويب اليحه  8 -2  تابستان -بهار 2 

3- 8 
اصحاب   -ی در خصوص تصويب اليحه )از قبيل نمايندگان مجلسارسانهاجتماعی و  -سياسی نفوذانیذهمراه سازی 

 رسانه و ...(
 پاييز -تابستان 2 نشست  

 توسط مجلس قانوناليحه مرتبط با اصالح  سينوشيپ ديئتا -وپرورش    آموزشقانون تشكيل شوراهای  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقي استلزامات  2

 اليحه  سينوشيپتدوين  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 وپرورشآموزشاصالح قوانين و مقررات موجود در راستای تقويت نقش شوراهای  برنامه   در تحقق راهکار سند تحول مؤثرنتايج كليدي و  11
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 چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان ديفر

 های ملیها و برنامههای تربيتی استان و منطقه و مدرسه در چارچوب سياستمناطق و مدارس در تقويت فعاليت  -استان وپرورشآموزشه افزايش نقش شوراهای 41 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 و مناطق و مدارس متناسب با مقتضيات تربيتی هااستان وپرورشآموزشراستای تقويت نقش شوراهای  ه اصالح قوانين و مقررات موجود در4/41 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 پرورشواعضای شوراهای آموزش توانمندسازی  -6 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 تربيتی راهبری و مديريت زير نظام مربوطه 4

 وپرورشآموزشدفتر امور شوراهای / ی مردمی هامشاركتی و توسعه ردولتيغمراكز  سازمان مدارس و واحد مسئول در حوزه 3

 ی و توسعه منابعزيربرنامهمعاونت  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد
* *        

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 
 444ساعت برای  42)ریبه صورت غير حضوطراحی و اجرای دوره آموزشی توانمندسازی ناظران آموزشی شوراها

  نفر(
 بهار 4 دوره آموزشی  

2- 8 
و مناطق به شيوه حضوری يا  هاشهرستان وپرورشآموزشاجرای دوره آموزشی ويژه اعضاء شورای و دبيرخانه شورای 

 دبيرخانه شورا)برش استانی( و هااستانغيرحضوری توسط ناظران آموزشی 
 تابستان و پاييز 12 دوره آموزشی  

 كل سال 650 بازديد   )برش استانی( هااستانو مناطق توسط ناظران آموزشی  هاشهرستان وپرورشآموزشبازديد از عملكرد دبيرخانه شوراهای  8 -3

4- 8 
و دبيرخانه شورا )برش  هااستانتوسط ناظران آموزشی  امنايیهيئتامناء مدارس  هيئتاجرای دوره آموزشی ويژه اعضاء 

 استانی(
وره آموزشید    بهار و تابستان 12 

3- 8 
ويژه كارشناس مسئوالن و كارشناسان شوراهای مناطق آزاد  "مناطق آزاد تجاری وپرورشآموزش" نامهنيآئآموزش 

 غيرحضوری  صورتبهتجاری 
 بهار 4 دوره آموزشی  

6- 8 
 كمتر  -مناطق مرزی نامهنيآئتبيين  منظوربهمناطق مرزی كشور  وپرورشآموزشنشست مديران كل و مديران 

 و عشايری افتهيتوسعه
 تابستان 4 نشست  

 و پاييز تابستان 2 نشست   اداره كل امور مرزی وزارت كشور به منظور تهيه محتوای فرهنگی ويژه دانش آموزان و معلمان مناطق مرزینشست با  8 -7 



                             

 

247 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 بهار 4 دوره آموزشی   مناطق مرزی وپرورشآموزشكارگروه تخصصی شورای  یسازفعال منظوربهبرگزاری دوره آموزشی غيرحضوری  8 -8

 مناطق مرزی وپرورشآموزشدوره آموزشی مجازی برای دبيرخانه شوراهای   - آموزشی مجازی هایدورهتجهيزات فناورانه برای برگزاری  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقي استلزامات  2

 عملکردي ارزيابي  هاشاخص 10

و مناطق توسط  هاشهرستان وپرورشآموزشبازديد از عملكرد دبيرخانه شوراهای   -و مناطق  هاشهرستان وپرورشآموزشاجرای دوره آموزشی ويژه اعضاء شورای و دبيرخانه شورای 

 یسينومقالهبرگزاری مسابقه   -و دبيرخانه شورا هااستانظران آموزشی توسط نا امنايیهيئتامناء مدارس  هيئتاجرای دوره آموزشی ويژه اعضاء   - هااستانناظران آموزشی 

 مناطق مرزی وپرورشآموزش

 و مناطق و مدارس متناسب با مقتضيات تربيتی هااستان وپرورشآموزشتقويت نقش شوراهای  برنامه  در تحقق راهکار سند تحول مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان يفرد

 های ملیها و برنامههای تربيتی استان و منطقه و مدرسه در چارچوب سياستمناطق و مدارس در تقويت فعاليت  -استان وپرورشآموزشه افزايش نقش شوراهای 41 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 و مناطق و مدارس متناسب با مقتضيات تربيتی هااستان وپرورشآموزشراستای تقويت نقش شوراهای ه اصالح قوانين و مقررات موجود در 4/41 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 در سطح ملی هااستانپرورش مناطق و وايجاد هماهنگی و افزايش اثربخشی شوراهای آموزش  -0 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 يتیترب راهبری و مديريت زير نظام مربوطه 4

 وپرورشآموزشدفتر امور شوراهای / ی مردمی هامشاركتی و توسعه ردولتيغسازمان مدارس و مراكز  واحد مسئول در حوزه 3

 ی و توسعه منابعزيربرنامهمعاونت  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  دوم متوسطه متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد
* *        

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 
  -مصوبات  -جلسات دستور) وپرورشآموزششوراهای  جلساتصورتی تدوين گزارش تحليلی فصلی از ارزياب

 و...( اعضاء ميزان حضور  -قانونی بودن
 كل سال 1 گزارش  

2- 8 
كشور  وپرورشآموزششوراهای  4199سال  عملكردارزيابی  یهاشاخصبرگزاری نشست تخصصی پيرامون تدوين 

 يا غيرحضوری(حضوری  صورتبهبا حضور كارشناس مسئوالن شورا )
 تابستان 2 نشست  

 بهار و تابستان 12 گزارش    استانی )برش استانی( یهاگزارشارزيابی ساالنه عملكرد شوراها از طريق بررسی  8 -3

 تابستان استان 0 بازديد   كشور )توسط دفتر شوراها( وپرورشآموزشدبيرخانه شوراهای  % 24بازديدهای حضوری از عملكرد  8 -4

 تابستان و پاييز 4 گزارش   برای مجلس و دولت 4190تدوين گزارش عملكرد ساالنه شوراها در سال  8 -3

 پاييز 4 نامهوهيش   وپرورشآموزشتخصصی شوراهای  یهاكارگروه یبخشتيفيك  نامهوهيشتدوين  8 -6

 بهار و تابستان 12 كارنامه   هااستان وپرورشآموزشصدور كارنامه عملكرد شوراهای  8 -7

 بهار 4 سامانه   وپرورشآموزشاستقرار سامانه شوراهای  8 -8

 زمستان 0 استان   (هااستانوپرورش )ستاد و برگزيدگان شوراهای آموزش از ريتقد 8 -2
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

10- 8 
و  هایدارشهرقانون شوراها از طريق برگزاری نشست تخصصی با سازمان  46و  41  -44بررسی چگونگی اجرای ماده 

 ی كشورهایاريده
 پاييز -تابستان -بهار 2 نشست  

 بهار و تابستان 4 نامهتفاهم   كشور یهایاريدهو  هایشهردارهمكاری با سازمان  نامهتفاهمانعقاد  8 -11

12- 8 
( از 40 -40 -46 -41 -44مرتبط با اجرای مواد مالی قانون شوراها )مواد  99فصلی در سال  یهاگزارشاحصاء 

 )برش استانی( 90و مقايسه ميزان افت و رشد با سال  هااستان
 كل سال 11 گزارش   

 بهار و تابستان 4 گزارش    هایشهرداركشور و سازمان  وزارت باكشور از طريق رايزنی  یهایشهرداربررسی ايجاد دسترسی به سامانه درآمدی  8 -13

 بهار 4 نامهتفاهم   وزارت كشور همكاری با  نامهتفاهم انعقاد 8 -14

 بهار 4 نشست   منعقده نامهتفاهمپيگيری مفاد  منظوربهبرگزاری نشست تخصصی با شورای راهبردی وزارت كشور  8 -13

 كل سال 4 نامهآئين   هااستانابالغ به  منظوربه هااستان شورای عالیبا  نامهتفاهماجرايی  نامهنيآئتدوين  8 -16

 بهار و تابستان 2 نشست   هااستان شورای عالی نامهتفاهمبرگزاری نشست مرتبط با شورای راهبردی  8 -17

 تابستان 4 جلسه   مناطق مرزی وپرورشآموزشو هماهنگی  گذاریسياستبرگزاری جلسه شورای  8 -18

 بهار 4 جلسه   4199های سال ها و برنامهصويب سياستوپرورش مناطق آزاد تجاری برای تبرگزاری جلسه شورای راهبری آموزش 8 -12

20- 8 
قانون تشكيل شوراهای  41اجرايی ماده  نامهآييناجرايی و  نامهآيين  -مواد قانوناجرای  شناسیآسيب

 (سازمانیبرون)پيگيری تكاليف شركای  وپرورشآموزش
 كل سال 4 گزارش  

 كل سال 1 جلسه   مناطق مرزی وپرورشآموزشی( برگزاری جلسات كميته تخصصی )ستاد 8 -21

22- 8 
و ارسال به دفتر شوراها  هااستانوپرورش مناطق آزاد تجاری توسط تدوين گزارش عملكرد ساالنه شورای آموزش

 )برش استانی( 
 زمستان منطقه آزاد 0 گزارش  

 زمستان 4 گزارش   سط ستادمناطق آزاد تجاری تو وپرورشآموزشارزيابی از عملكرد شورای  8 -23

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقي استلزامات  2

تخصيص بودجه ساالنه به همايش   -وپرورشآموزشتخصصی شوراهای  هایكارگروه بخشیكيفيت نامهشيوهتدوين   -  وپرورشآموزشتدوين گزارش عملكرد ساالنه شوراهای 

مناطق  وپرورشآموزش نامهآئين  -  وپرورشآموزشقانون تشكيل شوراهای   -هاسازمانو  هادستگاههمكاری با ساير  نامهتفاهمانعقاد   - شوپرورآموزشگراميداشت هفته شوراهای 

 مناطق مرزی وپرورشآموزش نامهآئين  - آزاد

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

ارزيابی ساالنه   -وپرورش   شوراهای آموزش % 24بازديد از عملكرد ساالنه   -وپرورش از طريق برش استانی وزشتدوين گزارش درآمدهای مرتبط با مواد قانون تشكيل شوراهای آم

وپرورش مناطق آزاد تجاری توسط تدوين گزارش عملكرد ساالنه شورای آموزش  -وپرورش مناطق آزاد ارزيابی از عملكرد شورای آموزش  -وپرورش عملكرد شوراهای آموزش

 هاناستا

 و مناطق و مدارس متناسب با مقتضيات تربيتی هااستان وپرورشآموزشتقويت نقش شوراهای  برنامه  در تحقق راهکار سند تحول مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان رديف

 مديريت مصارف متناسب با نيازهای كمّی و كيفی نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی  -بخشی به منابع مالیتخصيص و تنوع  -تأمينه 24 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 آنان آموزشیهای گذاری و نظارتی نظام از طريق تسهيل تأسيس مدارس غيردولتی و حمايت از فعاليتبا حفظ كاركردهای سياست وپرورشآموزشه تقويت مشاركت عمومی در 0/24 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 پرورشونظام جامع مشاركت در آموزش طراحی و استقرار  -0 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 تربيتی راهبری و مديريت زير نظام مربوطه 4

 وپرورشآموزشدفتر امور شوراهای / ی مردمی هامشاركتی و توسعه ردولتيغسازمان مدارس و مراكز  واحد مسئول در حوزه 3

 دفتر انجمن اولياء و مربيان  -وپرورشدبيرخانه شورای عالی آموزش -دفترامورزنان  -هاهمه معاونين و سازمان و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد
*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 پاييز -بستانتا -بهار 2 جلسه   نظرانصاحببرگزاری جلسات تخصصی كارگروه اجرای برنامه و دعوت از  8 -1

 بهار و تابستان 4 گزارش   قوانين مشاركتی( شناسیآسيبستاد ) دواير داخلیاز  سازمانیبروناحصاء شركای درون و  8 -2

 پاييز و زمستان 4 نويس نظامپيش   وپرورشآموزش شورای عالیجهت ارسال به  وپرورشدر آموزشنظام جامع مشاركت  نويسپيشتدوين  8 -3

 بهار و تابستان 4 دستورالعمل   در سطح ستاد هانامهتفاهمتدوين دستورالعمل مرتبط با انعقاد  8 -4

 وپرورشآموزشتدوين نظام جامع مشاركت در  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقي استلزامات  2

 وپرورشآموزشتدوين نظام جامع مشاركت در  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 تسهيل تأسيس مدارس غيردولتی  - وپرورشآموزشتقويت مشاركت عمومی در  برنامه  در تحقق راهکار سند تحول مؤثركليدي و  نتايج 11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان رديف

 ی بومیتجربيات تربيت و مستندسازیپردازی نظريه -ه توسعه ظرفيت پژوهش و نوآوری21 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 پژوهشی در داخل و خارج از كشور و ايجاد بانک اطالعاتی فعال و كارآمد هایانتشاريافتهمستندسازی و  ،های تربيتی بومیهای موفق و نوآوریه حمايت مادی و معنوی از طرح1/21 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3
مؤسسات مالی و  ،مشاركت خيرين ،های دولتی و مردمیبرای ساماندهی و جلب كمک الزم يرتداباز ظرفيت صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور و اتخاذ  استفاده -9

 ربطذیعلمان با هماهنگی مراجع آموزان  و مهای دانشها و خالقيتنوآوری  ،های پژوهشیها در حمايت از طرحنهاد و خانوادههای مردمسازمان  -اعتباری

 پژوهش و ارزشيابی زير نظام مربوطه 4

 وپرورشآموزشدفتر امور شوراهای / ی مردمی هامشاركتی و توسعه ردولتيغسازمان مدارس و مراكز  واحد مسئول در حوزه 3

 دفتر انجمن اولياء و مربيان  -وپرورشآموزش ی عالیشورادبيرخانه  -دفترامورزنان  -هاسازمانهمه معاونين و  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد
*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( اليتنوع فع

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 
  -مالی و اعتباری مؤسسات  -مشاركت خيرين  -دولتی و مردمی هایكمکتدوين چارچوب حمايت و جلب 

 وزان و معلمانپژوهشی دانش آم یهاطرحبرای حمايت از  هاخانوادهو  نهادمردمی هاسازمان
 تابستان -بهار 4 چارچوب  

2- 8 
 مؤسسات  -دولتی و غيردولتی هایدستگاهبه  وپرورشآموزشعلمی و پژوهشی  یهاجشنوارهمعرفی برگزيدگان ملی 

 تشويق منظوربهمالی و خيرين 
 كل سال 4 مكاتبه  

 مايت از معلمان و دانش آموزان پژوهشگر و نوآورتدوين چارچوب ح نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقي استلزامات  2

 تدوين چارچوب حمايت از معلمان و دانش آموزان پژوهشگر و نوآور ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 های تربيتی بومیهای موفق و نوآوریحمايت مادی و معنوی از طرح برنامه  در تحقق راهکار سند تحول مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چوب / شناسنامه تفصيليچار

 شرح عنوان رديف

 و بخش عمومی و غيردولتی در تعليم و تربيت رسمی عمومی مؤثرجلب مشاركت اركان سهيم و ه 9 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
  ،ساز ريخمشاركت آنان درمديريت مدارس  ،مدارس به نام ايشان یگذارنامساز از قبيل ين مدرسهه ايجادسازوكارهای مناسب برای حفظ و ارتقای مستمرسطح مشاركت واقفين و خير2/9

 های اين مدارسهزينه تأمينمشاركت دولت در 

 امنايی كردن مدارس هيئتاز قبيل طرح  رسازرس خيساز در مديريت مداين مدرسهبرای افزايش سطح مشاركت خير سازوكارهای مناسب تدوين  -44 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 تجهيزات و فناوری  -فضا زير نظام مربوطه 4

 ی مردمی هامشاركتی و توسعه ردولتيغسازمان مدارس و مراكز  واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
مجمع  -ومدارس خارج ازكشور المللنيبمركز امور  -معاون حقوقی و امور مجلس -نسانی وفناوری اطالعاتمنابع ا یزيربرنامهمركز  -توسعه وتجهيز مدارس كشور -سازمان نوسازی

 سازمدرسهخيرين 

7 
 سطح اجرا

 

 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال  )

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 سال طول 2 جلسه   جلسه كارگروه تخصصی اجرای برنامه یبرگزار 8 -1

 سال طول 4 چارچوب   ساز ريخدر مديريت مدارس  سازمدرسهين تدوين چارچوب افزايش سطح مشاركت خير 8 -2

 ساز ريخمدارس در مديريت  سازمدرسهتدوين چارچوب افزايش سطح مشاركت خيرين  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقي استلزامات  2

 تدوين چارچوب  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 سازحفظ و ارتقای مستمر سطح مشاركت واقفين و خيرين مدرسه قق راهکار سند تحولبرنامه  در تح مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان رديف

 های يادگيری در فرايند تعليم و تربيت رسمی عمومیبخشی به محيطتنوع  -6 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

همسو با اهداف و  هاآن آموزشیهای بازنگری و بازتوليد محتوای برنامه  ،وپرورشآموزشهای آزاد وابسته به وزارت و آموزشگاه مؤسساتهای ماندهی و مديريت بر فعاليته سا1/6

های آزاد با اهداف برای ايجاد همسويی ساير آموزشگاه ربطذیی هاو هماهنگی و همكاری با دستگاه هاآنو نظارت و ارزيابی مستمر بر عملكرد  وپرورشآموزشهای تحولی برنامه

 های نظام تعليم و تربيت رسمی عمومیبرنامه

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3
درسی  هايی از برنامهد بزرگ با واگذاری بخشهای علمی آزاگذاری بخش غيردولتی ذيصالح در تأسيس مؤسسات و آموزشگاههای تشويقی برای افزايش سرمايهتدوين بسته  -44

 در چارچوب برنامه درسی ملی های مدارسبخشی فعاليتدر تكميل و كيفيت هاآنمدارس و مشاركت 

 راهبری و مديريت تربيتی زير نظام مربوطه 4

 یردولتيغز / اداره كل مدارس و مراك ی مردمیهامشاركتی و ردولتيغسازمان مدارس  واحد مسئول در حوزه 3

 معاونت حقوقی  -ريزی و توسعه منابع معاونت برنامه  - آموزشی هایمعاونت و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد
* *        

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال ) 

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 بهار 44 جلسه   وه()تشكيل كارگرتشويقی یهابسته قالب در ملی درسی برنامه درچهارچوب یواگذارقابل درسی هایبرنامه  شناسايی 8 -1

 تابستان 4 طرح   مذكور در قالب يک طرح پژوهشی )طرح( مؤسساتی به واگذارقابلهای درسی برنامه  نامهوهيشتدوين  8 -2

 پاييز 4 نامهشيوه   هااستانريزی و نظارت مركزی و ابالغ به گذاری و برنامهنامه  در شورای سياستتصويب شيوه 8 -3

 ربطذیاجرايی الزم و آموزش كارشناسان  دستورالعملتدوين   - ربطذیهای تشويقی در مراجع تصويب بسته نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقي ت استلزاما 2

 نظارتدستيابی به هدف در چهارچوب دستورالعمل  منظوربه ازيموردنی نظارت و ارزيابی هاشاخصتهيه و تدوين  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 برنامه  در تحقق راهکار سند تحول مؤثرنتايج كليدي و  11

های آزاد وابسته به وزارت و آموزشگاه مؤسساتهای ساماندهی و مديريت بر فعاليت  - های نظام تعليم و تربيت رسمی عمومیهای آزاد با اهداف برنامهايجاد همسويی ساير آموزشگاه

 وپرورشآموزش
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 مه تفصيليچارچوب / شناسنا

 شرح عنوان رديف

 های يادگيری در فرايند تعليم و تربيت رسمی عمومیبخشی به محيطتنوع  -6 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

همسو با اهداف و  هاآن آموزشیهای گری و بازتوليد محتوای برنامهبازن ،وپرورشآموزشهای آزاد وابسته به وزارت و آموزشگاه مؤسساتهای ه ساماندهی و مديريت بر فعاليت1/6

های آزاد با اهداف برای ايجاد همسويی ساير آموزشگاه ربطذیهای و هماهنگی و همكاری با دستگاه هاآنو نظارت و ارزيابی مستمر بر عملكرد  وپرورشآموزشهای تحولی برنامه

 عمومی های نظام تعليم و تربيت رسمیبرنامه

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3
سالی در قالب  های موردنياز كودكان از اوان كودكی تا بزرگها برای پوشش كامل آموزشوپرورش و ساير دستگاهساماندهی و ايجاد شبكه هماهنگ مؤسسات با مجوز آموزش  -42

 ای و كشوریصورت منطقهالعمر بهمكمل و يادگيری مادام  -غيررسمی  -های رسمیآموزش

 راهبری و مديريت تربيتی زير نظام مربوطه 4

 یردولتيغ/ اداره كل مدارس و مراكز  ی مردمیهامشاركتی و ردولتيغسازمان مدارس  واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
مركز  –بدنی معاونت تربيت  -دفتر انجمن اوليا و مربيان   -معاونت پرورشی   -ريزی سازمان پژوهش و برنامه  -معاونت حقوقی   -سازمان نهضت سوادآموزی  - آموزشی هایمعاونت

 ارتباطات و حوزه وزارتی  -امور هماهنگی 

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد
* *        

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 
وپرورش و ساير با مجوز آموزش ايجاد شبكه هماهنگ مؤسسات نامهوهيشتشكيل كارگروه جهت تهيه و تدوين 

 هادستگاه
 تابستان -بهار  24 جلسه  

 تابستان  4 نامهشيوه   هاوپرورش و ساير دستگاهايجاد شبكه هماهنگ مؤسسات با مجوز آموزش ساماندهی نامهشيوهتدوين  8 -2

 پاييز  4 نامهشيوه   و نظارت مركزی ريزیبرنامه  - گذاریسياستدر شورای   نامهشيوهتصويب  8 -3

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقي استلزامات  2
ی علمی هاآموزشگاهی زبان و هاآموزشگاه  -ی تحصيلی هادوره  -دبستانی ی تخصصی پيشهاكارگروهتشكيل  -ريزی و نظارت مركزی  برنامه  -گذاری تصويب در شورای سياست

 و متخصص تخصيص نيروی انسانی الزم  -آزاد

 منظور دستيابی به هدف در چهارچوب دستورالعمل نظارتهای نظارت و ارزيابی موردنياز بهتهيه و تدوين شاخص ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 های نظام تعليم و تربيت رسمی عمومیاهداف برنامهباهای آزادايجاد همسويی ساير آموزشگاه -وپرورشموزشآهای آزاد وابسته به وزارت وآموزشگاه مؤسساتهای مديريت بر فعاليت برنامه  در تحقق راهکار سند تحول مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان رديف

 های يادگيری در فرايند تعليم و تربيت رسمی عمومیبه محيط یبخشتنوع  - 6 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 اهکار سند تحولشماره و متن  ر 2

همسو با اهداف و  هاآن آموزشیهای بازنگری و بازتوليد محتوای برنامه  -وپرورشآموزشهای آزاد وابسته به وزارت و آموزشگاه مؤسساتهای ه ساماندهی و مديريت بر فعاليت1/6

های آزاد با اهداف برای ايجاد همسويی ساير آموزشگاه ربطذیهای و همكاری با دستگاهو هماهنگی  هاآنو نظارت و ارزيابی مستمر بر عملكرد  وپرورشآموزشهای تحولی برنامه

 های نظام تعليم و تربيت رسمی عمومیبرنامه

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3
و  غيردولتی یو پرورش آموزشیمراكز  و مدارس یهاتيفعال شيو پا رتظان سيستم طراحی )=های علمی آزادهای مؤسسات و آموزشگاهطراحی سيستم نظارت و پايش فعاليت  -41

 (آزاد علمی یهاو آموزشگاه مؤسسات و دور از راه آموزش مدارس

 راهبری و مديريت تربيتی زير نظام مربوطه 4

 / مديريت آموزش الكترونيكی و از راه دور یتردوليغ/ اداره كل مدارس و مراكز  ی مردمیهامشاركتی و ردولتيغسازمان مدارس  واحد مسئول در حوزه 3

 آموزشی هایمعاونت –ريزی منابع انسانی و فناوری اطالعات مركز برنامه  -اداره كل ارزيابی عملكرد و پاسخگويی به شكايات   و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم اول متوسطه ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد
* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 بهار 4 سامانه   های علمی آزادهای مؤسسات و آموزشگاهو پايش فعاليتی نظارت سامانهاصالح و توسعه   8 -1

 طول سال 12 بازديد   استان )تيم نظارتی( های علمی آزادهای مؤسسات و آموزشگاهفعاليت نظارت ستادی بر عملكرد 8 -2

 طول سال 44 جلسه   ) كارگروه    ( های علمی آزادشگاههای مؤسسات و آموزفعاليتهای ارزيابی و نظارت بررسی و اصالح شاخص 8 -3

 طول سال 16211 بازديد  * نظارت بر مدارس غيردولتی در سطح استان   8 -4

 طول سال 11101 بازديد  * نظارت بر مراكز غيردولتی در سطح استان  8 -3

 طول سال 1462 بازديد  * نظارت بر مدارس آموزش از راه دور در  سطح استان 8 -6

 هاكارگروهی نيروی متخصص در ريكارگبه -طراحی سامانه پايش –ی مطالعاتی هاميتتشكيل   -ريزی و نظارت مركزی  برنامه  -گذاری های نظارتی در شورای سياستتصويب برنامه نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقي استلزامات  2

 نظارت دستورالعمل چهارچوب در هدف به دستيابی منظوربه ازيموردن یابيارز و نظارت یهاشاخص تدوين و تهيه ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 های نظام تعليم و تربيت رسمی عمومیآزاد با اهداف برنامه هایايجاد همسويی ساير آموزشگاه  -وپرورشآزاد وابسته به وزارت آموزش یهاهای مؤسسات و آموزشگاهمديريت بر فعاليت برنامه  در تحقق راهکار سند تحول مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان رديف

 های يادگيری در فرايند تعليم و تربيت رسمی عمومیبه محيط یبخشتنوع  - 6 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
وپرورش های تحولی آموزشهمسو با اهداف و برنامه هاآن آموزشیهای بازنگری و بازتوليد محتوای برنامه، وپرورشهای آزاد وابسته به وزارت آموزشهای مؤسسات و آموزشگاهفعاليته ساماندهی و مديريت بر 1/6

 های نظام تعليم و تربيت رسمی عمومیهای آزاد با اهداف برنامههمسويی ساير آموزشگاهبرای ايجاد  ربطذیهای و هماهنگی و همكاری با دستگاه هاآنو نظارت و ارزيابی مستمر بر عملكرد 

 ( و مدارس آموزش از راه دور  یردولتيغمراكز آموزشی و پرورشی ، )=  توسعه متوازن مدارس های علمی آزادمديريت توسعه مؤسسات و آموزشگاه  -41 (130811برنامه  )ششم توسعه ابالغي بخشنامه  3

 راهبری و مديريت تربيتی زير نظام مربوطه 4

 / مديريت آموزش الكترونيكی و از راه دور یردولتيغی مردمی / اداره كل مدارس و مراكز هامشاركتی و ردولتيغسازمان مدارس  واحد مسئول در حوزه 3

 معاونت آموزش متوسطه    -معاونت آموزش ابتدايی  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 
–ی و مدارس  آموزش از راه دور متناسب با شرايط محلی ردولتيغی توسعه كمی  مدارس و مراكز آموزشی و پرورشی سنجامكان

 ی) كارگروه امنطقه
 بهار 44 جلسه  

 بهار 5 جلسه   )كارگروه ( سالهپنجكمی برنامه  توسعه های های توسعه متوازن در چهارچوب شاخصبازبينی و اصالح شاخص 8 -2

 تابستان 44 جلسه   ی و نظارت مركزیزيربرنامهی و گذاراستيسی در شورای ردولتيغالگوی توسعه متوازن  مراكز  سينوشيپتصويب  8 -3

 مهرماه 45 درصد   آموزان در مدارس غيردولتی در چارچوب برنامه ششم جذب دانش 8 -4

 ماهبهمن –مهرماه  5444 تعداد   ) برنامه وزير (آموزان  بازمانده از تحصيل  در مدارس آموزش از راه دور افزايش پوشش تحصيلی دانش 8 -3

 مهرماه 4445244 تعداد   دبستانی پوشش نوآموزان پيش 8 -6

 شهريورماه 25 تعداد   ی مدارس آموزش از راه دور در داخل و خارج از كشورتوسعه 8 -7

 زمستان 4 نامهوهيش   توسعه پژوهش سراها نامهوهيشتدوين  8 -8

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقي استلزامات  2
ی نيروی انسانی متخصص در ريكارگبه -ان مناطق و استان تدوين دستورالعمل اجرايی توسعه متوازن و توجيه كارشناس -ريزی و نظارت مركزی برنامه  -گذاری تصويب برنامه توسعه متوازن در شورای سياست

 كارگروه

 نظارت دستورالعمل چهارچوب در هدف به دستيابی منظوربه ازيموردن یابيارز و نظارت یهاشاخص تدوين و تهيه ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 های نظام تعليم و تربيت رسمی عمومیهای آزاد با اهداف برنامهايجاد همسويی ساير آموزشگاه  -وپرورشآزاد وابسته به وزارت آموزش یهاهای مؤسسات و آموزشگاهليتمديريت بر فعا برنامه  در تحقق راهکار سند تحول مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان رديف

 و بخش عمومی و غيردولتی در تعليم و تربيت رسمی عمومی مؤثرجلب مشاركت اركان سهيم و  -9 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 ه تقويت و گسترش مدارس غيردولتی با اصالح و بازنگری قوانين و مقررات موجود1/9 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 و مدارس آموزش از راه دور ( )= بندی  مدارس و مراكز غيردولتیايجاد نظام رتبه  -45 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 راهبری و مديريت تربيتی زير نظام مربوطه 4

  یردولتيغی مردمی / اداره كل مدارس و مراكز هامشاركتی و ردولتيغسازمان مدارس  واحد مسئول در حوزه 3

 وپرورشی آموزشعال یشورادبيرخانه   -بدنی تمعاونت تربي  -دفتر انجمن اوليا و مربيان   - آموزشی هایمعاونت و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد
*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  دف كمي  )  معين (ه نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 بهار 44 جلسه   مدارس و مراكز غيردولتی یبندرتبهتشكيل كارگروه   8 -1

 سال طول 4 طرح   مدارس   در قالب طرح پژوهشی یبندرتبهآزمايشی  یاجرا و ینشانگرهاو  هامالك یاعتباربخش 8 -2

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقي استلزامات  2
 نوع و خدمات كيفيت ميزان برحسب مراكز و مدارس مطالعه و بررسی منظوربه ارزياب نيروی یريكارگبه  -مركزی نظارت و یزيربرنامه  - یگذاراستيس شورای در نامهنظام تصويب

 منطقه و استان  - ستاد سطح در اداری كاركنان انسانی نيروی آموزشو  رتبه تعيين و امكانات

 نظارت دستورالعمل چهارچوب در هدف به دستيابی منظوربه ازيموردن یابيارز و نظارت یهاشاخص تدوين و تهيه ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 تقويت و گسترش مدارس غيردولتی برنامه  در تحقق راهکار سند تحول مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان رديف

 جلب مشاركت اركان سهيم و مؤثر و بخش عمومی و غيردولتی در تعليم و تربيت رسمی عمومی -9 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 رات موجوده تقويت و گسترش مدارس غيردولتی با اصالح و بازنگری قوانين و مقر1/9 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 (یردولتيغنيروی انسانی مدارس و مراكز  یتوانمندسازو پرورشی  و  آموزشی یهاتيفعال یاثربخشو پايش ميزان  ارتقاء ) = ارتقا و پايش اثربخشی  آموزشی و پرورشی  مدارس غيردولتی  -46 (130811برنامه  )ششم توسعه ابالغي بخشنامه  3

 ريت تربيتیراهبری و مدي زير نظام مربوطه 4

 / مديريت آموزش الكترونيكی و از راه دور یردولتيغی مردمی / اداره كل مدارس و مراكز هامشاركتی و ردولتيغسازمان مدارس  واحد مسئول در حوزه 3

  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  ه دوممتوسط متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* *        

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 بهار 5 جلسه   ركنان مدارس و مراكز غيردولتی  ) كارگروه (معلمان و كا آموزشیتحليل نيازهای  8 -1

 طول سال 4144 ساعت نفر   هامشاركتی حوزهآموزش كارشناسان استان و مناطق  8 -2

 طول سال 544444 نفر ساعت  * ( بالندگي نيروي انساني /)بسته تحوليآموزش نيروی انسانی مدارس و مراكز غيردولتی  8 -3

 تابستان 5 جلسه  * شناسی و بازنگری الگوی شهريه مدارس غيردولتیبآسي 8 -4

 بهار 44 جلسه   طراحی الگوی شهريه مراكز غيردولتی 8 -3

 پاييز 4 نمايشگاه   یردولتيغدستاوردهای مدارس  نمايشگاهبرگزاری دومين  8 -6

 طول سال 224 تعداد   ش از راه دورارتقاء كيفيت از طريق توسعه آموزش الكترونيک در مدارس آموز 8 -7

 طول سال 26444 ساعت نفر   آموزش نيروی انسانی مدارس آموزش از راه دور 8 -8

 پاييز 4 جشنواره   ی قلم ويژه مدارس آموزش از راه دورجشنوارهبرگزاری  سومين  8 -2

 تابستان 4 تقويم اجرايی  * منطقه استان و ستاد  -مدرسه  سه سطح در ی آموزش از راه دور هاتيفعالتهيه و تدوين تقويم اجرايی   8 -10

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقي استلزامات  2
 مركزی ريزی و نظارتبرنامه -گذاری ی سياستشورای مردمی و تصويب مدل در هامشاركتتصويب مدل پايش طرح در كميته پژوهشی سازمان مدارس و مراكز غيردولتی و توسعه 

 ی نيروی انسانی پژوهشگر و متخصص در امر پژوهشیريكارگبه -ی اثربخشتدوين دستورالعمل اجرايی پايش ميزان 

 نظارت دستورالعمل چهارچوب در هدف به دستيابی منظوربه ازيموردن یابيارز و نظارت یهاشاخص تدوين و تهيه ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 تقويت و گسترش مدارس غيردولتی برنامه  در تحقق راهکار سند تحول مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان رديف

 مديريت مصارف متناسب با نيازهای كمّی و كيفی نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی ،بخشی به منابع مالیتخصيص و تنوع  -تأمينه 24 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 آنان آموزشیهای گذاری و نظارتی نظام از طريق تسهيل تأسيس مدارس غيردولتی و حمايت از فعاليتبا حفظ كاركردهای سياست وپرورشآموزشه تقويت مشاركت عمومی در 0/24 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 هاآنبرای توسعه و حمايت از  يس مدارس غيردولتیتأسهای قانون يری ظرفيتكارگبهو  يس مدارس غيردولتیأستبازنگری و تسهيل ضوابط   -40 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 راهبری و مديريت تربيتی زير نظام مربوطه 4

  یردولتيغی مردمی / اداره كل مدارس و مراكز هامشاركتی و ردولتيغسازمان مدارس  واحد مسئول در حوزه 3

 دفتر وزارتی  -وپرورششورای عالی آموزش  -سازمان نوسازی   -معاونت حقوقی اي همکارو واحده هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد
* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 44 جلسه    مؤسسانتوسعه و حمايت از  منظوربهبازنگری در ضوابط و مقررات  8 -1

 طول سال 5 جلسه   )كارگروه(  اصالح و توسعه  و پشتيبانی سامانه صدور مجوز 8 -2

 تابستان و پاييز 4 دستورالعمل   قانون جهت ارائه به بانک مركزی 44تدوين اوليه دستورالعمل اجرای ماده  8 -3

 ی نيروی متخصصريكارگبه -تدوين دستورالعمل اجرايی  -ريزی و نظارت مركزی برنامه -گذاری ی الزم در شورای سياستهاو دستورالعمل هانامهنييآتصويب   نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقي استلزامات  2

 توسعه مدارس و مراكز غيردولتی ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 تأسيس مدارس غيردولتی   -  وپرورشآموزشتقويت مشاركت عمومی در  برنامه  در تحقق راهکار سند تحول مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 / شناسنامه تفصيليچارچوب 

 شرح عنوان رديف

 مديريت مصارف متناسب با نيازهای كمّی و كيفی نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی ،بخشی به منابع مالیتخصيص و تنوع  -تأمينه 24 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 آنان آموزشیهای گذاری و نظارتی نظام از طريق تسهيل تأسيس مدارس غيردولتی و حمايت از فعاليتبا حفظ كاركردهای سياست وپرورشآموزشه تقويت مشاركت عمومی در 0/24 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 های مدارس مذكورفرهنگی و تربيتی بر فعاليت رتهای آموزشی در مدارس غيردولتی و نظای و ايجاد انعطاف در اجرای برنامهبخشتنوعكارهای وطراحی ساز  -40 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 راهبری و مديريت تربيتی زير نظام مربوطه 4

  یردولتيغی مردمی / اداره كل مدارس و مراكز هامشاركتی و ردولتيغسازمان مدارس  واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
  -مركز امور هماهنگی  –سازمان نوسازی و تجهيز مدارس   -سازمان استثنايی   -سازمان پژوهش   -بدنی معاونت تربيت  -رورشی معاونت پ  -آموزشی  هایمعاونت  -معاونت حقوقی

 ارتباطات و حوزه وزارتی

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد
* *        

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 
های ی اجرای برنامهبخشتنوعليدی جهت ی توهابنگاهی دولتی و هادستگاهی از ظرفيت مندبهرهو  هافرصتشناسايی 

 مدارس   )كارگروه (
 طول سال 44 جلسه  

 طول سال 4 نامهوهيش   هابرنامهو ايجاد انعطاف در اجرای  یبخشتنوع  نامهوهيشتدوين  8 -2

 ی الزمهادستورالعملتدوين  -ريزی و نظارت مركزی برنامه  -گذاری ی در  شورای سياستبخشتنوعهای تصويب برنامه نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقي استلزامات  2

 نظارت دستورالعمل چهارچوب در هدف به دستيابی منظوربه ازيموردن یابيارز و نظارت یهاشاخص تدوين و تهيه ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 تأسيس مدارس غيردولتی   -  وپرورشآموزشكت عمومی در تقويت مشار برنامه  در تحقق راهکار سند تحول مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان رديف

 هاها و روشه بازنگری و بازمهندسی ساختارها و رويه24 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

  -بااستعدادهاحال و آينده كشور متناسب  موردنيازهای ها و حرف و مهارترشته یسوبهآموزان هدايت دانش منظوربهداديابی ه طراحی و استقرار جامع هدايت تحصيلی و استع1/24

 های آنانمندی و توانايیعالقه

های پايه در تماممشاوران متخصص برای ايفای وظايف تخصصی  كارگيریاستقرار نظام راهنمايی و مشاوره تربيتی مبتنی بر مبانی اسالمی و افزايش نقش معلمان در اين زمينه و بهه 1/24

 تحصيلی

 راهنمايی و مشاوره تربيتی یردولتيمراكز غو  مؤسساتتوسعه  / آموزانيس و توسعه  مراكز دولتی و غيردولتی استعداديابی و هدايت تحصيلی و شغلی دانشتأس -49 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 راهبری و مديريت تربيتی ير نظام مربوطهز 4

  یردولتيغی مردمی / اداره كل مدارس و مراكز هامشاركتی و ردولتيغسازمان مدارس  واحد مسئول در حوزه 3

 بدنی  معاونت تربيت -معاونت پرورشی - آموزشیمعاونت  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم بتدايي اولا يدبستانشيپ منطقه استان ستاد
* *        

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 بهار 44 جلسه   و مشاوره یابياستعدادپيگيری تهيه و تدوين اساسنامه  مراكز   8 -1

 تابستان 4 اساسنامه    آموزانيس و توسعه  مراكز غيردولتی استعداديابی و هدايت تحصيلی و شغلی دانشتأسپيگيری تصويب اساسنامه   8 -2

 طول سال 4 دستورالعمل   ظارت مركزینی وزيربرنامهی وگذاراستيسی درشورای ردولتيغی وتصويب دستورالعمل مراكزپرورش پيگيری تدوين 8 -3

 طول سال 4 دستورالعمل   نظارت مركزیو یزيربرنامهی وگذاراستيسوتصويب دستورالعمل مراكزاختالالت يادگيری درشورای  تدوين پيگيری 8 -4

 .(نيروي انساني و.. –اجرايي  –)حقوقي استلزامات  2
 تأمين  -مركزی نظارت و یزيربرنامه  - یگذاراستيس شورای در مجوز صدور و الزم دستورالعمل تصويب    -   وپرورشآموزش عالی شورای در یابياستعداد مركز اساسنامه تصويب

 موضوع اين بررسی و مطالعه برای تخصصی نيروهای یريكارگبهو   ازيموردن منابع تخصيص و

 نظارت دستورالعمل چهارچوب در هدف به دستيابی منظوربه ازيموردن یابيارز و نظارت یهاشاخص تدوين و تهيه رزيابي  عملکردي اهاشاخص 10

 های تحصيلیپايه در تمامری مشاوران متخصص برای ايفای وظايف تخصصی كارگيبه  -حال و آينده كشور موردنيازهای ها و حرف و مهارترشته یسوبهآموزان هدايت دانش برنامه  در تحقق راهکار سند تحول مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان رديف

 هاها و روشه بازنگری و بازمهندسی ساختارها و رويه24 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
آموزان و ايجاد فرصت بيشتر برای ارتقای اعمال مديريت يكپارچه تربيتی در طول مدت تحصيل دانش منظوربهو تربيتی  آموزشیهای مجتمعبخشی به رويكرد مديريت ه اولويت0/24

 و تربيتی آموزشیهای فعاليت

 و تربيتی غيردولتی آموزشیی هامجتمع گسترش وی در تأسيس لتردويغی مدارس گذارهيسرماتدوين نظام حمايتی و تشويقی برای   -24 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 راهبری و مديريت تربيتی زير نظام مربوطه 4

 یردولتيغی مردمی / اداره كل مدارس و مراكز هامشاركتی و ردولتيغسازمان مدارس  واحد مسئول در حوزه 3

 بدنیمعاونت تربيت  -معاونت پرورشی   -ريزی و توسعه منابع معاونت برنامه - آموزشی هایمعاونت و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد
* *        

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 ي(بر خالقيت و نوآور ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 
) كارگروه  نامهنظاممجتمع تدوين  سيتأسی مناطق و نواحی دارای ظرفيت ازسنجين -حمايتی  نامهنظامبررسی مطالعات الزم جهت تدوين 

) 
 بهار و تابستان 44 جلسه  

 طول سال 4     نامهنظام       یردولتيغی مدارس گذارهيسرماحمايتی و تشويقی برای  نامهنظامتدوين  8 -2

 طول سال 5 جلسه   و اداره مدارس و مراكز غيردولتی )كارگروه( سيتأسپيگيری اجرايی شدن مواد حمايتی قانون  8 -3

 بكار گيری  نيروی متخصص در كارگروه   -تدوين دستورالعمل اجرايی الزم  -ريزی و نظارت مركزی  برنامه  -گذاری حمايتی در شورای سياست نامهنظام نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقي استلزامات  2

 نظارت عملدستورال چهارچوب در هدف به دستيابی منظوربه ازيموردن یابيارز و نظارت یهاشاخص تدوين و تهيه ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 حال و آينده كشور موردنيازهای ها و حرف و مهارترشته یسوبهآموزان هدايت دانش برنامه  در تحقق راهکار سند تحول مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان رديف

 ی و كيفی نظام تعليم و تربيت رسمی عمومیيريت مصارف متناسب با نيازهای كممد  -مالیبخشی به منابع تخصيص و تنوع  -تأمينه 24 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 آنان شیآموزهای گذاری و نظارتی نظام از طريق تسهيل تأسيس مدارس غيردولتی و حمايت از فعاليتبا حفظ كاركردهای سياست وپرورشآموزشه تقويت مشاركت عمومی در 0/24 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3
  برای ارتقا هاآننامه استفاده از ظرفيت و امكانات مدارس غيردولتی و خريد خدمات  از تدوين و استقرار نظام / از مدارس و مراكز غيردولتی دولتی آموزشیتوسعه خريد خدمات   -24

 و گسترش كمی  و كيفی مدارس دولتی حمايت

 راهبری و مديريت تربيتی  -و تخصيص منابع مالی  تأمين زير نظام مربوطه 4

 یردولتيغی مردمی / اداره كل مدارس و مراكز هامشاركتی و ردولتيغسازمان مدارس  واحد مسئول در حوزه 3

 وپرورششورای عالی آموزش  -معاونت حقوقی و واحدهاي همکار هاحوزه 6

7 
 سطح اجرا

 

 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه ناستا ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( عملکرد سنجه اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 تابستان 44 جلسه   آموزشیخريد خدمات  ربطذیی هاحوزهی هاتيمأمور  -تدوين چارچوب  8 -1

 تابستان متناسب با مدارس مجری مدرسه   آموزشیخريد خدمات جهت  مشاركت در  واجد شرايط مؤسسانانتخاب و معرفی    -شناسايی 8 -2

 بكار گيری نيروی انسانی متخصص -در مناطق جهت اجرای طرح  هااستانی نيروی انسانی ريكارگبه -ی و نظارت مركزی زيربرنامه  -گذاری مصوبه شورای سياست نيروي انساني و...( –يي اجرا –)حقوقي استلزامات  2

 نظارت دستورالعمل چهارچوب در هدف به بیدستيا منظوربه ازيموردن یابيارز و نظارت یهاشاخص تدوين و تهيه ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 گذاری و نظارتیبا حفظ كاركردهای سياست وپرورشآموزشتقويت مشاركت عمومی در  برنامه  در تحقق راهکار سند تحول مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان رديف

 های يادگيری در فرايند تعليم و تربيت رسمی عمومیبه محيطبخشی تنوع  -6 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

همسو با اهداف و  هاآن آموزشیهای بازنگری و بازتوليد محتوای برنامه ،وپرورشآموزشهای آزاد وابسته به وزارت و آموزشگاه مؤسساتهای ه ساماندهی و مديريت بر فعاليت1/6

های آزاد با اهداف برای ايجاد همسويی ساير آموزشگاه ربطذیهای و هماهنگی و همكاری با دستگاه هاآنو نظارت و ارزيابی مستمر بر عملكرد  وپرورشآموزشای تحولی هبرنامه

 های نظام تعليم و تربيت رسمی عمومیبرنامه

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3
های موفق آموزشی دنيا با های آزاد  مطابق اهداف و اسناد تحولی  و با استفاده از تجربيات نظامهای آموزشی  و تربيتی مؤسسات و آموزشگاهتوليد محتوای برنامهبازنگری و باز  -22

 ربطذیهماهنگی مراجع 

 راهبری و مديريت تربيتی زير نظام مربوطه 4

 یردولتيغی مردمی / اداره كل مدارس و مراكز هامشاركتو ی ردولتيغسازمان مدارس  واحد مسئول در حوزه 3

 ی آموزشیزيربرنامهسازمان پژوهش و  -معاونت پرورشی  - آموزشیمعاونت  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

7 
 سطح اجرا

 

 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* *        

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 بهار 44 كارگروه   ی الزمهادستورالعملهای آموزشی و تهيه حتوا با برنامهی برای  بررسی انطباق مزيربرنامهی تخصصی جهت هاكارگروهتشكيل  8 -1

 طول سال 4 طرح   های  تحقيقاتی واگذار شود(های آموزشی مراكز علمی آزاد )به حوزهی محتواهای برنامهنهيزمطرح پژوهشی در  8 -2

 طول سال 4 طرح   های  تحقيقاتی واگذار شود(زبان )به حوزههای آموزشی مراكز ی محتواهای برنامهنهيزمطرح پژوهشی در  8 -3

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقي استلزامات  2
  هاستاناتدوين بخشنامه و ابالغ به  –بازنگری و بازتوليد محتوای آموزشی   -های تخصصی تشكيل كارگروه -ی و نظارت مركزی زيربرنامه  -گذاری طرح موضوع در شورای سياست

 ی از نيروی انسانی الزم و متخصص  كه بر عهده پيمانكاران برنده مناقصات است.ريگبهرهتخصيص و  -

 نظارت دستورالعمل چهارچوب در هدف به دستيابی منظوربه ازيموردن ی نظارت و ارزيابیهاشاخص تدوين و تهيه ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 ه  در تحقق راهکار سند تحولبرنام مؤثرنتايج كليدي و  11

نظارت و   - وپرورشآموزشهای تحولی همسو با اهداف و برنامه وپرورشآموزشهای آزاد وابسته به وزارت و آموزشگاه مؤسسات آموزشیهای بازنگری و بازتوليد محتوای برنامه

  هاآنارزيابی مستمر بر عملكرد 
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان رديف

 های يادگيری در فرايند تعليم و تربيت رسمی عمومیبخشی به محيطتنوع  -6 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

همسو با اهداف و  هاآن آموزشیهای رنامهبازنگری و بازتوليد محتوای ب  ،وپرورشآموزشهای آزاد وابسته به وزارت و آموزشگاه مؤسساتهای ه ساماندهی و مديريت بر فعاليت1/6

های آزاد با اهداف برای ايجاد همسويی ساير آموزشگاه ربطذیهای و هماهنگی و همكاری با دستگاه هاآنو نظارت و ارزيابی مستمر بر عملكرد  وپرورشآموزشهای تحولی برنامه

 های نظام تعليم و تربيت رسمی عمومیبرنامه

  يادگيری یهاحوزه درسی برنامه با انطباق در آزاد یهاآموزشگاه و مؤسسات بر عملكرد ارزشيابی و نظارت  مديريت و ساماندهی سازوكارهای طراحی -21 (130811توسعه ابالغي بخشنامه )ششم برنامه   3

 درسی برنامه زير نظام مربوطه 4

 یردولتيغدمی / اداره كل مدارس و مراكز ی مرهامشاركتی و ردولتيغسازمان مدارس  واحد مسئول در حوزه 3

 یانسان یروين مركز  -اتيشكا به يیپاسخگو و عملكرد یابيارز كل اداره  -پرورشی معاونت  -آموزشی یزيربرنامه و پژوهش سازمان و واحدهاي همکار هاحوزه 6

7 
 سطح اجرا

 

 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم ولمتوسطه ا ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 ستانببهار و تا 5 جلسه    آزاد یهاآموزشگاه و مؤسسات بر عملكرد ارزشيابی و نظارت  ديريتم ی تخصصیهاكارگروهتشكيل  8 -1

 پاييز و زمستان 4 طرح   ی يادگيری هاحوزهی منطبق با برنامه درسی ابيارزشطرح پژوهشی در زمينه فرآيند ساماندهی و مديريت نظارت و  8 -2

 ی از نيروی انسانی الزم و متخصص ريگبهرهی تخصصی و تخصيص و هاكارگروهتشكيل   -ی و نظارت مركزی زيربرنامه  -ی گذاراستيسطرح موضوع در شورای  ساني و...(نيروي ان –اجرايي  –)حقوقي استلزامات  2

 نظارت دستورالعمل وبچهارچ در هدف به دستيابی منظوربه ازيموردن یابيارز و نظارت یهاشاخص تدوين و تهيه ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 برنامه  در تحقق راهکار سند تحول مؤثرنتايج كليدي و  11

نظارت و   - وپرورشآموزشهای تحولی همسو با اهداف و برنامه وپرورشآموزشهای آزاد وابسته به وزارت و آموزشگاه مؤسسات آموزشیهای بازنگری و بازتوليد محتوای برنامه

  هاآنارزيابی مستمر بر عملكرد 
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان رديف

 های دختران و پسران و مناطق مختلف كشورها و ويژگیمناسب با توجه به تفاوت تيفيباكهای تعليم و تربيت و بسط عدالت در برخورداری از فرصت تأمين  -5 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
 آموزشیهای با تأكيد بر ايجاد فرصت  ،چنين مناطق دوزبانه با نيازهای ويژهنشين و همعشاير كوچ  -حاشيه شهرها  -روستاها  -آموزان ساكن در مناطق محرومه توانمندسازی دانش 1/5

 تيفيمتنوع و باك

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3
) بسته گذاری مدارس و مؤسسات غيردولتیخيرين و مشاركت و سرمايه  -المللیبين  -آموزان حاشيه شهرها از طريق منابع دولتیاز مدارس و دانشتدوين برنامه جامع حمايت   -21

 ( طرح آشتي با آموزش/  تحولي

 راهبری و مديريت تربيتی زير نظام مربوطه 4

 /مديريت آموزش الكترونيكی و از راه دور ی مردمی هامشاركتسعه ی و توردولتيغسازمان مدارس و مراكز  واحد مسئول در حوزه 3

  ی و توسعه منابع  زيربرنامهمعاونت   -معاونت متوسطه  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

7 
 سطح اجرا

 

 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* *        

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 ماهنيفرورد 4 آمار   اطالعات  یآورفناخذ آمار و اطالعات بازمانده از تحصيل در سراسر كشور از مركز  8 -1

2- 8 
تدوين و اجرای  طرح پوشش تحصيلی دانش آموزان بازمانده از تحصيل از طريق مدارس آموزش از راه دور با   -تهيه 

    صالحیذپس از تصويب در مراجع )آبا ( عنوان طرح آشتی با آموزش 
 ماهنيفرورد 4 طرح  

 ماهنيفرورد 4 ستاد    (آبا)آشتی با آموزش رح ط تشكيل ستاد مركزی اجرايی 8 -3

 ماهبهشتيارد 2 جلسه    )آبا(آشتی با آموزش  اجرای طرح جهتی مورد  هدف هااستانتعيين   8 -4

 تابستان 4 مكاتبه    )آبا(اجرای طرح آشتی با آموزش ی هدف جهت هااستانابالغ طرح به  8 -3

 يروي انساني و...(ن –اجرايي  –)حقوقي استلزامات  2
:  اجرايی  - آموزاندانش سرانه تأمين خاص بودجه رديف اختصاص:  مالی  -  متوسطه دوم و اول یهانامهنييآ مواد از برخی اصالح  - ربطذی: تصويب طرح در مراجع  حقوقی

 دور راه از آموزش مدارس به مدير تخصيص :انسانی نيروی  - هااستان كل ادارات و   منابع توسعه و یزيربرنامه و  متوسطه آموزش هایمعاونت همكاری

 ی هدف هااستانجذب دانش آموزان بازمانده از تحصيل در    ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 نشينعشاير كوچ  -حاشيه شهرها  -روستاها  -ن ساكن در مناطق محرومآموزاتوانمندسازی دانش  - تيفيمتنوع و باك آموزشیهای ايجاد فرصت برنامه  در تحقق راهکار سند تحول مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 

 

 

 سازمان

 و تجهيز مدارس كشور،توسعه نوسازي  
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 و تجهيز مدارس كشور،توسعه  نوسازيسازمان  هايبرنامهعناوين  

 (130811عنوان برنامه      )ابالغي بخشنامه  رديف
 سطح اجرا/نفوذ

 مدرسه منطقه استان ستاد

    * ساخت و تجهيز موزه و نمايشگاه علم و فناوری ، های مرتبط با طراحینامهها و آيينبخشنامه، هادستورالعمل، استانداردها، ضوابط ، تهيه و تدوين برنامه فيزيكی 1

2 

  -ها اردوگاه  -سراها های يادگيری مانند پژوهشساخت و تجهيز محيط ، های تحقيقاتی مرتبط با طراحیها و طرحنامهآيين، هادستورالعمل ، استانداردها، ضوابط، تهيه و تدوين برنامه فيزيكی

های اهاستخر و ورزشگ  -های ورزشیسالن  -های تخصصی علوم و فناوریها و موزهنمايشگاه  -دارالقرآن  -پرورش فكری كودكان و نوجوانان هایكانون  -فرهنگی تربيتی هایكانون

 فضاهای ورزشی روباز با محوريت برنامه درسی ملی  -آموزیدانش

*    

    * های نقدی و غير نقدیالمللی جهت جذب اعضای جديد و دريافت كمکساز در سطوح داخلی و بينرسانی مشاركت خيرين و شبكه خيرين مدرسهايجاد سامانه اطالع 3

   * * سازجذب و نگهداشت خيرين مدرسه، رای شناسايیتدوين و اجرای سازوكارهای اثربخش ب 4

    * تربيتی و ورزشی  -آموزشیدولتی در ساخت و تجهيز فضاهای های دولتی و غيرايجاد و تقويت راهكارهای مشاركت دولت و ساير نهاد 3

6 
  ، درسی برنامه اقتضائات با متناسب،تربيتی و ورزشی  -ساخت و تجهيز فضاهای آموزشی ، رتبط با طراحیهای تحقيقاتی مها و طرحدستورالعمل  -استانداردها  -آوری ضوابطروزتدوين و به

    * اقليمی شرايط و معماری و شهرسازی اصول، جمعيتی تحوالت، تربيت استانداردهای

    * ايرانی  -های معماری اسالمیخصسازی الگوها و شاتربيتی و ورزشی با تدوين و پياده  -آموزشیهويت بخشی به فضاهای  7

8 
با  ساخت نوين هایفناوریايرانی و   -تربيتی و ورزشی با رويكرد هويت بخشی به فضاهای تربيتی و رعايت الگوی معماری اسالمی  -سازی فضاهای آموزشیتجهيز و متناسب، ساخت، طراحی

   *  برداریپذيری در بهرهرويكرد انعطاف

2 
های جنسيتی و سنی تربيتی و ورزشی با نيازهای ويژه و تفاوت  -های تحقيقاتی مرتبط با طراحی فضاهای آموزشیها و طرحدستورالعمل  -استانداردها  -روزآوری ضوابطبه تدوين و

 آموزاندانش
*    

   *  آموزانهای جنسيتی و سنی دانشتربيتی و ورزشی با نيازهای ويژه و تفاوت  -ساخت و تجهيز فضاهای آموزشی، طراحی 10

   *  آموزانهای جنسيتی و سنی دانشتربيتی و ورزشی با نيازهای ويژه و تفاوت  -سازی فضاهای آموزشیسازی و مقاوممتناسب ، توسعه 11

12 

فضای ورزشی و همچنين پايگاه تغذيه سالم اعم  فضای سبز و  -آزمايشگاه  -كتابخانه  -زخانهساخت و تجهيز فضاهايی مانند نما، روزآوری ضوابط و استانداردهای مرتبط با طراحیتدوين و به

ی فرهنگی و جغرافيايی و جنسيت، ايرانی و شرايط اقليمی  -فضاهای ورزشی روباز در مدارس با توجه به اقتضائات فرهنگ اسالمی   -آموزیهای دانشاستخر و ورزشگاه ، های ورزشیاز سالن

 آموزانو سنی دانش
*    

   *  تربيتی و ورزشی بر اساس ضوابط و استانداردهای مصوب  -ساخت و تجهيز فضاهای آموزشی، طراحی 13

    * تربيتی و ورزشی  -آموزشیيابی مناسب فضاها و مراكز طراحی و استقرار نظام هوشمند الكترونيكی برای مكان 14



                             

 

262 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 های يادگيری در فرايند تعليم و تربيت رسمی عمومیبخشی به محيطتنوعه 6 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
تر كردن محتوای آموزان و عينیتر دانشآوردن زمينه مشاهده و تجربه فزون فراهم منظوربه  -ها تا پايان برنامه ششم توسعه كشورايجاد موزه و نمايشگاه علم و فناوری در هر يک از شهرستانه 1/6

 كتب درسی آموزشی

 تجهيز موزه و نمايشگاه علم و فناوریساخت و   ،های مرتبط با طراحینامهها و آيينبخشنامه ،هادستورالعمل ،استانداردها  ،ضوابط ،تهيه و تدوين برنامه فيزيكی -4 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 تأمين فضا،تجهيزات و فناوری زير نظام مربوطه 4

 آموزشی یزيربرنامهسازمان پژوهش و   - سازمان نوسازی،توسعه و تجهيز مدارس واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6

مركز امور  –معاون حقوقی و امور مجلس –استثنايی  وپرورشآموزشسازمان  –مركز فناوری اطالعات   -و سالمت  یبدنتيترب  -پرورشی و فرهنگی  -آموزش متوسطه  -معاونين آموزش ابتدايی

   -جوان  پژوهاندانشو  مركز ملی پرورش استعدادهای درخشان  -كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان   -دبيرخانه شورای عالی آ.پ  – آموزشیصنايع  –و مدارس خارج از كشور المللنيب

سازمان ميراث  –دفاتر مهندسين مشاور   -درمان و آموزش پزشكی  -وزارت بهداشت  -سازمان ملی استاندارد كشور  –و مراكز علمی و پژوهشی كشور  هادانشگاه –كشور  وبودجهبرنامهسازمان 

 –تحقيقات و فناوری   -وزارت علوم –معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری  –وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمی  -شورای اسالمی شهرها و روستاها    - هایشهردار –فرهنگی و گردشگری 

 و نهادهای وابسته به نهاد رهبری مؤسسات  -هاسازمان

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال حقق(ت 04) %  4 ضابطه   ساخت و تجهيز موزه و نمايشگاه علم و فناوری  -تهيه و تدوين يک مورد ضابطه و طرح تحقيقاتی مرتبط با طراحی 8 -1

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

تهيه     -   الذكرفوق هاینامهتفاهمای مستقل با محوريت تهيه و تنظيم قرارداده   -  سازمانیبرون هایدستگاهمشترك با  هاینامهتفاهمتهيه و تنظيم    -تهيه و تنظيم قراردادهای تحقيقاتی و نظارتی   

و  موردنيازهمكاری مستمر ساير مراجع در ارائه اطالعات  -دولت و ...(  هيئت  -)مجلس شورای اسالمی ربطذیجهت ارائه به مراجع  موردنيازپيشنهادی  هاینامهآئينقوانين و  نويسپيشو تنظيم 

 نيروی انسانی متخصص جهت راهبری و نظارت بر روند اجرای طرح تحقيقاتی تأمين  -  و انجام تحقيقات ميدانی تيم پژوهشی موردنيازمراكز مجوزهای دسترسی و بازديد 

 یبندزمانتحقق پيشرفت فيزيكی منطبق با برنامه  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 كتب درسی آموزشیتر كردن محتوای آموزان و عينیتر دانشهم آوردن زمينه مشاهده و تجربه فزونفرا در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 های يادگيری در فرايند تعليم و تربيت رسمی عمومیبخشی به محيطتنوعه 6 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 تحول شماره و متن  راهکار سند 2
  -مراكز كارآفرينی  -های تخصصی علوم و فناوریها و موزهنمايشگاه های عمومیكتابخانه  -های فرهنگخانه  -هااردوگاه  -های يادگيری مانند پژوهش سراهاای از محيطايجاد شبكهه 6/6

 هاسازی محيط مدرسه با همكاری ساير دستگاهرعايت اصل غنی با  -هامدارس با اين محيط  ها و ساير مراكز مشابه و برقراری تعامل اثربخشورزشگاه

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

  -ها اردوگاه  -سراها ند پژوهشهای يادگيری مانساخت و تجهيز محيط ،های تحقيقاتی مرتبط با طراحها و طرحنامهآيين ،هادستورالعمل ،استانداردها ،ضوابط ،تهيه و تدوين برنامه فيزيكی  -2

  -آموزیهای دانشاستخر و ورزشگاه  -های ورزشیسالن  -های تخصصی علوم و فناوریها و موزهنمايشگاه  -دارالقرآن  -پرورش فكری كودكان و نوجوانان هایكانون  -فرهنگی تربيتی هایكانون

 فضاهای ورزشی روباز با محوريت برنامه درسی ملی

 تأمين فضا،تجهيزات و فناوری زير نظام مربوطه 4

 آموزشی یزيربرنامهسازمان پژوهش و   - سازمان نوسازی،توسعه و تجهيز مدارس واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6

مركز امور  –معاون حقوقی و امور مجلس –استثنايی  وپرورشآموزشسازمان  –اطالعات  مركز فناوری   -و سالمت  یبدنتيترب  -پرورشی و فرهنگی  -آموزش متوسطه  -معاونين آموزش ابتدايی

اداره   -جوان  پژوهاندانشمركز ملی پرورش استعدادهای درخشان و   -كانون پرورش فكری كودكان و نوجوان  -دبيرخانه شورای عالی آ.پ  – آموزشیصنايع  –و مدارس خارج از كشور  المللنيب

سازمان ميراث فرهنگی  –وزارت ورزش و جوانان   - هایشهردار –سازمان ملی استاندارد كشور –و مراكز علمی و پژوهشی كشور هادانشگاه –كشور  وبودجهبرنامهسازمان     -د و ايثارگران  امور شاه

وزارت   -تحقيقات و فناوری   -وزارت علوم –معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری  –دفاتر مهندسين مشاور –درمان و آموزش پزشكی  -وزارت بهداشت –وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمی  –

 وزارت راه و شهرسازی –كشور 

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال (حققت 94) % 4 ضابطه   یآموزدانش یهااردوگاهساخت و تجهيز   -تهيه و تدوين ضوابط و طرح تحقيقاتی مرتبط با طراحی 8 -1

 طول سال (تحقق 05) % 4 ضابطه   و دارالقرآن یآموزدانشساخت و تجهيز پژوهش سراهای   -تهيه و تدوين ضوابط و طرح تحقيقاتی مرتبط با طراحی 8 -2

3- 8 
فكری كودكان و پرورش  هایكانونفرهنگی و  هایكانونساخت و تجهيز   -تهيه و تدوين ضوابط و طرح تحقيقاتی مرتبط با طراحی

 نوجوانان
 طول سال (تحقق 94) %  4 ضابطه  
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

4- 8 
  -استخر  -فضاهای ورزشی روباز  -ورزشی یهاسالنساخت و تجهيز   -تهيه و تدوين ضوابط و طرح تحقيقاتی مرتبط با طراحی

 یآموزدانش یهاورزشگاه
 طول سال (تحقق  54) % 4 ضابطه  

 روي انساني و...(ني –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

/ تهيه و تنظيم الذكرفوق هاینامهتفاهم/ تهيه و تنظيم قراردادهای مستقل با محوريت  سازمانیبرون هایدستگاهمشترك با  هاینامهتفاهمتهيه و تنظيم قراردادهای تحقيقاتی و نظارتی / تهيه و تنظيم 

و مجوزهای  موردنيازهمكاری مستمر ساير مراجع در ارائه اطالعات /  دولت و ...( هيئت  -)مجلس شورای اسالمی ربطذیارائه به مراجع  جهت موردنيازپيشنهادی  هاینامهآئينقوانين و  نويسپيش

 قاتینيروی انسانی متخصص جهت راهبری و نظارت بر روند اجرای طرح تحقي تأمين/  و انجام تحقيقات ميدانی تيم پژوهشی موردنيازدسترسی و بازديد مراكز 

 یبندزمانتحقق پيشرفت فيزيكی منطبق با برنامه  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 سازی محيط مدرسهبا رعايت اصل غنی ی يادگيریهامحيطمدارس با   برقراری تعامل اثربخش در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 و بخش عمومی و غيردولتی در تعليم و تربيت رسمی عمومی مؤثرجلب مشاركت اركان سهيم و ه 9 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
مشاركت   -ساز خيرمشاركت آنان در مديريت مدارس   -مدارس به نام ايشان گذارینامل ساز از قبيايجاد سازوكارهای مناسب برای حفظ و ارتقای مستمر سطح مشاركت واقفين و خيرين مدرسهه 2/9

 های اين مدارسهزينه تأميندولت در 

 (/آجر به آجر) بسته تحوليهای نقدی و غير نقدیاعضای جديد و دريافت كمکالمللی جهت جذب ساز در سطوح داخلی و بينرسانی مشاركت خيرين و شبكه خيرين مدرسهايجاد سامانه اطالع -1 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 تأمين فضا،تجهيزات و فناوری زير نظام مربوطه 4

 سازمان نوسازی،توسعه و تجهيز مدارس واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
و مدارس خارج از  المللنيبمركز امور  –معاون حقوقی و امور مجلس –مردمی یهامشاركتو توسعه  یردولتيغسازمان مدارس و مراكز  –مركز فناوری اطالعات   -و  توسعه منابع یزيربرنامهمعاونت 

 ركز آمارم –وزارت امور خارجه  –وزارت كشور  –سازمان اوقاف و امور خيريه  –وزارت فناوری اطالعات و ارتباطات  –رسانه ملی –سازمدرسهمجامع خيرين    -كشور  

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي ماه()فصل /

1- 8 
 افتيدر و ديجد یاعضا جذب جهت یالمللنيب و یداخل سطوح در سازمدرسه نيريخ شبكه و نيريخ مشاركت یرساناطالع سامانه جاديا

  ینقد ريغ و ینقد یهاكمک
 طول سال 4 سامانه  

 ني و...(نيروي انسا –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 یهانامهتفاهمتهيه و تنظيم قراردادهای مستقل با محوريت    -   یسازمانبرون یهادستگاهمشترك با  یهانامهتفاهمتهيه و تنظيم     -تهيه و تنظيم قراردادهای تحقيقاتی و نظارتی با محوريت عناوين برنامه   

ايجاد     -ايجاد پايگاه اطالعات    -دولت و ...(  ئتيه  -)مجلس شورای اسالمی ربطذیجهت ارائه به مراجع  ازيموردنپيشنهادی  یهانامهنيآئقوانين و  سينوشيپتهيه و تنظيم     -  الذكرفوق

الزم  یهارساختيزايجاد     -و ...   اسنادثبتو  لاحواثبتو  وپرورشآموزشمانند سيستم بكفای  هاارگانمختلف اطالعاتی بين سازمان و ساير  یهاستميسالزم جهت برقراری ارتباط  یهارساختيز

 نيروی انسانی متخصص جهت راهبری و نظارت بر روند اجرای طرح تحقيقاتی تأمين  - یسازماندرونمختلف اطالعاتی  یهاستميسجهت برقراری ارتباط 

 یبندزمانتحقق پيشرفت فيزيكی منطبق با برنامه  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 سازحفظ و ارتقای مستمر سطح مشاركت واقفين و خيرين مدرسه در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان رديف

 می عمومیو بخش عمومی و غيردولتی در تعليم و تربيت رس مؤثرجلب مشاركت اركان سهيم و ه 9 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
مشاركت  ،ساز خيرمشاركت آنان در مديريت مدارس ،مدارس به نام ايشان گذارینامساز از قبيل ايجاد سازوكارهای مناسب برای حفظ و ارتقای مستمر سطح مشاركت واقفين و خيرين مدرسهه 2/9

 های اين مدارسهزينه تأميندولت در 

 (/آجر به آجر) بسته تحوليسازجذب و نگهداشت خيرين مدرسه،تدوين و اجرای سازوكارهای اثربخش برای شناسايی  -1 (130811ششم توسعه ابالغي بخشنامه )برنامه   3

 تأمين فضا،تجهيزات و فناوری زير نظام مربوطه 4

 سازمان نوسازی،توسعه و تجهيز مدارس واحد مسئول در حوزه 3

 اي همکارو واحده هاحوزه 6

  -و مدارس خارج از كشور المللنيبمركز امور   -معاون حقوقی و امور مجلس  –مردمی یهامشاركتو توسعه  یردولتيغسازمان مدارس و مراكز  –مركز فناوری اطالعات   -و  توسعه منابع یزيربرنامهمعاونت 

مجلس  – سازمدرسهمجامع خيرين    -انجمن اوليا و مربيان     -وپرورشآموزشروابط عمومی وزارت   - آموزشی یزيربرنامهان پژوهش و سازم  -استثنايی وپرورشآموزشسازمان   -و سالمت یبدنتيتربمعاونت 

شورای اسالمی شهرها   -وزارت كشور  -وزارت امور خارجه   -دولت ئتيه –سازمان اوقاف و امور خيريه  –وزارت اقتصاد و دارايی   -كشور  وبودجهبرنامهسازمان  – هارسانهرسانه ملی و ساير    -شورای اسالمی

 مركز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوری –وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات   -سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری  -وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  -وزارت سمت  -هایشهردارو 

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يتاندبسشيپ منطقه استان ستاد

* *        

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 ميت(مقدار )ك سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 12 جشنواره   سازمدرسه نيريخ نگهداشت و جذب  -يیشناسا یبرا اثربخش یسازوكارها یاجرا و نيتدو 8 -1

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

تهيه راهكارهای قانونی جهت ايجاد صندوق حمايت از   -دولت  هيئتل مجلس و يا شام گذارقانونقانونی الزم در قالب طرح يا اليحه جهت طرح و تصويب در مراجع  هایپيشنهادتهيه و تدوين 

 هایروش كارگيریبه  -ورزشی و تربيتی   -آموزشیو تسهيل فعاليت خيرين در توسعه فضاهای  ربطذی هایارگانوجود زيرساخت الزم برای برقراری ارتباط ميان   -و مدرسه ياری  سازیمدرسه

 نگهداشت و ارتقاء كمی و كيفی نيروی انسانی  -تأمين  -مؤثر در جذب

 درصد افزايش تعهدات و درصد تحقق تعهدات خيرين ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 سازحفظ و ارتقای مستمر سطح مشاركت واقفين و خيرين مدرسه در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 يليچارچوب / شناسنامه تفص

 شرح عنوان رديف

 و بخش عمومی و غيردولتی در تعليم و تربيت رسمی عمومی مؤثرجلب مشاركت اركان سهيم و ه 9 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
مشاركت   -ساز خيرمشاركت آنان در مديريت مدارس ،مدارس به نام ايشان گذارینامقبيل ساز از ايجاد سازوكارهای مناسب برای حفظ و ارتقای مستمر سطح مشاركت واقفين و خيرين مدرسهه 2/9

 های اين مدارسهزينه تأميندولت در 

 (/آجر به آجر) بسته تحوليتربيتی و ورزشی  -وزشیآمدولتی در ساخت و تجهيز فضاهای های دولتی و غيرايجاد و تقويت راهكارهای مشاركت دولت و ساير نهاد -5 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 تأمين فضا،تجهيزات و فناوری زير نظام مربوطه 4

 سازمان نوسازی،توسعه و تجهيز مدارس واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6

  -و مدارس خارج از كشور المللنيبمركز امور   -معاون حقوقی و امور مجلس  –مردمی یهامشاركتو توسعه  یردولتيغسازمان مدارس و مراكز   –مركز فناوری اطالعات   -و  توسعه منابع یزيربرنامهمعاونت 

مجلس  – سازمدرسهمجامع خيرين   -انجمن اوليا و مربيان   -وپرورشآموزشروابط عمومی وزارت   - آموزشی یزيربرنامهسازمان پژوهش و   -استثنايی وپرورشآموزشسازمان   -و سالمت یبدنتيتربمعاونت 

شورای اسالمی شهرها و   -وزارت كشور  -وزارت امور خارجه   -دولت ئتيه –سازمان اوقاف و امور خيريه  –وزارت اقتصاد و دارايی   -كشور  وبودجهبرنامهسازمان  – هارسانهرسانه ملی و ساير    -شورای اسالمی

 مركز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوری –وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات   -سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری  -گ و ارشاد اسالمیوزارت فرهن  -وزارت سمت  -هایشهردار

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 
 و توسعه  -ساخت در یردولتيغ و یدولت ینهادها ريسا و دولت مشاركت یراهكارها تيتقو یبرا اثربخش یسازوكارها یاجرا و نيتدو

 و تربيتی آموزشی یفضاها زيتجه
 طول سال 4 دستورالعمل  

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
 هيئت  -)مجلس شورای اسالمی ربطذیطرح و تصويب در مراجع  جهت موردنيازطرح و لوايح پيشنهادی  نويسپيشتهيه و تنظيم    -  سازمانیبرون هایدستگاهمشترك با  هاینامهتفاهمتهيه و تنظيم 

 نگهداشت نيروی انسانی  -تأمين  -مؤثر در جذب هایروش كارگيریبه  - غيردولتیو نهادهای دولتی و  هادستگاهمربوطه با ساير  هاینامهآيينو فرايندهای مشاركت و  نامهشيوه    -  دولت و ...(

 ديگر یهاارگاناعتباری و ساير امكانات  یهافيردبا استفاده از  آموزشیميزان توسعه فضاهای  عملکرد ي ارزيابي هاشاخص 10

 سازحفظ و ارتقای مستمر سطح مشاركت واقفين و خيرين مدرسه در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 فرهنگی و جغرافيايی  -آموزان و اقتضائات فرهنگ اسالمی ه ايرانی و شرايط اقليمیها و نيازهای دانشسازی فضاهای تربيتی با ويژگیايجاد و متناسبه 41 عملياتي مربوط به برنامههدف  1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
های نوين ساخت بر استفاده از فناوری ديتأكاصول شهرسازی و معماری و شرايط اقليمی با   -تحوالت جمعيتی  -ستانداردهای تربيتیا  -درسی طراحی و ساخت فضاهای تربيتی متناسب با برنامهه 4/41

 و رعايت الگوی معماری اسالمی ايرانی و توجه ويژه به نقش محوری نمازخانه در طراحی و معماری اسالمی آموزشیو تجهيزات 

 (130811ي بخشنامه )ششم توسعه ابالغبرنامه   3
  ،درسی برنامه اقتضائات با متناسب،تربيتی و ورزشی  -ساخت و تجهيز فضاهای آموزشی،های تحقيقاتی مرتبط با طراحیها و طرحدستورالعمل،استانداردها ،آوری ضوابطروزتدوين و به -6

 میاقلي شرايط و معماری و شهرسازی اصول ،جمعيتی تحوالت،تربيتی استانداردهای

 تأمين فضا،تجهيزات و فناوری زير نظام مربوطه 4

 سازمان نوسازی،توسعه و تجهيز مدارس واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6

و  یردولتيغسازمان مدارس و مراكز  –استثنايی  وپرورشآموزشسازمان   -و سالمت  یبدنتيترب  -پرورشی و فرهنگی  -آموزش متوسطه -معاونين آموزش ابتدايی  –مركز فناوری اطالعات   -و  توسعه منابع یزيربرنامهمعاونت 

اداره   -جوان  هانپژودانشمركز ملی پرورش استعدادهای درخشان و   -دبيرخانه شورای عالی آ.پ   - آموزشیصنايع  –و مدارس خارج از كشور  المللنيبمركز امور  –معاون حقوقی و امور مجلس  –مردمی  یهامشاركتتوسعه 

دفاتر مهندسين  –درمان و آموزش پزشكی  -وزارت بهداشت  -سازمان ملی استاندارد كشور  –وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمی  –و مراكز علمی و پژوهشی كشور  هادانشگاه –كشور  وبودجهبرنامهسازمان    -امور شاهد و ايثارگران  

  -سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری   -و شوراهای اسالمی شهر و روستا  هایشهردار  -شورای عالی انقالب فرهنگی   - ستيزطيمحسازمان    -سازمان جغرافيايی كشور  –ز آمار ايران مرك   -وزارت راه و شهرسازی  –مشاور 

 و شهرسازی وزارت راه –وزارت كشور   -تحقيقات و فناوری   -وزارت علوم –معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری 

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي /ماه( )فصل

 طول سال (تحقق 94)% 4 ضابطه     یتيترب و آموزشی یهامجتمع یطراح یاستانداردها و ارهايمع  -ضوابط یبازنگرتدوين و  8 -1

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 یهانامهتفاهم/ تهيه و تنظيم قراردادهای مستقل با محوريت  یسازمانبرون یهادستگاهمشترك با  یهانامهتفاهم/ تهيه و تنظيم  یردولتيغاستقرار مدارس و مراكز  نامهنييآتی / تهيه و تدوين تهيه و تنظيم قراردادهای تحقيقاتی و نظار

 یدسترس یمجوزها و ازيموردن اطالعات ارائه در مراجع ريسا مستمر یهمكاردولت و ...( /  ئتيه  -)مجلس شورای اسالمی ربطذیت ارائه به مراجع جه ازيموردنپيشنهادی  یهانامهنيآئقوانين و  سينوشيپ/ تهيه و تنظيم  الذكرفوق

نيروی انسانی متخصص جهت  تأمين/  آموزشی یزيربرنامه و پژوهش سازمان توسط زشیآمو یفضاها زيتجه با مرتبط یاستانداردها و ضوابط  -دستورالعمل ارائهی / پژوهش ميت یدانيم قاتيتحق انجام و ازيموردن مراكز ديبازد و

 راهبری و نظارت بر روند اجرای طرح تحقيقاتی

 یبندزمانتحقق پيشرفت فيزيكی منطبق با برنامه  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 و رعايت الگوی معماری اسالمی ايرانی آموزشیهای نوين ساخت و تجهيزات ستفاده از فناوریا –  درسی تربيتی متناسب با برنامه ساخت فضاهای در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 فرهنگی و جغرافيايی  -آموزان و اقتضائات فرهنگ اسالمی ه ايرانی و شرايط اقليمیها و نيازهای دانشسازی فضاهای تربيتی با ويژگیايجاد و متناسبه 41 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
های نوين ساخت و از فناوریبر استفاده  ديتأكاصول شهرسازی و معماری و شرايط اقليمی با ،تحوالت جمعيتی،استانداردهای تربيتی ،درسی طراحی و ساخت فضاهای تربيتی متناسب با برنامهه 4/41

 و رعايت الگوی معماری اسالمی ايرانی و توجه ويژه به نقش محوری نمازخانه در طراحی و معماری اسالمی آموزشیتجهيزات 

 ايرانی  -های معماری اسالمیو شاخص سازی الگوهاتربيتی و ورزشی با تدوين و پياده  -آموزشیهويت بخشی به فضاهای   -0 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 تأمين فضا،تجهيزات و فناوری زير نظام مربوطه 4

 سازمان نوسازی،توسعه و تجهيز مدارس واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6

مركز –معاون حقوقی و امور مجلس–مردمی یهامشاركتو توسعه  یردولتيغسازمان مدارس و مراكز   -و سالمت  یبدنتيترب  -پرورشی و فرهنگی  -آموزش متوسطه  -معاونين آموزش ابتدايی  -و  توسعه منابع یزيربرنامهمعاونت 

 –وزارت راه و شهرسازی –دفاتر مهندسين مشاور  –وهشی كشور و مراكز علمی و پژ هادانشگاه –كشور  وبودجهبرنامهسازمان   -استثنايی  وپرورشآموزشسازمان  –دبيرخانه شورای عالی آ.پ–و مدارس خارج از كشور المللنيبامور 

 و شورای اسالمی شهرها و روستاها هایشهردار  -سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری  –درمان و آموزش پزشكی   -وزارت بهداشت –شورای عالی انقالب فرهنگی  -وزارت امور خارجه 

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم تدايي اولاب يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال تحقق( %54) 4 كتاب   "مدارس تاريخی و معاصر ايران"و تدوين كتاب  هيته 8 -1

 طول سال تحقق( %54) 4 كتاب   "حيات طيبه آموزشی یهامجتمع"تهيه و تدوين كتاب  8 -2

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
نيروی انسانی  تأمينهم    -  سازمانیبرون هایدستگاهمشترك با  هاینامهتفاهمتهيه و تنظيم    -و ... اخذ مجوزهای قانونی جهت چاپ كتاب   هانشستاخذ مجوزهای قانونی جهت برگزاری همايش و 

 و مراكز علمی كشور و نهادهای مرتبط هادانشگاهمتخصص كاری 

 یبندزمانتحقق پيشرفت فيزيكی منطبق با برنامه  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 و رعايت الگوی معماری اسالمی ايرانی آموزشیهای نوين ساخت و تجهيزات ستفاده از فناوریا –  درسی ساخت فضاهای تربيتی متناسب با برنامه در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 فرهنگی و جغرافيايی  -آموزان و اقتضائات فرهنگ اسالمی ه ايرانی و شرايط اقليمیها و نيازهای دانشسازی فضاهای تربيتی با ويژگیايجاد و متناسبه 41 به برنامههدف عملياتي مربوط  1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
های نوين ساخت و بر استفاده از فناوری ديتأكاصول شهرسازی و معماری و شرايط اقليمی با ،تحوالت جمعيتی،يتیاستانداردهای ترب ،درسی طراحی و ساخت فضاهای تربيتی متناسب با برنامهه 4/41

 و رعايت الگوی معماری اسالمی ايرانی و توجه ويژه به نقش محوری نمازخانه در طراحی و معماری اسالمی آموزشیتجهيزات 

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3
با  ساخت نوين هایفناوریايرانی و   -تربيتی و ورزشی با رويكرد هويت بخشی به فضاهای تربيتی و رعايت الگوی معماری اسالمی  -سازی فضاهای آموزشیتجهيز و متناسب،ساخت،طراحی  -0

 برداریپذيری در بهرهرويكرد انعطاف

 تأمين فضا،تجهيزات و فناوری زير نظام مربوطه 4

 سازمان نوسازی،توسعه و تجهيز مدارس مسئول در حوزهواحد  3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6

سازمان مدارس و مراكز  –استثنايی  وپرورشآموزشسازمان –  آموزشی یزيربرنامهسازمان پژوهش و   -و سالمت  یبدنتيترب  -پرورشی و فرهنگی  -آموزش متوسطه  -معاونين آموزش ابتدايی  -و  توسعه منابع یزيربرنامهمعاونت 

مركز ملی پرورش استعدادهای درخشان و   -كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان   - آموزشیصنايع  –و مدارس خارج از كشور  المللنيبمركز امور  –معاون حقوقی و امور مجلس  –مردمی یهامشاركتو توسعه  یردولتيغ

 – معدن و صنعت وزارت – رانيا استاندارد یمل سازمان – كشور وزارت  - روين وزارت – یشهرساز و راه وزارت – مشاور نيمهندس دفاتر –كشور وبودجهبرنامه سازمان  - دولت ئتيه – یاسالم یشورا مجلس -جوان  پژوهاندانش

 پژوهشگاه –یپزشك آموزش و درمان  -بهداشت وزارت –یردولتيغ و یدولت ینهادها –سازمدرسه نيريخ مجامع  - ارتباطات و اطالعات یفناور وزارت  - روين وزارت – یگردشگر و یفرهنگ راثيم سازمان – خارجه امور وزارت

 روستاها و شهرها یاسالم یشورا و هایشهردار  - جوانان و ورزش وزارت – یجمهور استير یفناور و یعلم معاونت –یاسالم فرهنگ و ارشاد وزارت  - زلزله

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

 *        

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( لکردسنجه عم اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال تحقق( %444) 1 طرح   مدرسه فاخر منتج از همايش و مسابقات هويت بخشی 1طراحی  8 -1

 طول سال تحقق( %44) 1 پروژه   (توسعه هفتم و ششم یهابرنامه در) یبخش تيهو مسابقات و شيهما از منتج فاخر مدرسه 1 زيتجه و ساخت 8 -2

 طول سال تحقق( %444) 1 طرح   درسه سبزطرح م 1طراحی  8 -3

 طول سال تحقق( %14) 1 پروژه   سبز مدرسه طرح 1 زيتجه و ساخت 8 -4

 طول سال  042 كالس درس   مدارس یسازمقاوم طرح از ماندهیباق مدارس %54یسازمقاوم 8 -3

 6- 8 
 آن %54 توسعه ششم برنامه در كهینحوبه( مترمربع 1 آموزدانش هر ازا به) استاندارد سرانه به دنيرس یبرا ديجد آموزشی یفضا احداث

 .(ابدي تحقق
 طول سال  144444 مترمربع  
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7- 8 
  -دانش و كار  و یاحرفه و یفن یهاهنرستان  -متوسطه  -يیابتدا از اعم موجود یبيتخر آموزشی یفضاها از %54 زيتجه و ساخت

 ... و آموزشی یهامجتمع
 طول سال  014 كالس درس  

 طول سال  14045 كالس درس   (درس كالس 05444 تعداد) ازمندين مدارس %54 یشيگرما و یشيسرما زاتيتجه یاستانداردساز 8 -8

 طول سال  544 مدرسه   موجود مدارس %44 یاساس راتيتعم 8 -2

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

و  هابخشنامه  -هادستورالعمل  -استانداردها  -و متناسب با ضوابط وپرورشآموزشبدون معارض و در تملک وزارت  هایزمين تأمينمربوط به چگونگی  هاینامهبخشو  هاامهنتفاهم  -هادستورالعمل

توسعه و   -به ادارات كل نوسازی هااستان وپرورشآموزشكشور از ادارات كل  رسسازمان نوسازی،توسعه و تجهيز مداتوسط  شدهتعيينتربيتی و ورزشی   -مرتبط با فضاهای آموزشی هاینامهآئين

اخذ مجوزهای قانونی از مراكز     -   غيردولتیدولتی و  مؤسساتبا ساير نهادها و  نامهتفاهم   - غيردولتیدولتی و  مؤسساتو يا در صورت نياز جابجايی و يا معاوضه با ساير  هااستانتجهيز مدارس 

 تأمين   -تجهيزات متناسب   تأمين   -  آموزشی ريزیبرنامهارائه ضوابط و استانداردهای تجهيزات مرتبط توسط سازمان پژوهش و    -انعقاد قرارداد با مجريان ذيصالح      -جهت احداث   ربطیذ

 هاطرحنيروی انسانی متخصص جهت راهبری و نظارت بر روند اجرايی 

 یبندزمانتحقق پيشرفت فيزيكی منطبق با برنامه  عملکرد  ي ارزيابيهاشاخص 10

 و رعايت الگوی معماری اسالمی ايرانی آموزشیهای نوين ساخت و تجهيزات ستفاده از فناوریا –  درسی ساخت فضاهای تربيتی متناسب با برنامه در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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 ب / شناسنامه تفصيلي  چارچو

 شرح عنوان رديف

 فرهنگی و جغرافيايی،آموزان و اقتضائات فرهنگ اسالمی ه ايرانی و شرايط اقليمیها و نيازهای دانشسازی فضاهای تربيتی با ويژگیايجاد و متناسبه 41 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
فرهنگ ايمانی و عفاف و پوشش و رعايت  سازینهادينهآموزان با تأكيد بر فراهم آوردن الزامات های جنسيتی دانشو تربيتی با نيازهای ويژه و تفاوت آموزشی،فضاهای فيزيكیسازی متناسبه 2/41

 احكام محرّميت در محيط

 آموزانهای جنسيتی و سنی دانشتربيتی و ورزشی با نيازهای ويژه و تفاوت  -های تحقيقاتی مرتبط با طراحی فضاهای آموزشیها و طرحدستورالعمل،انداردهااست،روزآوری ضوابطتدوين و به  -9 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 تأمين فضا،تجهيزات و فناوری زير نظام مربوطه 4

 سازمان نوسازی،توسعه و تجهيز مدارس واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار اهحوزه 6

و  یردولتيغسازمان مدارس و مراكز  –استثنايی  وپرورشآموزشسازمان  –مركز فناوری اطالعات    -و سالمت  یبدنتيترب  -پرورشی و فرهنگی  -آموزش متوسطه  -معاونين آموزش ابتدايی  -و  توسعه منابع یزيربرنامهمعاونت 

مركز ملی پرورش   -كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان   -دبيرخانه شورای عالی آ.پ   - آموزشیصنايع  –و مدارس خارج از كشور  المللنيبمركز امور  –و امور مجلس معاون حقوقی  –مردمی  یهامشاركتتوسعه 

 –وزارت راه و شهرسازی   -  هایشهردار –سازمان ملی استاندارد كشور –و مراكز علمی و پژوهشی كشور هادانشگاه –كشور  وبودجهبرنامهسازمان   -اداره امور شاهد و امور ايثارگران   -جوان  پژوهاندانشاستعدادهای درخشان و 

درمان و آموزش   -وزارت بهداشت –فرهنگ اسالمی وزارت ارشاد و   -سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری  –مركز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوری  –وزارت ورزش و جوانان   -دفاتر مهندسين مشاور –سازمان بهزيستی

 وزارت كشور  -تحقيقات و فناوری   -وزارت علوم –معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری   -شوراهای اسالمی شهر و روستا   -شورای عالی انقالب فرهنگی   - ستيزطيمحسازمان  –پزشكی

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ي اولابتداي يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال (تحقق 54)%  4 ضابطه   ساخت و تجهيز مدارس سمپاد )تيزهوشان(  -تهيه و تدوين ضوابط و طرح تحقيقاتی مرتبط با طراحی 8 -1

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

تهيه و    -  الذكرفوق هاینامهتفاهمتهيه و تنظيم قراردادهای مستقل با محوريت   -  سازمانیبرون هایدستگاهمشترك با  هاینامهتفاهمتهيه و تنظيم    -تهيه و تنظيم قراردادهای تحقيقاتی و نظارتی  

و  موردنيازاطالعات همكاری مستمر ساير مراجع در ارائه    -دولت و ...(  هيئت  -)مجلس شورای اسالمی ربطذیجهت ارائه به مراجع  موردنيازپيشنهادی  هاینامهآئينقوانين و  نويسپيشتنظيم 

 نيروی انسانی متخصص جهت راهبری و نظارت بر روند اجرای طرح تحقيقاتی تأمين  -و انجام تحقيقات ميدانی تيم پژوهشی موردنيازمجوزهای دسترسی و بازديد مراكز 

 یبندزمانتحقق پيشرفت فيزيكی منطبق با برنامه  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 فرهنگ ايمانی و عفاف و پوشش و رعايت احكام محرّميت در محيط سازینهادينهفراهم آوردن الزامات  در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثر نتايج كليدي و 11
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 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 فرهنگی و جغرافيايی ،آموزان و اقتضائات فرهنگ اسالمی ه ايرانی و شرايط اقليمیيازهای دانشها و نسازی فضاهای تربيتی با ويژگیايجاد و متناسبه 41 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
فرهنگ ايمانی و عفاف و پوشش و رعايت  زیسانهادينهآموزان با تأكيد بر فراهم آوردن الزامات های جنسيتی دانشو تربيتی با نيازهای ويژه و تفاوت آموزشی،سازی فضاهای فيزيكیمتناسبه 2/41

 احكام محرّميت در محيط

 آموزانهای جنسيتی و سنی دانشتربيتی و ورزشی با نيازهای ويژه و تفاوت  -ساخت و تجهيز فضاهای آموزشی،طراحی  -44 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 اوریتأمين فضا،تجهيزات و فن زير نظام مربوطه 4

 سازمان نوسازی،توسعه و تجهيز مدارس واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6

سازمان مدارس و  –استثنايی  وپرورشآموزشسازمان  –عات مركز فناوری اطال   - آموزشی یزيربرنامهسازمان پژوهش و   -و سالمت  یبدنتيترب  -پرورشی و فرهنگی  -آموزش متوسطه  -معاونين آموزش ابتدايی  -و  توسعه منابع یزيربرنامهمعاونت 

وزارت راه و  –دفاتر مهندسين مشاور  –كشور وبودجهبرنامهسازمان   -دولت  ئتيه  -مجلس شورای اسالمی  -آموزشیصنايع  –و مدارس خارج از كشور المللنيبمركز امور  –معاون حقوقی و امور مجلس –مردمی یهامشاركتو توسعه  یردولتيغمراكز 

وزارت  –سازمان ملی استاندارد ايران   -كار و رفاه اجتماعی   -وزارت تعاون –وزارت جهاد كشاورزی  –وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  –سازمان بهزيستی  -وزارت كشور   -وزارت نيرو  –درمان و آموزش پزشكی  -وزارت بهداشت  -شهرسازی 

  -وزارت ورزش و جوانان  –معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری  –یردولتيغنهادهای دولتی و  –سازمدرسهمجامع خيرين   -وزارت فناوری اطالعات و ارتباطات –فرهنگی و گردشگری  راثيمسازمان  – وزارت امور خارجه –صنعت و معدن 

 روستاها وو شورای اسالمی شهرها  هایشهردار

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول ياندبستشيپ منطقه استان ستاد

 *        

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 ت(مقدار )كمي سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال (تحقق 04)%  1 طرح   یاستثنائ مدارس یآموزدانش یهاتيظرف و پيت تعداد به يیاجرا یهانقشه ارائه و یطراح 8 -1

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

مرتبط با فضاهای  هاینامهآئينو  هابخشنامه  -هادستورالعمل  -استانداردها  -و متناسب با ضوابط وپرورشآموزشدر تملک وزارت  بدون معارض و هایزمين تأمينمربوط به چگونگی  هاینامهبخشو  هانامهتفاهم  -هادستورالعمل

و يا در صورت نياز جابجايی و يا معاوضه با  هااستانتوسعه و تجهيز مدارس   -به ادارات كل نوسازی هااستان وپرورشآموزشكشور از ادارات كل  سازمان نوسازی،توسعه و تجهيز مدارستوسط  شدهتعيينتربيتی و ورزشی   -آموزشی

باری جديد برای انجام موجود / ايجاد رديف اعت هایرديفجهت احداث / ابقاء و افزايش اعتبار  ربطذی/ اخذ مجوزهای قانونی از مراكز  غيردولتیدولتی و  مؤسساتبا ساير نهادها و  نامهتفاهم/   غيردولتیدولتی و  مؤسساتساير 

 تأمين/  آموزشی ريزیبرنامهتبط توسط سازمان پژوهش و اعتبارات و تخصيص منابع مالی جهت انجام عناوين برنامه / انعقاد قرارداد با مجريان ذيصالح / ارائه ضوابط و استانداردهای تجهيزات مر موقعبه تأمينمطالعات مرتبط با برنامه / 

 هاطرحنيروی انسانی متخصص جهت راهبری و نظارت بر روند اجرايی  مينتأتجهيزات متناسب / 

 یبندزمانتحقق پيشرفت فيزيكی منطبق با برنامه  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 عايت احكام محرّميت در محيطفرهنگ ايمانی و عفاف و پوشش و ر سازینهادينهفراهم آوردن الزامات  در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 فرهنگی و جغرافيايی  -آموزان و اقتضائات فرهنگ اسالمی ه ايرانی و شرايط اقليمیها و نيازهای دانشسازی فضاهای تربيتی با ويژگیايجاد و متناسبه 41 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 راهکار سند تحول  شماره و متن 2
فرهنگ ايمانی و عفاف و پوشش و رعايت  سازینهادينهآموزان با تأكيد بر فراهم آوردن الزامات های جنسيتی دانشو تربيتی با نيازهای ويژه و تفاوت آموزشی،سازی فضاهای فيزيكیمتناسبه 2/41

 احكام محرّميت در محيط

 آموزانهای جنسيتی و سنی دانشتربيتی و ورزشی با نيازهای ويژه و تفاوت  -سازی فضاهای آموزشیسازی و مقاوممتناسب ،توسعه  -44 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 تأمين فضا،تجهيزات و فناوری زير نظام مربوطه 4

 سازمان نوسازی،توسعه و تجهيز مدارس واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6

سازمان مدارس و  –استثنايی  وپرورشآموزشسازمان  –مركز فناوری اطالعات    - آموزشی یزيربرنامهسازمان پژوهش و   -و سالمت  یبدنتيترب  -پرورشی و فرهنگی  -آموزش متوسطه  -معاونين آموزش ابتدايی  -و  توسعه منابع یزيربرنامهمعاونت 

دفاتر  –كشور  وبودجهبرنامهسازمان  -جوان   پژوهاندانشمركز ملی پرورش استعدادهای درخشان و   - آموزشیصنايع  –و مدارس خارج از كشور  المللنيبمركز امور  –معاون حقوقی و امور مجلس –ردمیم یهامشاركتو توسعه  یردولتيغمراكز 

و نهادهای وابسته به نهاد  مؤسسات  -هاسازمان –تحقيقات و فناوری   -وزارت علوم  -شورای اسالمی شهرها و روستاها    - هایشهردار –ث فرهنگی و گردشگری سازمان ميرا  -مجلس شورای اسالمی  –دولت  ئتيه –پژوهشگاه زلزله  –مهندسين مشاور 

 رهبری

 سطح اجرا 7
 ياهحرفكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

 *        

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال مدرسه 542 مدرسه   (مدارس موجود به مدارس تلفيقی و پذيرا )فراگير 5% یسازمتناسب 8 -1

 طول سال مدرسه 242 مدرسه   مركز كودكان با نيازهای ويژه و مدارس سمپاد 544و استانداردسازی تجهيزات سرمايشی و گرمايشی  یسازمتناسب 8 -2

 طول سال مدرسه 46 مدرسه   سمپاد مدارس و ژهيو یازهاين با كودكان مراكز 45% یسازمقاوم 8 -3

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقيتلزاماتاس 2

مرتبط با فضاهای  یهانامهنيآئو  هابخشنامه  -هادستورالعمل  -استانداردها  -و متناسب با ضوابط وپرورشآموزشبدون معارض و در تملک وزارت  یهانيزم تأمينمربوط به چگونگی  یهانامهبخشو  هانامهتفاهم  -هادستورالعمل

و يا در صورت نياز جابجايی و يا معاوضه با  هااستانتوسعه و تجهيز مدارس   -به ادارات كل نوسازی هااستان وپرورشآموزشكشور از ادارات كل  سازمان نوسازی،توسعه و تجهيز مدارستوسط  شدهنييتعتربيتی و ورزشی   -شیآموز

جهت احداث / انعقاد قرارداد با مجريان ذيصالح / ارائه دستورالعمل اجرايی مرتبط با عناوين برنامه /  ربطذی/ اخذ مجوزهای قانونی از مراكز  یردولتيغدولتی و  مؤسساتا و با ساير نهاده نامهتفاهم/  یردولتيغدولتی و  مؤسساتساير 

 هاطرحنيروی انسانی متخصص جهت راهبری و نظارت بر روند اجرايی  تأمينتجهيزات متناسب /  تأمين

 یبندزمانتحقق پيشرفت فيزيكی منطبق با برنامه  ي ارزيابي  عملکردهاصشاخ 10

 فرهنگ ايمانی و عفاف و پوشش و رعايت احكام محرّميت در محيط سازینهادينهفراهم آوردن الزامات  در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 فرهنگی و جغرافيايی  -آموزان و اقتضائات فرهنگ اسالمی ه ايرانی و شرايط اقليمیها و نيازهای دانشسازی فضاهای تربيتی با ويژگیايجاد و متناسبه 41 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 محيط تعليم و تربيت عنوانبهفضای سبز و فضای ورزشی در تمام مدارس   -آزمايشگاه  -تابخانهك  -ساخت و تجهيز مناسب نمازخانه ،اهتمام به طراحیه 1/41 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

فضای ورزشی و همچنين پايگاه تغذيه سالم اعم از  ای سبز وفض  -آزمايشگاه  -كتابخانه  -ساخت و تجهيز فضاهايی مانند نمازخانه،روزآوری ضوابط و استانداردهای مرتبط با طراحیتدوين و به  -42

فرهنگی و جغرافيايی و جنسيتی و سنی ،ايرانی و شرايط اقليمی  -فضاهای ورزشی روباز در مدارس با توجه به اقتضائات فرهنگ اسالمی   -آموزیهای دانشاستخر و ورزشگاه ،های ورزشیسالن

 آموزاندانش

 تأمين فضا،تجهيزات و فناوری هزير نظام مربوط 4

 سازمان نوسازی،توسعه و تجهيز مدارس واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6

معاون حقوقی و امور  –  یردولتيغ سازمان مدارس و مراكز –استثنايی  وپرورشآموزش سازمان –مركز فناوری اطالعات    -و سالمت  یبدنتيترب  -پرورشی و فرهنگی  -آموزش متوسطه  -معاونين آموزش ابتدايی  -و  توسعه منابع یزيربرنامهمعاونت 

سازمان  –و مراكز علمی و پژوهشی كشور  هااهدانشگ –كشور  وبودجهبرنامهسازمان   -جوان  پژوهاندانشمركز ملی پرورش استعدادهای درخشان و   -دبيرخانه شورای عالی آ.پ   - آموزشیصنايع  –و مدارس خارج از كشور المللنيبمركز امور  –مجلس

اجتماعی  كار و رفاه  -وزارت تعاون  -مركز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوری   -و  ارشاد اسالمی  فرهنگوزارت  – ستيزطيمحسازمان  –مساجد و ائمه جمعه  –ستاد اقامه نماز  –وزارت ورزش و جوانان  –وزارت كشور  –ملی استاندارد كشور 

سازمان ميراث  –مركز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوری  –وزارت ورزش و جوانان   -دفاتر مهندسين مشاور –سازمان بهزيستی –وزارت راه و شهرسازی   - هایشهردار  -وزارت فناوری اطالعات و ارتباطات  –وزارت نفت  –وزارت نيرو  –

 تحقيقات و فناوری  -وزارت علوم –معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری   -شوراهای اسالمی شهر و روستا   -شورای عالی انقالب فرهنگی   - ستيزطيمحسازمان  –درمان و آموزش پزشكی   -توزارت بهداش  -فرهنگی و گردشگری 

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال (تحقق 05) %  4 ضابطه   فضاهای مطابق با عناوين برنامه تجهيز و ساخت  -طراحی با مرتبط یاستانداردها و ضوابط روزآوریبه و تدوين 8 -1

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 هاینامهآئينقوانين و  نويسپيشتهيه و تنظيم    -  الذكرفوق هاینامهتفاهمو تنظيم قراردادهای مستقل با محوريت  تهيه  -   سازمانیبرون هایدستگاهمشترك با  هاینامهتفاهمتهيه و تنظيم  -تهيه و تنظيم قراردادهای تحقيقاتی و نظارتی  

و انجام تحقيقات ميدانی تيم  موردنيازسترسی و بازديد مراكز و مجوزهای د موردنيازهمكاری مستمر ساير مراجع در ارائه اطالعات  -دولت و ...(  هيئت  -)مجلس شورای اسالمی ربطذیجهت ارائه به مراجع  موردنيازپيشنهادی 

 نيروی انسانی متخصص جهت راهبری و نظارت بر روند اجرای طرح تحقيقاتی تأمين -  آموزشی ريزیبرنامهتوسط سازمان پژوهش و  آموزشیمرتبط با تجهيز فضاهای  استانداردهایضوابط و   -ارائه دستورالعمل  -پژوهشی  

 یبندزمانتحقق پيشرفت فيزيكی منطبق با برنامه  ي ارزيابي  عملکردهاخصشا 10

 محيط تعليم و تربيت عنوانبهفضای سبز و فضای ورزشی در تمام مدارس   -آزمايشگاه  -كتابخانه  -ساخت و تجهيز مناسب نمازخانه در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 امه تفصيلي  چارچوب / شناسن

 شرح عنوان رديف

 فرهنگی و جغرافيايی،آموزان و اقتضائات فرهنگ اسالمی ه ايرانی و شرايط اقليمیها و نيازهای دانشسازی فضاهای تربيتی با ويژگیايجاد و متناسبه 41 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 محيط تعليم و تربيت عنوانبهفضای سبز و فضای ورزشی در تمام مدارس   -آزمايشگاه  -كتابخانه  -و تجهيز مناسب نمازخانه ساخت ،اهتمام به طراحیه 1/41 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 تربيتی و ورزشی بر اساس ضوابط و استانداردهای مصوب  -ساخت و تجهيز فضاهای آموزشی،طراحی  -41 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 تأمين فضا،تجهيزات و فناوری ام مربوطهزير نظ 4

 سازمان نوسازی،توسعه و تجهيز مدارس واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6

معاون حقوقی و امور  –یردولتيغسازمان مدارس و مراكز  –استثنايی  وپرورشآموزشسازمان  –مركز فناوری اطالعات    -و سالمت  یبدنتيترب  -پرورشی و فرهنگی  -آموزش متوسطه  -معاونين آموزش ابتدايی  -و  توسعه منابع یزيربرنامهمعاونت 

سازمان  –و مراكز علمی و پژوهشی كشور  هادانشگاه –كشور  وبودجهبرنامهسازمان   -جوان  پژوهاندانشمركز ملی پرورش استعدادهای درخشان و   -دبيرخانه شورای عالی آ.پ   - آموزشیصنايع  –و مدارس خارج از كشور المللنيبمركز امور  –مجلس

و رفاه اجتماعی كار   -وزارت تعاون  -مركز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوری   -و  ارشاد اسالمی  فرهنگوزارت  – ستيزطيمحسازمان  –مساجد و ائمه جمعه  –ستاد اقامه نماز  –وزارت ورزش و جوانان  –وزارت كشور  –ملی استاندارد كشور 

سازمان ميراث  –مركز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوری  –وزارت ورزش و جوانان   -دفاتر مهندسين مشاور –سازمان بهزيستی –وزارت راه و شهرسازی   - هایشهردار  -وزارت فناوری اطالعات و ارتباطات  –وزارت نفت  –وزارت نيرو  –

 تحقيقات و فناوری  -وزارت علوم –معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری   -شوراهای اسالمی شهر و روستا   -شورای عالی انقالب فرهنگی   - ستيزطيمحسازمان  –درمان و آموزش پزشكی  -بهداشت وزارت  -فرهنگی و گردشگری 

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  ه دوممتوسط متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

 *        

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 444 پروژه   ط با راهكارفضا مرتب 544ساخت و تجهيز   -طراحی 8 -1

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 هاینامهآئينو  هابخشنامه  -هادستورالعمل  -استانداردها  -و متناسب با ضوابط وپرورشآموزشبدون معارض و در تملک وزارت  هایزمين تأمينمربوط به چگونگی  هاینامهبخشو  هانامهتفاهم  -هادستورالعمل

و يا در  هااستانتوسعه و تجهيز مدارس   -به ادارات كل نوسازی هااستان وپرورشآموزشكشور از ادارات كل  سازمان نوسازی،توسعه و تجهيز مدارستوسط  شدهتعيينتربيتی و ورزشی   -مرتبط با فضاهای آموزشی

جهت احداث / انعقاد قرارداد با مجريان  ربطذی/ اخذ مجوزهای قانونی از مراكز  غيردولتیدولتی و  مؤسساتبا ساير نهادها و  نامهتفاهم/  غيردولتیو دولتی  مؤسساتصورت نياز جابجايی و يا معاوضه با ساير 

 هاطرحنيروی انسانی متخصص جهت راهبری و نظارت بر روند اجرايی  ينتأمتجهيزات متناسب /  تأمين/  آموزشی ريزیبرنامهذيصالح / ارائه ضوابط و استانداردهای تجهيزات مرتبط توسط سازمان پژوهش و 

 یبندزمانتحقق پيشرفت فيزيكی منطبق با برنامه  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 محيط تعليم و تربيت عنوانبهفضای ورزشی در تمام مدارس فضای سبز و   -آزمايشگاه  -كتابخانه  -ساخت و تجهيز مناسب نمازخانه در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 هاها و روشبازنگری و بازمهندسی ساختارها و رويه  -24 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 (سال آينده 54امانه آمايش سرزمين و تحوالت جمعيتی )ناظر به س اساس بريابی مدارس استقرار نظام مكانه 2/24 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 تربيتی و ورزشی  -آموزشیيابی مناسب فضاها و مراكز طراحی و استقرار نظام هوشمند الكترونيكی برای مكان  -41 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 تأمين فضا،تجهيزات و فناوری زير نظام مربوطه 4

 سازمان نوسازی،توسعه و تجهيز مدارس واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6

سازمان مدارس و  –استثنايی  وپرورشآموزشازمان س –مركز فناوری اطالعات    - آموزشی یزيربرنامهسازمان پژوهش و   -و سالمت  یبدنتيترب  -پرورشی و فرهنگی  -آموزش متوسطه  -معاونين آموزش ابتدايی  -و  توسعه منابع یزيربرنامهمعاونت 

  -كشور  هوبودجبرنامهسازمان   -جوان  پژوهاندانشمركز ملی پرورش استعدادهای درخشان و   -دبيرخانه شورای عالی آ.پ   –و مدارس خارج از كشور  المللنيبمركز امور  –معاون حقوقی و امور مجلس –مردمی یهامشاركتو توسعه  یردولتيغمراكز 

سازمان  – هایشهردار –و اكتشافات معادن ايران  یشناسنيزمسازمان  –سازمان جغرافيايی نيروهای مسلح   - هایاستاندار –وزارت كشور  -و مراكز علمی و پژوهشی كشور هادانشگاه  -وزارت راه و شهرسازی  –مركز آمار  – یبردارنقشهسازمان 

سازمان ميراث   -پژوهشگاه زلزله  –درمان و آموزش پزشكی  -وزارت بهداشت –یردولتيغنهادهای دولتی و  –كشور وبودجهبرنامهسازمان   -وزارت فناوری اطالعات و ارتباطات  –مجلس شورای اسالمی  –دولت  ئتيه  -وزارت نيرو  – ستيزطيمح

 وزارت نفت  -وزارت ورزش و جوانان   - روستاها وشورای اسالمی شهرها و  هایشهردار –معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری    -فرهنگی و گردشگری 

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 و نوآوري(بر خالقيت  ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 4 سامانه   ) بسته تحولي ( تربيتی و ورزشی  -آموزشیيابی مناسب فضاها و مراكز طراحی و استقرار نظام هوشمند الكترونيكی برای مكان 8 -1

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياتاستلزام 2

پيشنهادی جهت تصويب در  یهاطرحكشور از طريق تهيه لوايح و  سازمان نوسازی،توسعه و تجهيز مدارسمصوب  یابيمكانو مشاورين به جهت رعايت ضوابط  هاارگانو  هاسازمان  -مراكز  -هاوزارتخانهالزام كليه 

 هادانشگاهفضاهای آموزشی و تربيتی / تنظيم قرارداد با  یابيمكان منظوربهاطالعاتی  یهاهيالجهت در اختيار قرار دادن  هادادهمتولی توليد  یهاسازمانو  هاارگانهمكاری با ساير  یهاامهنتفاهم/ انعقاد  ربطذیمراجع 

سازمان اطالعاتی بين  یهاهيالمختلف اطالعاتی و دريافت  یهاستميسالزم جهت برقرار شدن ارتباط فنی  یهارساختيز ايجاد پايگاه داده / ايجاد/  و مراكز علمی و پژوهشی كشور با محوريت عنوان برنامه

مختلف اطالعاتی بين سازمان  یهاتمسيسالزم جهت برقرار شدن ارتباط فنی  یهارساختيز/ ايجاد  وپرورشآموزشاز وزارت  مورداستفاده یهاسامانهو  هاستميسكشور و ساير  نوسازی،توسعه و تجهيز مدارس

 نيروی انسانی متخصص جهت راهبری و نظارت بر روند اجرا  تأمين/  كشور یبردارنقشهاز قبيل مركز آمار و سازمان  نهادهاو  هاسازماننوسازی مدارس كشور و ساير 

 یبندزمانتحقق پيشرفت فيزيكی منطبق با برنامه  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 محيط تعليم و تربيت عنوانبهفضای سبز و فضای ورزشی در تمام مدارس   -آزمايشگاه  -كتابخانه  -ساخت و تجهيز مناسب نمازخانه در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 مركز هماهنگي حوزه وزارتي هايبرنامهعناوين  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (130811ن برنامه      )ابالغي بخشنامه عنوا رديف
 سطح اجرا/نفوذ

 مدرسه منطقه استان ستاد

1 
 شورای توسعه مديريت و سرمايه انسانی،ويژه؛ شورای حقوق و دستمزدگذار بهپرورش در شوراها و نهادهای سياستوسازی برای حضور مؤثر و عضويت مديران ارشد آموزشظرفيت

 تا پايان برنامه ششم توسعه ربطذیهای توسعه كشور و كميسيون معين شورای عالی انقالب فرهنگی با هماهنگی مراجع ستاد برنامه،تشخيص مصلحت نظامكميسيون فرهنگی مجمع 
*    

    * ی سند تحول بنيادينهانظام يرزپرورش مبتنی بر برنامه  وو ساليانه وزارت آموزش سالهپنجهای توسعه تدوين برنامه 2

3 
بر اساس  هاآنهای پرورش برای تحقق سند تحول بنيادين  و رصد فعاليتوبا آموزش هاو سازماننهادها ،هاافزايی دستگاههمسويی و هم،طراحی سازوكارهای قانونی و ايجاد هماهنگی

    * ی و ارائه گزارش به شورای عالی انقالب فرهنگیمل كارميتقس

 * * * * آموزدانشويژه بلوغ دختران  ،شتی مكملآموزشی بهدا یهابستهتهيه  4

  * * * كودكان كار  و زنان سرپرست خانوار فرزندان طالق،بد سرپرستهای  ويژه خانواده آموزشیهای طراحی برنامه 3

 * * * * آموزدانش ويژه دختران مهارتی هایآموزش اجرای و طراحی 6

  * * * وپرورشكارآمد و اثربخش در آموزش یانسان منابعنگهداشت بهينه های الزم برای ايجاد و تقويت زيرساخت 7
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1
عنوان نهاد مولد اجتماعی در سطح محلی و ملی به،فرهنگی ،ی دينیاهعرصهآموزان در رشد و تعالی كشور در افزايش مشاركت نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی و مدرسه و معلمان و دانش  -0

 اجتماعی و معنوی،فرهنگی ،سرمايه انسانی

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
عنوان يكی از اركان تعالی و پيشرفت فرادستی به سازميتصمو  گذاراستيسمسئولين نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی در نهادهای  مؤثرفراهم آوردن سازوكارهای قانونی برای حضور فعال و   -1/0

 و پايدار كشور جانبههمه

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3
كميسيون ،مديريت و سرمايه انسانی شورای توسعه،ويژه؛ شورای حقوق و دستمزدگذار بهپرورش در شوراها و نهادهای سياستوسازی برای حضور مؤثر و عضويت مديران ارشد آموزشظرفيت  -4

 تا پايان برنامه ششم توسعه ربطذیهای توسعه كشور و كميسيون معين شورای عالی انقالب فرهنگی با هماهنگی مراجع ستاد برنامه،فرهنگی مجمع تشخيص مصلحت نظام

 مديريت و راهبری تربيتی زير نظام مربوطه 4

 وزه وزارتیمركز هماهنگی ح واحد مسئول در حوزه 3

 هااستانمراكز و ادارات كل    -ها سازمان  -ساير معاونين    -وپرورش شورای عالی آموزش و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 اليتفع

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 4 مكاتبه   یازسنجينها و پيگيری مكاتبه با حوزه 8 -1

 طول سال برحسب نياز مكاتبه   (ستاد  یهاحوزه درخواستگذار هدف ) در صورت های سياستمكاتبه با شوراها و نهاد 8 -2

 يک يا دو نفر جهت پيگيری مستمر تا حصول نتيجه نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 گذار هدفتعداد نهايی شده شوراها و نهادهای سياست ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 سازگذار و تصميمفراهم آوردن سازوكارهای قانونی برای حضور فعال و مؤثر مسئولين نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی در نهادهای سياست در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرايج كليدي و نت 11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 و تربيتی در نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی  آموزشیمديريت و راهبری  ،تقا و بهبود مستمر كيفيت نظام كارشناسیار  -22 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 نهادينه كردن برنامه محوری در سطوح مختلف مديريت نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی  -4/22 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 ی سند تحول بنيادينهانظام يرزپرورش مبتنی بر برنامه  وو ساليانه وزارت آموزش سالهپنجهای توسعه تدوين برنامه  -2 (130811ه )ششم توسعه ابالغي بخشنام برنامه  3

 راهبری و مديريت تربيتی زير نظام مربوطه 4

 مركز هماهنگی حوزه وزارتی واحد مسئول در حوزه 3

 هااستانمراكز و ادارات كل    -ها سازمان  -ساير معاونين    -وپرورش شورای عالی آموزش و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 يت و نوآوري(بر خالق ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 1 گزارش   هدف یهامجموعهوپرورش به نهادها و ی آموزشاو حرفههای عملكردی ارائه گزارش 8 -1

 طول سال 5 درصد كاهش   درصد كاهش نسبت به سال گذشته( 44ها )پذيری زيرمجموعهدر راستای تفويض اختيار و مسئوليت  -هاها و ابالغيهكاهش فراوانی دستورالعمل 8 -2

 ماهانه / هفتگی به تعداد جلسه جلسه   برگزاری نشست شورای معاونان و شوراهای مرتبط  8 -3

 فصلی 1 جلسه   شورای معاونان با وزير محترم و اعضای  هااستانی مشترك مديران كل هايیگردهمابرگزاری  8 -4

 بهار 11 برنامه   (4199وپرورش در ستاد و استان )تدوين و ابالغ برنامه ساالنه وزارت آموزش 8 -3

 رمستم 11 برنامه   99برنامه سال بر اساسپيگيری اجرائی شدن برنامه سند تحول در طول برنامه ششم توسعه از ستاد تا مدرسه  8 -6

 تابستان و پاييز 4 برنامه   پيگيری تدوين برنامه اجرائی سند تحول در طول برنامه هفتم توسعه 8 -7

 هانظامجلسات كارگروه زير  –های مرتبطريزی و توسعه منابع و حوزهمعاونت برنامه ازيموردناران حوزه مسئول و پشتيبانی پيگيری حصول نتايج الزم برای مصوبات و تصميمات وزير محترم استفاده از همك –و... نامهتفاهمتنظيم  –ی الزم هایريگيپ نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 نتايج حاصله و...  –هانامهتفاهم  -برگزاری جلسات   ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 كردن برنامه محوری در سطوح مختلف مديريتنهادينه  در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1
عنوان نهاد مولد سرمايه و ملی به اجتماعی در سطح محلی،فرهنگی ،های دينیآموزان در رشد و تعالی كشور در عرصهافزايش مشاركت نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی و مدرسه و معلمان و دانش  -0

 اجتماعی و معنوی ،فرهنگی ،انسانی

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
تعالی و پيشرفت  عنوان يكی از اركانساز فرادستی بهگذار و تصميمفراهم آوردن سازوكارهای قانونی برای حضور فعال و مؤثر مسئولين نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی در نهادهای سياست  -1/0

 جانبه و پايدار كشورهمه

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3
ی و مل كارميستقبر اساس  هاآنهای و رصد فعاليت پرورش برای تحقق سند تحول بنيادينوبا آموزش هاو سازماننهادها  ،هاافزايی دستگاههمسويی و هم،طراحی سازوكارهای قانونی و ايجاد هماهنگی  -1

 ارائه گزارش به شورای عالی انقالب فرهنگی

 مديريت و راهبری تربيتی زير نظام مربوطه 4

 مركز هماهنگی حوزه وزارتی واحد مسئول در حوزه 3

 هااستانمراكز و ادارات كل    -ها سازمان  -ساير معاونين    -وپرورش شورای عالی آموزش و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي لزاميا )فصل /ماه(

 بهار 4 بسته   ملی در اجرای سند تحول كارميتقسو  هادستگاهتدوين و تصويب بسته پيشنهادی نقش  8 -1

 پس از تصويب 4 بسته   جهت پيگيری تا حصول نتيجه هاحوزهابالغ بسته نهايی به  8 -2

 پس از تصويب 4 بسته   هت تنظيم بسته متناظر استانی ی جهااستانابالغ بسته نهايی به  8 -3

 ب فرهنگیتصويب بسته در شورای عالی انقال – وپرورشآموزشتصويب بسته در شورای عالی  – هاحوزهبين مركز و  وبرگشترفتدر  هاسازمانو  هادستگاهتهيه بسته پيشنهادی انتظارات از  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 تصويب و روند پيگيری  –نهايی  یهابستهبسته /  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 ی در راستای تعالی و پيشرفت نظام تعليم و تربيت رسمی عمومیسازميتصمی و گذاراستيس در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح انعنو رديف

 هاآنآموزان در راستای شكوفايی استعدادهای نيازها و عاليق دانش،های تربيتی متناسب با مصالح جامعهو فرصت آموزشیبخشی در ارائه خدمات تنوع  -46 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 های تربيتی ضمن توجه به هويت مشترك آنانها و برنامههای درسی و روشآموزان در برنامههای دوران بلوغ دانشان( و ويژگیرعايت اقتضائات هويت جنسيتی )پسران و دختر  -2/46 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 آموزدانشويژه بلوغ دختران  ،آموزشی بهداشتی مكمل یهابستهتهيه    -1 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 یبرنامه درس زير نظام مربوطه 4

 / مشاور امور زنان  مركز هماهنگی حوزه وزارتی واحد مسئول در حوزه 3

 وليا و مربيانانجمن ا  -هایهمكارستاد   -  - و توسعه منابع یزيربرنامهمركز  – یبدنتيتربمعاونت   –معاونت پرورشی فرهنگی    -  معاونين آموزشی -آموزشی  یزيربرنامهسازمان پژوهش و  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *   * *   

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 رااجزمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 سال تحصيلیطول  4 محتوا   ويژه دختران بهداشتی مكمل آموزشی   یمحتواارائه  8 -1

 سال تحصيلیطول  49444 بسته   آموزدانشبهداشتی مكمل ويژه بلوغ دختران –آموزشی   یهابستهتهيه  8 -2

 سال تحصيلیطول  10444 نيوالد و  آموزدانش   آنان نيوالد و  آموزدانشويژه دختران   ه آموزشیبرگزاری كارگا 8 -3

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
حوزه امور  كارشناسان   -سراسر كشور وپرورشآموزش زنان امورئوالن كارشناس  مس–حوزه زنان  نظرانصاحباساتيد و    -اجرايی یهانامهوهيشابالغ   -ازيموردنآموزشی   توليد و انتشار محتوا -تهيه

 زنان

 ارزيابی كيفی و نظرسنجی یهابرگنمون    -بهداشتی  به تفكيک مخاطبين   -/ميزان  رضايت از بسته آموزشی  برگزارشدهآموزشی  یهاكالسميزان ساعت  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 آموزانهای دوران بلوغ دانشرعايت اقتضائات هويت جنسيتی )پسران و دختران( و ويژگی در تحقق راهکار سند تحول رنامه ب مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 ده در ايفای نقش تربيتی متناسب با اقتضائات جامعه اسالمیهای خانواها و مهارت( تقويت بنيان خانواده و كمک به افزايش سطح توانايی1 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
سازی زا برای همسوپذير و آسيبهای آسيبای به خانوادهارائه خدمات مشاوره،اثربخش آموزشیهای برگزاری دوره،و تربيتی مدرسه آموزشیهای ها در فعاليته افزايش ميزان مشاركت خانواده1/1

 های تربيتی خانواده و مدرسهاهداف و روش

 كودكان كار  و زنان سرپرست خانوار فرزندان طالق،بد سرپرستهای  ويژه خانواده آموزشیهای طراحی برنامه  -5 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 راهبری و مديريت تربيتی زير نظام مربوطه 4

 / مشاور امور زنان  ركز هماهنگی حوزه وزارتیم واحد مسئول در حوزه 3

 مركز فناوری اطالعات و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكبرنامه  با ي  ذيل هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال  11 بانک اطالعات   زنان فرهنگی سرپرست خانوار اطالعات بانکبروز رسانی  8 -1

 طول سال 5444 بسته   كودكان كار  و زنان سرپرست خانوار فرزندان طالق  -بد سرپرستهای  انوادهويژه خ فرهنگی –تهيه بسته آموزشی  8 -2

 طول سال 5444 نفر   كودكان كار  و زنان سرپرست خانوار فرزندان طالق  -بد سرپرستهای  ويژه خانواده گروهی یمشاوره یهاكارگاهبرگزاری  8 -3

 استان )كارشناسی امور زنان( وپرورشآموزشادارات كل   -آموزشی  یهاكارگاهبرگزاری  –آموزشی یهابستهتهيه  -اجرايی   نامهوهيشابالغ  –اعتبار  تأمين  -مجوز برگزاری  دوره آموزش ضمن خدمت   يروي انساني و...(ن –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 از مجريان و مخاطبين ینظرسنج ونمون برگ ارزيابی     -ميزان رضايت مخاطبين از اجرای طرح   -آموزشی  در كارگاه  كنندگانشركتتعداد  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 زاپذير و آسيبهای آسيببه خانوادهای ارائه خدمات مشاوره و   اثربخش آموزشیهای برگزاری دوره در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 ناسنامه تفصيلي  چارچوب / ش

 شرح عنوان رديف

 های دختران و پسران و مناطق مختلف كشورها و ويژگیمناسب با توجه به تفاوت تيفيباكهای تعليم و تربيت و بسط عدالت در برخورداری از فرصت تأمين  -5 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 های دختران و پسرانمتناسب با نيازها و نقش آموزشیبرنامه طراحی و تدوين   -5 -6 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 آموزدانش ويژه دختران مهارتی هایآموزش اجرای و طراحی  -6 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 برنامه درسی زير نظام مربوطه 4

 / مشاور امور زنان  مركز هماهنگی حوزه وزارتی واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
دفتر انجمن  - یبدنتيتربمعاونت  –معاونت پرورشی  -استثنايی  وپرورشآموزشسازمان  –مركز  ملی پرورش استعدادهای درخشان –آموزشی  هایمعاونت  -آموزشی  یزيربرنامهسازمان پژوهش و 

 رياست جمهوری و خانوادهزنان  امورمعاونت   -منابع و توسعه  یزيربرنامهمعاونت   -اوليا و مربيان

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *   * *   

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  )  معين (  هدف كمي نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 سال تحصيلیطول  61 جلسه   آموزدانش ويژه دختران مهارتی هایآموزش تخصصی -تشكيل كارگروه علمی  8 -1

یسال تحصيلطول  5 محتوا   آموزدانش ويژه دختران مهارتی هایآموزشمحتواهای  آموزشی     ارائه وتدوين  8 -2  

یسال تحصيلطول  15164 نفر   مربی و والدين همان دانش آموزان ( - آموزدانش)مخاطبين آموزش 8 -3  

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
–حوزه زنان  نظرانصاحباساتيد و   -كارشناس و  پژوهشگر    -اجرايی یهانامهوهيشابالغ   -ازيوردنمتوليد و انتشار محتوای  -تهيه   -اجرايی   نامهوهيش ومحتوای آموزشی   بيتصو وتدوين   -تهيه 

 كارشناسان حوزه امور زنان  -سراسر كشور وپرورشآموزش زنان اموركارشناس  مسئوالن 

 ارزيابی كيفی و نظرسنجی   -از اجرای پروژه به تفكيک مخاطبين    یمندتيرضاميزان    -  خاطبينآموزش  بر م یاثربخشميزان   - كاربردی بودن  محتوای آموزش  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 های دخترانمتناسب با نيازها و نقش آموزشیتدوين برنامه  در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 مربوط به برنامه هدف عملياتي 1
نهاد مولد  عنوانبهاجتماعی در سطح محلی و ملی   -فرهنگی ،های دينیآموزان در رشد و تعالی كشور در عرصهافزايش مشاركت نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی و مدرسه و معلمان و دانش  -0

 اجتماعی و معنوی  -فرهنگی ،سرمايه انسانی

 ه ايجاد سازوكارهای الزم برای تقويت جايگاه و منزلت فرهنگی و اجتماعی معلمان 2/0 حولشماره و متن  راهکار سند ت 2

 وپرورشكارآمد و اثربخش در آموزش یانسان منابعهای الزم برای نگهداشت بهينه ايجاد و تقويت زيرساخت  -0 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 انسانی منابع تأمين و معلمتيترب زير نظام مربوطه 4

 / مشاور امور زنان  مركز هماهنگی حوزه وزارتی واحد مسئول در حوزه 3

 اطالعات یفناور مركز   -  عملكرد ارزيابی كل اداره و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهش و فني و كاردان متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 2 حتوام   فرهنگی زنانويژه آموزشی   یمحتواارائه    8 -1

 طول سال 5144 بسته   فرهنگی زنانويژه  آموزشی  یهابستهتهيه  8 -2

 طول سال 5144 فرهنگی زنان   فرهنگی  زنانويژه   آموزشی كارگاه وبرگزاری  دوره  8 -3

 كارشناسان حوزه امور زنان  -سراسر كشور وپرورشآموزش زنان اموركارشناس  مسئوالن –حوزه زنان  نظرانصاحباساتيد و   - آموزشی زاتيتجه  -ازيموردنتوليد و انتشار محتوای  آموزشی  -تهيه   نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 از اجرای پروژه یمندتيرضاآموزشی /ميزان كاربردی بودن  محتوای /ميزان در دوره آموزشی /ميزان  رضايت از بسته  كنندگانشركت/تعداد   برگزارشدهآموزشی  یهاكالسميزان ساعت  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 های دخترانمتناسب با نيازها و نقش آموزشیتدوين برنامه  در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 

 

 

 مركز 

 و روابط عمومي يرساناطالع
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

ابط عموميو رو رسانياطالعمركز  هايبرنامهعناوين    

 

 (130811عنوان برنامه      )ابالغي بخشنامه  رديف
 سطح اجرا/نفوذ

 مدرسه منطقه استان ستاد

1 
عليم و و تبيين جايگاه نظام ت هاآنهای گيری از قابليتهای مجازی برای بهرهديداری و شنيداری و شبكه،مراكز رسانه ملی و استانی،های مراكز فرهنگی كشورشناسايی كليه ظرفيت

 سازكننده اين نهاد سرنوشتيفتضعهای تربيت رسمى عمومى و جلوگيری از نشر مطالب و برنامه
* * *  

2 
ا رويكرد تربيتی و ببا تأكيد بر حضور مؤثر مشاور و ناظر آموزشی ،هاآنسازی های محلی و غنیملی و رسانه های رسانهطراحی سازوكارها برای همكاری در توليد و ساخت برنامه

 پاسداشت مقام و ارتقای نقش و جايگاه معلم و اعتالی فرهنگ عمومی
* * *  
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1
نهاد مولد  عنوانبهاجتماعی در سطح محلی و ملی  ،فرهنگی ،های دينیصهآموزان در رشد و تعالی كشور در عرافزايش مشاركت نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی و مدرسه و معلمان و دانش  -0

 اجتماعی و معنوی  -فرهنگی،سرمايه انسانی

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
ليم و تربيت رسمی عمومی در توليد سرمايه اجتماعی و فرهنگی و برای تبيين جايگاه نظام تع،رسانه ملی  ويژهبهها ه ه تعامل اثربخش با مراكز فرهنگی و اجتماعی و استفاده از ظرفيت رسانه 9/0

 انگاری نقش آن در سرنوشت آينده كشور از منظر معارف اسالمیجلوگيری از كوچک

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3
و تبيين جايگاه نظام تعليم و تربيت رسمى  هاآنهای گيری از قابليتهای مجازی برای بهرهداری و شبكهديداری و شني،مراكز رسانه ملی و استانی ،های مراكز فرهنگی كشورشناسايی كليه ظرفيت(4

 سازكننده اين نهاد سرنوشتيفتضعهای عمومى و جلوگيری از نشر مطالب و برنامه

 راهبری و مديريت تربيتی زير نظام مربوطه 4

 بط عمومیو روا یرساناطالعمركز  واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
مراكز فرهنگی   -ريزی آموزشیسازمان پژوهش و برنامه  -بدنی و سالمتمعاونت تربيت  -آموزشیمعاونين   -ريزی منابع انسانی و فناوری اطالعاتمركز برنامه  -معاونت  -دفتر انجمن اولياء و مربيان

 های مجازیشبكه  -ها زاریمطبوعات و خبرگ  -رسانه ملی و استانی   -

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  ( هدف كمي  )  معين نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 تابستان 4 چارچوب   یاستان وی رسانه ملی هاتيقابلی از ريگبهرهوپرورش برای ی نظام آموزشهاتيظرفتهيه چارچوب توسعه  8 -1

 طول سال 212 نشست   هاو تبيين برنامه دستاوردهابرای معرفی رسانه ملی  خصوصبه هایخبرگزاربرگزاری نشست با اصحاب رسانه و  8 -2

 طول سال 444 توليد   ی مستند و گزارشی در رسانه ملی هالميف قالب درحوزه  تعليم و تربيت    یهابرنامهتوليد  و پخش  8 -3

 طول سال 15 توليد   رسانه ملی  درتوليد و پخش برنامه گفتمان سازی سند تحول  8 -4

 تابستان 4 نامهنظام   نامه نظرسنجی و افكار سنجیتدوين نظام 8 -3

 بهار 4 سامانه   ها و فرايند آموزشی مدارسدر برنامه اعتماد واندازی سامانه نظرسنجی و افكار سنجی مديران برای ارزيابی ميزان رضايتمندی ايجاد و راه 8 -6

7- 8 
اينستاگرام و نشريه   -وزارتخانه معاونين و توليد روزانه اخبار در سايت  -ط با حوزه وزيری مرتبهاشيهماپوشش خبری مراسم و 

 « نگاه » الكترونيكی تحليلی خبری
 طول سال 2444 خبر  
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 طول سال 05444 مکپيا   ی و هدايت افكار عمومیرساناطالع باهدفخبرنگاران و  مخاطبان خاص   -ارسال پيامک از طريق سامانه به مديران ارشد  8 -8

 طول سال 5444 نامه   ی دريافتی مردم از طريق بخش ارتباطات مردمی سايت و سامانه دسترسی آزاد به اطالعاتهادرخواستها و رسيدگی به نامه 8 -2

 روزانه 144 رصد   ی خبری و فضای مجازی در بعد ملی و جهانی در باب تعليم و تربيتهاگاهيپارصد و تحليل روزانه  8 -10

 طول سال 244 طراحی  و چاپ   ی مرتبطهامناسبتی ستاد مركزی شامل طراحی و نصب هاساختمانپوشش تبليغات محيطی  8 -11

 طول سال  124 برنامه   های مرتبط با وزير و معاونين وزير و ايجاد آرشيو عكس و فيلمو همايش هامراسمپوشش صوتی و تصويری   8 -12

 تابستان 4 چارچوب   وپرورشآموزش نظام یهاتيظرف توسعه چارچوب يهته 8 -13

 تابستان 4 مجلد    وپرورشآموزشتهيه و تنظيم كارنامه عملكرد وزارت  8 -14

 بهار 4 توسعه   توسعه ارتباطات مردمی 8 -13

 نتابستا 4 كارنامه   مكتوب ريغهای مكتوب و ارائه كارنامه عملكردی رسانه 8 -16

 بهار 4 درگاه   درگاه پوشش اخبار مجله تصويری الكترونيكی نگاه  یاندازراه 8 -17

 بهار 4 كانال   اجتماعی مجاز داخلی  یهاشبكهكانال مستند در  یاندازراه 8 -18

 بهار 2 زبان   در پايگاه مركز  چندزبانهايجاد قابليت   8 -12

 4 طرح   ) بسته تحولي ( آموزشی برتر و اجرايی نوين ( اجرای طرح تابان ) تجربه های 8 -20 
طول سال 

 تحصيلی

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

يک درصد از  اندمكلفمات كشوری ( قانون مديريت خد5اجرايی مشمول ماده ) هایدستگاههای توسعه كشور مبنی بر اينكه كليه قانون احكام دائمی برنامه 10دستورالعمل اجرايی بند )چ( ماده 

 نامهنييآ 9ی نمايند. بر اساس ماده رساناطالعآگاهی بخشی و   -یسازفرهنگصرف توليد برنامه جهت  مايصداوسرا طی قرارداد مشخص با سازمان  6و  1 -4ی فصول استثنابهای خود اعتبارات هزينه

وزارت فرهنگ و  21/1/4106س خ مورخ  142/2402مشترك شماره  شنهاديپ به مستقل طوربهها اخت بودجه دو در هزار روابط عمومیها به پرددستههگاه فيتكل خصوص دردولت  ئتيهاجرايی 

 ی دولترساناطالعارشاد اسالمی و معاونت حقوقی و امور مجلس رياست جمهوری و شورای 

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
  -طراحی چهارچوب همكاری با رسانه ملی   -توليد نماهنگ   -و بروشور( كتاب چاپهای الكترونيک )بسهته  - برگزاری همايش  -نمايشگاه رگزاری ب  -فرهنگی و هنری   -ی علمیهانشست

 اندازی سامانه نظرسنجی وافكارسنجیراه  -نظرسنجی وافكارسنجی نامهنظامتدوين 

 ند تحولدر تحقق راهکار س برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
 توليد سرمايه اجتماعی و فرهنگی   - رسانه ملی ه برای تبيين جايگاه نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی ويژهبهها ه تعامل اثربخش با مراكز فرهنگی و اجتماعی و استفاده از ظرفيت رسانه

 

 

 



                             

 

228 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 ای منابع انسانی با تأكيد بر نقش الگويی و جايگاه معلمه ارتقاء منزلت اجتماعی و جايگاه حرفه44 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 ز ظرفيت رسانه ملیبر استفاده ا ديتأكهای اجتماعی برای اعتالی فرهنگ عمومی در تكريم و پاسداشت مقام معلم با امكانات و فرصت یريكارگبهريزی و برنامه  -4/44 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3
تربيتی و با رويكرد پاسداشت مقام و با تأكيد بر حضور مؤثر مشاور و ناظر آموزشی،هاآنسازی های محلی و غنیملی و رسانه های رسانه( طراحی سازوكارها برای همكاری در توليد و ساخت برنامه2

 جايگاه معلم و اعتالی فرهنگ عمومیارتقای نقش و 

 منابع انسانی تأمينو  معلمتيترب زير نظام مربوطه 4

 و روابط عمومی یرساناطالعمركز  واحد مسئول در حوزه 3

 هااستانی مايصداوسرسانه ملی و  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول دومابتدايي  ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 1 پخش   خبار هفته بزرگداشت مقام معلم از رسانه ملیپوشش خبری ا 8 -1

 4 تيزر   توليد  و پخش تيزر هفته بزرگداشت مقام معلم   8 -2 ارديبهشت

 4 توليد   توليد و پخش  برنامه ويژه معرفی  معلمان برگزيده 8 -3

 44 توليد   زشی آموزشی در راستای توسعه  عدالت آمو یهابرنامههماهنگی توليد و پخش  8 -4
 طول سال

 12 توليد   استانیی هاشبكهمعرفی معلمان  و تجارب موفق در  8 -3

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

ی استثنابهای خود يک درصد از اعتبارات هزينه اندمكلف( قانون مديريت خدمات كشوری 5ده )اجرايی مشمول ما هایدستگاههای توسعه كشور مبنی بر اينكه كليه قانون احكام دائمی برنامه 10دستورالعمل اجرايی بند )چ( ماده 

ها به پرداخت دستههگاه فيلتك در خصوصدولت  ئتيهاجرايی  نامهنييآ 9ی نمايند. بر اساس ماده رساناطالعآگاهی بخشی و   -یسازفرهنگصرف توليد برنامه جهت  مايصداوسرا طی قرارداد مشخص با سازمان  6و  1 -4فصول 

 ی دولترساناطالعوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و معاونت حقوقی و امور مجلس رياست جمهوری و شورای  21/1/4106س خ مورخ  142/2402مشترك شماره  شنهاديبه پ طور مستقلبهها بودجه دو در هزار روابط عمومی

 تعداد برنامه توليدی و تعداد پخش برنامه از معلمان برگزيده  -تعداد تكرار پخش تيزر  -تعداد تيزر توليدی   -شدهضبطمه زنده  و زمان پخش برنا ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 م معل پاسداشت مقاماستفاده از ظرفيت رسانه ملی  برای اعتالی فرهنگ عمومی در تكريم و  در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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  المللنيبمركز امور 

 و مدارس خارج از كشور
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 و مدارس خارج از كشور المللبينمركز امور  هايبرنامهعناوين  

 

 (130811عنوان برنامه      )ابالغي بخشنامه  رديف
 سطح اجرا/نفوذ

 مدرسه منطقه استان ستاد

1 
معلولين و پناهندگان   -تحصيل مهاجران   -ويژه برای سوادآموزی اتباع خارجی و تربيتی ) به آموزشیهای ی برای اجرای برنامهالمللجذب منابع )اعم از مالی و غيرمالی( از مؤسسات بين

 مشاوره توانمندسازی كارشناسان و مديران  -پژوهش  -سالمت و بهداشت   -( ورزشی 
*    

2 
ها و تجربيات تعليم و تربيتی با مراكز و مؤسسات علمی پژوهشی با اولويت جهان اسالم حداكثر تا و مبادله يافتهگسترش تعامل پژوهشگران ،آموزشیتدوين و اجرای طرح ديپلماسی 

 پايان برنامه ششم توسعه
*    

    * ای و جهانیسطح منطقه در كشوراز  با مراكز علمی پژوهشی خارج وپرورشآموزشالمللی و تعامالت های علمی بينطراحی و ايجاد ساختار مناسب برای تسهيل و توسعه همكاری 3

    * آموزشی تربيتی و پژوهشی  -ويژه جهان اسالم در توليدات درسیالمللی بهتدوين اصول و چارچوب و سازوكارهای  اجرايی مشاركت با نهادهای علمی پژوهشی  بين 4

3 
استفاده حداكثری از نيروهای واجد   -یپرورش وی آموزشهای كيفيت ارتقای شاخص باهدفرس خارج از كشور های جذب و اعزام نيروی انسانی به مداها و برنامهبازنگری در سياست

 درصد تا پايان برنامه ششم توسعه 54ثبات نسبی و كاهش تعداد نيروهای اعزامی به ميزان   -شرايط بومی
*    

6 
 آموزشیيری و پاسخگويی به نيازهای محلی و اخذ استانداردهای الزم نظام پذانعطافشور با رويكرد درسی مدارس خارج از كو محتوای كتب بازنگری در جدول مواد درسی 

 يد بر حفظ و تقويت هويت ايرانی اسالمیتأككشورهای ميزبان با 
*    

7 
پرورش تا پايان  سال سوم وی آموزشعال یشوراين و تصويب آن  در های درسی ويژه جمهوری اسالمی ايران مبتنی بر سند تحول بنيادالملل و تدوين  برنامهطراحی نظام آموزش بين

 برنامه ششم توسعه
*    

    * يرانیا يرغآموزان ايرانی و كشورهای اسالمی( برای جذب و آموزش دانش باألخصالملل جمهوری اسالمی در داخل و خارج كشور )توسعه و ايجاد مدارس بين 8

2 
متناسب با ،رشته چندهای تدريس چندپايه و زی ويژه معلمان مأمور به مدارس ايرانی خارج از كشور با تأكيد بر طراحی سازوكارهای الزم برای مهارتتربيت و توانمندسا  -تأمين

 و اقتضائات كشور محل مأموريت منابع انسانینيازهای 
*    

    * (  با اولويت جهان اسالمآموزشیلماسی )ديپ وپرورشآموزشالمللی طراحی و استقرار برنامه تقويت روابط بين 10
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی  مديريت مصارف متناسب با نيازهای كمّی و كيفی،بخشی به منابع مالیتخصيص و تنوع  -تأمينه 24 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 ريزی برای افزايش سهم اعتبارات آموزش و پرورش از توليد ناخالص داخلی به ميزان مناسبسازی و برنامهه شفاف2/24 سند تحول شماره و متن  راهکار 2

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3
معلولين و پناهندگان ( ورزشی   -تحصيل مهاجران   -ويژه برای سوادآموزی اتباع خارجی ) به و تربيتی آموزشیهای المللی برای اجرای برنامهجذب منابع )اعم از مالی و غيرمالی( از مؤسسات بين -4

 مشاوره توانمندسازی كارشناسان و مديران  -پژوهش  -سالمت و بهداشت   -

 یمال منابع صيتخص و تأمين زير نظام مربوطه 4

 شورك از خارج مدارس و المللنيب امور مركز واحد مسئول در حوزه 3

 كشور وزارت ؛ سازمان نوسازی و تجهيز مدارس؛ معاونت برنامه ريزی و توسعه منابع.   برون سازمانی: یآموز سواد نهضت سازماندرون سازمانی:  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهفني و  كاردانش و متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 14 درصد   مشترك یهاپروژه جهت یمال یاهتيحما  جذب منظوربه یزيربرنامه و مقدمات ديتمه 8 -1

2- 8 
 اتباع آموزاندانش به آموزشی خدمات تيفيك یارتقا و یاثربخش جهت یفرهنگ چند كرديرو با معلّمان آموزشی  دوره  یبرگزار

 یالمللنيب ینهادها یمال منابع جذب قيطر از یخارج
 طول سال 5 كارگاه  

 طول سال 2 جلسه   هدف یسن یهاگروه کيتفك به یباسواد نرخ شيفزاا جهت نهيزم جاديا 8 -3

 طول سال 1 جلسه    اتباع به یسوادآموز مشكالت و موانع یاحصا و يیشناسا جهت یكارشناس جلسات یبرگزار 8 -4

 طول سال 2 طرح    حوزه نيا در یالمللنيب نينو یهاروش از یريگبهره و یخارج اتباع به یسوادآموز یهاروش و محتوا به یبخشتنوع 8 -3

 طول سال 5 كارگاه       خالق و فعال سيتدر كرديرو با مانمعل یآموزمهارت یهاكارگاه یبرگزار 8 -6

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
منابع  به هنگامو تخصيص  تأمينالمللی ه المللی مرتبط با آموزش پناهندگان ه جذب منابع مالی بينهای بينزمانوزارت كشور( با سا  -وزارت آموزش و پرورش  -هاانعقاد قرارداد سه جانبه )سازمان

 مالی سهم ج.ا.ايران ه افزايش هماهنگی با وزارت كشور و وزارت امور خارجه ه 

 آموز اتباع خارجیهزار دانش 544به بيش از  آموزشیه ارتقای كيفيت خدمات  آموزشیهای ها و دورهالمللی ه برگزاری كارگاههای بينشاركت سازمانآموزان اتباع خارجی با مباب مدرسه ويژه دانش 0احداث  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 افزايش سهم اعتبارات آموزش و پرورش در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11



                             

 

302 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1
ای معلمان در سطح ملی و جهانی با مقتضيات الگوی برنامه درسی در نظام های حرفهدرسی تربيت معلم با تأكيد بر كارورزی و انطباق سطح شايستگی ها و باز تنظيم اصول حاكم بر برنامهبازمهندسی سياست  -44

 تربيت و نگهداشت معلمان در آموزش و پرورش  -های جذبهای مناسب برای ارتقای شيوهتتعليم و تربيت و طراحی سياس

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
مندی آگاهانه از و بهره هاآنهای مفيد يافته سازی تجربيات والملل و بومیجهان اسالم و بين،ه رصد كردن تحوالت نظام آموزش و پرورش و تربيت معلم و تحوالت علمی در حوزه علوم تربيتی در سطح منطقه9/44

 در چارچوب نظام معيار اسالمی هاآن

 با اولويت جهان اسالم حداكثر تا پايان برنامه ششم توسعه ها و تجربيات تعليم و تربيتی با مراكز و مؤسسات علمی پژوهشیگسترش تعامل پژوهشگران و مبادله يافته،آموزشیتدوين و اجرای طرح ديپلماسی   -2 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 یابيارزش و پژوهش زير نظام مربوطه 4

 كشور از خارج مدارس و المللنيب امور مركز واحد مسئول در حوزه 3

 ای آيسسكو در تهرانامور خارجه؛ دفتر منطقه وزارت برون سازمانی:  .  يیاستثنا آموزش و پرورش سازمان  -آموزشی هایتمعاون  وابسته؛ یهادانشگاه ؛پ. آ مطالعات پژوهشگاهی؛ عال یشورادرون سازمانی:  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 1 كارگروه   هدف یكشورها در یپلماسيد توسعه و تيتقو منظوربه یبخش نيب كارگروه ليتشك 8 -1

 طول سال 5 جلسه   یالمللنيب یهاتيظرف يیشناسا و آموزشی ه یعلم یهاپروژه در مشاركت شيافزا جهت یقاتيتحق گروه ليتشك 8 -2

 طول سال 2 برنامه   یاسالم یكشورها با تعامالت گسترش باهدف رانيا در سسكويآ یملّ ونيسيكم گاهيجا تيتقو 8 -3

 طول سال 5 برنامه   مشترك یهادوره و پروژه  یبرگزار جهت یخارج و یداخل آموزشی اتمؤسس و مراكز با نامه تفاهم عقد 8 -4

 طول سال 4 نسخه   وپرورشآموزش وزارت در آموزشی قاتيتحق و هاپژوهش نيعناو بانک جاديا 8 -3

 طول سال 2 گزارش   تجربه تبادل و یهمكار شيافزا و یلمللابين و یامنطقه یهاشيهما در یرانيا پژوهشگران فعّال و مؤثر شركت جهت نهيزم جاديا 8 -6

 سازمانی؛ افزايش تعامل و هماهنگی با وزارت امور خارجهنظران برونمندی از ظرفيت نيروهای كارشناسی و صاحبها؛ تسهيل شرايط بهرهگيری از ظرفيت سمنی جمهوری اسالمی ايران در سازمان آيسسكو؛  بهرههابرنامهارائه و تصويب   -تدوين نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
؛ ايجاد بانک اطالعاتی از آموزشیی پلماسيد توسعه و تيتقو منظوربههای تخصصی  المللی؛ تشكيل كارگروهنظران كشور در دو رويداد بينبرنامه مشترك با سازمان آيسسكو؛ ايجاد زمينه حضور پژوهشگران و صاحب 2اجرای 

 های پايان مأموريت همكاران اعزامی.پژوهش

 در چارچوب نظام معيار اسالمی هاآندی آگاهانه از منالملل و بهرهجهان اسالم و بين  -های مفيد تحوالت نظام آموزش و پرورش و تربيت معلم و تحوالت علمی منطقهسازی تجربيات و يافتهبومی در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11



                             

 

303 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1
سطح ملی و جهانی با مقتضيات الگوی برنامه درسی در نظام  ای معلمان درهای حرفهدرسی تربيت معلم با تأكيد بر كارورزی و انطباق سطح شايستگی ها و باز تنظيم اصول حاكم بر برنامهبازمهندسی سياست  -44

 تربيت و نگهداشت معلمان در آموزش و پرورش ،های جذبهای مناسب برای ارتقای شيوهتعليم و تربيت و طراحی سياست

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
مندی آگاهانه و بهره هاآنهای مفيد سازی تجربيات و يافتهالملل و بومیجهان اسالم و بين ،ی در حوزه علوم تربيتی در سطح منطقهه رصد كردن تحوالت نظام آموزش و پرورش و تربيت معلم و تحوالت علم9/44

 در چارچوب نظام معيار اسالمی هاآناز 

 ای و جهانیسطح منطقه در كشوربا مراكز علمی پژوهشی خارج از  وپرورشآموزشالمللی و تعامالت های علمی بينكاریطراحی و ايجاد ساختار مناسب برای تسهيل و توسعه هم  -1 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 یابيارزش و پژوهش زير نظام مربوطه 4

 كشور از خارج مدارس و المللنيب امور مركز واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
 وزارت برون سازمانی:  .  يیاستثنا آموزش و پرورش سازمان  -آموزشی هایمعاونت  وابسته؛ یهادانشگاه ؛پ. آ مطالعات پژوهشگاه؛ یعال یشوراريزی و توسعه منابع؛ امهدرون سازمانی: معاونت برن

 ای آيسسكو در تهرانامور خارجه؛ دفتر منطقه

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول دوم ابتدايي ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 1 جلسه     اسالم جهان یكشورها با یپژوهش و آموزشی تعامالت شيافزا و یگذاراستيس نهيزم در یتخصص یهاگروه تيتقو و ليتشك 8 -1

 طول سال 4 همايش   یالمللنيب و یامنطقه كنفرانس اي شيهما  یبرگزار قالب در یتيترب علوم نظرانصاحب و پژوهشگران  -معلمان یعلم یدستاوردها و تجارب انتقال یهانهيزم جاديا 8 -2

 طول سال 1 نسخه   متنوع یهاقالب در یالمللنيب و یامنطقه سطح در یپژوهش و آموزشی یمحتوا عيتوز و انتشار  -نيتدو 8 -3

 طول سال 94 مأمور   متقابل یهایهمكار سطح شيافزا جهت یالمللنيب آموزشی و یعلم مجامع و مراكز به آموزاندانش و كارشناسان اعزام 8 -4

 طول سال 4 مسابقه   یاسالم یكشورها تياولو با منطقه یكشورها سطح در معلم  -آموزدانش مشترك مسابقات یبرگزار 8 -3

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
و تخصيص اعتبارات مورد نياز برنامه ه همكاری وزارت امور  تأمينوزارت علوم ...( ه   -های برون سازمانی )وزارت كشورسوی دستگاه های سازمانی ه صدور مجوز برگزاری همايش ازاخذ مجوز برگزاری همايش/مسابقه از بخش

 بينی شده.های پيشآموزان جهت شركت در برنامهخارجه در تسهيل شرايط حضور كارشناسان و يا دانش

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
آموز يا ی ه تدوين و اجرای يک مسابقه مشترك با كشورهای همسايه در سطح دانشتيترب علوم نظرانصاحب و پژوهشگران  -معلمان یعلم یدستاوردها و تجارب انتقال یهانهيزم جاديا منظوربهيک همايش تدوين و برگزاری 

 معلم.

 در چارچوب نظام معيار اسالمی هاآنمندی آگاهانه از الملل و بهرهجهان اسالم و بين  -های مفيد تحوالت نظام آموزش و پرورش و تربيت معلم و تحوالت علمی منطقهت و يافتهسازی تجربيابومی در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1
ای معلمان در سطح ملی و جهانی با مقتضيات الگوی برنامه درسی در نظام تعليم های حرفهدرسی تربيت معلم با تأكيد بر كارورزی و انطباق سطح شايستگی و باز تنظيم اصول حاكم بر برنامه هابازمهندسی سياست  -44

 آموزش و پرورشتربيت و نگهداشت معلمان در  ،های جذبهای مناسب برای ارتقای شيوهو تربيت و طراحی سياست

 با اولويت جهان اسالم و انعكاس نظريات و تجربيات موفق داخلی در محافل و مراكز علمی جهانی ،المللیه مشاركت فعال در تعامالت بين44/44 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 آموزشی تربيتی و پژوهشی،ويژه جهان اسالم در توليدات درسیالمللی بهاجرايی مشاركت با نهادهای علمی پژوهشی  بين تدوين اصول و چارچوب و سازوكارهای   -1 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 یدرس برنامه زير نظام مربوطه 4

 كشور از خارج مدارس و المللنيب امور مركز واحد مسئول در حوزه 3

  یرهبر معظم مقام دفتر المللبين بخش  - خارجه امور وزارت برون سازمانی:   ه منابع توسعه و یزيربرنامه معاونت ؛وزشیآم هایمعاونتسازمانی: درون و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 نعناوي

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 244 مدرسه   ) بسته تحولي (( سسكويآجهان اسالم ) مدارس صلح و دوستی شبكه  8 -1

 طول سال 2 پروژه   ف و...سيوني  -اكو  -سسكويآ  -ونسكوي با مشترك یهابرنامه و تعامالت سطح شيافزا منظوربه یگذارهدف وپروژه فيعرت و نيتدو 8 -2

 و تخصيص منابع مالی برنامه بينیای آيسسكو در تهران؛ پيشافزايش تعامل و هماهنگی با سازمان آيسسكو و دفتر منطقه نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 المللیهای بينبا سازمان آموزشی و تربيتی ه اجرای دو پروژه مشترك سسكويآ مدرسه در طرح مدارس صلح و دوستی وابسته به 244پوشش  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 با اولويت جهان اسالم  -المللیينمشاركت فعال در تعامالت ب در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11

 



                             

 

303 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1
انی با مقتضيات الگوی برنامه درسی در نظام ای معلمان در سطح ملی و جههای حرفهدرسی تربيت معلم با تأكيد بر كارورزی و انطباق سطح شايستگی ها و باز تنظيم اصول حاكم بر برنامهبازمهندسی سياست  -44

 تربيت و نگهداشت معلمان در آموزش و پرورش،های جذبهای مناسب برای ارتقای شيوهتعليم و تربيت و طراحی سياست

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
  و محتوای كتب درسی آموزشیو اثربخشی مدارس خارج از كشور با تأكيد بر بازنگری جداول  كار آيیش های نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی برای افزايها و برنامهسازی سياسته بهينه42/44

 سازی فضای فيزيكی اين مدارستوانمند و مجرب و متناسب  -نيروهای متعهد كارگيریبه

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3
  استفاده حداكثری از نيروهای واجد شرايط بومی ،یپرورش وی آموزشهای كيفيت ارتقای شاخص باهدفاعزام نيروی انسانی به مدارس خارج از كشور های جذب و ها و برنامهبازنگری در سياست -5

 درصد تا پايان برنامه ششم توسعه 54ثبات نسبی و كاهش تعداد نيروهای اعزامی به ميزان 

 تربيتی مديريت و راهبری  زير نظام مربوطه 4

 واحد مسئول: اداره ساماندهی و اعزام نيروی انسانی    -    كشور از خارج مدارس و المللنيب امور مركزحوزه اصلی:  واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
  -مجلس امور و یحقوق معاونت  -مركز حراست  -نشيگز مركزی ئتيه رخانهيبد  -یبانيپشت و تيريمد توسعه معاونت  -اطالعات فناوری و یانسان منابع زیير برنامه مركز  -آموزشی نيمعاون

 وزارت امور خارجه

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكبا ي  ذيل برنامه  هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 024 نيروی انسانی    آزاد یمحل یروهاين یريكارگبه 8 -1

 طول سال 2 جلسه   یبوم و ميمق یروهاين یريكارگبه نامهوهيش نيتدو و یكارشناس جلسه ليتشك 8 -2

 طول سال 2 جلسه   ركشو از خارج مدارس یهاتيفعال به یبخشتيفيك كارگروه جلسه ليتشك 8 -3

 طول سال 2 برنامه   یفيك برنامه  نيتدو 8 -4

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
 شيوه  ابالغ و تدوين -...  و بومی نيروهای حقوق پرداخت جهت الزم اعتبارات تخصيص و بينی پيش -( مأمور معلمان جايگزين)آزاد محلی نيروهای یريكارگبه جهت گزينش و حراست مجوز اخذ

 مقيم و بومی نيروی نفر 024 ساالنه یريكارگبه -   مربوطه دستورالعمل و هانامه

     كشور از خارج مدارست های فعالي  -برنامه كيفيت بخش  2تدوين  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 و اثربخشی مدارس خارج از كشور كار آيیبرای افزايش توانمند و مجرب   -نيروهای متعهد كارگيریبه در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 ...ای معلمان در سطح ملی و جهانی با مقتضيات الگوی برنامه درسی های حرفهدرسی تربيت معلم با تأكيد بر كارورزی و انطباق سطح شايستگی ها و باز تنظيم اصول حاكم بر برنامهمهندسی سياستباز  -44 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 ...و  آموزشیو اثربخشی مدارس خارج از كشور با تأكيد بر بازنگری جداول  كار آيیليم و تربيت رسمی عمومی برای افزايش های نظام تعها و برنامهسازی سياسته بهينه42/44 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3
كشورهای ميزبان  آموزشیبه نيازهای محلی و اخذ استانداردهای الزم نظام يری و پاسخگويی پذانعطافدرسی مدارس خارج از كشور با رويكرد و محتوای كتب بازنگری در جدول مواد درسی  -6

 يد بر حفظ و تقويت هويت ايرانی اسالمیتأكبا 

 تربيتی مديريت و راهبری زير نظام مربوطه 4

 برنامه ريزی امور آموزشی و پرورشیواحد مسئول: گرو          -     كشور از خارج مدارس و المللنيب امور مركزحوزه اصلی:  واحد مسئول در حوزه 3

 يیرجا ديشه دانشگاه  -انيفرهنگ دانشگاه   -پرورش و آموزش یعال شورای رخانهيدب  -سالمت و یبدن تيترب معاونت  -یفرهنگ و یپرورش معاونت  -آموزشی نيمعاون  -آموزشی زیير برنامه و پژوهش سازمان و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان دستا

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 1 جلسه   شناسی برنامه موجود و احصای نيازهای كشورهای ميزبان با تأكيد بر تنوع فرهنگی و جغرافيايیتشكيل كارگروه تخصصی جهت آسيب 8 -1

 طول سال 2 جلسه   نهادیكشور ميزبان و لحاظ آن در برنامه پيش آموزشیو استانداردها و الزامات  آموزشیبررسی نظام  8 -2

 طول سال 1 جدول درسی   تدوين جدول مواد درسی به تفكيک پايه و دوره تحصيلی  8 -3

 طول سال 5 جلد   به تفكيک پايه و دوره   آموزشیمشاركت با سازمان پژوهش در تدوين محتوا و مواد  8 -4

 ل سالطو  جلد   به مدارس آموزشیارسال كتب درسی و محتوای  8 -3

 طول سال 4 نامه شيوه   كشور از خارج مدارس به وابالغ یدرس برنامه اراهنمایي نامه وهيش نيتدو 8 -6

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
 وابالغ یدرس برنامه اراهنمایي نامه وهيش نيتدو -یدرس برنامه جداول نيتدو  - ازين مورد ستادی اعتبارات صيتخص و تأمين  -پژوهش سازمان مجوز اخذ پرورش و آموزش یعال شورای مصوبه اخذ

 كتب نيمؤلف و نظران صاحب -ستادی یكارشناس -كشور از خارج مدارس به

 تدوين محتوا و مواد آموزشی –ارسال كتب درسی به تمام مدارس   -  یدرس برنامهتدوين جدول   ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 و اثربخشی مدارس خارج از كشور كار آيیبرای افزايش   و محتوای كتب درسی آموزشیبازنگری جداول  در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثري و نتايج كليد 11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 ...ای معلمان در سطح ملی و جهانی با مقتضيات الگوی های حرفهدرسی تربيت معلم با تأكيد بر كارورزی و انطباق سطح شايستگی مهها و باز تنظيم اصول حاكم بر برنابازمهندسی سياست  -44 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 ...و  آموزشیكيد بر بازنگری جداول س خارج از كشور با تأو اثربخشی مدار كار آيیهای نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی برای افزايش ها و برنامهسازی سياسته بهينه42/44 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3
ال سوم برنامه ششم پرورش تا پايان  سوی آموزشعال یشوراهای درسی ويژه جمهوری اسالمی ايران مبتنی بر سند تحول بنيادين و تصويب آن  در الملل و تدوين  برنامهطراحی نظام آموزش بين -0

 توسعه

 راهبری و  مديريت  تربيتی زير نظام مربوطه 4

 واحد مسئول: معاونت هماهنگی و نظارت      -    كشور از خارج مدارس و المللنيب امور مركزحوزه اصلی:  واحد مسئول در حوزه 3

 برون سازمانی : وزارت خارجه    -  المللبينتطبيقی و   یهامجتمع وآموزشی  ن پژوهش و برنامه ريزی سازما  -درون سازمانی :دبيرخانه شورای عالی  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكيل برنامه  با ي  ذهاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 1 نسخه   ی رايج در جهانالمللبين آموزشی یهانظامبررسی و گزارش  8 -1

 طول سال  نسخه   در داخل و خارج از كشور یرانيا ريغآموزان ايرانی و جذب حداكثری دانش باهدفالمی ايران و با برند جمهوری اس آموزشیتدوين نظام  8 -2

 طول سال 2 جلسه   طراحی شده آموزشیبرگزاری جلسات تخصصی اعتبار سنجی نظام  8 -3

4- 8 
منظور نقش آفرينی در ی اسالمی ه ايرانی و نيز  بههاارزشمنظور تقويت زبان فارسی و نيز تعميق معرفت دينی و تدوين برنامه درسی به

  منطقه و جهان  -حوزه تعليم و تربيت در سطح كشور ميزبان
 طول سال  نسخه  

 طول سال 1 سند    المللبين آموزشیترجمه اسناد مرتبط با نظام  8 -3

 طول سال 1 كارگروه    تشكيل كار گروه تدوين محتوا 8 -6

 صاحب نظران و كارشناسان    -نيروی انسانی : كارشناسی ستادی  -ابالغ  شيوه نامه -آموزشیاجرايی : تدوين نظام  -مالی : اعتبارات ستادی  -هماهنگی با وزارت خارجه   -اخذ مصوبه شورای عالی  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقيماتاستلزا 2

 ترجمه اسناد –توليد محتوا  –آموزشی تدوين نظام  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 و اثربخشی مدارس خارج از كشور كار آيیبرای افزايش   و محتوای كتب درسی آموزشیبازنگری جداول  در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1
ای معلمان در سطح ملی و جهانی با مقتضيات الگوی برنامه درسی در نظام تعليم های حرفهدرسی تربيت معلم با تأكيد بر كارورزی و انطباق سطح شايستگی ها و باز تنظيم اصول حاكم بر برنامهبازمهندسی سياست  -44

 و نگهداشت معلمان در آموزش و پرورش تربيت  -های جذبهای مناسب برای ارتقای شيوهو تربيت و طراحی سياست

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
  -و محتوای كتب درسی آموزشیو اثربخشی مدارس خارج از كشور با تأكيد بر بازنگری جداول  كار آيیهای نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی برای افزايش ها و برنامهسازی سياسته بهينه42/44

 سازی فضای فيزيكی اين مدارستوانمند و مجرب و متناسب ،ی متعهدنيروها كارگيریبه

 يرانیا يرغآموزان ايرانی و دانش كشورهای اسالمی( برای جذب و آموزش باألخصالملل جمهوری اسالمی در داخل و خارج كشور )توسعه و ايجاد مدارس بين  -0 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 تربيتی مديريت و راهبری م مربوطهزير نظا 4

 المللنيبتحصيلی و مدارس  هایدورهواحد مسئول: گروه ارزشيابی مدارك  -   كشور از خارج مدارس و المللنيب امور مركزحوزه اصلی:  واحد مسئول در حوزه 3

 برون سازمانی:  وزارت امور خارجه -ی مردم یهامشاركت و یردولتيغ مدارس سازمان  -آموزشی نيمعاوندرون  سازمانی:   و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 
  -هامنظور فراهم آوردن زمينه مشاركت بخش غيردولتی و جذب سرمايه از طريق توسعه ظرفيتبررسی اساسنامه و سازوكارهای اجرايی به

 اری ها و رفع موانع ادافزايش توانمندی
 طول سال 2 جلسه  

 طول سال 4 برنامه   های ترغيبی و افزايش اختيارات مدارسها و بستهتدوين برنامه 8 -2

 طول سال 4 جلسه   تشكيل جلسات هماهنگی و مشورتی 8 -3

 طول سال 4 نسخه   المللنيبانتصاب و نگهداشت مديران و آموزش كاركنان مدارس  -تدوين برنامه جامع انتخاب 8 -4

 طول سال 11 مدرسه    آموزشیبهای  واحدهای پرداخت اجاره 8 -3

 طول سال 1 گزارش   های دولتی و غيردولتی در كشورهای ميزبانها و ظرفيتشناسايی فرصت 8 -6

 كارشناسان و نظران صاحب  - المللبين مدارس یهانامه وهيش و اساسنامه ابالغ و بيتصو -ازين مورد اعتبارات صيتخص و ینيب شيپ  - یعال شورای در مرتبط یهانامه وهيش بيتصو خارجه امور وزارت با یماهنگه-پ.آ یعال شورای در المللبين مدارس اساسنامه ديتائ نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 tisميزبان مطابقت با سيستم  كشور ازمجوز برای فعاليت   -tisبا سيستم  آموزشیمطابقت محتوای   -روند)اهداف و راهبردها(  -ارزيابی مقاصد ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 و اثربخشی مدارس خارج از كشور كار آيیافزايش    - سازی فضای فيزيكی اين مدارسمتناسب در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي 

 شرح عنوان ديفر

 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1
ای معلمان در سطح ملی و جهانی با مقتضيات الگوی برنامه درسی در نظام های حرفهدرسی تربيت معلم با تأكيد بر كارورزی و انطباق سطح شايستگی ها و باز تنظيم اصول حاكم بر برنامهبازمهندسی سياست  -44

 تربيت و نگهداشت معلمان در آموزش و پرورش  -های جذبهای مناسب برای ارتقای شيوهسياستتعليم و تربيت و طراحی 

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
  -و محتوای كتب درسی آموزشیاول و اثربخشی مدارس خارج از كشور با تأكيد بر بازنگری جد كار آيیهای نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی برای افزايش ها و برنامهسازی سياسته بهينه42/44

 سازی فضای فيزيكی اين مدارستوانمند و مجرب و متناسب،نيروهای متعهد كارگيریبه

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3
 منابع انسانیمتناسب با نيازهای ،رشته چندهای تدريس چندپايه و الزم برای مهارت تربيت و توانمندسازی ويژه معلمان مأمور به مدارس ايرانی خارج از كشوربا تأكيد بر طراحی سازوكارهای،تأمين  -9

 و اقتضائات كشور محل مأموريت

 انسانی نيروی تأمين و معلم تربيت  زير نظام مربوطه 4

 ساماندهی و اعزام نيروی انسانی واحد مسئول: اداره    -   كشور از خارج مدارس و المللنيب امور مركزحوزه اصلی:  واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
  -یاستثنائ مدارس سازمان  -مجلس امور و یوقحق معاونت  -(پژوهشگاه) آموزشی زیير برنامه و پژوهش سازمان  -آموزشی نيمعاون  -یبانيپشت و تيريمد توسعه معاونت  -پرورش و آموزش یعال شورای  -اطالعات فناوری و یانسان منابع زیير برنامه مركزدرون  سازمانی:  

 وزارتی تكميل شود( دفتر 9/1/90مورخ  59044برون سازمانی:  ) بايد طبق نامه شماره  -يی  رجا ديشه دانشگاه   -انيفرهنگ دانشگاه  -پ.آ و هيعلم حوزه همكاری ستاد  -سالمت و یبدن تيترب معاونت   -یفرهنگ و یپرورش معاونت  -نشيگز مركزی ئتيه رخانهيدب

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 جراازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 2 جلد   یاعزام معلّمان ژهيو سيتدر راهنمای كتاب نيتدو و فيتأل 8 -1

 طول سال 4444 نفر ساعت      رحضوریيغ آموزشی هایدوره برگزاری 8 -2

 طول سال 4444 نفر ساعت   مجازی و حضوری )كارگاه توانمندسازی(     صورتبه هيچندپا و یارشته چند سيتدر یهاروش آموزشی هایدوره برگزاری 8 -3

 طول سال 4 نسخه   كارآمدی افزايش و كيفيت ارتقای باهدف اعزام از شيپ یهيتوج هایدوره برگزاری الگوی و چارچوب یطراح 8 -4

 طول سال 4 نسخه    تيفيك نيضمت و عملكرد مستمر یابيارز و نظارت سازوكار نيتدو 8 -3

 خدمت ضمن آموزش هایدوره یمال منابع تأمين  -  پژوهش سازمان توسط محتوا تائيد  -یانسان منابع زیير برنامه مركز از دوره كد و مجوز اخذ  انيفرهنگ دانشگاه در مرتبط رشته جاديا مجوز اخذ نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 كتب راهنمای تدريس جلد تعداد  -یرحضوريغآموزشی حضوری و  هایدورهنفر/ساعت  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 و اثربخشی مدارس خارج از كشور كار آيیتوانمند و مجرب برای افزايش   -نيروهای متعهد كارگيریبه در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 اسنامه تفصيلي  چارچوب / شن

 شرح عنوان رديف

 شيابی و تضمين كيفيت در تعليم و تربيت رسمی عمومیه استقرار نظام ارز49 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 عليم و تربيت اسالمی به جهانهای كيفيت جهانی در چارچوب معيارهای اسالمی و معرفی الگوی ته ارتقاء جايگاه ايران در ارزيابی1/49 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 (  با اولويت جهان اسالمآموزشی)ديپلماسی  وپرورشآموزشالمللی طراحی و استقرار برنامه تقويت روابط بين  -44 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 راهبری و  مديريت  تربيتی زير نظام مربوطه 4

 كشور از خارج مدارس و المللنيب امور مركز واحد مسئول در حوزه 3

 (یالعالمدظله) یرهبر معظم مقام دفتر المللبين ارتباطات معاونت ه خارجه امور وزارت برون سازمانی:   ه یستاد هایمعاونت ريسادرون سازمانی:  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم توسطه اولم ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 2 سفر   یهمكار شيافزا و مشترك یهاتيفعال توسعه جهت یوزارت رتبهیالع ئتيه حضور مقدمات 8 -1

 طول سال 4 همايش   یتيترب علوم حوزه در یالمللنيب و  منطقه  شيهما  یبرگزار 8 -2

 طول سال 54 نفر   یجهان یهارقابت عرصه در یآموزدانش یورزش یهاميت حضور مقدمات ديتمه 8 -3

 طول سال 64 نفر   یجهان یهارقابت عرصه در یآموزدانش اديالمپ یهاميت حضور مقدمات ديهتم 8 -4

 طول سال 4 نشست   یخارج اتباع یخارج اتباع آموزاندانش حوزه در یكشور نشست  یبرگزار 8 -3

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
آموزی توسط های المپيادی دانشريزی اعزام تيمهای برون سازمانی ه انجام تمهيدات و برنامهستادی ه صدور مجوز برگزاری همايش توسط دستگاه هایصدور مجوز برگزاری همايش توسط بخش

 منابع مالی برنامه. ينتأمه  آموزیشهای ورزشی دانمركز ملی پرورش استعدادهای درخشان ه تمهيد مقدمات و هماهنگی معاونت تربيت بدنی و سالمت جهت اعزام تيم

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
های )با برنامه ريزی بخشی المللبينهای المپيادی و ورزشی دانش آموزی به رقابت یهاميتانجام دو سفر هيئت عالی رتبه وزارتی ه برگزاری نشست ساالنه كارشناسان آموزش اتباع خارجی ه اعزام 

 متولی(

 های كيفيت جهانی در چارچوب معيارهای اسالمیارتقاء جايگاه ايران در ارزيابی در تحقق راهکار سند تحول برنامه  رمؤثنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 

 

 

 

 مركز حراست



                             

 

312 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 مركز حراست هايبرنامهعناوين  

 

 

 (130811عنوان برنامه      )ابالغي بخشنامه  رديف
 سطح اجرا/نفوذ

 مدرسه منطقه استان ستاد

 * * * * های يادگيری با يكديگر و مدارسای محيطهای الزم فناوری برای برقراری ارتباط شبكهساختايجاد زير 1

   * * تقويت عوامل بهداشتی و انگيزشی و مرجعيت آنان،ای معلمانهای حرفهها و تدوين سازوكارهای ارتقای صالحيتنقش،روزآوری وظايفبازنگری و به 2

3 
در بين فرهنگيان در سطوح مختلف از ستاد تا  نفساعتمادبهنظارت و ارزشيابی بر عوامل سازمان جهت افزايش اعتماد متقابل و روحيه   -ازمانی شفاف برای مديريتهای سطراحی سيستم

 های نوينمدرسه با استفاده از ظرفيت فناوری
* * *  

  * * * آموزی در مواجهه با نيازهای فوری و عمومی جامعههای دانشان و تشكلپذيری مربيتوانمندسازی و تقويت مسئوليت ،دهیسازمان ،طراحی 4

  * * * در عزل و نصب مديران های سياسی و جناحیيقهسلساالری در انتصاب مديران از سطح ستاد تا مديريت مدرسه و پرهيز از اعمال تدوين الگوی شايسته 3

  * * * فساد مالی و افزونه جويیبرای مبارزه با  طراحی سازوكارهای الزم  6



                             

 

313 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 های يادگيری در فرايند تعليم و تربيت رسمی عمومیبخشی به محيطتنوع  -6 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
ها ورزشگاه،مراكز كارآفرينی  -های تخصصی علوم و فناوریها و موزهنمايشگاه  -های عمومیكتابخانه  -های فرهنگخانه  -هااردوگاه  -ش سراهاپژوههای يادگيری مانند ای از محيطه ايجاد شبكه6/6

 هاسازی محيط مدرسه با همكاری ساير دستگاهبا رعايت اصل غنی ،هاو ساير مراكز مشابه و برقراری تعامل اثربخش مدارس با اين محيط

 های يادگيری با يكديگر و مدارسای محيطهای الزم فناوری برای برقراری ارتباط شبكهايجاد زيرساخت -4 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 تأمين فضا،تجهيزات و فناوری زير نظام مربوطه 4

 فناوری(   -اجرايی شبكه  –اطالعات  ات ؛ امنيتادارمعاونت حفاظت فناوری مركز حراست) واحد مسئول در حوزه 3

 معاونت برنامه ريزی و توسعه منابع –مركز برنامه ريزی و فناوری اطالعات  – هااستان حراست یفناور نيمسئول و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهش و فني و كاردان متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * * * * * * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 بهار و تابستان 4 نيازسنجی   سامانه رصد فضای مجازی نیو طی مراحل قانو RFPی نيازسنجی و تهيه 8 -1

 پاييز 4 ستاد   سامانه رصد فضای مجازی افزارنرم یاندازو راه نصب  -ديخر 8 -2

 پاييز 14 ستاد و استان    سامانه رصد فضای مجازی آموزش كاربران 8 -3

 بهار و تابستان 6 تاناس   ساطب سامانه افزارنرم یاندازو راهنصب   -خريد 8 -4

 بهار و تابستان 4 ستاد    یاسامانهارتباط بين  یسازادهيپ 8 -3

  ماهنيفرورد 1 استان   طرح تبادل ارتباط امن داده استانی ساتر ) برآورد هزينه و بارگذاری در سامانه ( زاتيتجه ديخر و اداری مراحل قانونی تمهيد 8 -6

 بهار 9 استان    توسط استان مربوطه یافزارهاسختگرفتن و تحويل يص مالی تخصجذب منابع  8 -7

 پائيز 40 استان   شركت پيمانكار وارتباط شبكه مربوط به هر استان توسط كارشناسان ستادی  یكربنديو پتنظيم  8 -8

2- 8 
د سازی و تدوين اصول پايه امنيت اطالعات در مربوط به استاندار مستندات آوریجمعمربوطه و  یهابخشنامه  -هادستورالعملبررسی 

 بهار و تابستان 0 جلسه   فرآيندهای سازمانی
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 تابستان و پاييز  4 جلد   بخشنامه جامع امنيت اطالعات پيش نويس  ینسخهتهيه و تدوين  8 -10

 زمستان  پاييز و 4444 جلد   طرح پاسخ اضطراری سايبری در وزارت متبوع چاپ و ابالغ سند  8 -11

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

راهبر سامانه و  6آموزش   -همكار  یهاسازمانو  هااستانپشتيبانی ادارات كل  یهامعاونتهمكاری مديران كل و  -وزارتی یحوزههمكاری معاونت برنامه ريزی و توسعه منابع و مركز هماهنگی 

 استان حراست یفناور محترم نيلؤومس با استان یفناور حوزه كارشناسان یهمكار – طرح به افتهي اختصاص بودجه صيتخص جهت استان هر بودجه همكاران یاري هم  -اناست 6همچنين كاربران مناطق 

   -دانش بنيان یهاشركت  -ها مراكز افتای استان –ل استانی نيروی انسانی متخصص در حوزه فناوری اطالعات مستقر در حوزه ستادی و ادارات ك  -حراست مركز تا ارتباط یبرقرار خصوص در

 تأمين و اختصاص بودجه الزم  -كاربر 19راهبر سامانه و همچنين  4آموزش 

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
بازديد كه مطابق با سند جامع  یهاشاخص  - محرمانه رخانهيدب در یستاد بردار بهره یهاحوزه تعداد و مركز با توابع و هااستان امن ارتباط تعداد  - ستاد یسامانهاز طريق بازديد و همچنين بازخورد در 

 ستاد یسامانهبازخورد در   - گرددیمتهيه و تنظيم 

 محيط مدرسهسازی با رعايت اصل غنی  -هابرقراری تعامل اثربخش مدارس با اين محيط در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1
سرمايه نهاد مولد  عنوانبهاجتماعی در سطح محلی و ملی   -فرهنگی،های دينیآموزان در رشد و تعالی كشور در عرصهافزايش مشاركت نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی و مدرسه و معلمان و دانش  -0

 اجتماعی و معنوی  -فرهنگی،انسانی

 آموز در عرصه تعليم و تربيت و جلوگيری از اجرای هر سياست و برنامه نظری و عملی كه اين محوريت را مخدوش نمايده تأكيد بر معلم محوری در رابطه معلم و دانش 0/0 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 تقويت عوامل بهداشتی و انگيزشی و مرجعيت آنان،ای معلمانهای حرفهها و تدوين سازوكارهای ارتقای صالحيتنقش ،روزآوری وظايفبازنگری و به -2 (130811امه )ششم توسعه ابالغي بخشنبرنامه   3

 منابع انسانی تأمينو  معلمتيترب زير نظام مربوطه 4

 (ضوعی و اطالع رسانی بررسی مو – آموزش ات؛مركز حراست)ادار واحد مسئول در حوزه 3

 پژوهشگاه مطالعات –مركز برنامه ريزی و فناوری اطالعات  –تابعه حوزه ستادی  یهاحراستو  هااستانادارات كل  حراست نيمسئول و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهانش و فني و كارد متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* *        

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 6 عنوان    پژوهشی  یهاتياولوتدوين و ثبت  8 -1

 طول سال 144 نفر ساعت   ويژه مديران و متصديان مشاغل حساس  آموزشی یهادورهبرگزاری  8 -2

 طول سال 24 بولتن   تابعه یهامعاونتو  هااستانموضوعی با توجه به فراوانی اخبار و گزارشات دريافتی از  یهابولتنتهيه و تدوين  8 -3

 طول سال 54 گزارش   يلی در خصوص مشكالت مبتال به آموزش و پرورشتهيه گزارشات ويژه و تحل 8 -4

  آموزشی یهاپيو كلتهيه بروشورها   - كاركنانبه  یرساناطالع  -معرفی اساتيد مجرب  -اعتبار نيتأم: ازجملهتمهيدات مقدمات الزم  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 هاگزارشو  هابولتنتعداد   -  شدهثبتپژوهشی  یهاتياولوو تعداد عناوين  هادورهتعداد  کردي ارزيابي  عملهاشاخص 10

 جلوگيری از اجرای هر سياست و برنامه نظری و عملی كه اين محوريت را مخدوش نمايد در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح انعنو رديف

 پويا و بالنده  -بخشتغيير و نوآوری در نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی با رويكرد تعالی  -40 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 خالقيت و آموزش مستمر،معيارهای اخالق اسالمی با تأكيد بر تقويت روحيه اخوت و تعاون بر اساس یسازمانفرهنگسازی مناسبه 4/40 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 های نوينفناوری در بين فرهنگيان در سطوح مختلف از ستاد تا مدرسه با استفاده از ظرفيت نفساعتمادبهنظارت و ارزشيابی بر عوامل سازمان جهت افزايش اعتماد متقابل و روحيه ،های سازمانی شفاف برای مديريتطراحی سيستم -1 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 مديريت و راهبری تربيتی زير نظام مربوطه 4

 (دبيرخانه محرمانه  – مقابله با جعلحفاظت اسناد مركز حراست)ادارات ؛ معاونت  واحد مسئول در حوزه 3

 متوسطه آموزش معاونت   -و توسعه منابع  یزيربرنامه معاونت   -مركز برنامه ريزی و فناوری اطالعات    - سنجش مركز   - یعال یشورا و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( فعاليت نوع

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 692444 همكار   صدور كارت شناسايی همكاران فرهنگی 8 -1

 سال طول 4 سامانه   راه اندازی سامانه مقابله با جعل 8 -2

 سال طول 4 سامانه    شيو پا مركز سنجشوتغييركاربردی ارائه تأييديه تحصيلی از دفاتر پيشخوان دولت به ساختار درونی  متمركز بر راه اندازی سامانه و نظارتپيگيری  8 -3

 طول سال 12 استان   هابرنامهكانون اصلی سازماندهی  عنوانبه هااستانمقابله با جعل در  یهاتهيكمنظارت بر تشكيل جلسات  8 -4

سال طول 12 استان   مديران مدارس خاص  ژهيوبه  -نيروهای سالم و كارآمد در انتصابات مديران مدارس و كارمندان یريكارگبه نظارت بر 8 -3  

 سال طول 4 سامانه   )سامانه الكترونيكی اسناد طبقه بندی شده(سا طبسامانه  یتوسعه 8 -6

 سال طول 54 همكار   سا طبمحرمانه  راه اندازی و آموزش كاربران جديدالورود دبيرخانه 8 -7

 سال طول 24 تعداد    ساماندهی طراحی و ساخت مهرهای آموزشی و اداری 8 -8

 سال طول 10 ستاد و استان   امحای اسناد طبقه بندی شده یهاتهيكمنظارت بر تشكيل جلسات و اجرای مصوبات  8 -2

 عقد قرار داد با شركت مجری (نيروي انساني و... –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 تعداد مهرهای ساخته شده  -تعداد كاربران آموزش ديده -تعداد جلسات برگزار شده  -مذكور یهاسامانهعملياتی نمودن   -صادر شده یهاكارتتعداد  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 معيارهای اخالق اسالمی بر اساسی سازمانفرهنگسازی مناسب برنامه  در تحقق راهکار سند تحول مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 ...محلی و  حاجتماعی در سط -فرهنگی ،های دينیكشور در عرصه آموزان در رشد و تعالیافزايش مشاركت نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی و مدرسه و معلمان و دانش  -0 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 ...حفظ و   -حاكميت قوانين و مقررات  -یسوادیبرفع  -زلزله ،های فراگيردر مواجهه با نيازهای فوری و عمومی جامعه از قبيل شيوع بيماری وپرورشآموزشه مشاركت فعال  0/0 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 آموزی در مواجهه با نيازهای فوری و عمومی جامعههای دانشپذيری مربيان و تشكلتوانمندسازی و تقويت مسئوليت،دهیسازمان  -حیطرا  -1 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 مديريت و راهبری تربيتی زير نظام مربوطه 4

 حفاظت فيزيكی و انتظامات(  -و مانيتورينگحفاظت الكترونيک   -غيرعامل پدافندات: ادارمعاونت حفاظت فيزيكی مركز حراست ) واحد مسئول در حوزه 3

 معاونت برنامه ريزی و توسعه منابع  -مدارس كشور زيتجهسازمان نوسازی و توسعه و   -هاو مناطق  غيرعامل استان كميته پدافند  - روابط عمومیو  اطالع رسانی  مركز  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول ياندبستشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 ميت(مقدار )ك سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 پاييز 61 رزمايش   رمترقبهيغآشنايی و آمادگی دانش آموزان و مديران برای مقابله با حوادث  منظوربهاجرای رزمايش  8 -1

 ييزپا 61 تعداد   هاانسانآن در زندگی  ريتأثو  رعامليپدافند غآشنايی دانش آموزان با  منظوربهبرگزاری نمايشگاه و اجرای مسابقات فرهنگی  8 -2

 طول سال 4 جشنواره   رعامليغدر راستای اهداف پدافند  یاقهيدقتمهيد مقدمات برگزاری جشنواره فيلم يک  8 -3

 طول سال 11 دوره   برگزاری دوره ضمن خدمت پدافند غيرعامل سايبری 8 -4

 طول سال 1 ساختمان   حريق و...(  -اعالن سرقت  -توسعه و تجهيز مراكز محيطی به تجهيزات حفاظت الكترونيكی )دوربين مداربسته 8 -3

 طول سال 4 ساختمان   ساختمان مركزی)نصب بوالرد( نگيپار كاجرای طرح حفاظت مبادی ورودی  8 -6

 طول سال 4 سامانه   يكپارچه صورتبهراه اندازی سامانه نرم افزاری شناسنامه اماكن  8 -7

 تهيه بروشورها وكليپ های آموزشی  -اطالع رسانی به پرسنل   -معرفی اساتيد مجرب  -اعتبار نيتأمتمهيدات مقدمات الزم از جمله:  انساني و...(نيروي  –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 بازديدهای ميدانی  -هااستان سوی ارسالی از یهاگزارشارزيابی  یهافرمبر اساس  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 در مواجهه با نيازهای فوری و عمومی جامعه وپرورشآموزشمشاركت فعال  در تحقق راهکار سند تحول برنامه  ؤثرمنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 لنده پويا و با،بخشويكرد تعالیه تغيير و نوآوری در نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی با ر40 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 خالقيت و آموزش مستمر،معيارهای اخالق اسالمی با تأكيد بر تقويت روحيه اخوت و تعاون بر اساسسازی فرهنگ سازمانی ه مناسب4/40 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 در عزل و نصب مديران های سياسی و جناحیيقهسلستاد تا مديريت مدرسه و پرهيز از اعمال  ساالری در انتصاب مديران از سطحتدوين الگوی شايسته  -5 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 راهبری و مديريت تربيتی زير نظام مربوطه 4

 مركز برنامه ريزی و فناوری اطالعات  -مركز حراست واحد مسئول در حوزه 3

 (ره)يیرجا ديشه ريدب تيترب دانشگاه و انيفرهنگ دانشگاه  -معاونت برنامه ريزی و توسعه منابع   -به شكاياتاداره كل ارزيابی عملكرد و پاسخگويی  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 2 كارگاه   تخصصی در راستای تدوين الگوی شايسته ساالری در انتصاب مديران و كاركنان یهانشستآموزشی و  یهاكارگاهبرگزاری  8 -1

2- 8 
متعهّد و   -نيروهای توانمند یريكارگبهجذب و  اتخاذ تدابير و ارائه راهكارهای الزم در خصوص منظوربهتخصصی  یهاكارگروهتشكيل 

 صيانت از مديران و كاركنان  ارزشی در راستای
 سال طول 40 جلسه  

3- 8 
 منظوربه "آشنايی پرسنل حراست پيرامون چگونگی بررسی و پيگيری گزارشات دريافتی"آموزشی با عنوان: دستورالعملتهيه و تدوين 

 توانمند سازی و مسؤوليت پذيری ايشان
 سال طول 4 دستورالعمل  

 مربوطه یهاحوزههمكاری   -تأمين اعتبار و بودجه الزم نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 و جلسات برگزار شده هاكارگاه  -تعداد بولتن ملکردي ارزيابي  عهاشاخص 10

 معيارهای اخالق اسالمی  بر اساسسازی فرهنگ سازمانی مناسب در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی ی و كيفیيريت مصارف متناسب با نيازهای كممد  -بخشی به منابع مالیوعتخصيص و تن  -ه تأمين24 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 سازی عملكرد مالی نظام تعليم و تربيت رسمی عمومیه مديريت بهينه منابع و مصارف و شفاف4/24 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 برای مبارزه با فساد مالی و افزونه جويی طراحی سازوكارهای الزم   -6 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 تأمين و تخصيص منابع مالی زير نظام مربوطه 4

 اداره كل ارزيابی عملكرد و پاسخگويی به شكايات  -مركز حراست واحد مسئول در حوزه 3

 معاونت حقوقی و امور مجلس  -مه ريزی و توسعه منابعمعاونت برنا  -هااستانادارات حراست  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( فعاليتنوع 

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 544 همكار   كاركنان  سياسیو  پايش سالمت اخالقیسالم سازی محيط و  8 -1

2- 8 
دينی و سياسی مديران و   -اقتصادی  -القیو جلوگيری از ابتالئات سوء اخبازرسی و رسيدگی به تخلفات احتمالی كاركنان   -تحقيق

 كاركنان
 طول سال 054 پرسنل  

 سال طول 14 مورد   و بسترهای وقوع فساد و تالش برای حذف بسترها و برخورد با عناصر فاسد  هاگلوگاهشناسايی  8 -3

4- 8 
 یهائتيهنسبت به تعامالت دو جانبه با  هاحراستن آشنا سازی مديرا "با عنوان: جزوه آموزشی تخصصیرسانی  روزبهو  تدوين  -تهيه

 سالم سازی محيط و حذف ابعاد مختلف فساد منظوربه هاچالشدر خصوص شناسايی موانع و  "بدوی رسيدگی به تخلفات اداری كاركنان
 سال طول 4 جزوه آموزشی  

 همكاری واحدهای مربوطه  -تأمين اعتبار الزم نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 بررسی شده یهاپروندهتعداد   -واصله یهاگزارشبررسی  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 عبمديريت بهينه منا در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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 آموزشيمركز سنجش و پايش كيفيت  هايبرنامهعناوين  

 

 

 (130811عنوان برنامه      )ابالغي بخشنامه  رديف
 سطح اجرا/نفوذ

 مدرسه منطقه استان ستاد

    * ها و معيارهای ارزشيابی نظام تعليم و تربيت رسمی عمومیشاخص،هاطراحی نظام و تدوين  مالك 1

    * حوزه ارزشيابی نظام تعليم و تربيت و حمايت از آنان با رعايت مقررات مربوط يان و نهادهای غيردولتی دربندانشهای استفاده بهينه از ظرفيت شركت 2

    * گزارش در هر سه سال ارائههای تربيت و تنظيم و و ساحت هانظام يرزو پايش كيفيت آن در حوزه  وپرورشآموزشارزشيابی مستمر عملكرد نظام  3

    *  ی موجودهاسامانهو مستندسازی نتايج ارزشيابی نظام تربيت رسمی عمومی با استفاده از كاربست ،طراحی سازوكارهای الزم برای اشاعه 4

 * * * * نتيجه محور در سطح ملی (تحصيلی ) طراحی و اجرای نظام ارزشيابی پيشرفت  ارزشيابی از عملكرد دانش آموزان بر اساس استانداردهای ملی 3
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 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح نوانع رديف

 شيابی و تضمين كيفيت در تعليم و تربيت رسمی عمومی ه استقرار نظام ارز49 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 ه ايجاد سازوكارهای قانونی و ساختار مناسب برای سنجش و ارزشيابی عملكرد نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی4/49 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 ها و معيارهای ارزشيابی نظام تعليم و تربيت رسمی عمومیشاخص،هاطراحی نظام و تدوين  مالك -4 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 پژوهش و ارزشيابی  زير نظام مربوطه 4

 آموزشیكيفيت  شيو پامركز سنجش  واحد مسئول در حوزه 3

 / معاونت توسعه مديريت و پشتيبانی/ و پژوهشگاه مطالعات آ. پ. اداره كل ارزيابی عملكرد وپرورشآموزش/ شورای عالی آموزشی هایمعاونت و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال ) 

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 44 جلسه   شورا  جلسات منظم برگزاری و عمومی رسمی تربيت و و پايش تعليم ارزشيابی و راهبری طراحی نظام یگذاراستيس شورای تشكيل 8 -1

 طول سال 4 تعداد   عمومی رسمی تربيت و طراحی الگوی ارزشيابی مناسب برای پايش كيفيت عملكرد نظام تعليم 8 -2

 سال طول 6 استانداردها ها وشاخص   اهداف كالن سند تحول بنيادين بر اساسو معيارهای ارزشيابی   هاشاخص   - هامالكطراحی   8 -3

 طول سال 4 تنظيم فلوچارت   عمومی رسمی تربيت و تعليم نظام ارزشيابی یهاشاخص متولی احصاء اطالعات  یهاحوزهتعيين  8 -4

 طول سال 44 گزارش     تيترب و ميتعل نظام ارزشيابی و اطالعات  هادادهمتولی گردآوری  یهاحوزهبا   نظرتبادلمشاوره و  8 -3

 طول سال 44 اجرايی بسته تعداد    مالی اعتبار و برآورد اجرايی عوامل یبرا  آموزشی بسته  - اجرايی ستورالعملد تهيه 8 -6

 طول سال 44 گزارش   و پرورشی آموزشی یهاشاخص یريگاندازهحاصل از اجرای ابزارهای  یهاداده ليوتحلهيتجز 8 -7

 طول سال 44 گزارش      موردنظرمعيارهای  و هاشاخص  -هامالك بر اساسعمومی  رسمی تربيت و ليمتع نظام اوليه ارزشيابی یهاگزارشتهيه  8 -8

 طول سال 44 گزارش     تيفيك بهبود یهابرنامه هيته جهت ربطذی یهاحوزه به بازخورددرونی و   تنظيم گزارش نهايی ارزيابی 8 -2

 ..(نيروي انساني و. –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
دقيق بر  یابيو ارزنظارت  منظوربهالزم  یهایهماهنگمختلف ستادی و استانی  یهاحوزهاجرا و ارزشيابی در  - یزيربرنامه متوليان نييو تعاجرايی الزم  یهارساختيز تأمين  -راهبردی   مطالعات و پژوهشی یهاطرح اجرای برای پژوهشگران دعوت از

  ربطذیمراجع  از ازيموردناخذ مصوبات قانونی   -كشور  در سطح  -اجرای برنامه

 ربطذی یهاحوزهبه  مستمر ومستندجهت بازخورد یهاگزارشتنظيم  -اطالعات آوریجمعطراحی ابزارهای  -وعمومی  رسمی وتربيت تعليم نظام ارزشيابی یهامالكو  الگوتدوين  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 ايجاد سازوكارهای قانونی و ساختار مناسب برای سنجش و ارزشيابی عملكرد نامه  در تحقق راهکار سند تحولبر مؤثرنتايج كليدي و  11
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 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 شيابی و تضمين كيفيت در تعليم و تربيت رسمی عمومی ه استقرار نظام ارز49 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 ه ايجاد سازوكارهای قانونی و ساختار مناسب برای سنجش و ارزشيابی عملكرد نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی4/49 راهکار سند تحولشماره و متن   2

 م و تربيت و حمايت از آنان با رعايت مقررات مربوطيان و نهادهای غيردولتی در حوزه ارزشيابی نظام تعليبندانشهای استفاده بهينه از ظرفيت شركت  -2 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 پژوهش و ارزشيابی  زير نظام مربوطه 4

 آموزشیكيفيت  شيو پامركز سنجش  واحد مسئول در حوزه 3

 معاونت آموزش متوسطه و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم اولمتوسطه  ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 
و  یهمكار سطح و برنامه رئوستعيين   - انيبندانش یهاشركت يیشناسا یبرا جلسات منظم برگزاری و یگذاراستيس شورای تشكيل

 هاآنبا  دادارقر ميتنظ ی وابيارزش جينتا یمستندساز و كاربست نحو و  اطالعات به یدسترس زانيم

  
 طول سال 44 جلسه

2- 8 
 ارزشيابی حوزه در یردولتيغ یو نهادها انيبندانش یهاشركت با مشاركت  تيبتر و ميتعل نظام ارزشيابی ديجد یالگوها ديتول و یطراح

 و سنجش ملی پيشرفت تحصيلی دانش آموزان دوره ابتدايی و متوسطه اول وپرورشآموزشنظام 

  
 طول سال 44 پروژه

3- 8 
 برآورد– خدمت ضمن آموزشی دوره كد صدور برای پيگيری  - اجرايی عوامل یبرا  آموزشی بسته– اجرايی یهادستورالعمل تهيه

 یامدرسه و یامنطقه  - استانی عوامل هيو توج طرح صحيح اجرای بر نظارت – كشوری مدرسان آموزش – مالی اعتبار

  
 طول سال 44 آموزشی بسته

4- 8 
 ی و متوسطه اول با مشاركتو سنجش پيشرفت تحصيلی دانش آموزان دوره ابتداي آموزشیدرونی نظام   ارزيابی یهاپروژه  یاجرا

 هااستان فعال مشاركت با یردولتيغ یو نهادها انيبندانش  یهاشركت

  
 طول سال 44 پروژه

3- 8 
و  انيبندانش یهاشركتبا مشاركت  ارزشيابی ستادی و سنجش ملی دانش آموزان یهاپروژه  یاز اجرا حاصل یهاداده ليوتحلهيتجز

   تيفيك بهبود یهابرنامه هيته جهت ربطذی یهاحوزه به بازخورد ارائه

  
 طول سال 44 پروژه

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
ی نظام تعليم و تربيت و چگونگی  جديد ارزشياب یالگوهاو تصويب ضوابط و مقررات الزم  برای توليد  وپرورشآموزشو توسعه منابع انسانی  یزيربرنامهاز سوی معاونت  ازيموردنمنابع مالی  تأمين

مشخص گردد.   -و اطالعات حقوقی مرتبط  هاشركتبا  قراردادحقوقی: چگونگی عقد  - وپرورشآموزش نظامدر حوزه ارزشيابی  یردولتيغو نهادهای  انيبندانش یهاشركتهمكاری و مشاركت با 
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 -و توسعه منابع انسانی  یزيربرنامهو تخصيص آن از سوی معاونت  یردولتيغو نهادهای  هاشركتاعتبار الزم جهت قرارداد با  تأمينی: مال -تا از بروز اشكاالت حقوقی احتمالی جلوگيری به عمل آيد.

 وپرورشآموزشنظام  ارزشيابی حوزه در یردولتيغ یو نهادها انيبندانش یهاشركت توسط تيترب و ميتعل نظام ارزشيابی ديجد یالگوها ديتول RFPات اجرايی و راجرايی: تصويب ضوابط و مقر

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
 یهاساختو  هانظامدر حوزه زير   آموزشیبرای پايش و ارزشيابی كيفيت عملكرد نظام  هادانشگاهو  یردولتيغنهادهای   - انيبندانش یهاشركتپژوهشی كه با مشاركت  یهاپروژهتعداد قراردادها و 

 .شودیمتربيتی منعقد 

 ايجاد سازوكارهای قانونی و ساختار مناسب برای سنجش و ارزشيابی عملكرد در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 تربيت رسمی عمومی  شيابی و تضمين كيفيت در تعليم وه استقرار نظام ارز49 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 ه ايجاد سازوكارهای قانونی و ساختار مناسب برای سنجش و ارزشيابی عملكرد نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی4/49 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3
/ پايش و ارزشيابي ملي نظام  ) بسته تحولي گزارش در هر سه سال ارائههای تربيت و تنظيم و و ساحت هانظام يرزآن در حوزه و پايش كيفيت  وپرورشآموزشارزشيابی مستمر عملكرد نظام   -1

 ( آموزش و پرورش با رويكرد تضمين كيفيت

 پژوهش و ارزشيابی  زير نظام مربوطه 4

 آموزشیكيفيت  شيو پامركز سنجش  واحد مسئول در حوزه 3

 وپرورشپژوهشگاه مطالعات آموزش   -منابع  توسعهو  یزيربرنامهمعاونت  - وپرورشآموزششورای عالی   -آموزشی هایمعاونت احدهاي همکارو و هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*        * 

8 

 دك

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 44 جلسه   وپرورشآموزش نظام پايش و ارزشيابی كيفيت راهبردی شورای تشكيل 8 -1

 طول سال 4 الگو   ی سند تحولهانظام زير عملكرد پايش كيفيت برای ارزشيابی مناسب  الگوی طراحی 8 -2

 ل سالطو 0 برگنمون    ی تحصيلی و سند تحول بنيادين هادورهاهداف كالن سند تحول و  به توجه ی تربيت باهاساحتو  هانظاماستانداردهای زير  وها شاخص  - هامالكتعيين  8 -3

 طول سال 0 گزارش   مبتنی بر اهداف كالن سند تحول در دوره زمانی معين هاشاخصو  هامالكسند تحول بر اساس  هانظام زير عملكرد سنجش 8 -4

 طول سال 0 گزارش   عملكردهايت بهبود كيف منظوربهو ارائه تصويری روشن و واقعی  هانظامی مرتبط با زير هاشاخصدر زمينه  شدهیگردآورتحليل اطالعات  8 -3

 طول سال 4 الگو   هاحوزه فعال مشاركت با  ارزشيابی حوزه در شدهیطراح ارزيابی یاه الگوی  یاجرا 8 -6

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
  اجرا و ارزشيابی -)متوليان( متولی نييو تعاجرايی الزم  یاساختهتعيين  زير  -  هاطرح اجرای برای الزم الیمنابع م برآورد - وپرورشآموزششكيل شورای پايش و ارزشيابی كيفيت در ستاد وزارت ت

 ربطذیاز مراجع  ازيموردناخذ مصوبات قانونی    -  كشور در سطحدقيق اجرای برنامه  یابيارز و نظارت منظوربهالزم  یهایهماهنگ

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
اطالعات  یهاگزارشتعداد   -  ی مستمر و مستندهاگزارشتهيه   -ی اطالعات  ابزار گردآورطراحی   -ی تربيت  هاساحتو  هانظامو استانداردهای  ارزشيابی و زير  هاشاخص  -ين مالك تعي -

 شاخص اهداف كالن سند تحول  420برای هر يک از  شدهیآورجمع

 ايجاد سازوكارهای قانونی و ساختار مناسب برای سنجش و ارزشيابی عملكرد در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 شيابی و تضمين كيفيت در تعليم و تربيت رسمی عمومی ه استقرار نظام ارز49 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 ه ايجاد سازوكارهای قانونی و ساختار مناسب برای سنجش و ارزشيابی عملكرد نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی4/49 ر سند تحولشماره و متن  راهکا 2

 ی موجودهاسامانهاستفاده از كاربست و مستندسازی نتايج ارزشيابی نظام تربيت رسمی عمومی با ،طراحی سازوكارهای الزم برای اشاعه   -1 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 پژوهش و ارزشيابی  زير نظام مربوطه 4

 آموزشیكيفيت  شيو پامركز سنجش  واحد مسئول در حوزه 3

 معاونت آموزش متوسطه و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهنش و فني و كاردا متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*        * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 0 گزارش   ی تربيت در واحدهای مختلف ستادی هاساحتی سند تحول و هانظام زير در یابيخودارز رويكرد ترويج و اشاعه 8 -1

 طول سال 1 گزارش    سنجی اعتبار  ی تربيت بر مبنای الگوی هاساحتی هانظامحوزه زير  عملكرد و هاتيفعال مستمر ارزيابی 8 -2

 طول سال 0 گزارش     تيفيك بهبود یهابرنامه هيته جهت ربطذی یهاحوزه به زخوردباو  یابيخودارزدر زمينه  شدهانجامتهيه گزارش اقدامات  8 -3

 طول سال 0 گزارش   ها نظام زير وها ساحت عملكرد ی و تحليلپرورش و آموزشی یهاشاخص شياز پا حاصل یهاداده ليوتحلهيتجزگزارش  پايانی  8 -4

 ي و...(نيروي انسان –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
  اجرا و ارزشيابی -)متوليان( متولی نييو تعاجرايی الزم  یاساختهتعيين  زير  -  هاطرح اجرای برای الزم منابع مالی برآورد - وپرورشآموزششكيل شورای پايش و ارزشيابی كيفيت در ستاد وزارت ت

 ربطذیاز مراجع  ازيموردناخذ مصوبات قانونی    -  كشور در سطحدقيق اجرای برنامه  یابيارز و نظارت منظوربهالزم  یهایهماهنگ

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
اطالعات  یهاگزارشتعداد   -  ی مستمر و مستندهاگزارشتهيه   -ی اطالعات  ابزار گردآورطراحی   -ی تربيت  هاساحتو  هانظامو استانداردهای  ارزشيابی و زير  هاشاخص  -تعيين مالك  -

 شاخص اهداف كالن سند تحول  420برای هر يک از  شدهیآورجمع

 ايجاد سازوكارهای قانونی و ساختار مناسب برای سنجش و ارزشيابی عملكرد در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 شيابی و تضمين كيفيت در تعليم و تربيت رسمی عمومی تقرار نظام ارزه اس49 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
بتدايی و رويكرد تلفيقی های تحصيلی دوره اهای تحصيلی و رويكرد ارزشيابی فرآيند محور در ارتقای پايهاستانداردهای ملی برای گذر از دوره بر اساسه طراحی و اجرای نظام ارزشيابی نتيجه محور 2/49

 های تحصيلیدر ساير پايه ()فرآيند محور و نتيجه محور

 نتيجه محور در سطح ملی ( تحصيلی ) طراحی و اجرای نظام ارزشيابی پيشرفتارزشيابی از عملكرد دانش آموزان بر اساس استانداردهای ملی  -5 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 برنامه درسی م مربوطهزير نظا 4

 آموزشیكيفيت  شيو پامركز سنجش  واحد مسئول در حوزه 3

 معاونت آموزش متوسطه و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *     * * 

8 

 كد

 عاليتف

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 4 دستورالعمل   تحصيلی ی پيشرفتابيارزشمطلوب بر اساس اصول و قواعد سنجش و  سؤالطراحی  دستورالعملتهيه و تنظيم  8 -1

 طول سال 4 تدوين نهايی طرح    سؤاالتبرگزاری امتحانات نهايی بر اساس فرآيند ارسال و تصحيح الكترونيكی  نامهوهيشبازنگری  8 -2

 طول سال 4 تدوين نهايی طرح   رورشوپآموزشرسيدگی به تخلفات امتحانی دانش آموزان  و پيشنهاد اصالح به شورای عالی  نامهنيآئبازنگری  8 -3

4- 8 
ر ( ) داخل و خارج از كشو ماهیشهريور و د  -نوبت خرداد  1غير نهايی در  و طراحی سؤاالت و برگزاری امتحانات نهايی  - یزيربرنامه

 90در سال 
 دی-رشهريو-خرداد 4956  -1 سؤال -تعداد نوبت  *

  554444 نفر درس  * نات نهايی با استفاده از سامانه الكترونيكی  اوراق امتحا حيو تصح سؤالارسال  8 -3

 دی-رشهريو-خرداد 1444444 نفر   سؤال  * )ستادی(ماهیدشهريور و   -ی خردادهانوبتامتحان نهايی  سؤاالت ليوتحلهيتجز 8 -6

 پايان امتحانات خرداد 420244 نفر   سؤال   تانی()اسماهیدشهريور و   -ی خردادهانوبتامتحان نهايی  سؤاالت ليوتحلهيتجز 8 -7

   نفر   سؤال   درس و استان   -نتايج امتحانات به تفكيک رشته  ليوتحلهيتجز 8 -8

 تير -خرداد 6044490 نفر درس  * آموزان دانش تحصيلی سوابق و اطالعات الكترونيكی یآورجمع 8 -2
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 طول سال 041994 نامهيتعداد گواه  * با رعايت موارد امنيتی باال 6 -1 -1ام جديد ی نظهانامهيگواهتنظيم و صدور  8 -10

 طول سال 045005 هيدييتأ تعداد  * الكترونيكیصورت به جديد و  قديم نظام النيالتحصفارغ تحصيلی  تأييديه صدور 8 -11

 طول سال 44644 تعداد پرونده   ی دانش آموزان ی تحصيلی وتربيتهاپروندهی مشكالت بررس نديفرااصالح و بهبود  8 -12

13- 8 
آزمون ورودی مدارس استعدادهای  -1آزمون اعزام به خارج كشور -2المپيادهای علمی كشور   -4های مختلف ) برگزاری آزمون

 آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی و  ... (  -1درخشان  

 
 طول سال 1 تعداد آزمون 

 از مهر تا اسفند 4444 مدرسه   ی حوزه سنجش و ارزشيابی  سراسر كشورهاتيفعالبر نظارت جامع  8 -14

 از مهر تا اسفند 256 یكشور طرح تعداد   اجرای طرح جشنواره تجربيات برتر مدارس در حوزه سنجش و ارزشيابی سراسر كشور    8 -13

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 هاطرح اجرای برای الزم مالی  منابع تأمين  

 اجرا و ارزشيابی -)متوليان( متولی نييو تعی اجرايی الزم هارساختيز تأمين 

 كشور در سطحی دقيق اجرای برنامه ابيو ارزنظارت  منظوربهی الزم هایهماهنگ 

  ازيموردناخذ مصوبات قانونی 

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 يق سامانه امتحانات نهايی مركز سنجشبررسی نتايج امتحانات از طر 

  است شدهمشخص هاآنوتحليل و ضريب دشواری و قوه تمييز يهتجزكه  سؤاالتتعداد 

 است گرفتهانجام هاآنيلی التحصفارغو فرآيند  یآورجمع هاآنكه سوابق دانش آموزان  تعداد 

 تر حوزه سنجش و ارزشيابی سراسر كشور   ی در جشنواره تجربيات بركشور مرحله به يافتهراه طرحده   تعداد 

 ها و اجرای فرايندهای سنجش و ارزشيابی در سطح كشور (نامهينآئدر طرح نظارت جامع )نظارت و راهنمايی در زمينه چگونگی رعايت  ديبازد مورد مدارسو   هاشهرستان  -استان  تعداد 

 انش آموزاننامه رسيدگی به تخلفات امتحانات دينآئنويس اصالح يشپ 

 های تحصيلیدر ساير پايه (های تحصيلی دوره ابتدايی و رويكرد تلفيقی )فرآيند محور و نتيجه محوررويكرد ارزشيابی فرآيند محور در ارتقای پايه در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 

 

 

 

 مركز

 ملي پرورش استعدادهاي درخشان 

 وانج پژوهاندانشو 



                             

 

330 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 جوان پژوهاندانشمركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و  هايبرنامهعناوين  

 

 (130811عنوان برنامه      )ابالغي بخشنامه  رديف
 سطح اجرا/نفوذ

 مدرسه منطقه استان ستاد

 *  * * عیو اجتما یبدنتيترب،قرآنی  هایآموزشبر  ديتأكتربيتی منعطف و سيال با  یهابرنامهطراحی الگوی  1

   * * المللیهای بينآموزان و معلمان در مجامع و رقابتدانش مؤثركارشناسان مجرب و حضور ،تدوين برنامه برای تربيت افراد مرجع 2

   * * آموزان و معلمان برای حل مشكالت ملی و محلیهای علمی و پژوهشی دانشتقويت فعاليت 3

 * * * * آموزانگانه تربيتی برای كشف استعدادهای دانشهای ششابتدايی و متوسطه در ساحت،دبستانیيشپدوره  تدوين برنامه جامع استعداديابی در 4

    * برتر یبااستعدادها آموزاندانش ويژه تكميلی  يادگيری محتوای توليد 3

   * * نیانسا علوم هایرشته به برتر استعدادهای  هدايت و شناسايی سازوكارهای یو اجرا طراحی 6

   * * استاندارد ارزشيابی پيشرفت تحصيلی  ويژه استعدادهای درخشان یهاآزمونتصويب و اجرای  -طراحی  7

   * * آموزشی یهاگروه یو كاركردها گاهيجا تيتقو 8

2 
های فردی و جنسيتی عاليق و تفاوت،متناسب با نيازها،ی متنوع يادگيریهاامكانات و خلق فرصت وها ظرفيت از برداریهدايت و بهره ،شناسايی در معلمان و مديران توانمندسازی

   * * آموزاندانش
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 های دختران و پسران و مناطق مختلف كشور يژگیها و ومناسب با توجه به تفاوت باكيفيتهای تعليم و تربيت و بسط عدالت در برخورداری از فرصت تأمين  -5 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 و اجتماعی بدنیتربيتقرآنی و  هایآموزشاالمكان با مشاركت بخش غيردولتی با تأكيد بر در مناطق محروم و نيازمند حتی ويژهبهدبستانی ه تعميم دوره پيش 4/5 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 بدنی و اجتماعیيتترب،قرآنی هایآموزشيد بر تأكبا   های تربيتی منعطف و سيالالگوی برنامه یطراح  -4 (130811نامه )ششم توسعه ابالغي بخش برنامه  3

 راهبری و مديريت تربيتی زير نظام مربوطه 4

 جوان پژوهاندانشمركز ملی پرورش استعدادهای درخشان و  واحد مسئول در حوزه 3

 معاونت پرورشی و فرهنگی  -یبدنتيتربمديريت پرورشی و    -استعدادهای درخشان وپرورشآموزشمعاونت   -مان ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش ساز و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* *     * *  

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 *  ی  قرآن كريم سمپاد متوسطه اولسر سرا كنگرهبرگزاری  8 -1

 آموزنفر دانش

4294  

 تحصيلی طول سال

 1544 *  قرآن كريم سمپاد متوسطه دوم  یسرا سر كنگرهبرگزاری  8 -2

 21444 *  متوسطه اول استعدادهای درخشان در مدارسهای قرآن كريم اجرای طرح فراگير حفظ و درك مفاهيم سوره 8 -3

 24444 *  متوسطه دوم استعدادهای درخشان مدارسدر های قرآن كريم اجرای طرح فراگير حفظ و درك مفاهيم سوره 8 -4

 4644 *  فارسی در مدارس استعدادهای درخشان متوسطه اول اتيو ادبشناسی و زبان ايران هحوز بامرتبط  یو هنرهای فرهنگی فعاليت 8 -3

 4054 *  مدارس استعدادهای درخشان متوسطه دوم فارسی در اتيو ادبشناسی و زبان ايران هبا حوزمرتبط  یو هنرهای فرهنگی فعاليت 8 -6

 1944 *  موزی ويژه مدارس متوسطه اول استعدادهای درخشانآبرگزاری المپياد ورزشی دانش 8 -7

 1544 *  موزی ويژه مدارس متوسطه دوم استعدادهای درخشانآبرگزاری المپياد ورزشی دانش 8 -8

 1545 *  رس متوسطه اول استعدادهای درخشان به سفرهای زيارتی و فرهنگیآموزان مدااعزام دانش 8 -2

 1545 *  آموزان مدارس متوسطه دوم استعدادهای درخشان به اردوهای راهيان نور و سفرهای زيارتی و فرهنگیاعزام دانش 8 -10

 290 د مدرسهتعدا *  اجرای طرح روشنا در مدارس متوسطه اول استعدادهای درخشان  8 -11
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 110 *  اجرای طرح روشنا در مدارس متوسطه دوم استعدادهای درخشان  8 -12

 1414 آموزدانشنفر  *  گروهی یهاتيو فعالآموزی های دانشانجمن و هاتشكل آموزان مدارس متوسطه اول استعدادهای درخشان درمشاركت دانش 8 -13

 5444 *  گروهی هایفعاليت آموزی وهای دانشانجمن و هاتشكل متوسطه دوم استعدادهای درخشان درآموزان مدارس مشاركت دانش 8 -14

 1114 *  فرهنگ اقامه نمازدرمدارس دوره اول متوسطه استعدادهای درخشان)جشن تكليف پسران( قيو تعماجرای طرح جامع تقويت  8 -13

 *  آموزان و اوليا مدارس متوسطه اوله دانشزندگی ب یهامهارتاجرای طرح آموزش  8 -16
 ساعت مدرسه

0544 

 0044 *  آموزان و اوليا مدارس متوسطه دومزندگی به دانش یهامهارتاجرای طرح آموزش  8 -17

2 
 استلزامات

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقي 

ها و معاونت  -هادستگاه يیافزاهمهماهنگی و  -كارگيری )حضور( روحانيون مجری طرح تربيتی روشنا در مدارس استعدادهای درخشانهتسهيل اخذ مجوزهای الزم برای ب - الزم یهادستورالعملتدوين 

ساماندهی نيروی انسانی با توجه به تنوع  امهنوهيشلحاظ كردن پست معاون و مربی پرورشی بر اساس چارت ويژه مدارس استعدادهای درخشان در  -برای اجرای مطلوب برنامه مناطقادارات كل و   -دفاتر

 توجيهی : معاونين و مربيان پرورشی و مشاوران مدارس استعدادهای درخشان و روحانيون مجری طرح تربيتی روشنا  -های تبيينیبرگزاری دوره -های پرورشی مدارس استعدادهای درخشانو تعدد فعاليت

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

دوره دوم  ويژه سمپاد سمپاد كريم قرآن  یسر سراكنگره در  كنندهشركتآموز تعداد دانش -2    دوره اول متوسطه ويژه سمپاد سمپاد كريم قرآن  یسر سراكنگره در  كنندهشركتآموز دانشتعداد  -4

 فراگير طرح در كنندهشركتآموز تعداد دانش -1   درخشان استعدادهای اول متوسطهدر مدارس  ريمك قرآن هایسوره مفاهيم درك و حفظ فراگير طرحدر  كنندهشركتآموز تعداد دانش -1     متوسطه

 اتيادب و زبان و شناسیايران ۀبا حوز مرتبط وهنری فرهنگی هایفعاليتدر  كنندهشركتآموز تعداد دانش -5     درخشان استعدادهای دوم متوسطه مدارس در كريم قرآن هایسوره مفاهيم درك و حفظ

 استعدادهای مدارس در فارسی اتيادب و زبان و شناسیايران ۀحوز با مرتبط وهنری فرهنگی هایفعاليتدر  كنندهشركتآموز تعداد دانش -6    اول متوسطه درخشان استعدادهای مدارس در فارسی

 ورزشی المپياددر  كنندهشركتآموز تعداد دانش -0    درخشان استعدادهای اول متوسطه مدارس ويژه موزیآدانش ورزشی المپياد در كنندهشركتآموز تعداد دانش -0     دوم متوسطه درخشان

آموز تعداد دانش -44     در مدارس استعدادهای درخشان دوره اول متوسطه فرهنگی و زيارتی سفرهایبه  شدهاعزامآموز تعداد دانش -9      درخشان استعدادهای دوم متوسطه مدارس ويژه موزیآدانش

 روشنا طرحاول مجری  متوسطه درخشان استعدادهایتعداد مدرسه  -44     دوم متوسطهدوره  درخشان استعدادهای مدارس درفرهنگی  و زيارتی سفرهای و نور راهيان اردوهای شدهاعزام

 و آموزیدانش هایانجمن و هاتشكل در كنندهمشاركت درخشان استعدادهای اول متوسطه مدارس آموزشدانتعداد  -41    روشنا طرحمجری  دوم متوسطه درخشان استعدادهایتعداد مدرسه  -42

ت پوشش آموز تحتعداد دانش -45   گروهی هایفعاليت و آموزیدانش هایانجمن و هاتشكل در كنندهمشاركت درخشان استعدادهای دوم متوسطه مدارس آموزدانش تعداد -41    گروهی هایفعاليت

 مدارس اوليا و آموزاندانش به زندگی یهامهارتآموزش  یهاساعتتعداد  -46    )جشن تكليف مدارس متوسطه اول پسر(درخشان استعدادهای مدارس در نماز اقامه فرهنگ تعميق و تقويت جامع طرح

 دوم استعدادهای درخشان متوسطه مدارس اوليا و آموزاننشدا به زندگی یهامهارتآموزش  یهاساعتتعداد  -40   استعدادهای درخشان اول متوسطه

11 
  برنامه مؤثر نتايج كليدي و

 در تحقق راهکار سند تحول 
 و اجتماعی بدنیتربيتآنی وقر هایآموزشتأكيدبر های دختران وپسران و مناطق مختلف كشورههاوويژگیبه تفاوت توجه-مناسب باكيفيتهای تعليم وتربيت وبسط عدالت دربرخورداری ازفرصت تأمين
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 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 ت در تعليم و تربيت رسمی عمومی شيابی و تضمين كيفيه استقرار نظام ارز49 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 در چارچوب معيارهای اسالمی و معرفی الگوی تعليم و تربيت اسالمی به جهانهای كيفيت جهانی ه ارتقاء جايگاه ايران در ارزيابی1/49 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 المللیهای بينآموزان و معلمان در مجامع و رقابتدانش مؤثركارشناسان مجرب و حضور ،تدوين برنامه برای تربيت افراد مرجع  -2 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه    برنامه 3

 بری و مديريت تربيتیراه زير نظام مربوطه 4

 جوان پژوهاندانشمركز ملی پرورش استعدادهای درخشان و  واحد مسئول در حوزه 3

 آورانمدال آموزشی یهادوره برگزاری برای موردتفاهم یهادانشگاه  - ريزی و توسعه منابعمعاونت برنامه  - سنجش مركز و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* *        

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( لکردسنجه عم اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 *  برگزاری آزمون مرحله اول المپيادهای علمی  8 -1
 نفر داوطلب

 زمستان 94044

 بهار 44444 *  برگزاری آزمون مرحله دوم المپيادهای علمی 8 -2

 *  )ستادی( مرحله دوم المپيادهای علمی كشوری شدگانرفتهيپذبرگزاری دوره آموزش تابستانی برای  8 -3

 پژوهدانش نفر

 تابستان 104

 پاييز و زمستان 05 *  اعزامی به المپيادهای جهانی( یهاميتطال برای تعيين  یهامدالسازی دارندگان برگزاری دوره آموزش طاليی) آماده 8 -4

 14 *  )ستادی(های اعزامی به المپيادهای جهانیسازی تيمآماده یهادورهبرگزاری  8 -3
 تابستان

 2 مسابقه *  المپيادهای علمی جهانی در قالب مسابقات جهانی )ستادی( ميزبانی 8 -6

 هاآنپس از مستندسازی  هااستانبه  هاآزمون دستورالعمل وارسال بخشنامه  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
كننده در شركت پژوهاندانش تعداد -كننده در دوره آموزشی تابستانی شركت هان پژو تعداد دانش -تعداد داوطلبان شركت در مرحله اول المپيادهای علمی -لمپيادهای علمی تعداد داوطلبان شركت در مرحله اول ا 

 اعزامی به المپيادهای جهانی یهاميت یسازآماده یهادورهدر  كنندهشركت ژوهانپدانشتعداد  -اعزام به المپيادهای جهانی (  یهاميتطال برای تعيين  یهامدالدوره آموزش طاليی )دارندگان 

 معرفی الگوی تعليم و تربيت اسالمی به جهان   - های كيفيت جهانیارتقاء جايگاه ايران در ارزيابی در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11

 



                             

 

334 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح نوانع رديف

 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1
نهاد مولد  عنوانبهاجتماعی در سطح محلی و ملی   -فرهنگی  -های دينیآموزان در رشد و تعالی كشور در عرصهافزايش مشاركت نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی و مدرسه و معلمان و دانش  -0

 اجتماعی و معنوی    -فرهنگی  -سرمايه انسانی

 اهداف فرهنگی و اجتماعی ويژهبهسازمان فراگير و نيروی اثرگذار در خدمت اهداف رشد و تعالی كشور  عنوانبه وپرورشآموزشارتقاء و تغيير نگرش به ،ه اصالح 4/0 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 آموزان و معلمان برای حل مشكالت ملی و محلیشی دانشهای علمی و پژوهتقويت فعاليت -1 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 راهبری و مديريت تربيتی زير نظام مربوطه 4

 جوان پژوهاندانشمركز ملی پرورش استعدادهای درخشان و  واحد مسئول در حوزه 3

 و معدن تجارت -صنعت وزارت  -  علوم وزارت  - شودیم امضا نامهتفاهم همكاری برای هاآن با كه يیهاسازمان و دهانها  - اطالعات فناوری و ريزیبرنامه مركز  - متوسطه آموزش معاونت و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* *        

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال ) 

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 
)مرحله منتخب  جوان خوارزمی ۀدر جشنوار كنندهشركتآموزان های پژوهشی و ابتكاری منتخب استانی دانشبررسی و انتخاب طرح

 (هااستانجشنواره در ادارات كل  یهارخانهيدباستانی توسط 
 1444 طرح * 

 تحصيلی طول سال

2- 8 
سطح اجرا   -كشوری جشنواره جوان خوارزمی)مرحله نهايی كشوری دهيبرگزآموزی های پژوهشی و ابتكاری دانشانتخاب طرح

 ستادی(
 15 طرح * 

 450 كاپ *  ) سطح اجرا استانی(  استانی  -ای دوره اول متوسطهمدرسه  - شهرستانیپ كابرگزاری  8 -3
 آبان و آذر

 442 كاپ *  استانی ) سطح اجرا استانی(  -ای دوره دوم متوسطهمدرسه  -شهرستانی  كاپبرگزاری  8 -4

 44 كاپ *  ستادی ) سطح اجرا ستادی( –استانی دوره اول متوسطه   -قطبی  -ملیكاپ برگزاری  8 -3
 بهمن و اسفند

 44 كاپ *  ستادی) سطح اجرا ستادی(  -استانی دوره دوم متوسطه  -قطبی  -ملی كاپبرگزاری  8 -6

 سال تحصيلیطول  4 همايش *  ستادی) سطح اجرا ستادی(  -علمی تخصصی در دوره اول متوسطه   ینارهايسمو  هاهمايشبرگزاری  8 -7

 سال تحصيلیطول  4 همايش *  ستادی) سطح اجرا ستادی(  -علمی تخصصی در دوره دوم متوسطه  ینارهايسمو  اههمايشبرگزاری  8 -8
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 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 الزم یهانامهوهيو ش هانامهآيينتدوين   -دانشگاهی و مراكزعلمی  هایسازمانو  نهادهاالزم با  هاینامهتفاهمتدوين 

 داوری و اعالم نتايج جشنواره جوان خوارزمی  - نامثبتطراحی سامانه الزم برای  -برای اجرای مطلوب برنامه   هااستانوپرورش ها و ادارات كل آموزشمعاونت يیافزاهمهماهنگی و 

 جوان بخش جشنواره جوان خوارزمی پژوهاندانشبرای باشگاه  ازيموردننيروی انسانی متخصص  -و پژوهش استعدادهای درخشان   وپرورشآموزش ازيموردننيروی انسانی متخصص 

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

   (استانی منتخب مرحله) یخوارزم جوان ۀدر جشنوار كنندهشركت آموزاندانش منتخب ابتكاری و پژوهشی هایطرحتعداد   -

  كشوری دهيبرگز آموزاندانش ابتكاری و پژوهشی هایطرح تعداد  -

 دوره اول متوسطه  ایمدرسه  - شهرستانیپ كاتعداد   -

 دوره دوم متوسطه  ایمدرسه  - شهرستانی پكاتعداد   -

 دوره اول متوسطه   استانی  -قطبی  -ملی پكاتعداد   -

 دوره دوم متوسطه  استانی  -قطبی  -ملی پكاتعداد   -

 اول متوسطه و سمينارهای علمی تخصصی دوره  هاهمايشتعداد   -

 دوره دوم متوسطه و سمينارهای علمی و تخصصی هاهمايشتعداد   -

 اهداف فرهنگی و اجتماعی ويژهبهشور رشد و تعالی ك  -وپرورشآموزشارتقاء و تغيير نگرش به   -اصالح  - آموزانمشاركت نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی و مدرسه و معلمان و دانش در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 ها ها و روشه بازنگری و بازمهندسی ساختارها و رويه24 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
مندی و عالقه،بااستعدادهاحال و آينده كشور متناسب  ازيموردنهای ها و حرف و مهارترشته یسوبهآموزان هدايت دانش منظوربهه طراحی و استقرار جامع هدايت تحصيلی و استعداديابی 1/24

 های آنانتوانايی

 آموزانگانه تربيتی برای كشف استعدادهای دانششهای شابتدايی و متوسطه در ساحت ،دبستانیيشپتدوين برنامه جامع استعداديابی در دوره  -1 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 راهبری و مديريت تربيتی زير نظام مربوطه 4

 جوان پژوهاندانشمركز ملی پرورش استعدادهای درخشان و  واحد مسئول در حوزه 3

 معاونت فرهنگی و پرورشی  -معاونت آموزش متوسطه  -معاونت آموزش ابتدايی و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *   * * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي ه()فصل /ما

 0 پروژه *  های كيفی در راستای اجرای برنامه در مناطق مجری در دوره دوم ابتدايی اجرای فعاليت 8 -1

 تحصيلی طول سال
 1444444 آموزدانش *  كشور  در سراسردر مناطق مجری برنامه ملی شهاب   آموزان دوره دوم ابتدايیتحت پوشش قرار گرفتن دانش 8 -2

 0 پروژه *  های كيفی در راستای اجرای برنامه در مناطق مجری در دوره اول و دوم متوسطهاجرای فعاليت 8 -3

 *  كشور در سراسرآموزان دوره اول و دوم متوسطه در مناطق مجری برنامه ملی شهاب تحت پوشش قرار گرفتن دانش 8 -4

 آموزدانش

1544444 

 21 *  ( مهارت محوري و سمپاد/ ) بسته تحولي سمپاد مهارتی اين مدارس یهارشتهنهم استعدادهای درخشان به  هيپاآموزان هدايت دانش 8 -3

 تير
6- 8 

ان آموزدانش)هدايت مدارس استعدادهای درخشان  سمپاد مهارتی هایرشتهها به نهم  ساير دبيرستان پايهآموزان دانش و جذبهدايت 

 ( مهارت محوري و سمپاد/ ) بسته تحولي ((مهارت محوری و سمپاد)غير سمپادی
 * 244 

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

تر برنامه از طريق شورای اخذ مصوبات قانونی جهت اجرای مطلوبتسهيل   -اجرا    هایسالمالی اجرای برنامه در  نامهشيوهتدوين   -حمايت از آموزگاران مجری برنامه ملی شهاب    سازوكارهایتدوين 

  -هادستگاه افزايیهمشهاب در برنامه درسی آن دانشگاه هماهنگی و  آموزشیسرفصل  قرار دادنبا دانشگاه فرهنگيان جهت  منعقدشدهپيگيری قرارداد   -وپرورش و بنياد ملی نخبگان عالی آموزش

سرفصل  قرار دادنجلسات نقد و بررسی و   -های توجيهیبرگزاری دوره  -مناسب و كيفی هایآموزشريزی جهت اجرای ات كل و مناطق برای اجرای مطلوب برنامه برنامهادار  -ها و دفاترمعاونت
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

   -سيستم رويكرد   -افزايیهم  -تانی و در دو بخش عوامل اجرايی و آموزگارانآموزش نيروی انسانی الزم برای اجرای بهينۀ برنامه در دو مرحله كشوری و اس  -شهاب در برنامه درسی دانشگاه فرهنگيان

مهارتی  هایرشتهارتقاء و گسترش  - درگاهی چند جامع و قدرتمند سامانه  -ستادی  واحد مديريت  -فعال و قوی هایكارگروه تشكيل  -مجريان  مستمر آموزش  -مالی منابع تأمين  -ارزيابی و نظارت

 رس استعدادهای درخشاندر مدا

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 كيفی در مناطق مجری در دوره دوم ابتدايی هایفعاليتتعداد   -4

 يیابتدا دوم دورهدر   شهابملی  برنامهآموزان تحت پوشش تعداد دانش  -2

 كيفی در مناطق مجری در دوره اول و دوم متوسطه هایفعاليتتعداد   -1

  متوسطهو دوم  اول دورهتحت پوشش  برنامه ملی شهاب در  آموزانشدان تعداد  -1

 آموزان سمپادی(سمپاد مهارتی اين مدارس)هدايت دانش هایرشتههای دوره اول متوسطه استعدادهای درخشان به نهم دبيرستان پايهآموزان تعداد دانش  -5

 ان غير سمپادی(آموزدانشمدارس استعدادهای درخشان)هدايت  سمپاد مهارتی هایرشتهول متوسطه به های دوره انهم  ساير دبيرستان پايهآموزان تعداد دانش  -6

 در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
  -استعدادها تناسبرعايت   - حال و آينده كشور  موردنيازهای حرف و مهارتها و رشته سویبهآموزان هدايت دانش منظوربههدايت تحصيلی و استعداديابی   -ها ها و روشبازمهندسی ساختارها و رويه

 آموزان با ادامه تحصيل آناندانشهای مندی و توانايیعالقه
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 كه... يافتگانیتربيتپرورش  -4 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 ...های درسی موجود با تأكيد بربرنامه ديبازتولاسناد تحول راهبردی و  اساس برتدوين و اجرای برنامه درس ملی ،طراحی  -4/4 ند تحولشماره و متن  راهکار س 2

 برتر یبااستعدادها آموزاندانش ويژه تكميلی  يادگيری محتوای توليد  -5 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 های درسیبرنامه زير نظام مربوطه 4

 مديريت آموزش و پژوهش  -معاونت پرورش استعدادهای درخشان -جوان پژوهانو دانشی درخشان استعدادهامركز ملی پرورش  واحد مسئول در حوزه 3

 تاطالعا و فناورینيروی انسانی  -ريزی مركز برنامه   -ريزی درسی سازمان پژوهش و برنامه و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

   محتواهای تكميلی دوره اول متوسطه فيتألو  تدوين 8 -1
 محتوا

4 
 تير و مرداد

 9   اول متوسطه  ی محتوای تكميلی دورههاكتاببازنگری و ويرايش  8 -2

 طول سال 2 محتوا   توليد محتوای الكترونيكی سمپاد مهارتی 3-8

 طل سال 4 سامانه   يجاد و راه اندازی سامانه آموزشی مجازی برای دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه تمام رشته هاا 4-8

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

اندازی راه -استعدادهای درخشان بالمانع است در مدارس كتب نيامتوسطه تدريس  اولدوره نامه ارزشيابی تحصيلی آيين 5ماده 9و تبصرهمتوسطه  دوره دومنامه آموزشی آيين44ماده 1تبصره بر اساس

برای توزيع و تدريس كتب  هااستانو ادارات استعدادهای درخشان  هااستانهماهنگی ستاد و ادارات كل   - هااستانالزم برای توزيع كتب محتوای تكميلی بين مدارس استعدادهای درخشان  یهاسامانه

 تكميلی تخصصی و علمی ويژه مدارس استعدادهای درخشان یمحتواهامتخصص تدوين  نيمؤلف -توای تكميلی در مدارس استعدادهای درخشانمح

 لی دوره اول متوسطهمحتوای تكمي یهاكتابتعداد عنوان بازنگری و ويرايش   - محتواهای تكميلی دوره اول متوسطه فيتأل و عداد عنوان تدوينا ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 آموزانهای دانشها و ويژگیبا توانمندی آموزشیو ساعات و روزهای ا سازی حجم و محتومتناسب در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 افزايش كيفيت و كارآمدی علوم انسانی در نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی مبتنی بر مبانی دينی در چارچوب نظام معيار اسالمی ،قای جايگاهارت ،اصالح محتوا  -45 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 های آموزش عالیدر دوره هاآنهای علمی پژوهشی ی برای تقويت و تعميق فعاليتسازهای علوم انسانی و زمينهبه ادامه تحصيل در رشته هاآنشناسايی استعدادهای برتر و هدايت   -45 /1 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 انسانی علوم هایرشته به برتر استعدادهای  هدايت و شناسايی سازوكارهای یو اجرا طراحی  -6 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 برنامه درسی زير نظام مربوطه 4

 جوان پژوهاندانشمركز ملی پرورش استعدادهای درخشان و  واحد مسئول در حوزه 3

 معاونت پرورشی  -مركز سنجش  -اطالعات  یو فناورريزی منابع انسانی مركز برنامه  -ريزی و توسعه منابع معاونت برنامه  -ريزی آموزشیسازمان پژوهش و برنامه  -معاونت آموزش متوسطه و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 اجرا سطح 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* *        

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي يالزام )فصل /ماه(

1- 8 
اين مدارس)هدايت  یعلوم انسان ادبيات وه های دوره اول متوسطه استعدادهای درخشان به رشتنهم دبيرستان پايهآموزان هدايت دانش

 آموزان سمپادی(دانش
 * 

 آموزدانش

 آذر 152

2- 8 
انسانی مدارس استعدادهای درخشان  و علومادبيات  رشتههای دوره اول متوسطه به اننهم  ساير دبيرست پايهآموزان دانش و جذبهدايت 

 ان غير سمپادی(آموزدانش)هدايت 
 بهار و تابستان 4244 * 

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
برای اجرای مطلوب  هااستانو دفاتر و ادارات كل  هامعاونتهماهنگی  - -هااستانورودی به  یهاآزمون یهاورالعملدستمستندسازی و ارسال     -) با توضيح زير*(   هااستانتوجه به تفويض اختيار به 

 الزم به مديران و معاونان آموزشی و مشاوران مدارس استعدادهای درخشان هایآموزشارائه   -برنامه

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
 آموزان سمپادی(به رشته ادبيات و علوم انسانی اين مدارس)دانش شدهتيهدا  -دوره اول متوسطه استعدادهای درخشان  یهارستانيدبم آموزان پايه نهتعداد دانش  -4

 ر سمپادی(آموزان غيبه رشته ادبيات و علوم انسانی اين مدارس )دانش شدهجذبدوره اول متوسطه هدايت و  یهارستانيدبآموزان پايه نهم ساير تعداد دانش  -2

 های علوم انسانیبه ادامه تحصيل در رشته هاآنشناسايی استعدادهای برتر و هدايت   -افزايش كيفيت و كارآمدی علوم انسانی در نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی  -ارتقای جايگاه  -اصالح محتوا در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 سنامه تفصيلي  چارچوب / شنا

 شرح عنوان رديف

 استقرار نظام ارزشيابی و تضمين كيفيت در تعليم و تربيت رسمی عمومی  -49 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
های تحصيلی دوره ابتدايی و رويكرد يلی و رويكرد ارزشيابی فرآيند محور در ارتقای پايههای تحصاستانداردهای ملی برای گذر از دوره بر اساسطراحی و اجرای نظام ارزشيابی نتيجه محور   -2/49

 های تحصيلیتلفيقی )فرآيند محور و نتيجه محور( در ساير پايه

 ژه استعدادهای درخشاناستاندارد ارزشيابی پيشرفت تحصيلی  وي یهاآزمونتصويب و اجرای ،طراحی  -0 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه   برنامه  3

 برنامه درسی زير نظام مربوطه 4

 جوان پژوهاندانشمركز ملی پرورش استعدادهای درخشان و  واحد مسئول در حوزه 3

 ريزی و توسعه منابع/ معاونت برنامه اطالعات فناوری مركز/  متوسطه آموزش معاونت/ وپرورشآموزش سنجش مركز و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* *        

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي لزاميا )فصل /ماه(

 *  )ستادی(دوره اول متوسطهپايه هفتم  ورود بهآموزان  پايه ششم ابتدايی جهت دانش و استعدادبرگزاری سنجش هوش  8 -1

 آموزدانش

 بهشتيارد 494444

 ريت 446444 *  )ستادی( دوماستعدادهای درخشان در مدارس دوره سنجش و پايش دانش آموزان برگزاری آزمون  8 -2

 10444 *  )ستادی(در مدارس دوره اول استعدادهای درخشان سنجش و پايش دانش آموزان برگزاری آزمون  8 -3
 زمستان  -پاييز 

 60444 *  برگزاری آزمون پيشرفت تحصيلی در مدارس دوره دوم استعدادهای درخشان )ستادی( 8 -4

 هاآزمون برگزاركننده/ مجريان  هاآزمون سؤاالتعلمی طراحان  یهاتهيكم  -ینترنتياو اعالم نتايج  نامثبت یهاسامانهاندازی راه  -پس از مستندسازی  هااستانبه  هاآزمون دستورالعمل وارسال بخشنامه   نيروي انساني و...( –يي اجرا –)حقوقياستلزامات 2

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
  ورودی آزمون داوطلبانتعداد   -2   استعدادهای درخشان آموزان  پايه ششم ابتدايی برای ورود به پايه هفتم دوره اول متوسطه مدارسدانش و استعدادهوش  در سنجشكننده شركت وطلبانداتعداد   -4

 دهم و يازدهم یهاهيپا متوسطهان دوره دوم آموزدانشتعداد   -1   هفتم هشتم و نهم یهاهيپاان دوره اول متوسطه آموزدانشتعداد   -1    درخشان استعدادهای  مدارس متوسطه  دوم دوره

 رويكرد تلفيقی )فرآيند محور و نتيجه محور( در  -اجرای نظام ارزشيابی نتيجه محور  - استقرار نظام ارزشيابی و تضمين كيفيت در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1
ای معلمان در سطح ملی و جهانی با مقتضيات الگوی برنامه درسی های حرفهبا تأكيد بر كارورزی و انطباق سطح شايستگی معلمتيتربدرسی  ها و باز تنظيم اصول حاكم بر برنامهبازمهندسی سياست  -44

 وپرورش تربيت و نگهداشت معلمان در آموزش ،های جذبهای مناسب برای ارتقای شيوهنظام تعليم و تربيت و طراحی سياست در

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
های بازآموزی مستمر علمی و ا در سطح محلی و ملی و ايجاد فرصتای به شكل فردی و گروهی ميان معلمان و تبادل تجارب و دستاوردههای حرفهتوسعه زمينه پژوهشگری و افزايش توانمندی  -0/44

 های پژوهشی معلمانهای الگوی تدريس برتر و اختصاص اعتبارات خاص برای فعاليتتحقيقاتی و مطالعاتی و برگزاری جشنواره

 زشیآمو یهاگروه یو كاركردها گاهيجا تيتقو  -0 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 پژوهش و ارزشيابی زير نظام مربوطه 4

 جوان پژوهاندانشمركز ملی پرورش استعدادهای درخشان و  واحد مسئول در حوزه 3

 جوان پژوهانو دانشای درخشان پرورش استعداده یمركز مل  -معاونت پرورشی  -بدنی و سالمت سازمان استثنايی معاونت تربيت -ريزی نيروی انسانیمركز برنامه و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* *        

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  ين (هدف كمي  )  مع نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 *  هااستاننفر از دبيران  14آموزشی با عضويت  یهاگروهدبيرخانه راهبری  46تشكيل 8 -1

 آموزدانش

 سال تحصيلیاز  پيش 44524

 464 *  تدوين و طراحی آموزشی ) توليد طرح درس(  8 -2
 لیتحصي طول سال

 46 *  هارخانهيدبعلمی و آموزشی ساالنه   یهانشستبرگزاری  8 -3

 داخلی یهارساناميپپورتال و ايجاد  یسازفعال نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 هارخانهيدبعلمی و آموزشی ساالنه  یهانشست    -   شدهنيتدو یهادرستعداد طرح     -ر از دبيران  نف 14آموزشی دروس در كشور با عضويت  یهاگروهراهبری  رخانهيدبتعداد  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

  های الگوی تدريس برتربرگزاری جشنواره  - تبادل تجارب و دستاوردها در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 حشر عنوان رديف

 هاآنآموزان در راستای شكوفايی استعدادهای نيازها و عاليق دانش  -های تربيتی متناسب با مصالح جامعهو فرصت آموزشیبخشی در ارائه خدمات تنوع  -46 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 آموزانگويی به نيازهای دانشو تربيتی برای پاسخ یآموزشهای تربيتی در مراكز ايجاد تنوع در فرصت -4/46 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 آموزانسيتی دانشهای فردی و جنعاليق و تفاوت ،متناسب با نيازها  -های متنوع يادگيریامكانات و خلق فرصت وها ظرفيت از برداریهدايت و بهره ،شناسايی در معلمان و مديران توانمندسازی -9 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 نيروی انسانی تأمينو  معلمتيترب زير نظام مربوطه 4

 جوان پژوهاندانشمركز ملی پرورش استعدادهای درخشان و  واحد مسئول در حوزه 3

 و توسعه منابع یزيربرنامهمعاونت  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول بتدايي دوما ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* *        

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 *  دوره دوم متوسطه درخشان استعدادهای مدارس مديران موزشآ 8 -1

 ساعت نفر

 تابستان/شهريور 0920
 40056 *  دوره دوم متوسطه درخشان استعدادهای مدارس معاونان موزشآ 8 -2

 پاييز/آبان 46420 *   درخشان استعدادهای مدارس دبيران موزشآ 8 -3

 اني و...(نيروي انس –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
درخشان/ دبيران:  یبااستعدادهاو نحوه برخورد  هایژگيوهای تخصصی شناخت :آموزشمعاونان ومعاونان و دبيران مدارس استعدادهای درخشان ) مديران   -تخصيص ساعات آموزش ويژه مديران  -

 برای اجرای مطلوب برنامه هااستانوپرورش ها و ادارات كل آموزشمعاونت افزايیهمهماهنگی و  -  ضمن خدمت كتب تكميلی مدارس استعدادهای درخشان( هایآموزش

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
 درخشان استعدادهای مدارسضمن خدمت  هایآموزشتحت پوشش  معاونان تعداد  -2      درخشان استعدادهای مدارسضمن خدمت  هایآموزشتحت پوشش  مديرانتعداد   -4

 درخشان استعدادهای مدارسضمن خدمت  هایآموزشتحت پوشش  اندبيرتعداد   -1

 آموزاندانش شكوفايی استعدادهای  - آموزانگويی به نيازهای دانشهای تربيتی برای پاسخايجاد تنوع در فرصت در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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 ستاد همكاري 
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 وپرورشآموزشعلميه و  هايحوزهستاد همکاري   هايبرنامهعناوين  

 

 (130811عنوان برنامه      )ابالغي بخشنامه  رديف
 سطح اجرا/نفوذ

 مدرسه منطقه استان ستاد

1 
  -یگذاراستيساسب با اقتضائات اجتماعی و فرهنگی جامعه)های علوم انسانی و مدارس علوم و معارف اسالمی متناصالح ضوابط توسعه كمی و ارتقای كيفی مدارس و مجتمع

 (وپرورشآموزشی علميه و هاحوزهی هایهمكاری برای ارتقاء و گسترش زيربرنامهمديريت و 
* * * * 

2 
های علمی)  آموزش و برنامه درسی با استفاده های علميه و انجمنحوزه  -هابا همكاری دانشگاه  -های فرهنگ اسالمی ايرانیانجام مطالعات در زمينه دانش بومی تربيتی مبتنی بر آموزه

 های علميه(از ظرفيت حوزه
* *   

 * * * * آموزش و توانمندسازی و ارتقای منابع انسانی(  -های تربيتی حين آموزش)جذبدر مشاوره هاآنها برای مداخله های آموزشی ويژه معلمان در تمامی دورهتدوين بسته 3

 * *  * (هایهمكارمحلی)پژوهش در حوزه  نهادمردم آموزشیها و ساير مراكز دانشگاه  -های علميهحوزه خانواده با همكاری آموزشیی هادورهاحی و اجرای طر 4

3 

ی تبيين جايگاه نظام تعليم و برا هاآنهای گيری از قابليتهای مجازی برای بهرهمراكز رسانه ملی و استانی ديداری و شنيداری و شبكه  -های مراكز فرهنگی كشورشناسايی كليه ظرفيت

ی دينی دانش آموزان با استفاده از ظرفيت باورهاساز) امور تربيتی و تبليغ و تعميق اين نهاد سرنوشت كنندهفيتضعهای تربيت رسمى عمومى و جلوگيری از نشر مطالب و برنامه

 های علميه(حوزه
* * * * 
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 امه تفصيلي  چارچوب / شناسن

 شرح عنوان رديف

 افزايش كيفيت و كارآمدی علوم انسانی در نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی مبتنی بر مبنای دينی در چارچوب نظام معيار اسالمی، ارتقاء جايگاه  ،اصالح محتوا  -45 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 ی آموزشی تربيتی خاص علوم انسانی در سراسر كشورهامجموعهويت مدارس و گسترش و تق -6/45 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3
ی زيربرنامهمديريت و   -یگذاراستيسهای علوم انسانی و مدارس علوم و معارف اسالمی متناسب با اقتضائات اجتماعی و فرهنگی جامعه)اصالح ضوابط توسعه كمی و ارتقای كيفی مدارس و مجتمع -4

 (وپرورشآموزشی علميه و هاحوزهی هایهمكاربرای ارتقاء و گسترش 

 مديريت و راهبری تربيتی زير نظام مربوطه 4

 وپرورشهای علميه و آموزشستاد همكاری حوزه واحد مسئول در حوزه 3

 مدرسه عالی شهيد مطهری  -سازمان تبليغات اسالمی   - مايصداوس -حوزه علميه    -جوان   پژوهاندانشپرورش استعدادهای درخشان و مركز ملی   -دبيرخانه شورای عالی و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *    * *  

8 

 كد

 عاليتف

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 ستانتاب -بهار 61 مدرسه   ی علميههاحوزهی وابسته به ردولتيغهمكاری در ايجاد و توسعه مدارس  8 -1

 تابستان -بهار 12 مدرسه   ی علميههاحوزههمكاری در ايجاد و توسعه مدارس علوم و معارف اسالمی  وابسته به  8 -2

 تابستان -بهار 454 مدرسه   ی علميههاحوزههمكاری در ايجاد و توسعه مدارس خريد خدمت وابسته به  8 -3

 طول سال 4 برنامه   وپرورش های علميه و آموزشنونی استفاده بهينه و هدفمند از ظرفيت حوزههای حقوقی و قاهمكاری در ايجاد زيرساخت 8 -4

 طول سال 4 برنامه   ريزی درسی  پژوهش و برنامه  -وپرورش در امر تبليغكارگيری روحانيون شاغل در آموزشتوانمندسازی و به  -دهیسازماناصالح فرايند شناسايی  8 -3

 طول سال 4 برنامه   وپرورشی در بازنگری و اصالح قوانين و مقررات جذب منابع انسانی جهت جذب طالب علوم دينی در آموزشهمكار 8 -6

 طول سال 4 برنامه   های گروه علوم انسانی اسالمیايجاد شرايط الزم برای طالب مستعد علوم دينی جهت شركت در رشته 8 -7

 طول سال 021 كميته   و مناطق هااستانهای همكاری در ها و بهسازی عملكرد كميتهنظارت و ارزيابی فعاليت  -منابع تأمين  -ساماندهی 8 -8

2- 8 
های تحصيالت تكميلی با وپرورش در دورههای وابسته به آموزشهمكاری در توسعه و تقويت رشته مشاوره با رويكرد دينی در دانشگاه

 يههای علماستفاده از ظرفيت حوزه
 طول سال 4 برنامه  
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 نامه اجرايیتدوين و ابالغ شيوه -آموختگان حوزوی نيروی انسانی از  دانش تأمين -نامه اجرايی تدوين و ابالغ شيوه  -آموختگان حوزوی نيروی انسانی از  دانش تأمين  -تصويب در شورای عالی آ.پ  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 بررسی و تحليل نتايج   -اخذ گزارش   -بازديد و نظارت   -ها و ابزارهای نظارت و ارزيابی تدوين فرم ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 های آموزشی تربيتی خاص علوم انسانیگسترش و تقويت مدارس و مجموعه در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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 امه تفصيلي  چارچوب / شناسن

 شرح عنوان رديف

 ی و مستندسازی تجربيات بومی تربيتیپردازهينظر ،توسعه ظرفيت پژوهش و نوآوری -21 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
های جديد و نوآوری در مدارس و نظام تعليم و تربيت رسمی زمينه كاربست يافتهو فراهم آوردن  های تعليم و تربيتپردازی در علوم تربيتی و روشهای نظريهحمايت مادی و معنوی از كرسی  -1/21

 ها و مراكز علمی و پژوهشیدانشگاه های علميهعمومی با همكاری حوزه

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3
های علمی)  آموزش و برنامه درسی با استفاده از ظرفيت های علميه و انجمنحوزه،هابا همكاری دانشگاه ،ايرانی -ی فرهنگ اسالمیهاانجام مطالعات در زمينه دانش بومی تربيتی مبتنی بر آموزه -2

 های علميه(حوزه

 پژوهش و ارزشيابی زير نظام مربوطه 4

 وپرورشهای علميه و آموزشستاد همكاری حوزه واحد مسئول در حوزه 3

 پژوهشگاه -ريزی نيروی انسانی/ دانشگاه فرهنگيان/ دانشگاه شهيد رجايیمعاونت پرورشی و فرهنگی مركز برنامه همکارو واحدهاي  هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* *        

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 4 برنامه   های درسی و تربيتی مدارس با نظام معيار اسالمیكتب درسی و نقد و بررسی و مطابقت برنامه فيتألهمكاری در  8 -1

2- 8 
و تقويت  اثربخش هایآموزشو بهسازی منابع انسانی با رويكرد  معلمتيتربی درسی هابرنامههمكاری در بازنگری و اصالح 

 تعليم و تربيت گانهششی هاساحتی معلمان در ابعاد هایستگيشا
 طول سال 4 برنامه  

3- 8 
ی اجرا درريزی درسی و همكاری ی برنامههاگروهی علميه در هاحوزهاز مركز مديريت حوزوی به نمايندگی  نظرانصاحبعضويت 

 راهنمای حوزه يادگيری 44برنامه درسی ملی و 
 طول سال 44 گروه -نفر  

 ی انسانیهاتيظرفشناسايی   -شناسايی موضوعات علمی  -تدوين ساختار   نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 اخذ گزارش از اقدام و ميزان تحقق اهداف برنامه  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 های علميههای جديد و نوآوری در مدارس و نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی با همكاری حوزهزمينه كاربست يافتهفراهم آوردن  در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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 ناسنامه تفصيلي  چارچوب / ش

 شرح عنوان رديف

 هاها و روشازنگری و بازمهندسی ساختارها و رويهب  -24 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 هاى تحصيلىپايه در تمامی مشاوران متخصص برای ايفای وظايف تخصصی ريكارگو بهزمينه  نيدر انقش معلمان  شيو افزای اسالمی بر مبانتربيتی مبتنی  و مشاورهاستقرار نظام راهنمايی   -1/24 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 سانی(آموزش و توانمندسازی و ارتقای منابع ان  -های تربيتی حين آموزش)جذبدر مشاوره هاآنها برای مداخله های آموزشی ويژه معلمان در تمامی دورهتدوين بسته -1 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 مديريت و راهبری تربيتی زير نظام مربوطه 4

 وپرورشهای علميه و آموزشستاد همكاری حوزه واحد مسئول در حوزه 3

 ی اطالعاتآورفنريزی منابع انسانی و مركز برنامه  -معاونين آموزشی و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * * * * * * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 تابستان -بهار 1444 طلبه *  آموزشیهجرت و روحانيون مستقر و...( در قالب خريد خدمات   -جذب طالب )سفيران هدايت 8 -1

 تابستان -بهار 2444 لبهط *  ی  و مناطق محرومروزشبانهعمومی در امور تربيتی و آموزشی مدارس با اولويت مدارس  فهيوظنظامكارگيری طالب در قالب آموزش و به  -هماهنگی جذب 8 -2

 طول سال 1044 طلبه   ی  ضمن خدمتهادورهوپرورش در قالب های تربيت و توانمندسازی روحانيون رسمی شاغل در آموزشتوسعه برنامه 8 -3

 طول سال 46 كانون    شاغل ونيروحان كانون جاديا 8 -4

 طول سال 64 استاد   انيفرهنگ دانشگاه یعلم یهائتيه در هيعلم یهاحوزه دياساتو  نظرصاحبو جذب روحانيون  يیشناسا 8 -3

6- 8 
ی و شيآزاداندی هایكرسی علمی و هاشيهما  -ی تخصصی هانشستی همكاری با برگزاری هاتهيكمكارشناسان و اعضای   -توانمندسازی مديران و معلمان

 ضمن خدمت هایآموزشی در قالب پردازهينظر
 ل سالطو 0444 نفر  

 طول سال 14444 نفر/دوره   تبليغی و فرهنگی در مدارس  -های تربيتی آموختگان حوزوی مجری طرحروحانيون مستقر و دانش  -آموزش و تربيت مبلغان 8 -7

 طول سال 24444 مدرسه   حجاب و عفاف ژهيوبه سبک زندگی اسالمی برای ايجادرفتار پايداروالتزام عملی به آموزاندانشی اولياسازنهينهادتوانمندسازی و-آموزش 8 -8

 انسانی یهاتيظرفشناسايی   -شناسايی موضوعات علمی  -تدوين ساختار   نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 اخذ گزارش از اقدام و ميزان تحقق اهداف برنامه  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 ی اسالمیبر مبانتربيتی مبتنی  و مشاورهاستقرار نظام راهنمايی  در تحقق راهکار سند تحول نامه بر مؤثرنتايج كليدي و  11
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 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 رسمی عمومی های نظام تعليم و تربيتو ظرفيت هاتيباقابلعفاف و حجاب متناسب   -ترويج و تعميق فرهنگ حيا   -1 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 آموزانعفاف و پوشش دانش  -تعميق و اشاعه حيا   -ها در حفظ خانواده اثربخشجلب مشاركت سازنده و   -1/1 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 (هایهمكارمحلی)پژوهش در حوزه  نهادمردم آموزشیها و ساير مراكز دانشگاه  -های علميهحوزه خانواده با همكاری آموزشیی هادورهطراحی و اجرای   -1 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 مديريت و راهبری تربيتی زير نظام مربوطه 4

 وپرورشهای علميه و آموزشستاد همكاری حوزه واحد مسئول در حوزه 3

 دفتر انجمن اولياء و مربيان و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ نطقهم استان ستاد

* *     * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( عملکردسنجه  اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 4 مركز   وپرورشی حوزه و آموزشهایهمكارتأسيس مركز پژوهشی تعليم و تربيت ويژه  8 -1

2- 8 
ی از ظرفيت مندبهرهی سند تحول  با هانظاموپرورش و زير ی آموزشهاتياولوی كاربردی در چارچوب نيازها و هاپژوهشانجام 

 های علميهحوزه
 طول سال 44 پژوهش  

 طول سال 44 بسته   زاپذير و آسيبهای آسيبو فرهنگی برای خانواده آموزشیهای حمايتی همكاری در تهيه بسته 8 -3

 طول سال 24 بسته   های زندگی و سبک زندگی اسالمیبرای تقويت آموزش مهارت  -ی فرهنگی هابسته ديدر تولهمكاری  8 -4

 طول سال 4 مطالعه   های دينیتدوين چارچوب ادراكی مناسب برای فهم و قرائت يكسان از عفاف و حجاب از منظر آموزه و هيدر تههمكاری  8 -3

 طول سال 4 مطالعه   بدنی و اجتماعیتربيت  -قرآنی هایآموزشبر  ديتأكهای تربيتی منعطف و سيار با همكاری در طراحی الگوی برنامه 8 -6

 طول سال 4 مطالعه   های فرهنگ اسالمی ايرانمطالعات در زمينه دانش بومی تربيتی مبتنی بر آموزه همكاری انجام 8 -7

 طول سال 4 مطالعه   معلمان ژهيوبه  -ای منابع انسانیهای حرفههمكاری در طراحی و استقرار نظام جامع و يكپارچه و الگوی نيازسنجی مستمر شايستگی 8 -8

 طول سال 44 بسته   در مشاورهای تربيتی حين آموزش هاآنها برای مداخله ويژه معلمان در تمامی دوره آموزشیهای وين بستههمكاری در تد 8 -2

 طول سال 45444 مدرسه *  آموزان شناسايی و معرفی فضاهای مجازی ايمن و پاك در حوزه تعليم و تربيت دينی  به دانش 8 -10
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 طول سال 2 مطالعه   ایهای يادگيری مديريت خانواده در دوره متوسطه نظری و فنی و حرفهلعات الزم و توليد بستههمكاری در انجام مطا 8 -11

 طول سال 2 برنامه   های ملی و محلیهای رسانهی سازوكارهای توليد و ساخت برنامهدر طراحهمكاری  8 -12

 طول سال 14 نامهانيپا   ی پژوهشی و مرتبط با تعليم و تربيت رسمی عمومیهاتياولوهای علميه در راستای حوزه 1و  1ی طالب سطح هانامهانيپاحمايت از  8 -13

 طول سال 46 مطالعه   اسالمی و معارفتوليد محتوا و منابع فرا درسی در حوزه علوم  8 -14

13- 8 
ی علميه و هامراكز حوزهو تربيتی بين  آموزشیشترك طراحی الگوی توسعه تعامالت علمی پژوهشی و مبادله توافقنامه همكاری م

 وپرورشآموزش
 طول سال 4 بررسی  

 طول سال 0 كرسی   وپرورشهای علميه و آموزشاز ظرفيت مشترك حوزه با استفادهی تعليم و تربيت هایكرسايجاد  8 -16

 طول سال 5 كرسی   كرسی فقه تعليم و تربيت 8 -17

 طول سال 4 كرسی   تعليم و تربيتكرسی فلسفه  8 -18

 طول سال 4 كرسی   ی تعليم و تربيتپردازهينظركرسی  8 -12

 طول سال 44 ئتيه   هااستاندر ستاد و واحدهای پژوهشی  ورزشهياندی هائتيهايجاد  8 -20

  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 م كمی هر فعاليتارقا ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 آموزانعفاف و پوشش دانش  -تعميق و اشاعه حيا   -حفظ  در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1
عنوان نهاد مولد اجتماعی در سطح محلی و ملی به  -فرهنگی  -های دينیآموزان در رشد و تعالی كشور در عرصهعلمان و دانشافزايش مشاركت نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی و مدرسه و م  -0

 اجتماعی و معنوی  -فرهنگی  -سرمايه انسانی

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
رسانه ملی ه برای تبيين جايگاه نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی در توليد سرمايه اجتماعی و فرهنگی و جلوگيری  ژهيوه به هاتعامل اثربخش با مراكز فرهنگی و اجتماعی و استفاده از ظرفيت رسانه  - 9/0

 انگاری نقش آن در سرنوشت آينده كشور از منظر معارف اسالمیاز كوچک

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3
ی تبيين جايگاه نظام تعليم و تربيت رسمى برا هاآنهای گيری از قابليتهای مجازی برای بهرهمراكز رسانه ملی و استانی ديداری و شنيداری و شبكه  -ز فرهنگی كشورهای مراكشناسايی كليه ظرفيت -5

 های علميه(ی دينی دانش آموزان با استفاده از ظرفيت حوزهاورهابساز) امور تربيتی و تبليغ و تعميق اين نهاد سرنوشت كنندهفيتضعهای عمومى و جلوگيری از نشر مطالب و برنامه

 مديريت و راهبری تربيتی زير نظام مربوطه 4

 وپرورشهای علميه و آموزشستاد همكاری حوزه واحد مسئول در حوزه 3

 ريزی آموزشیسازمان پژوهش و برنامه  -بدنی و سالمتمعاونت تربيت  -آموزشیمعاونين   -ريزی منابع انسانی و فناوری اطالعاتمهمركز برنا  -فرهنگیوپرورشیمعاونت  -دفتر انجمن اولياء و مربيان و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * * * * * * * * 

8 

 دك

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 
ها و در مدارس با همكاری دستگاه باتجربه مند و اثربخش روحانيون توانمند و مبلغان مذهبیايجاد سازوكارهای الزم برای حضور نظام

 ربطذیمراكز 
 بهار 4 روحانی  

2- 8 
ی هامناسبت  -آموزی ی دينی دانشهاگفتمان  -)جلسات تخصصی در مدارسهای علميه مبلغان و محققان باتجربه حوزه و اعزامجذب 

 آموزی(    ی دانشهائتيهو  برنامهفوقی هافعاليتجهادی و   -اردوهای تربيتی  -دينی و ملی 
 طول سال 14444 روحانی * 

3- 8 
ی روستايی و روزشبانهمدارس   -طرح روشنا   -های علميه با اولويت ) طرح امين و استقرار روحانی در مدارس توسط حوزه تأمين

 دانشجويان دانشگاه فرهنگيان و ...  ( و خوابگاه« سفيران آسمانی»عشايری 
 ول سالط 1544 روحانی * 

 طول سال 6444 روحانی   تربيت و اعزام روحانيون برای اقامه نماز جماعت در مدارس  -تأمين  8 -4

 طول سال 444 مدرسه   ( نيالمتحبلی واحدها) سيتأسهای علميه با ايجاد زمينه تحصيل فرهنگيان در حوزه 8 -3
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6- 8 

فرهنگی و اجتماعی   -آموزشیضای مدرسه در ساعات غيررسمی برای ارائه خدمات ايجاد هماهنگی و سازوكار مناسب برای استفاده از ف

 بر اساسآموزان و مردم محله و در ساعات رسمی به دانش آموزان همان مدرسه تعاليم اسالمی  به ساير دانش بر اساساز سوی روحانيون 

 برنامه ويژه مدرسه )بوم(

 طول سال 5144 مدرسه * 

 طول سال 4644 جذب   های علوم انسانی و مدارس علوم و معارف اسالمیو ايجاد  تسهيالت برای جذب استعدادهای برتر به رشتهريزی برنامه 8 -7

 طول سال 144444 آموزدانش *  های علميه در راستای ترويج سبک زندگی اسالمیآموزان با علما و فضالی حوزهريزی و هماهنگی ديدار دانشبرنامه 8 -8

 طول سال 144444 آموزدانش *  های علميهحوزه آموزشیو مستعد از مدارس علميه و آشنايی با نظام  مندعالقهآموزان استمرار برنامه بازديد دانش 8 -2

 طول سال 24444 مدرسه *  همكاری در اجرای طرح پيوند مدرسه و مسجد 8 -10

 طول سال 4444 مدرسه *  ربطذیی هاسازمانه از ظرفيت ی قرآنی با استفادهابرنامهتوسعه و تقويت   8 -11

 طول سال 14444 روحانی   و جامعه ما مصال  - در مساجدوپرورش توسط روحانيون ارتقای نقش و جايگاه معلم و آموزش 8 -12

 ی انسانیهاتيظرفايی شناس  -شناسايی موضوعات علمی  -تدوين ساختار   نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 اخذ گزارش از اقدام و ميزان تحقق اهداف برنامه  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 تماعی و فرهنگیتعامل اثربخش با مراكز فرهنگی و اجتماعی برای تبيين جايگاه نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی در توليد سرمايه اج در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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 داره كلا

 انجمن اوليا و مربيان  
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 اداره كل انجمن اوليا و مربيان هايبرنامهعناوين   

 

 (130811عنوان برنامه      )ابالغي بخشنامه  رديف
 سطح اجرا/نفوذ

 مدرسه منطقه استان ستاد

1 
های مدرسه و واگذاری بخشی از فعاليت هاآنعنوان ركن سهيم و مؤثر با رويكرد مشاركت حداكثری قش خانواده بهبازنگری در قوانين و مقررات نظام آموزشی و مدارس در ارتقای ن

 هابه خانواده
* * * * 

 * * * * پرورشی  -های آموزشیبرنامه برای مشاركت در طراحی و اجرای"والدين هميار مدارس"های داوطلب تشكيل گروه 2

3 
ريزی برنامه  -برای تأثيرگذاری مستقيم و اثربخش در فرايند مديريت شدن آن به يک تشكل غيردولتیو ستاد و تبديل هااستان  -در سطوح مناطق ن اوليا و مربياناصالح ساختار انجم

    * ارزشيابی و نظارت درون مدرسه تا پايان سال دوم برنامه ششم توسعه،و تربيتی آموزشی

 * * *  محلی نهادمردم آموزشیو ساير مراكز  هادانشگاه  -های علميهحوزه خانواده با همكاری آموزشی هایطراحی و اجرای دوره 4

 * * * * ايجاد شبكه جامع آموزش خانواده در بستر فناوری اطالعات و رسانه با محوريت انجمن اوليا و مربيان 3

 * * * * ز ورود كودك به دبستان با محوريت مدارساندازی مراكز يادگيری محلی برای آموزش خانواده پيش اراه 6

 * * *  هاای و توانمندسازی خانواده در مواجهه هوشمندانه با رسانهخودآموز( برای ارتقای سواد رسانه  -خود محتوا  -خود گامهای آموزش خانواده )تدوين پودمان 7

 * * *  يما با همكاری انجمن اوليا و مربيانصداوسط و تربيتی خاص خانواده توس آموزشیهای توليد و پخش برنامه 8

  * *  كودكان كار  و زنان سرپرست خانوار فرزندان طالق    -بد سرپرستهای  ويژه خانواده آموزشیهای طراحی برنامه 2

 * *   هارسانهتربيتی والدين با استفاده از ظرفيت های شايستگی بر سنجشها پيش از ورود كودك به مدرسه مبتنی الزامی خانواده آموزشیهای تدوين دوره 10

11 
بهسازی   -های خانوادهها و مهارتتعيين سطح توانايی  -)نيازسنجی جامع توسعه و ارتقای كيفيت خدمات مراكز راهنمايی و مشاوره خانواده با مشاركت نهادهای تخصصی كشور

  * * * زا(پذير و آسيبهای آسيبخدمات مشاوره در خانواده
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 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 های خانواده در ايفای نقش تربيتی متناسب با اقتضائات جامعه اسالمیها و مهارتتقويت بنيان خانواده و كمک به افزايش سطح توانايی  -1 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 آموزانهای پايه دانشها و تحقق شايستگیبرای تقويت فرهنگ تربيتی خانواده آموزشیامه جامع مشاركت خانواده و نهادهای تربيتی و ه تدوين برن1/1 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 هاهای مدرسه به خانوادهو واگذاری بخشی از فعاليت هاآنو مؤثر با رويكرد مشاركت حداكثری  عنوان ركن سهيمبازنگری در قوانين و مقررات نظام آموزشی و مدارس در ارتقای نقش خانواده به  -4 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 تربيتیراهبری و مديريت  زير نظام مربوطه 4

 مربيان و دفتر انجمن اوليا واحد مسئول در حوزه 3

 و توسعه منابع یزيربرنامهمعاونت   - آموزشیمعاونين  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * * * * * * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي اه()فصل /م

 مهر 444 مدرسهدرصد   * در مدارس سراسر كشور انيو مرب برگزاری انتخابات انجمن اوليا  8 -1

 شهريور 444 مدرسهدرصد   * مدارس و توزيع در مدارس سراسر كشور اوليا و مربيانتدوين راهنمای فعاليت انجمن  8 -2

 بهار 444 مدرسهدرصد   * مدارس  انيو مرباوليا  یهاانجمنابی از عملكرد ارزي 8 -3

 مهر 44 مدرسهدرصد  *  مدارس اوليا و مربيانبرگزاری انتخابات الكترونيک انجمن  منظوربه یزيربرنامه 8 -4

 پاييز 444 انجمن یدرصد شورا  * كشور یهااستانتشكيل و فعاليت شوراهای انجمن اولياومربيان مناطق و  8 -3

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
متناظر  یهایكارشناسادارات كل و  اوليا و مربيانهمكاری ادارات انجمن   -همكاری مركز نيروی انسانی و فناوری اطالعات   -مدارس  اوليا و مربيانتشكيل انجمن  نامهنييآ  -اجرايی مدارس  نامهنييآ

 كارشناسان انجمن و مديران مدارس  - اوليا و مربيانگردهمايی توجيهی برای روسای ادارات انجمن   -همكاری مديران مدارس   -مناطق تابعه  وپرورشآموزشرات در ادا

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
مشاركت   -مندرج در راهنمای فعاليت  یهاشاخصمدارس بر اساس  یهاانجمنتقدير از ده درصد از   - توزيع راهنمای فعاليت در مدارس كشور  -برگزاری انتخابات در مدارس واجد شرايط هر استان 

 نظارت بر تشكيل جلسات شوراهای انجمن اولياومربيان  -انجام بازديد   - اوليا و مربياناز طريق سامانه انجمن  یريگگزارش  -مدارس در انتخابات الكترونيک 

 آموزانهای پايه دانشتحقق شايستگی  - هابرای تقويت فرهنگ تربيتی خانواده آموزشیمشاركت خانواده و نهادهای تربيتی و  در تحقق راهکار سند تحول برنامه  ثرمؤنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 های خانواده در ايفای نقش تربيتی متناسب با اقتضائات جامعه اسالمیها و مهارتزايش سطح توانايیتقويت بنيان خانواده و كمک به اف  -1 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 های تربيتی خانواده و مدرسهزا برای همسوسازی اهداف و روشپذير و آسيبهای آسيبخانوادهای به ارائه خدمات مشاوره  -اثربخش آموزشیهای برگزاری دوره  -و تربيتی مدرسه آموزشیهای ها در فعاليته افزايش ميزان مشاركت خانواده1/1 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 پرورشی  -های آموزشیبرنامه برای مشاركت در طراحی و اجرای"والدين هميار مدارس"های داوطلب تشكيل گروه  -2 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 تربيتیهبری و مديريت را زير نظام مربوطه 4

 اوليا و مربياندفتر انجمن  واحد مسئول در حوزه 3

 اداره كل ارزيابی عملكرد و پاسخگويی به شكايات  -استثنايی  وپرورشآموزشسازمان   - آموزشیمعاونين  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * * * * * * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 مهر 44 درصد مدرسه *  ( مدرسه كانون تربيتي محله /  ) بسته تحولي درصد از مدارس هر استان 44مدرسه محله محور و اجرا در  ارائه طرح 8 -1

 مهر 04 درصد مدرسه  * سند تحول بنيادين گانهشش یهاساحتتخصصی و مهارتی والدين بر اساس  یهاكارگروهتشكيل  8 -2

 مهر 14 درصد مدرسه *  اوليا در مدارساتاق گفتگوی  یاندازراه 8 -3

 پاييز 14 درصد مدرسه  * مدارس اوليا و مربيانانجمن  یهاینوآورجشنواره تجارب و  8 -4

 طول سال   4 ايجاد سامانه  * دانش آموزان با مشاركت والدين)ايجاد سامانه( ونقلحملبه  یبخشتيفيكساماندهی و  8 -3

 زمستان 4 كنگره *  عالی ( در شورای اوليا و مربيان)در صورت تصويب اساسنامه انجمن  يا و مربياناولبرگزاری كنگره  8 -6

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
امالك و حمايت   -همكاری دفتر حقوقی   -همكاری مركز حراست -همكاری مركز نيروی انسانی و فناوری اطالعات   -شكيل اتاق گفتگوی اوليات نامهبخش  -دولت و دستورالعمل اجرايی آن  ئتيهمصوب  ونقلحملاجرايی  نامهنييآ -تعامل با وزارتين كشور و راه و شهرسازی 

 كارشناسان انجمن و مديران مدارس  - اوليا و مربيانگردهمايی توجيهی برای روسای ادارات انجمن   -همكاری مديران مدارس   -مناطق تابعه  وپرورشآموزشمتناظر در ادارات  یهایكارشناسادارات كل و  اوليا و مربيانقضايی همكاری ادارات انجمن 

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
اوليا مستقر در ادارات انجمن  داورانئتيهبررسی آثار برگزيده جشنواره توسط   -و مناطق تابعه  هااستان 40ماده  یهاكارگروهملكرد بررسی و تحليل گزارش ع  - اوليا و مربياناز طريق سامانه انجمن  هاانجمنبررسی عملكرد و فعاليت   -برتر كشوری  یهاانجمندريافت نتايج ارزيابی 

 بررسی گزارش تشكيل اتاق گفتگوی اوليا و نحوه فعاليت والدين  -و مربيان

 های تربيتی خانواده و مدرسههمسوسازی اهداف و روش   - و تربيتی مدرسه آموزشیهای ها در فعاليتزان مشاركت خانوادهافزايش مي در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 ده در ايفای نقش تربيتی متناسب با اقتضائات جامعه اسالمیهای خانواها و مهارتتقويت بنيان خانواده و كمک به افزايش سطح توانايی  -1 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 آموزانهای پايه دانشها و تحقق شايستگیبرای تقويت فرهنگ تربيتی خانواده آموزشیه تدوين برنامه جامع مشاركت خانواده و نهادهای تربيتی و 1/1 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 (130811مه )ششم توسعه ابالغي بخشنا برنامه  3
و  آموزشیريزی برنامه ،برای تأثيرگذاری مستقيم و اثربخش در فرايند مديريت شدن آن به يک تشكل غيردولتیو ستاد و تبديل هااستان  -در سطوح مناطق اصالح ساختار انجمن اوليا و مربيان  -1

 هارزشيابی و نظارت درون مدرسه تا پايان سال دوم برنامه ششم توسع ،تربيتی

 تربيتیراهبری و مديريت  زير نظام مربوطه 4

 اوليا و مربياندفتر انجمن  واحد مسئول در حوزه 3

  آموزشی یزيربرنامهسازمان پژوهش و   -پرورشی و فرهنگی   - آموزشیمعاونين   -و توسعه منابع  یزيربرنامهمعاونت   - وپرورشآموزش یعال یشورا و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي زاميال )فصل /ماه(

 تابستان  4 اساسنامه  * وپرورشآموزش یعال یشورادر  اوليا و مربيانتصويب اساسنامه انجمن  8 -1

 تابستان  4 چارت تشكيالت  * بر اساس مصوبه شورای عالی اداری اوليا و مربيانطراحی و تصويب ساختار اداری و تشكيالت انجمن  8 -2

 زمستان  4 سند  * تربيتی والدين یهاتيمسئولتدوين منشور حقوق و  8 -3

 زمستان  4 نامهنييآ  * مناطق و مدارس  -در سطوح استان  اوليا و مربيان یهاانجمناجرايی تشكيل  نامهنييآبازنگری  8 -4

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
سازمان   -امالك و حمايت قضايی   -دفتر حقوقی   - وپرورشآموزش پژوهشگاه  -ابتدايی و متوسطه  آموزشمعاونين   -و توسعه منابع  یزيربرنامهمعاون   - وپرورشآموزش یعال یشوراهمكاری 

 كشور یهااستان اوليا و مربيانشوراهای انجمن   - هااستان پرورشادارات كل آموزش و  اوليا و مربيانادارات انجمن   - التيو تشكاداره كل امور اداری   -درسی  یزيربرنامهپژوهش و 

  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 زانآموهای پايه دانشتحقق شايستگی  -ها برای تقويت فرهنگ تربيتی خانواده آموزشیمشاركت خانواده و نهادهای تربيتی و  در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 های نظام تعليم و تربيت رسمی عمومیو ظرفيت هاتيباقابلعفاف و حجاب متناسب ،ترويج و تعميق فرهنگ حيا  -1 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 آموزانعفاف و پوشش دانش ،تعميق و اشاعه حيا  -حفظ ها دره جلب مشاركت سازنده و اثربخش خانواده1/1 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 محلی نهادمردم آموزشیو ساير مراكز  هادانشگاه  -های علميهحوزه خانواده با همكاری آموزشیهای طراحی و اجرای دوره  -1 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 تربيتیراهبری و مديريت  زير نظام مربوطه 4

 اوليا و مربياندفتر انجمن  احد مسئول در حوزهو 3

 منابع انسانی و فناوری اطالعات  اداره  -فرهنگيان دانشگاه -و سالمت یبدنتيترب معاونت   -استثنايی پ.آ  -پ .آ علميه هایحوزه همكاری ستاد و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

 * * * * * * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 آذر 11104 نفر ساعت *  آموزشی برای مدرسان دورهبرگزاری  8 -1

 آخر آذر 4 بخشنامه *  آموزشی مدرسان دوره بخشنامهدستورالعمل و ابالغ تدوين و  8 -2

 آخر بهمن 144444 نفر ساعت *  گيری و نظارتگزارش  -های آموزشیبرگزاری دوره 8 -3

 ساني و...(نيروي ان –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
اجرای  -منابع انسانی و فناوری اطالعات استان و ستاد همكاری حوزه و آموزش و پرورش ادارههمكاری   -نيروی انسانی: آموزش مدرسان آموزش خانواده -مستندسازی استان  تهيكمهمكاری  حقوقی:

 (49/1/90مورخ  11104 شمارهنامه های الزامی آموزش خانواده )بخشنظام جديد دوره

 بازديد و بازرسی ميدانی از سطح ستاد تا منطقه -های انجمن اوليا و مربيان های مندرج در دفتر فعاليتفرم - نفر ساعت ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 ها وادهمشاركت خانبا  آموزان عفاف و پوشش دانش  -تعميق و اشاعه حيا در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11

 

 



                             

 

332 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 های خانواده در ايفای نقش تربيتی متناسب با اقتضائات جامعه اسالمیها و مهارتتقويت بنيان خانواده و كمک به افزايش سطح توانايی  -1 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 ارتقاء مديريت خانواده در استفاده مناسب از ابزار رسانه در محيط خانواده همسو با اهداف نظام تعليم و تربيت رسمی عمومیه آموزش و 4/1 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 ايجاد شبكه جامع آموزش خانواده در بستر فناوری اطالعات و رسانه با محوريت انجمن اوليا و مربيان  -5 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 تربيتیراهبری و مديريت  زير نظام مربوطه 4

 اوليا و مربياندفتر انجمن  واحد مسئول در حوزه 3

 و توسعه منابع یزيربرنامهمعاونت   -  آموزشیريزی برنامه پژوهش وسازمان   -و روابط عمومی  یرساناطالعمركز  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يستاندبشيپ منطقه استان ستاد

* * * * * * * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 آبان  4 سامانه  * عنوان زيرساخت الزمآموزش خانواده به سامانهايجاد  8 -1

 آذر 4 بخشنامه  * آموزش خانواده سامانه بخشنامهرسانی و تدوين و ابالغ اطالع 8 -2

19460429 تعداد اعضای شبكه  *  آموزانتشكيل بانک اطالعات تلفن همراه يكی از والدين دانش 8 -3  بهمن  

 اسفند 4 اپليكيشن  * های هوشمند والدينتهيه و توليد اپليكيشن قابل كاربری بر روی گوشی 8 -4

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
ريزی و  همكاری مركز برنامه  -ريزی منابع انسانی و فناوری اطالعاتآموزان از طريق مركز برنامهدانشحقوقی: صدور مجوز الزم  از سوی حراست جهت دسترسی انجمن اولياومربيان مركزی و استانی به اطالعات تلفنی والدين 

 و مركز نيروی انسانی و فناوری و همكاران حراست تا صفنيروی انسانی: همكاران انجمن اوليا و مربيان از سطح ستاد  -های الزمنامهمستندسازی جهت تأييد و ابالغ بخش تهيكمهمكاری اعضای   -فناوری اطالعات 

 تعداد كاربران اپليكيشن  - تعداد اعضای شبكه ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 آموزش و ارتقاء مديريت خانواده در استفاده مناسب از ابزار رسانه در محيط خانواده همسو در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11

 

 



                             

 

360 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 نامه تفصيلي  چارچوب / شناس

 شرح عنوان رديف

 های خانواده در ايفای نقش تربيتی متناسب با اقتضائات جامعه اسالمیها و مهارتتقويت بنيان خانواده و كمک به افزايش سطح توانايی  -1 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
 باهم هاآننيازهای ورود كودك به مدرسه و ايجاد سازوكارهای الزم برای هماهنگی و همسويی پيش تأمينها و خانواده در رسانه،برای تبيين نقش مدرسه وزشیآمهای ه تدوين اصول راهنما و پودمان2/1

 و با اهداف نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی

 محلی برای آموزش خانواده پيش از ورود كودك به دبستان با محوريت مدارس اندازی مراكز يادگيریراه  -6 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 تربيتیراهبری و مديريت  زير نظام مربوطه 4

 اوليا و مربياندفتر انجمن  واحد مسئول در حوزه 3

 شورای عالی  -دفتر حقوقی و حمايت قضايی از كاركنان  -نيروی انسانی و فناوری اطالعات  -یادآموزسازمان نهضت سو  -انجمن علمی كودكان پيش از دبستان -ابتدايی معاونت آموزش و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * * * *     

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكيل برنامه  با ي  ذهاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 دی  12 مركز جديد  * يادگيری محلی برای آموزش خانواده توسعه كمی و كيفی مراكز 8 -1

 اسفند 4 گزارش  * ادگيری محلی برای آموزش خانوادهي مراكز نظارت و بازرسی  -گزارش 8 -2

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

ان آموزش خانواده مدرس - شورای عالی و دفتر وزارتی  -دفتر حقوقی و حمايت قضايی از كاركنان  -نيروی انسانی و فناوری اطالعات توسعه  -ريزیمركز برنامه  -همكاری الزم توسط معاونت ابتدايی

دفتر حقوقی و حمايت قضايی از   -نيروی انسانی و فناوری اطالعات توسعه  -ريزیمركز برنامه  -معاونت ابتدايی  -انجمن اوليا و مربيان ادارهاندازی مراكز نيز همكاران عنوان مدرس مراكز و برای راهبه

 ها و  دفاتر( اين معاونت منطقه ی تاسطوح ستاد همهشورای عالی و دفتر وزارتی )در   -كاركنان

 های واصلهنظارت ميدانی و گزارش - يادگيری محلی برای آموزش خانواده پيش از ورود كودك به دبستانتوسعه كمی و كيفی مراكز  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 واده با اهداف نظام تعليم و تربيت رسمی عمومیهماهنگی و همسويی خان در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11

 

 



                             

 

361 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 های خانواده در ايفای نقش تربيتی متناسب با اقتضائات جامعه اسالمیها و مهارتتقويت بنيان خانواده و كمک به افزايش سطح توانايی  -1 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 ه آموزش و ارتقاء مديريت خانواده در استفاده مناسب از ابزار رسانه در محيط خانواده همسو با اهداف نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی4/1 متن  راهکار سند تحول شماره و 2

 هاای و توانمندسازی خانواده در مواجهه هوشمندانه با رسانهموز( برای ارتقای سواد رسانهخودآ  -خود محتوا  -خود گامهای آموزش خانواده )تدوين پودمان  -0 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 تربيتیراهبری و مديريت  زير نظام مربوطه 4

 اوليا و مربياندفتر انجمن  واحد مسئول در حوزه 3

 بهزيستی  -وزارت كشور  -زنان و خانواده نهاد رياست جمهوری  -شورای عالی انقالب فرهنگی  -صدا و سيما و مؤسسات فرهنگی ه هنری خصوصی ش پژوهسازمان   -عمومیمركزروابط -فرهنگیوپرورشیمعاونت و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

  * * * * * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 

 نشست مشترك با مديران تلويزيون تعاملی -ينای والدو محتوای متناسب با نيازهای رسانه تعيين سرفصل -علمی كارگروهتشكيل 

 های حضوریصالح برای توليد دورهنظران همكاری مؤسسات ذیهای آموزشی تلويزيونی با همكاری صاحبتوليد محتوا و پودمان

 ای )يا تلويزيونی(رسانه هایصالح برای توليد دورهنظران همكاری مؤسسات ذیهای آموزشی تلويزيونی با همكاری صاحبتوليد محتوا و پودمان
 * 

تعداد عناوين و 

 های مصوبسرفصل

 عنوان سرفصل  1

 عنوان كتاب 5

 عنوان مقاله 9
 4144پاييز و بهار

 آذر مورد 4 نامهبخش *  ه مدارسبآموزش خانواده  راینامه بتهيه و ابالغ بخش 8 -2

 بهمن 4444 نفر *  جديد خانوادهجذب مدرس آموزش  8 -3

 4144تابستان 4444 نفر *  شدهفيتعرهای آموزشی برای مدرسان مطابق با پودمان دورهبرگزاری  8 -4

 زمستان  50014 نفر ساعت *  خانواده های آموزشی و نظارتاجری پودمان 8 -3

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
های اوليا و مربيان نيروی انسانی: همكاران انجمن -های الزم  نامهمستندسازی جهت تأييد و ابالغ بخش تهيكم(؛ همكاری اعضای 49/1/90مورخ  11104 شمارهنامه ده )بخشهای الزامی آموزش خانواحقوقی: اجرای نظام جديد دوره

 باشد.اعتبار فوق می تأمين شرطبهاجرای اين برنامه مالی:  -  هااستانمدرسان آموزش خانواده و همكاران ضمن خدمت   -منطقه و اعضای انجمن مدرسه  -استان  -ستاد

 ا منطقهبازديد و بازرسی ميدانی از سطح ستاد ت -های انجمن اوليا و مربيان های مندرج در دفتر فعاليتفرم -ها  كنندگان در دورهشركت نفر ساعت  -كتاب و مقاله    -سرفصل  -تعداد عناوين آموزشی   ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 آموزش و ارتقاء مديريت خانواده در استفاده مناسب از ابزار رسانه در محيط خانواده همسو در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11



                             

 

362 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 های خانواده در ايفای نقش تربيتی متناسب با اقتضائات جامعه اسالمیها و مهارتايش سطح توانايیتقويت بنيان خانواده و كمک به افز  -1 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 ه آموزش و ارتقاء مديريت خانواده در استفاده مناسب از ابزار رسانه در محيط خانواده همسو با اهداف نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی4/1 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 يما با همكاری انجمن اوليا و مربيانصداوسو تربيتی خاص خانواده توسط  آموزشیهای توليد و پخش برنامه  -0 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه امه  برن 3

 تربيتیراهبری و مديريت  زير نظام مربوطه 4

 اوليا و مربياندفتر انجمن  واحد مسئول در حوزه 3

 علميه آ.پ یهاحوزهستاد همكاری   -صالحو مؤسسات و مراكز فرهنگی ه هنری دارای مجوز از مراجع ذی مايصداوس  -و روابط عمومی یرساناطالعمركز  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

 * * * * * * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 دی و بهمن 4 برنامه  * آموزشی و تربيتی  یهابرنامهاستان در جهت توليد  یمايصداوسهمكاری با  8 -1

 دی و بهمن 4 نامهبخش  * آموزانبرنامه توسط والدين دانش مشاهدهنامه به مدارس جهت تهيه و ابالغ بخش 8 -2

 آبان 6 رگروهكاجلسه  *  هاای والدين و برگزاری نشست مشترك با مديران رسانههای متناسب با نيازهای رسانهتشكيل كارگروه علمی جهت تعيين سرفصل 8 -3

 آذر  4 آموزشی عنوان  * توسط مخاطبان )والدين( برنامه مشاهدهای و ايجاد سازوكار الزم برای فراهم شدن امكان های آموزشی و تربيتی رسانهتهيه و توليد محتوا و برنامه 8 -4

 آذر 4 بخشنامه  * آموزانتوسط والدين دانش هانآ مشاهدههای توليدی و به مدارس جهت معرفی برنامه نامهتهيه و ابالغ بخش 8 -3

 بهمن  4 آموزشی عنوان  * و نظارت بر آنيما صداوسخاص خانواده توسط آموزشی ه تربيتی  هبرناماجرا و پخش  8 -6

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
ارزيابی از عملكرد و  -حراست  -كارشناسی حقوقی ادارات كل و مناطق تابعه -های متناظر در مناطقنيروی انسانی: ادارات انجمن و كارشناسی -های الزم نامهغ بخشمستندسازی استان جهت تأييد و ابال تهيكمحقوقی: همكاری اعضای 

 باشد.اعتبار فوق می تأمين شرطبهای اين برنامه مالی: اجر -ريزیو مركز برنامه هااستاننيروی انسانی و فناوری  ادارات  -های مدارسرؤسای انجمن  -مديران مدارس

 تعداد عناوين آموزشی  - های ميدانی بررسی  -تحليل گزارش دريافت و  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 ه در محيط خانواده همسوآموزش و ارتقاء مديريت خانواده در استفاده مناسب از ابزار رسان در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11



                             

 

363 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 های خانواده در ايفای نقش تربيتی متناسب با اقتضائات جامعه اسالمیها و مهارتتقويت بنيان خانواده و كمک به افزايش سطح توانايی  -1 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 های تربيتی خانواده و مدرسهزا برای همسوسازی اهداف و روشپذير و آسيبهای آسيبای به خانوادهارائه خدمات مشاوره  -اثربخش آموزشیهای برگزاری دوره  -و تربيتی مدرسه آموزشیهای ها در فعاليته افزايش ميزان مشاركت خانواده1/1 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 كودكان كار  و زنان سرپرست خانوار فرزندان طالق    ،بد سرپرستهای  ويژه خانواده آموزشیهای طراحی برنامه  -9 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 تربيتیراهبری و مديريت  زير نظام مربوطه 4

 اوليا و مربياندفتر انجمن  واحد مسئول در حوزه 3

 های آموزشی و اداره سالمت  و تندرستی اداره كلمعاونت  -سازمان نهضت سوادآموزی  -و سالمت یبدنتيتربمعاونت   -دفتر امور زنان و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

 * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكيل برنامه  با ي  ذهاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 آبان 6 سرفصل *   -هدف جامعههای آموزشی  متناسب با والدين تعيين سرفصل -علمی كارگروهتشكيل  8 -1

 آذر 2 آموزشی برنامه *  فوق 4های فعاليت آموزشی بر اساس سرفصل هنامبرتهيه و توليد  8 -2

 آذر  4 بخشنامه *  بد سرپرستهای  ويژه خانواده آموزشیهای برنامه ابالغ بخشنامه 8 -3

 بهمن 44444 نفر )والد( *  بد سرپرستهای  ويژه خانواده آموزشیهای برنامه نظارت و ارزيابی   -اجرا 8 -4

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
همكاران تلويزيون   -مديران مدارس  -ها و مناطقشهرستان  - هااستانهای انجمن در ادارات و كارشناسی - دفاتر همكارريزی و فناوری اطالعات و همكاری مستمر و اثربخش برنامه اداره  -مستندسازی تهيكمهمكاری 

 باشد.اعتبار فوق می تأمين شرطبهمالی: اجرای اين برنامه  -آموزشیريزی برنامه پژوهش وسازمان   -عمومیمركزروابط -اطالعات یفناور مركز -فرهنگیورورشیپمعاونت  -تعاملی

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
 بد سرپرستمدارس  ازنظرنفر از والدينی كه  444 -44 - بازديد و بازرسی ميدانی  -هااستاناری واصله از های آمگزارشی  -تعداد عناوين آموزشی مدون شده  -شاخص تعداد و كميت تشكيل جلسات 

 های مبتنی بر تلفن همراه يا اينترنت خواهند بود.مديران مدارس تشويق به تماشای اين برنامه از طريق رسانه هيتوصنامه به مدارس و با از طريق بخش  -شوندتلقی می

 های تربيتی خانواده و مدرسههمسوسازی اهداف و روش   - و تربيتی مدرسه آموزشیهای ها در فعاليتافزايش ميزان مشاركت خانواده در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرايج كليدي و نت 11



                             

 

364 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 های خانواده در ايفای نقش تربيتی متناسب با اقتضائات جامعه اسالمیها و مهارتن خانواده و كمک به افزايش سطح توانايیتقويت بنيا  -1 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 ربيت رسمی عمومیه آموزش و ارتقاء مديريت خانواده در استفاده مناسب از ابزار رسانه در محيط خانواده همسو با اهداف نظام تعليم و ت4/1 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 هارسانههای تربيتی والدين با استفاده از ظرفيت شايستگی بر سنجشها پيش از ورود كودك به مدرسه مبتنی الزامی خانواده آموزشیهای تدوين دوره  -44 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 تربيتیراهبری و مديريت  زير نظام مربوطه 4

 اوليا و مربياندفتر انجمن  در حوزه واحد مسئول 3

 ريزی آموزشیسازمان پژوهش و برنامه  -و سالمت یبدنتيتربمعاونت آموزشی/پرورشی/  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

  * * * * * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 آبان 6 نشست  * ها ای والدين و برگزاری نشست مشترك با مديران رسانههای متناسب با نيازهای رسانهتشكيل كارگروه علمی جهت تعيين سرفصل 8 -1

 آذر  2 آموزشی دوره  * توسط مخاطبان )والدين( برنامه مشاهدهای و ايجاد سازوكار الزم برای فراهم شدن امكان های آموزشی و تربيتی رسانهتهيه و توليد محتوا و برنامه 8 -2

 آذر 4 بخشنامه  * آموزانتوسط والدين دانش هاآن مشاهدههای توليدی و به مدارس جهت معرفی برنامه امهنتهيه و ابالغ بخش 8 -3

 بهمن 544444 نفر )والد(  * و نظارت بر آن(ltms سامانه)با محوريت تلويزيون تعاملی و آموزشی ه تربيتی  برنامهاجرا و پخش  8 -4

 آبان 4 كميته *  راننظصاحبسفارش محتوای مناسب به  8 -3

 /ارديبهشت4144بهار  4 عنوان *  شدهآمادهچاپ و انتشار محتوای   -سازیآماده  -ويرايش 8 -6

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
رؤسای   -ارزيابی از عملكرد و مديران مدارس -حراست  -كارشناسی حقوقی ادارات كل و مناطق تابعه -های متناظر در مناطقن و كارشناسیادارات انجمنيروی انسانی:  -های الزم نامهمستندسازی جهت تأييد و ابالغ بخش تهيكمحقوقی: همكاری اعضای 

 باشد.اعتبار فوق می تأمين شرطبهاجرای اين برنامه مالی:  -ريزیو مركز برنامه هااستاننيروی انسانی و فناوری  ادارات  -های مدارسانجمن

  -های ميدانی بررسی  -دريافت و تحليل گزارش  -  نفر والد ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 آموزش و ارتقاء مديريت خانواده در استفاده مناسب از ابزار رسانه در محيط خانواده همسو در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح نوانع رديف

 های خانواده در ايفای نقش تربيتی متناسب با اقتضائات جامعه اسالمیها و مهارتتقويت بنيان خانواده و كمک به افزايش سطح توانايی  -1 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
زا برای همسوسازی پذير و آسيبهای آسيبای به خانوادهارائه خدمات مشاوره،اثربخش آموزشیهای برگزاری دوره ،و تربيتی مدرسه آموزشیهای ها در فعاليته افزايش ميزان مشاركت خانواده1/1

 های تربيتی خانواده و مدرسهاهداف و روش

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3
بهسازی خدمات مشاوره در  ،های خانوادهها و مهارتتعيين سطح توانايی ،)نيازسنجی جامع ه خانواده با مشاركت نهادهای تخصصی كشورتوسعه و ارتقای كيفيت خدمات مراكز راهنمايی و مشاور  -44

 زا(پذير و آسيبهای آسيبخانواده

 تربيتیراهبری و مديريت  زير نظام مربوطه 4

 دفتر  انجمن اوليا و مربيان  واحد مسئول در حوزه 3

 كودكان استثنايی  وپرورشآموزشسازمان   -و سالمت  یبدنتيتربمعاونت   -معاونت پرورشی و فرهنگی  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال  )

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 444 درصد  * راهبری و مديريت نيروی انسانی مراكز راهنمايی و مشاوره خانواده  8 -1

 تابستان 65 تعداد  * مصاحبه تخصصی مشاوران و مديران  - یزيربرنامه  -یگزار استيستخصصی   یهاتهيكمو  هاگروهكارتشكيل  8 -2

 پاييز 54 درصد  * مراكز یبندرتبهتدوين استاندارد و  8 -3

 پاييز 444 درصد  * ارتقای سامانه آنالين  مراكز راهنمايی و مشاوره خانواده  8 -4

 طول سال 44 مركز  * كمی مراكز راهنمايی و مشاوره خانواده  توسعه 8 -3

 پاييز 42 مركز  * "راهنمايی و مشاوره خانواده   -آموزش "تدوين دستورالعمل و ايجاد مراكز جامع  8 -6

 زمستان 144 نفر ساعت *  مشاوران و عوامل مراكز  -آموزشی و تخصصی مديران  یهادورهبرگزاری  8 -7

 زمستان 5 واحد فيلم *  تهيه  فيلم  كوتاه و منابع آموزشی برای ارتقای سطح علمی مشاوران  8 -8



                             

 

366 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 
 زمستان 12 مركز *  تدوين دستورالعمل و انجام ارزيابی  8 -2

 زمستان 4 اپليكيشن *   هاخانوادهتهيه و اجرای اپليكيشن مشاوره به  8 -10

 ني و...(نيروي انسا –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 رعايت اخذ مجوز فعاليت تخصصی مشاوران و مديران رعايت استاندارد مراكز -

 و استفاده كامل از سامانه آنالين برداریبهره -

 و مناطق هاشهرستان  -هاستاناانجمن اوليا نو مربيان در  هایكارشناسیادارات و   - نظرانصاحب  -و مصاحبه  اعضای كميته  مشاوره   -مشاوران و مديران و عوامل اجرايی مراكز  -

 خواهد بود اجراقابلمنابع مالی  تأمين شرطبه -

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
بازديد و بازرسی   - هااستانآماری واصله از  یهاگزارش  -تعداد عناوين آموزشی مدون شده   -تعداد و كميت تشكيلی جلسات  شاخص –توسعه كمی و كيفی مراكز راهنمايی و مشاوره خانواده  

 ميدانی

 های تربيتی خانواده و مدرسههمسوسازی اهداف و روش   - و تربيتی مدرسه آموزشیهای ها در فعاليتافزايش ميزان مشاركت خانواده در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11



                             

 

367 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 

 

 داره كلا

 ارزيابي عملكرد 

 پاسخگويي به شكايات و
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ارزيابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات اداره كل هايبرنامه  عناوين  

 

 (130811عنوان برنامه      )ابالغي بخشنامه  رديف
 سطح اجرا/نفوذ

 مدرسه منطقه استان ستاد

  * * * و سازمانای در سطوح مختلف و پيوند آن با نظام ارزيابی عملكرد كاركنان های دورهها و ارائه گزارشپايش و ارزشيابی برنامه 1

  * * * برای مبارزه با فساد مالی و افزونه جويی طراحی سازوكارهای الزم  2

3 
در بين فرهنگيان در سطوح مختلف از ستاد تا  نفساعتمادبهنظارت و ارزشيابی بر عوامل سازمان جهت افزايش اعتماد متقابل و روحيه   ،های سازمانی شفاف برای مديريتطراحی سيستم

 های نويندرسه با استفاده از ظرفيت فناوریم
* * *  
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 چارچوب / شناسنامه تفصيلي   

 شرح عنوان رديف

 و تربيتی در نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی آموزشیمديريت راهبردی  ،ه ارتقاء و بهبود مستمر كيفيت نظام كارشناسی22 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 ه نهادينه كردن برنامه محوری در سطوح مختلف مديريت نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی4/22 سند تحول شماره و متن  راهکار 2

 انای در سطوح مختلف و پيوند آن با نظام ارزيابی عملكرد كاركنان و سازمهای دورهها و ارائه گزارشپايش و ارزشيابی برنامه  -4 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 مديريت و راهبری تربيتی زير نظام مربوطه 4

 اداره كل ارزيابی عملكرد و پاسخگويی به شكايات واحد مسئول در حوزه 3

 های وابستهسازمان و هادانشگاه   - مراكز  -هاساير معاونت  -توسعه منابع  ی و زيربرنامه معاونت و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( عملکردسنجه  اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 ارديبهشت 444 درصد   اختصاصی  یهاشاخصاستخراج و بروز رسانی   -توليد 8 -1

 طول سال 04 درصد   مديريت راهبری استقرار مديريت عملكرد 8 -2

 طول سال 144 نفر ساعت   كل اتادار  - وابسته یهاهدانشگاو  هاسازمان  - هامعاونت نمايندگان باتبيينی و گردهمايی تخصصی   -برگزاری جلسات  توجيهی 8 -3 

4- 8 
در ابعاد  هااستانكانون پرورش فكری و   -نوسازی   -بررسی نتايج ارزيابی عملكرد و تهيه و تدوين گزارش تحليلی  عملكرد ستاد

 عمومی و اختصاصی یهاشاخص
 آبان  1 گزارش  

 آبان  4 گزارش   برتر و ضعيف  یهااستانملكرد و تهيه گزارش تعيين و انتخاب بر اساس امتياز ع هااستان یبندرتبه 8 -3

 آبان و آذر  444 درصد   پيگيری مقدمات و برگزاری جشنواره شهيد رجايی 8 -6

 بهار 444 درصد   اختصاصی یهاشاخص ابعاد و مدارس در هاشهرستان  -مناطق عملكرد ارزيابی 8 -7

 بهار 444 درصد   عملكرد تحليل گزارش هيو ته اختصاصی و عمومی یهاشاخص ابعاد در هااستان ردعملك ارزيابی 8 -8

 بهار 444 درصد   عملكرد تحليل گزارش هيو تهعمومی و اختصاصی  یهاشاخصارزيابی عملكرد دستگاهی در ابعاد  8 -2

 بهار 444 درصد   عملكرد تحليل گزارش هيو تهصی عمومی و اختصا یهاشاخصارزيابی عملكرد  نوسازی در ابعاد  8 -10
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 بهار 444 درصد   عملكرد تحليل گزارش هيو تهعمومی و اختصاصی  یهاشاخصارزيابی عملكرد كانون پرورش فكری در ابعاد  8 -11

 طول سال 444 درصد   مصوبات آن بر اساساقدام  پيگيری و  -تشكيل جلسات  -با سازمان اداری و استخدامی كشور  یسازمانبرونپيگيری تعامالت    8 -12

 طول سال 2444 نفر ساعت   مديريت عملكرد یهارگروهيزكميته و  یسازفعالپيگيری و  8 -13

  ماهیدآذر لغايت  054 ارزياب   آموزش ارزيابان و كاربران در سطح كشوری  8 -14

 طول سال 444 درصد   تا سطح منطقه و مدرسه سامانه مديريت عملكردمديريت و راهبری زير نظام مكانيزه و توسعه  8 -13

 پاييز 4 گزارش   و برنامه مرتبط با تحقق شعار سال با عنوان جهش توليد  وزير برنامهی محورهاو تهيه گزارش  ارزيابی 8 -16

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

های مرتبط دستگاهو مناطق تابعه و ساير  وپرورشآموزشهمكاری ادارات كل اجرايی:   كشوری خدمات مديريت قانون 60 ماده   - كشوری خدمات مديريت نقانو 01 و  02 - 04 موادحقوقی: 

 نيروی) هااستان وپرورشآموزشو ادارات كل  هادانشگاه  -تردفا  -هاسازمان  -هامعاونتهمكاران اداره كل ارزيابی عملكرد و ادارات ارزيابی نيروی انسانی: سازمانی    درونو  سازمانیبرون

 (  موردنياز نيروی نفر 541 موجوده نيروهای نفر 216 انسانی

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
برگزاری   -عمومی و اختصاصی هایشاخصرزيابی عملكرد در ابعاد ا  -هرسال  اختصاصی در  هایشاخصتهيه و بروز رسانی      - گزارش تحليل ارزيابی عملكرد در هرسال   1تهيه و تدوين تعداد 

 هرسالدر  وپرورشآموزشجشنواره شهيد رجايی در سطح دستگاه 

 نهادينه كردن برنامه محوری در سطوح مختلف مديريت در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 رحش عنوان رديف

 ی و كيفی نظام تعليم و تربيت رسمی عمومیيريت مصارف متناسب با نيازهای كممد ،بخشی به منابع مالیتخصيص و تنوع  -تأمينه 24 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 يت رسمی عمومیسازی عملكرد مالی نظام تعليم و تربه مديريت بهينه منابع و مصارف و شفاف4/24 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 برای مبارزه با فساد مالی و افزونه جويی طراحی سازوكارهای الزم  -2 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 و تخصيص منابع مالی تأمين زير نظام مربوطه 4

 اداره كل ارزيابی عملكرد و پاسخگويی به شكايات واحد مسئول در حوزه 3

 همکارو واحدهاي  هاحوزه 6
و  ضرورتبههمكاری كارشناسان سازمان بازرسی كل كشور )بنا  -معاونت حقوقی و امور مجلس  - های وابستهسازمان و هادانشگاه   - مراكز  -هاساير معاونت  -توسعه منابع  ی و زيربرنامه معاونت

 زه ستاددر حو ربطذیمراجع   - و مناطق سراسر كشور  وپرورشآموزشادارات كل  تشخيص(

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي ماه()فصل /

 طول سال 14444 نفر روز   موضوعی و موردی  - یادوره یهایبازرس 8 -1

 طول سال 2444 نفر روز   ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با فساد 8 -2

 طول سال 6 جلسه   هااستانمتناظر آن در سطح ستاد و ادارات كل  یهاتهيكمتشكيل جلسات كميته ارتقا سالمت اداری برای مقابله با فساد و  8 -3 

 خردادماه 4 تعداد   تهيه و تدوين نظامنامه نظارت و بازرسی 8 -4

 شهريورماه و اسفند  2 تعداد   برای كارشناسان  يیو گردهماجلسات توجيهی   -آموزشی یهادورهبرگزاری  8 -3

 طول سال 444 درصد   شكاياتبررسی و پاسخگويی به  8 -6

 طول سال 0 روز   به حداقل رساندن زمان رسيدگی به شكايت 8 -7

 فصلی 1 تعداد   و تحليل شكايات هيو تجزتهيه و تدوين گزارش تحليلی  8 -8

 طول سال 444 درصد   رسيدگی به شكايات واصله از طريق سامد 8 -2

 فصلی 1 تعداد گزارش   حقوق شهروندی در نظام اداری و دستورالعمل ميز خدمت نامهبيوتص 40نظارت بر حسن اجرای ماده  8 -10
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 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

دستورالعمل پاسخگويی به    - كشوری خدمات مديريت قانون 92و  94 مواد - پيشگيرانه  یهابرنامهبازرسی و برخورد قانونی با تخلفات احتمالی و تدوين  یهاگزارشهمكاری حوزه حقوقی در تدوين 

همكاری واحدهای مرتبط  -سالمت اداری  یهایبازرسموردی و موضوعی و برنامه  یهایبازرسجهت اجرای  ازيموردناعتبار  موقعبه تأمين -حقوق شهروندی در نظام اداری نامهبيتصو  -شكايات

 بازرسی و سالمت اداری  یهابرنامهرای اج منظوربهستادی جهت عزيمت نيروهای متخصص 

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

بازرسی و سالمت  یهاشاخصتهيه  - هایبازرستدوين برنامه  اجرايی و آموزش نيروهای اعزامی به  -  یادارسالمت  یهابرنامهفساد خيز در اجرای   یهاگلوگاهشناسايی نقاط هدف مورد بازرسی و يا 

تهيه و   - تا حصول نتيجه نهايی یريگيپنهايی و  یهاگزارشتدوين   - استقرار و توسعه سامانه نظارت الكترونيک  -توليد - نظارت و بازرسی نامهنظامتدوين  -ل كميته ارتقا سالمت اداریتشكي -اداری 

  كشور وپرورشآموزشتحقق قوانين و مقررات در نظام   - يق ميز خدمتاز طر رجوعاربابارتقاء ميزان رضايتمندی   -گزارش تحليل شكايات در هرسال   1تدوين تعداد 

 سازی عملكرد مالیشفاف    - مديريت بهينه منابع و مصارف  در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي 

 شرح عنوان رديف

 پويا و بالنده ،بخشير و نوآوری در نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی با رويكرد تعالیتغي  -40 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 خالقيت و آموزش مستمر ،معيارهای اخالق اسالمی با تأكيد بر تقويت روحيه اخوت و تعاون بر اساس یسازمانفرهنگسازی مناسبه 4/40 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 (130811الغي بخشنامه )ششم توسعه اببرنامه   3
در بين فرهنگيان در سطوح مختلف از ستاد تا مدرسه با  نفساعتمادبهنظارت و ارزشيابی بر عوامل سازمان جهت افزايش اعتماد متقابل و روحيه  ،های سازمانی شفاف برای مديريتطراحی سيستم -1

 های نويناستفاده از ظرفيت فناوری

 راهبری تربيتی مديريت و زير نظام مربوطه 4

 اداره كل ارزيابی عملكرد و پاسخگويی به شكايات واحد مسئول در حوزه 3

 در حوزه ستاد  ربطذیمراجع  -و مناطق سراسر كشور  وپرورشآموزشادارات كل   - معاونت حقوقی و امور مجلس  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ي اولابتداي يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 444 درصد   متشاكی و كارشناس در حين بررسی شكايات از طريق توسعه سامانه پاسخگويی به شكايات  -تسهيل تبادل اطالعات بين شاكی  8 -1

 خردادماه 4 تعداد   پيشنهاد و پيگيری توليد سامانه  نظارت الكترونيک و خودارزيابی در سطوح سازمانی دستگاه  8 -2

 تيرماه 04 درصد   سامانه نظارت  الكترونيک و خودارزيابی در سطوح سازمانی دستگاهاستقرار  8 -3

 طول سال 04 درصد   نوين یهاسامانهالكترونيک و خودارزيابی در سطوح سازمانی دستگاه از طريق  یهانظارتتوسعه و تقويت  8 -4

 طول سال 6 تعداد   در تمامی سطوح سازمانی دستگاهالكترونيک  یهانظارتو پايانی  یامرحله هایگزارشتهيه  8 -3

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
 یسازماندرونمرتبط  یهادستگاهو مناطق تابعه و ساير  هااستان وپرورشآموزشاجرايی: همكاری ادارات كل 

 هااستانارات ارزيابی  عملكرد كل  و اد ادارات  -نيروی انسانی: همكاران اداره كل ارزيابی عملكرد

 توسعه سامانه پاسخگويی به شكايات  -  پاسخگويی به شكايات سامانهالكترونيكی  یهافرم یروزرسانبهتهيه و  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 اخالق اسالمیمعيارهای  بر اساس یسازمانفرهنگسازی مناسب در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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 اداره كل 
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 اداره كل امور شاهد و ايثارگران هايبرنامهعناوين  

 

 

 (130811عنوان برنامه      )ابالغي بخشنامه  رديف
 سطح اجرا/نفوذ

 مدرسه منطقه استان ستاد

 * * * * شهادت و جهاد ايثار فرهنگ ترويج تربيتی هایفعاليت اجرای و طراحی 1

2 
بر  ديتأكبا  )4 -1مندرج در یهایژگيوای و با تأكيد بر توسعه تعهد سازمانی و اخالق حرفه،خدمت  ضمن هایدوره ژهيوبه ،انسانی منابع های تربيت و توانمندسازیوسعه برنامهت

 (مدارس   اين راستای استانداردسازی شناسنامه  مدارس شاهد  در
* * *  

3 
و تربيتی با تأكيد بر استفاده مشترك از نمازخانه و امكانات  آموزشیوری فضاهای محله از فضای مدرسه برای افزايش بهره ارهای امكان استفاده مشترك مدرسه وطراحی سازوك

 * * * * شاهد و ايثارگران( یهاطرحو پرورشی  آموزشیورزشی) =  كيفيت بخشی به فعاليتهای 
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

   چارچوب / شناسنامه تفصيلي

 شرح عنوان رديف

 های انقالب اسالمیتقويت اعتقاد و التزام به ارزش ،تعميق تربيت و آداب اسالمی  -2 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

های دشمنان با ها و مواجهه هوشمندانه با توطئهبرای وفاداری و حمايت آگاهانه از اين ارزشآموزان های انقالب اسالمی و توانمندسازی مربيان و دانشبصيرت دينی و باور به ارزش ،ه تقويت ايمان1/2

های در برنامه آموزان و مدارسهای علميه و حضور فعال و سازمان يافته دانشحوزه ويژهبهها و تربيتی آموزش و پرورش و مشاركت خانواده و ساير نهادها و دستگاه آموزشیهای استفاده از ظرفيت برنامه

 سياسی و اجتماعی و انقالبی

 شهادت و جهاد ايثار فرهنگ ترويج تربيتی هایفعاليت اجرای و طراحی  -4 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 درسی برنامه زير نظام مربوطه 4

 ايثارگران و شاهد كل اداره واحد مسئول در حوزه 3

 آموزشی ريزی برنامه و پژوهش سازمان  -وزارتی حوزه  هماهنگی مركز  -  -و فرهنگی پرورشی معاونت ارو واحدهاي همک هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *  * * * * * 

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با اهتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 2444 يادواره *   آموز دانش و فرهنگی شهدای يادواره برگزاری 8 -1

 طول سال 1954 ديدار *  ايثارگری جامعهبا  ديدار 8 -2

 طول سال 44 درصد *  فرهنگيان و دانش آموزی ايثارگری جامعهاز  تجليل 8 -3

 طول سال 004 سند *  فرهنگی یشهدا اسناد آوری جمع 8 -4

 طول سال 2294 سند *  آموز دانش یشهدا اسناد آوری جمع 8 -3

 استان ايثارگران و شاهد امور اداره رئيس - هابرنامه یاجرا در ايثارگری جامعه و آموزان دانش پررنگ و فعال حضور - شهادت و ايثار فرهنگ ترويج توسعه عالی یارشو دستورالعمل نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 اعتبارات  تأمين  -ارزيابی و نظارت سامانه سجا  یهافرم ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 هاآموزان برای وفاداری و حمايت آگاهانه از اين ارزشهای انقالب اسالمی و توانمندسازی مربيان و دانشبصيرت دينی و باور به ارزش  -تقويت ايمان در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 ...ت يافتگانی كهه پرورش تربي4 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
با تأكيد بر « سازی برای استقرار دولت عدل مهدوی )عج(زمينه»روحيه جهادی و انتظار ،امر به معروف و نهی از منكر ،تبرّاتولی و  یتمداريوالسازی فرهنگ ه ايجاد سازوكارهای ترويج و نهادينه1/4

 هاعلميه و نقش الگويی معلمان و اصالح روش هایگيری از ظرفيت حوزهبهره

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3
شناسنامه  مدارس بر  ديتأكبا  )4 -1مندرج در یهایژگيوای و با تأكيد بر توسعه تعهد سازمانی و اخالق حرفه ،خدمت  ضمن هایدوره ژهيوبه ،انسانی منابع های تربيت و توانمندسازیوسعه برنامهت  -2

 (مدارس   اين راستای استانداردسازی شاهد  در

 منابع انسانی تأمينتربيت معلم و  زير نظام مربوطه 4

 ايثارگران و اداره كل امور شاهد واحد مسئول در حوزه 3

 ايی و پرورشی متوسطه و ابتد هایمعاونت  -مركز فناوری و برنامه ريزی منابع انسانی  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال تحصيلی 440444 نفر ساعت   آموزش اعضای شورای مدارس شاهد 8 -1

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
 در یادار امورهمكاری  -آموزش ابتدايی و متوسطه و پرورشی هایمعاونتو  هااستانكاری ادارات كل هم -  توسعه مديريت و پشتيبانی معاونت ونيروی انسانی درصدورمجوزهای الزم  همكاری مركز

 اداری یهاتيمأمور صدور

 و منطقهنظارت مستمر توسط كارشناسان ستاد استان    -بودجه  تأمين ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 روحيه جهادی و انتظار  -امر به معروف و نهی از منكر  -تبرّاتولی و  یتمداريوالسازی فرهنگ ترويج و نهادينه حولدر تحقق راهکار سند ت برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 ه اجتماعی،د فرهنگیدر ابعا ويژهبه ،پيشرفت محلی هایكانونيكی از  عنوانبهه افزايش نقش مدرسه 0 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 ایمدرسه و عوامل درون هامؤلفهای از جامعه اسالمی و حيات طيبه با تفويض اختيار و مسئوليت به آن و استانداردسازی تمام كانون كسب تجربيات تربيتی محله و جلوه عنوانبهآفرينی مدرسه های الزم برای نقشه فراهم آوردن زمينه4/0 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3
و  آموزشی=  كيفيت بخشی به فعاليتهای و تربيتی با تأكيد بر استفاده مشترك از نمازخانه و امكانات ورزشی)  آموزشیوری فضاهای محله از فضای مدرسه برای افزايش بهره طراحی سازوكارهای امكان استفاده مشترك مدرسه و  -1

 (شاهد و ايثارگران یهاطرحپرورشی 

 تربيتی تيريمد وراهبری  زير نظام مربوطه 4

 اداره كل امور شاهدوايثارگران واحد مسئول در حوزه 3

 متوسطه و پرورشی    - ابتدايی   آموزش هایمعاونت   -فناوری   و مركز برنامه ريزی منابع انسانی و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 راسطح اج 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *  * * * *  

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي اميالز )فصل /ماه(

 سال تحصيلیطول   444 ستادی درصد   راهبری سامانه سجا 8 -1

 تحصيلیسال طول  5121 ساعت معلم *  شاهد پراكنده طرح شاهدشاهد خارج از مدارس  یهاطرحوپرورشی دانش آموزان  آموزشیجايگزين ارتقاء كيفيت  یهاروشمناسب  یجادسازوكارهايا 8 -2

 سال تحصيلیطول  4154 مدرسه  *  هااستانآموزشی به اقتضای جنسيت و سن دانش آموزان و شرايط بومی  هایدورهتمهيد مقدمات اجرای طرح مهارت آموزی در همه  8 -3

 سال تحصيلیطول  4154 مدرسه *  در مدارس شاهد و ايثارگران   آموزشی یهایفناوراستفاده از  8 -4

3- 8 
 استفاده با46/0/4196مورخ 420114وظايف خاص وزارت آ پ  ابالغی از سوی شورای عالی انقالب فرهنگی شماره  2بند  بر اساسمدارس شاهد  یهاتيفعالاستاندارد سازی 

 سال تحصيلیطول  4154 مدرسه  * منسجم سبک جاديااز شناسنامه مدارس شاهد و در راستای 

 سال تحصيلیطول  4154 مدرسه *  ستاد مركزی شاهد و ايثارگران  26/42/05مورخ  11/0224/114بخشنامه  بر اساسی آموزشی پرورشی مدارس شاهد استاندارد سازی فضاها 8 -6

 سال تحصيلیطول  4154 مدرسه  * 25/2/90مورخ 20192/114بخشنامه ثبت نام  بر اساس  هاكالساستاندارد سازی تراكم  8 -7

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –ي)حقوقاستلزامات 2
مشاوران متخصص و   -آموزگار  -دبير   -آموزشی  پرورشی فناوری  از معاوناننيروی انسانی  اعم  تأمين -نظارت بر حسن اجرای شناسنامه مدارس شاهد  با مسئوليت ستاد اجرايی شاهد استان -ی شاهد هادستورالعملهمكاری واحدهای مرتبط در بازنگری 

 مراقب بهداشت و نيروهای خدماتی  -يم مق

 شناسنامه مدارس شاهد هایشاخصبا در نظر گرفتن  هایكاستپيگيری مستمر كارشناسان ستاد و استان و منطقه و رفع  –بازديد حضوری از استان  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 ای از جامعه اسالمی و حيات طيبهكانون كسب تجربيات تربيتی محله و جلوه عنوانبهآفرينی نقشجهت  تيار و مسئوليت به مدرسه تفويض اخ در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 مركزي گزينش هيئتدبيرخانه  هايبرنامهعناوين  

 

 

 (130811عنوان برنامه      )ابالغي بخشنامه  رديف
 نفوذسطح اجرا/

 مدرسه منطقه استان ستاد

   * * ای و ارتقای شغلیهای مديريت حرفهانتصاب افراد شايسته به پستارتقا و  ،با تأكيد بر انتخاب ،یمنابع انسانای تدوين و استقرار نظام جامع شايستگی و توسعه حرفه  -طراحی 1

   * * معلمتيترباخالقی و انقالبی از مسير نظام  ،های دينیآموختگان مستعد و دارندگان استعدادهای برتر و صالحيتنشدا  -طراحی سازوكارهای الزم استعداديابی و جذب نخبگان  2

   * * تربيتیهای آموزشیبرای اثربخش كردن فعاليت ،نوين آموزشیهای برداری از فناوریای معلمان و توسعه بهرهگسترش و ارتقای سواد رسانه 3
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 / شناسنامه تفصيلي   چارچوب

 شرح عنوان رديف

 و تربيتی در نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی آموزشیمديريت و راهبری  ،و بهبود مستمر كيفيت نظام كارشناسیارتقا   -22 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 برای منابع انسانی ایحرفه ،ه طراحی و اجرای الگوی بالندگی شغلی1/22 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 ای و ارتقای شغلیهای مديريت حرفهانتصاب افراد شايسته به پستارتقا و  ،با تأكيد بر انتخاب ،یمنابع انسانای تدوين و استقرار نظام جامع شايستگی و توسعه حرفه ،طراحی -4 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 نيروی انسانی تأمينو  معلمتيترب زير نظام مربوطه 4

 مركزی گزينش ئتيهدبيرخانه  واحد مسئول در حوزه 3

 هااستانكل  ادارات -مركز فناوری اطالعات  -و توسعه منابع یزيربرنامهمعاونت  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  وممتوسطه د متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* *        

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 12 جلسه   توسط اعضا و مدير هسته  هااستان وپرورشآموزشرات و مناطق برگزاری جلسات توجيهی با مسئولين ادا 8 -1

 طول سال 50444 نفر ساعت   جديد و توليد علم  در امور تخصصی گزينش در شش قطب كشور یهادورهتدوين و اجرای  8 -2

 طول سال 144 پست   وقتپارهو جذب نيروی   وقتتمامبعه نيروی گزينش تا یهاهستهسازمانی  یهاپستبازبينی و اصالح  ساختار و تكميل   8 -3

 طول سال 1 پژوهش    یرأتحقيق و صدور   -مصاحبه  یهابخشتخصصی گزينش و تهيه چند مجموعه پژوهش  در  فرايندهای یروزآوربه 8 -4

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 هاسازمان  -مركز فناوری  -و توسعه منابع يزیربرنامهمعاونت   - وپرورشآموزشگزينش وزارت  یهاهستههمكاری   -و امور تخصصی گزينش  هابرنامهمرتبط با اجرای و مقررات  ضوابطبا عنايت به 

 وقتتمامنفر   444نفر نياز به نيروی جديد ) 144تعداد  -( 2كشور)فعاليت شماره نفر  در كل  4654تعداد   -( 4نفر در كل كشور)فعاليت شماره 96تعداد  - وپرورشآموزشدفاتر و ادارات كل   -مربوط 

 1( فعاليت شماره وقتپارهنفر   244()

 تهيه چند پژوهش  تخصصی گزينش  -تكميل و اصالح ساختار سازمانی   -تخصصی   یهادورهاجرای   -برگزاری جلسات توجيهی   ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 ای برای منابع انسانیاجرای الگوی بالندگی شغلی ه حرفه در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرايج كليدي و نت 11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 ...ای معلمان در سطح ملی و جهانی با مقتضيات الگوی برنامه درسی درهای حرفهد بر كارورزی و انطباق سطح شايستگیبا تأكي معلمتيتربدرسی  ها و باز تنظيم اصول حاكم بر برنامهبازمهندسی سياست -44 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 ...با تأكيد بر تقويت  معلمتيتربهای صيتی به رشتهانقالبی و شخ  -اخالقی  -های دينیايجاد سازوكارهای الزم برای جذب و نگهداشت استعدادهای برتر و برخوردار از صالحيته 1/44 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 معلمتيترباز مسير نظام   اخالقی و انقالبی  ،های دينیآموختگان مستعد و دارندگان استعدادهای برتر و صالحيتدانش  ،طراحی سازوكارهای الزم استعداديابی و جذب نخبگان  -2 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 نيروی انسانی تأمينو  معلمتيترب زير نظام مربوطه 4

 مركزی گزينش ئتيهدبيرخانه  واحد مسئول در حوزه 3

 مركز فناوری اطالعات  -و توسعه منابع یزيربرنامهمعاونت  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم لمتوسطه او ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* *        

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 54444 داوطلب   وسرباز معلم( استخدام پيمانی -شهيد رجايی -دانشگاه فرهنگيانهای عمومی در جذب داوطلبان جديد)هماهنگی جهت بررسی صالحيت  8 -1

 طول سال 96 جلسه   استخدام پيمانی یهاآزمون شدگانرفتهيپذشهيد رجايی و   -معلمان دانشگاه فرهنگيان با دانشجوتخصصی  یهانشستبرگزاری  8 -2

 طول سال 61 جلسه   مركزی گزينش با دانشجويان دانشگاه فرهنگيان و شهيد رجايی  ئتيهازديد و جلسه توجيهی اعضای دبيرخانه ب 8 -3

4- 8 
 شدهجذبتدوين راهكارهای مناسب برای اجرائی شدن طرح درس  در دانشگاه فرهنگيان و تربيت شهيد رجائی جهت  آموزش  بدو ورود  نيروهای 

 ) استخدامی و پيمانی( رورشوپآموزشدر 
 طول سال 1 درس  

 طول سال 554 بازرسی   هاآنو مناطق و نواحی  هادر هستهگزينش  یهایندگينماگزينش و  یهاهسته نظارت و ارزيابی عملكرد  -بازرسی  8 -3

 طول سال 1444444 روندهپ   گزينش یهاهستهراكد  یهایگانيباموجود در  یهاپروندهتعيين تكليف و ساماندهی  6-8

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
ان و ادارات كل شهيد رجايی و   فرهنگي یهادانشگاه  -و دفاتر هاسازمان  -مركز فناوری  -گزينش سراسر كشور  یهاهستههمكاری   -و امور تخصصی گزينش  هابرنامهو مقررات مرتبط با اجرای  ضوابط یسازشفافبا توجه به 

 (1ركل كشور )فعاليت شمارهد ازيموردننفر نيروی  420  -( 1در كل كشور)فعاليت شماره ازيموردننفر نيروی  414   -(  4نفر نيروهای موجود در كل كشور )فعاليت شماره 424  -  هااستانستاد و  وپرورشآموزش

 گزينش یهاهستهتوسط  هااستاننظارت و ارزيابی امور تخصصی مناطق و نواحی   -مركزی گزينش با  دانشجويان  ئتيهاجرای نشست  تخصصی اعضای دبيرخانه   -امور گزينش  یسازشفافی جهت دانشجوي یهانشستبرگزاری  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 معلمتيتربهای انقالبی و شخصيتی به رشته  -اخالقی  -های دينیخوردار از صالحيتجذب و نگهداشت استعدادهای برتر و بر در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 های نويناستفاده هوشمندانه از فناوری برهيتككيفيت فرايند تعليم و تربيت با  ارتقای  -40 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 خالق با توجه به نقش الگويی معلمان  -گروهی  -های فعالهای تعليم و تربيت با تأكيد بر روشروش یروزآوربهاصالح و ه 1/40 هکار سند تحولشماره و متن  را 2

 تربيتیهای آموزشیبرای اثربخش كردن فعاليت ،نوين آموزشیهای برداری از فناوریای معلمان و توسعه بهرهگسترش و ارتقای سواد رسانه -1 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 نيروی انسانی تأمينو  معلمتيترب زير نظام مربوطه 4

 مركزی گزينش ئتيهدبيرخانه  واحد مسئول در حوزه 3

 وپرورشآموزشادارات كل   -و توسعه منابع  یزيربرنامهمعاونت  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* *        

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( ملکردسنجه ع اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 12 افزارنرم   برنامه سامانه جامع هماهنگ یهارساختيز یسازآمادهتجهيز و  8 -1

 طول سال 12 سيستم   تابعه  یهاهستهسيستم سامانه جامع گزينش در  یاندازراهپيگيری و  8 -2

 طول سال 12 سيستم   (دئوكنفرانسيومركزی گزينش) ئتيهگزينش تابعه و دبيرخانه  یهاهستهسامانه ارتباطی مجازی  یاندازراهو  رساختيز تأمين 8 -3

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
 وپرورشآموزشدفاتر و ادارات كل   -هاسازمان  -مركز فناوری اطالعات  -گزينش سراسر كشور  یهاهستههمكاری   -و امور تخصصی گزينش  هابرنامهو مقررات مرتبط با اجرای  ضوابطبا عنايت به 

 تخصيص بودجه ساالنه به اجرای اين طرح   -استان    یهاهستهنفر نيروی متخصص فناوری  و اطالعات در   15افزايش    -و توسعه منابع  یزيربرنامهمعاونت   -

 در استان  هارساختيز تأمين  -سامانه ارتباطی مجازی  یاندازراه  -سامانه جامع  یاندازراهتجهيز و  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 خالق با توجه به نقش الگويی معلمان  -گروهی  -های فعالتأكيد بر روش در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

  

 

 

 سازمان

 يسوادآموزنهضت  
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

سوادآموزيسازمان نهضت  هايبرنامهعناوين    

 

 (130811عنوان برنامه      )ابالغي بخشنامه  رديف
 سطح اجرا/نفوذ

 مدرسه منطقه استان ستاد

  * * * هانوادهخاگيری از ظرفيت ساير يافته با بهرهتوسعهمحروم و كمتر   -يد بر مناطق مرزیتأكزا با پذير و آسيبهای آسيبالعمر برای خانوادهمادام يادگيری و آموزیسواد هایبرنامه اجرای 1

  * * * ) ويژه سواد آموزان (اندازی مراكز يادگيری محلی برای آموزش خانواده پيش از ورود كودك به دبستان با محوريت مدارسراه 2

  * * * ن () ويژه سواد آموزا(  با اولويت جهان اسالمآموزشی)ديپلماسی  وپرورشآموزشالمللی طراحی و استقرار برنامه تقويت روابط بين 3

  * * * ) ويژه سواد آموزان (نماز اقامه فرهنگ تقويت و تربيتی توسعه هایفعاليت اجرای و بازطراحی 4

3 
) ويژه سواد  4  -1هكارمندرج دررا یهایژگيو وای تعهد سازمانی و اخالق حرفه با تأكيدبرتوسعه ،خدمت ضمن یهادوره ژهيوبه ،انسانی منابع یو توانمندسازهای تربيت توسعه برنامه

 آموزان (
* * *  

   * * ) ويژه سواد آموزان (ساالنبزرگ جامع آموزش نظام درسی برنامه اصالح و بازنگری و توليد 6

7 
) ويژه سواد دارس و مؤسسات غيردولتیگذاری مخيرين و مشاركت و سرمايه ،المللیبين ،آموزان حاشيه شهرها از طريق منابع دولتیتدوين برنامه جامع حمايت از مدارس و دانش

  * * * آموزان (

8 
و تبيين جايگاه نظام تعليم و  هاآنهای گيری از قابليتهای مجازی برای بهرهديداری و شنيداری و شبكه ،مراكز رسانه ملی و استانی ،های مراكز فرهنگی كشورشناسايی كليه ظرفيت

  * * * ) ويژه سواد آموزان (سازكننده اين نهاد سرنوشتيفتضعهای ب و برنامهتربيت رسمى عمومى و جلوگيری از نشر مطال

2 
         يادگيری و تربيت هایحوزه برنامه درسی اساس تحصيلی بر مختلف هایدوره  انآموزدانشفراغت  اوقات سازیغنی برنامه جهتفوق مكمل و هایفعاليت اجرای و طراحی

  * * * ) ويژه سواد آموزان (

  * * * ) ويژه سواد آموزان (های يادگيری با يكديگر و مدارسای محيطهای الزم فناوری برای برقراری ارتباط شبكهايجاد زيرساخت 10
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 های خانواده در ايفای نقش تربيتی متناسب با اقتضائات جامعه اسالمی ها و مهارتيیتقويت بنيان خانواده و كمک به افزايش سطح توانا  -1 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
زا بهرای همسوسهازی   پذير و آسهيب يبهای آسای به خانوادهارائه خدمات مشاوره  -اثربخش آموزشیهای برگزاری دوره ،و تربيتی مدرسه آموزشیهای ها در فعاليته افزايش ميزان مشاركت خانواده1/1

 های تربيتی خانواده و مدرسهاهداف و روش

 هاخانوادهاز ظرفيت ساير  گيریبا بهرهيافته توسعهمحروم و كمتر ،يد بر مناطق مرزیتأكزا با پذير و آسيبهای آسيبالعمر برای خانوادهماداميادگيریوآموزیسوادهایبرنامهاجرای  -4 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه   برنامه  3

 تربيتی راهبری و مديريت زير نظام مربوطه 4

 یسوادآموزسازمان نهضت  واحد مسئول در حوزه 3

   انيو مربانجمن اولياء   -معاونت  آموزش ابتدايی  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول دايي دومابت ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 154444 نفر سوادآموز   گروه هدف  سوادانكمو  سوادانیبجذب و آموزش   -یشناساي 8 -1

 خرداد 4 تعداد برنامه   شدهانجام یازسنجينبر اساس  گروه هدف سوادانكمو  سوادانیبآموزش  مكمل یهابرنامهاجرای  8 -2

 طول سال 12 طرح   ( یسوادآموز) شتاب بخشی به  دفگروه ه سوادانكمو  سوادانیبآموزش  آموزشی یهاطرحاجرای  8 -3

 مهر و اسفند 4 گزارش   گروه هدف سوادانكمو  سوادانیبآموزش ارزشيابی و تهيه گزارش  8 -4

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
اعضای  یريپذنقش  -سازمان  یسوادیب یكنشهيربرنامه   -سال سازمان  یهااستيس  -با پوشش كامل كودكان در سن مدرسه   یسوادیببخشنامه انسداد ورودی    -  یسوادآموزقوانين و مقررات سازمان نهضت 

 و كاركنان دولت دهندگانآموزش  -معلمان    -شورای عالی پشتيبانی  

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
تعداد   -بينی برنامه شيپبهدرصد اعتبار تخصيصی   -به سواد آموزان تحت پوشش شدهقبولدرصد سواد آموزان   -تحت پوشش به اهداف كمی برنامه در صد سواد آموزان  -سال 44 -19گروه سنی  یباسواددرصد 

 آموزی باسواد یردولتيغدولتی و  یهادستگاهدرصد مشاركت   -در سال شدهگرفتهنيروی انسانی بكار 

 يد بر مناطق مرزیتأكبا  زاپذير و آسيبهای آسيبخانواده العمرمادام یريادگي قق راهکار سند تحولدر تح برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 تربيتی متناسب با اقتضائات جامعه اسالمی  های خانواده در ايفای نقشها و مهارتتقويت بنيان خانواده و كمک به افزايش سطح توانايی  -1 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 با اهداف نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی و باهم هاآننيازهای ورود كودك به مدرسه و ايجاد سازوكارهای الزم برای هماهنگی و همسويی پيش تأمينها و خانواده در رسانه  -برای تبيين نقش مدرسه آموزشیهای ه تدوين اصول راهنما و پودمان2/1 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3
 هيئت 42/42/91هه مورخ  54440/ت 415944برابر مصوبه شماره  سالبزرگ) سواد آموزان اندازی مراكز يادگيری محلی برای آموزش خانواده پيش از ورود كودك به دبستان با محوريت مدارسراه -2

 ( / پيوند سوادآموزي و زندگي) بسته تحولي دولت (

 تربيتی راهبری و مديريت زير نظام مربوطه 4

 یسوادآموزسازمان نهضت  واحد مسئول در حوزه 3

 انيو مربانجمن اولياء   -هامشاركتسازمان مدارس  غيردولتی و توسعه  – و سالمت  بدنیتربيتمعاونت  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 شهريور 12 نفر روز   مراكز يادگيری محلی برای آموزش خانواده ارزشيابی وضع موجود كارگروهتشكيل  8 -1

 مرداد 4 برنامه   مراكز يادگيری محلی برای آموزش خانوادهتهيه و تدوين  برنامه عملياتی  8 -2

 خرداد 4 بخشنامه   مراكز يادگيری محلی برای آموزش خانواده غ بخشنامهتدوين و ابال  -تهيه 8 -3

 نيمسال دوم 544 تعداد مركز   خانوادههای مهارتی مراكز يادگيری محلی برای آموزش  یاندازراه 8 -4

 اسفند 2 گزارش   مراكز يادگيری محلی برای آموزش خانواده نظارت و بازرسی  -گزارش 8 -3

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياتاستلزام 2
 - آموزشی یزيربرنامهتجهيزات و  تأمين  -جذب مخاطبان   - آموزشی یازسنجين -صدور مجوز توسط سازمان نهضت سوادآموزی   -مركز و ثبت آن در سامانه سيتأس  -ايجاد مركز يادگيری محلی یهامحلانتخاب   -یسنجامكان  - رانيوزئتيهمصوبه 

مركز يادگيری   غيردولتیاز بخش دولتی و  موردنيازنيروی انسانی  تأمين  -نيروی  انسانی   یتوانمندساز وآموزش   - شدهانجام یازسنجين اساس بر مكمل هایبرنامه اجرای -  موردنيازكتب  مهارتی    نيتدو و تهيه -مركز يادگيری محلی  یهابرنامهجرای ا

 ت محترم وزيران موضوع مصوبه هيئ  -محلی  

 واصله یهاگزارشبا نظارت ميدانی و  یمستندساز –فرهنگی  یهابرنامه – اجراشده یهامهارت  -تعداد سوادآموز– شدهليتشكتعداد مراكز  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
 با اهداف نظام تعليم و تربيت  خانواده گی و همسويی ايجاد سازوكارهای الزم برای هماهن
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 شيابی و تضمين كيفيت در تعليم و تربيت رسمی عمومیه استقرار نظام ارز49 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 های كيفيت جهانی در چارچوب معيارهای اسالمی و معرفی الگوی تعليم و تربيت اسالمی به جهانيابیه ارتقاء جايگاه ايران در ارز1/49 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 () ويژه سواد آموزان (  با اولويت جهان اسالمآموزشی)ديپلماسی  وپرورشآموزشالمللی طراحی و استقرار برنامه تقويت روابط بين -1 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه   برنامه  3

 تربيتی راهبری و مديريت زير نظام مربوطه 4

 یسوادآموزسازمان نهضت  واحد مسئول در حوزه 3

 و توسعه منابع یزيربرنامهمعاونت    -  المللنيب امور مركز    - اداره كل امور اتباع وزارت كشور  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم يي اولابتدا يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 نيمسال دوم 45 نفر روز   (  با اولويت جهان اسالمآموزشی)ديپلماسی  وپرورشآموزشالمللی تقويت روابط بين یو هماهنگتشكيل جلسات توجيهی  8 -1

 دومنيمسال  1 نامهتفاهم   (  با اولويت جهان اسالمآموزشی)ديپلماسی  وپرورشآموزشالمللی تقويت روابط بين هانامهتفاهمعقد  8 -2

 طول سال 12164 نفر سوادآموز   جذب و آموزش سواد به اتباع  خارجی 8 -3

 نيمسال دوم 2 گزارش    (  با اولويت جهان اسالمآموزشی)ديپلماسی  وپرورشآموزشالمللی تقويت روابط بينپايش و تهيّه گزارش  8 -4

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
 قراردادكه طرف  یدهندگانآموزش  -یسوادآموز اجرايیدستورالعمل  - موسسه ريليف  -موسسه نروژی   -؛ كميساريای عالی امور پناهندگان  یالمللنيب مؤسسات و هاسازمانبا  نامهمتفاهانعقاد 

 نان دولت.دولتی و نهادهای مردمی و غيردولتی هستند و نيز فرهنگيان شاغل و بازنشسته و ساير كارك یهادستگاه

 یانوبه یريگگزارشميدانی و نظارت غيرحضوری و  یدهايبازدپااليش و تعداد تحت پوشش و قبولی با   -شناسايی  -جلسات هماهنگی  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 های كيفيت جهانیرتقاء جايگاه ايران در ارزيابیا  - معرفی الگوی تعليم و تربيت اسالمی به جهان در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 ...كه یافتگانيتيتربه پرورش 4 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
ها و توانمندسازی معلمان در راستای تقويت آموزان و توسعه فرهنگ و سواد قرآنی با اصالح برنامهانس با قرآن در دانش ه توسعه فرهنگ اقامه نماز و اهتمام به برپايی نماز جماعت در مدرسه و تقويت1/4

 رهنگ قرآنیمنشور توسعه ف بر اساسآشنايی با مفاهيم كليدی قرآن در دوره متوسطه اول و آموزش معارف قرآنی در متوسطه دوم ،خوانی در دوره ابتدايیمهارت روخوانی و روان

 ) ويژه سواد آموزان (نماز اقامه فرهنگ تقويت و توسعه تربيتی هایفعاليت اجرای و بازطراحی -1 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه   برنامه  3

 برنامه درسی زير نظام مربوطه 4

 یسوادآموزسازمان نهضت  واحد مسئول در حوزه 3

 سازمان تبليغات اسالمی  -ستاد اقامه نماز  -پرورشی   -آموزشیمعاونين  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت
 آوري(بر خالقيت و نو ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)   عناوين

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 يمسال اولن 2  جلسه   نماز اقامه فرهنگ تقويت و توسعه تربيتی هایفعاليت اجرایبرگزاری جلسات هماهنگی  8 -1

 خرداد 04  كارشناس   نماز اقامه فرهنگ تقويت و توسعه تربيتی هایفعاليت اجرای دهندگانآموزشبرگزاری دوره توجيهی برای كارشناسان و  8 -2

 طول سال 154444 تعداد سوادآموز   آموزش عملی نماز برای سواد آموزان در كالس 8 -3

 طول سال 6 گزارش بازديد   نماز اقامه فرهنگ تقويت و توسعه تربيتی هایفعاليت اجرای یابيو ارزشپايش  8 -4

 اسفند 4 گزارش   نماز اقامه فرهنگ تقويت و توسعه تربيتی هایفعاليت اجرایتهيّه گزارش  8 -3

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
شورای عالی انقالب فرهنگی در مورخ  595ای سوادآموزی مصوب جلسه هسياست  -وپرورشآموزشمجلس و   -به دولت5/44/4109و مورخ  14/44/4100های مورخ دستورات مقام معظم رهبری طی نامه

 یسوادآموزبا همكاری مسئولين  دهندگانآموزش -نماز با همكاری ستاد اقامه نماز. عملی  آموزش یهابرنامهاجرای  -مجلس شورای اسالمی 4161اساسنامه نهضت سوادآموزی مصوب سال   -24/9/4105

 .یمستندسازغيرحضوری و  نظارت وميدانی  یدهايبازد  - كارشناسان و دهندگانآموزشتوجيهی  آموزشی یهاكارگاهبرگزاری   -تعداد تحت پوشش  ملکردي ارزيابي  عهاشاخص 10

 در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
 اهتمام به برپايی نماز جماعت  -توسعه فرهنگ اقامه نماز 
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 سنامه تفصيلي  چارچوب / شنا

 شرح عنوان رديف

 ...كه  یافتگانيتيتربه پرورش 4 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
با تأكيد بر « برای استقرار دولت عدل مهدوی )عج( سازیزمينه»روحيه جهادی و انتظار   -و نهی از منكر معروفامربه،تبرّاتولی و  یتمداريوالسازی فرهنگ ه ايجاد سازوكارهای ترويج و نهادينه1/4

 هاهای علميه و نقش الگويی معلمان و اصالح روشگيری از ظرفيت حوزهبهره

 ) ويژه سواد آموزان (4 -1مندرج در راهكار یهایژگيوای و وسعه تعهد سازمانی و اخالق حرفهبا تأكيد بر ت،خدمت ضمن یهادوره ژهيوبه ،انسانی منابع های تربيت و توانمندسازیتوسعه برنامه -5 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه   برنامه  3

 منابع انسانی تأمينو  معلمتيترب زير نظام مربوطه 4

 یسوادآموزسازمان نهضت  واحد مسئول در حوزه 3

 و توسعه منابع یزيربرنامهمعاونت  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان دستا

* * *       

8 

 كد

 فعاليت
 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)   عناوين

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد ياقتضائ الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 54444  دهندهنفر آموزش   سوادآموزی   در حوزهنيروی انسانی شاغل   یو توانمندسازآموزش  8 -1

 طول سال 454 نفر كاركنان ستادی   سوادآموزی   در حوزه آموزشیتوجيهی  یهادورهبرگزاری  8 -2

 نيمسال دوم 1 محتوا   سوادآموزی   زهدر حو متناسب آموزشیتوليد محتوای  8 -3

 طول سال 5 گزارش بازديد   سوادآموزی   در حوزهنيروی انسانی شاغل   یتوانمندساز یابيو ارزشپايش  8 -4

 نيمسال دوم 4 گزارش   سوادآموزی   در حوزهنيروی انسانی شاغل   یتوانمندسازتهيّه گزارش  8 -3

 يروي انساني و...(ن –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
 یهادستگاه قراردادطرف  دهندگانآموزش  -كاركنان واحدهای سوادآموزی  -ه نيروی انسانی و فناوری اطالعات توسع  -یزيربرنامهمركز مقررات  – مقررات استخدامی كاركنان  -اساسنامه سازمان

 دگيری محلیكاركنان دولت و مديران مركز يا  -دولتی و نهادهای مردمی و غيردولتی

 دانش شغلی كاركنان سواد آموزی – آموزشی یبرنامهكيفيت محتوا و   -آموزش  نفر ساعت  -دهندگانآموزشنحوه كالس داری   -یسوادآموز یهاكالسبازديد و نظارت بر تعداد  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
 هااصالح روش  - روحيه جهادیو  سازی فرهنگهنهادين
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 ...ه ك یافتگانيتيتربه پرورش 4 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 ...های درسی موجود با تأكيد بربرنامه ديبازتولاسناد تحول راهبردی و  بر اساستدوين و اجرای برنامه درس ملی ،طراحی  -4/4 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 ) ويژه سواد آموزان (ساالنبزرگ آموزش جامع نظام درسی برنامه اصالح و بازنگری و توليد -6 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه   برنامه  3

 برنامه درسی زير نظام مربوطه 4

 یسوادآموزسازمان نهضت  واحد مسئول در حوزه 3

  آموزشی  یزيربرنامه وسازمان پژوهش   و واحدهاي همکار اهحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* *        

8 

 كد

 فعاليت
 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)   عناوين

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 نيمسال اول 10 برنامه درسی   ساالنبزرگ آموزش جامع نظام راهنمای آموزش ( – آموزشیمحتوای  –طراحی ) برنامه درسی  8 -1

 نيمسال اول 444 نفر روز    ساالنبزرگ موزشآ جامع نظاممربوط  یهاكارگاهبرگزاری  8 -2

 طول سال 25 عناوين   ساالنبزرگ آموزش جامع نظامتوليد   -بازبينی  8 -3

 نيمسال دوم 5 دهندهآموزشتعداد    ساالنبزرگ آموزش جامع نظام ( یسرا سر –گسترده  –اجرا ) محدود  8 -4

 اسفند 2 گزارش   ساالنبزرگ زشآمو جامع نظام و ارزشيابی یاعتباربخش 8 -3

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
 سال سوادآموزی  هایسياست  - شورای عالی انقالب فرهنگی 595مصوبه   -اساسنامه سازمان  -رهبری معظم مقام ابالغی كشور وپرورشآموزش نظام در تحول ايجاد كلی یهااستيس 4 بند

 غيردولتی  واجد شرايط یهابخش و كنندهمشاركت یهادستگاهمحتوا و كارشناسان  فيتألكاركنان سازمان و متخصصين    - یسوادیب یكنشهيربرنامه    -اجرايی سازمان  یهادستورالعمل

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
 نتايج از گيریبهره  -درسی یبرنامه راهنمای توليد و تهيه تعداد  -آموزشی  هایدوره كيفيت بهبود زمينه در آن ردكارب و درسی هایپژوهش انجام  - آموزشی   محتواهای  تحليل منظوربه ريزیبرنامه

 توليدشدهاجرای آزمايشی محتوای   -درسی مواد و عناوين از يک هر برای تأليف گروه معرفی و شناسايی   -  آن انعكاس و مستندسازی  -بندیجمع و اعتباربخشی

 در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرتايج كليدي و ن 11
 اسناد تحول راهبردی بر اساستدوين و اجرای برنامه درس ملی 
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 های دختران و پسران و مناطق مختلف كشورها و ويژگیا توجه به تفاوتمناسب ب باكيفيتهای تعليم و تربيت و بسط عدالت در برخورداری از فرصت تأمين  -5 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 باكيفيتمتنوع و  آموزشی هایبا تأكيد بر ايجاد فرصت  -چنين مناطق دوزبانه با نيازهای ويژهنشين و همعشاير كوچ  -حاشيه شهرها  -روستاها  -آموزان ساكن در مناطق محرومه توانمندسازی دانش 1/5 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 ) ويژه سواد آموزان (گذاری مدارس و مؤسسات غيردولتیخيرين و مشاركت و سرمايه ،المللیبين ،آموزان حاشيه شهرها از طريق منابع دولتیتدوين برنامه جامع حمايت از مدارس و دانش -0 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه   برنامه  3

 تربيتی راهبری و مديريت هزير نظام مربوط 4

 یسوادآموزسازمان نهضت  واحد مسئول در حوزه 3

 تیسازمان مدارس  غيردول  -و سالمت بدنیتربيت  -پرورشی  -آموزشی  یزيربرنامه سازمان پژوهش  و  -مجلس امور حقوقی و  -آموزشیمعاونين   -و توسعه منابع یزيربرنامهمعاونت  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت
 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)   عناوين

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 45 نفر روز     آموزان حاشيه شهرهابرنامه جامع حمايت از مدارس و دانشو جلسات هماهنگی   هادستگاهشناسايی   8 -1

 طول سال 44  نامهتفاهم   آموزان حاشيه شهرهابرنامه جامع حمايت از مدارس و دانش نامهتفاهمعقد  8 -2

 طول سال 12 ابالغيه   هااستاناجرائی و  یهاردهبه  آموزان حاشيه شهرهابرنامه جامع حمايت از مدارس و دانش یهانامهتفاهمابالغ  8 -3

 طول سال 444444 سوادآموز     آموزان حاشيه شهرهابرنامه جامع حمايت از مدارس و دانشآموزشی آزمايشی اجرای  8 -4

 مهر و اسفند 2 گزارش   آموزان حاشيه شهرهابرنامه جامع حمايت از مدارس و دانش و تهيه گزارش یابيو ارزشنظارت  8 -3

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 فرهنگی انقالب عالی شورای 595 جلسه مصوب سوادآموزی هایسياست  - وپرورشآموزش و مجلس  -دولت به5/44/4109 مورخ و 14/44/4100 مورخ هاینامه طی رهبری معظم مقام دستورات. 4

)مصوب سال  كشور در سوادیبی كاهش برای وزيران تحت عنوان راهكارهايی محترم هيئتمصوبه  -اسالمی شورای مجلس 4161 سال مصوب سوادآموزی نهضت اساسنامه  -24/9/4105 مورخ در

 سال سازمان هایتسياس -بی سوادی كنیريشهبرنامه  -(4191

 و تعداد تحت پوشش شدهانجام اقدامات از اینوبهتهيه گزارش  -و قوانين موجود  ضوابطبا  هافعاليتتطبيق  - جلسات هماهنگی   -ميدانی  بازديدهایانجام  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
 نشينعشاير كوچ  -حاشيه شهرها  -روستاها  -در مناطق محروم باكيفيتمتنوع و  آموزشیی هاايجاد فرصت
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1
اجتماعی و   -فرهنگی  -نهاد مولد سرمايه انسانی عنوانبهاجتماعی در سطح محلی و ملی   -فرهنگی  -های دينیعرصه آموزان در رشد و تعالی كشور درافزايش مشاركت نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی و مدرسه و معلمان و دانش  -0

 معنوی

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
انگاری نقش آن در نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی در توليد سرمايه اجتماعی و فرهنگی و جلوگيری از كوچک رسانه ملی ه برای تبيين جايگاه ويژهبهها ه ه تعامل اثربخش با مراكز فرهنگی و اجتماعی و استفاده از ظرفيت رسانه 9/0

 سرنوشت آينده كشور از منظر معارف اسالمی

 (130811برنامه   )ششم توسعه ابالغي بخشنامه  3
و تبيين جايگاه نظام تعليم و تربيت رسمى  هاآنهای گيری از قابليتهای مجازی برای بهرهديداری و شنيداری و شبكه  ،مراكز رسانه ملی و استانی  ،های مراكز فرهنگی كشورشناسايی كليه ظرفيت -0

 ) ويژه سواد آموزان (سازكننده اين نهاد سرنوشتيفتضعهای عمومى و جلوگيری از نشر مطالب و برنامه

 راهبری و مديريت تربيتی زير نظام مربوطه 4

 یسوادآموزسازمان نهضت  ول در حوزهواحد مسئ 3

 ائمه جمعه یگذاراستيسشورای   -مايصداوسسازمان –وزارت  متبوع  یرساناطالعمركز  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت
 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعالعناوين )  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 نيمسال اول 4  نامهتفاهم   ادآموزی  سو در حوزه هاآنهای گيری از قابليتبرای بهرهجمعی  یهارسانه با توافق 8 -1

 طول سال 5444 تعداد   سوادآموزی   در حوزه یسرا سر اينفورگرافی/ تبليغی پوستر و بروشور توليد 8 -2

 نيمسال دوم 2 نفر ساعت   سوادآموزی   در حوزه برتر یهادستگاهجشنواره  8 -3

 طول سال 12 استان    سوادآموزی   در حوزه استانی ويژه یهاهبرنام پخش و توليد برای هااستان از حمايت 8 -4

 نيمسال دوم 15 برنامه   سوادآموزی   در حوزه (.يادواره شهدا و..  -دهه فجر –دی  0ويژه )  یهابرنامهاجرای  8 -3

 طول سال 42 دستگاه    سوادآموزی   در حوزهاجرای طرح تنوير افكار عمومی  8 -6

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
 سوادیبی كنیريشهبرنامه   - كشور در سوادیبی كاهش برای وزيران تحت عنوان  راهكارهايی محترم ئتيهمصوبه   - سوادآموزی نهضت اساسنامه  -24/9/4105 مورخ در فرهنگی انقالب عالی شورای 595 جلسه مصوب سوادآموزی هایسياست

 كنندهمشاركت هایدستگاهمحلی( و  يادگيریمديران مراكز   - دهندگانآموزش)  هااستانكاركنان سازمان و  -افراد  در يادواره  تعداد   -  توليدشدهتعداد برنامه  –سازمان  هاینامهشيوهو  هاسياست  -می ايراندر جمهوری اسال

 همكار یهادستگاه    -هاتيفعالمستندسازی  -برگزار شده یهاجشنوارهبروشورها و    - هاشيهماتعداد  -راديويی و تلويزيونی به دقيقه  یهاشبكهاز  شدهپخشتوليد و  یهابرنامهميزان  -ر سال جاری برگزارشده د یهايیگردهماتعداد  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 انگاری نقش آن در سرنوشت آينده كشور از منظر معارف اسالمیجلوگيری از كوچک  -تعليم و تربيت رسمى عمومى  تبيين جايگاه نظام در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 ...كه یافتگانيتيتربه پرورش 4 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
و تربيتی با تأكيد بر اولويت كرامت و  آموزشیهای های تربيتی با استفاده از تمام ظرفيتتقويت مستمر و تحكيم فضايل اخالقی در محيط  -ی عملياتی الزم در راستای ترويجهاه تدوين برنامه2/4

 های تحصيلیپذيری و نظم در تمام دورهمسئوليت ،صداقت،حيا و عفت،نفس و شجاعتعزت

 ) ويژه سواد آموزان (يادگيریو تربيت هایحوزه برنامه درسی اساس بر تحصيلی مختلف هایدوره انآموزدانش فراغت اوقات سازیغنی برنامه جهتفوق و مكمل هایفعاليت اجرای و طراحی -9 (130811ابالغي بخشنامه  )ششم توسعه  برنامه  3

 برنامه درسی زير نظام مربوطه 4

 یسوادآموزت سازمان نهض واحد مسئول در حوزه 3

 انيمرب وانجمن اوليا   -هامشاركتسازمان مدارس  غيردولتی و توسعه  – سالمت و  بدنیتربيتمعاونت  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت
 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)   عناوين

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 شهريور 4 طرح    وزی  سوادآم در حوزه یخوانكتاب و توسعهترويج   - یسيانشانومسابقات  یو اجراطراحی  8 -1

 مهر 2 دستورالعمل   سوادآموزی   در حوزه برنامهفوق و مكمل هایفعاليت تدوين و ابالغ بخشنامه  -تهيه 8 -2

 بهمن  -دی   12 استان   سوادآموزی   در حوزه برنامهفوق و مكمل هایفعاليت توزيع برش استانی 8 -3

 اسفند 44 گزارش   سوادآموزی   در حوزه برنامهفوق و مكمل هایفعاليت اجرايی و نظارتپايش   8 -4

 اسفند 4 گزارش   سوادآموزی   در حوزه برنامهفوق و مكمل هایفعاليت ه گزارشتهي 8 -3

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
نياز سنجی  –مديران مراكز يادگيری   -مسئولين سوادآموزی   - هادهندهآموزش  -كاركنان  -هابرنامهاجرای  - سال سازمان  یهااستيس –سازمان نهضت سوادآموزی  اساسنامه  -  رانيوزئتيهمصوبه 

 مراكز يادگيری

 صلهوا یهاگزارشبا نظارت ميدانی و  یمستندساز –اجرايی  یهابرنامه – یسنجامكان – كنندهشركتتعداد افراد  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 و تربيتی آموزشیهای های تربيتی با استفاده از تمام ظرفيتتقويت مستمر و تحكيم فضايل اخالقی در محيط  -های عملياتی الزم در راستای ترويجتدوين برنامه در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 یعموم یرسم تيترب و ميتعل نديفرآ در یريادگي یهاطيمح به یبخشتنوع  -6 لياتي مربوط به برنامههدف عم 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
  -كارآفرينی مراكز  -فناوری و علوم تخصصی هایموزه و هانمايشگاه  -عمومی هایكتابخانه  -فرهنگ یهاخانه  -هااردوگاه  -پژوهش سراها مانند يادگيری یهاطيمح از ایشبكه ايجاد - 6/6

 (هادستگاه ساير همكاری با مدرسه محيط سازیغنی اصل تيرعا با ،هامحيط اين با مدارس اثربخش تعامل برقراری و مشابه مراكز ساير و هاورزشگاه

 ) ويژه سواد آموزان (های يادگيری با يكديگر و مدارسای محيطبرای برقراری ارتباط شبكه های الزم فناوریايجاد زيرساخت  -44 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه    3

 تأمين فضا،تجهيزات و فناوری زير نظام مربوطه 4

 یسوادآموزسازمان نهضت  واحد مسئول در حوزه 3

 ربطذی یسازمانبرون یدهانها و هاسازمان  -و  توسعه  منابع  یزيربرنامهمعاونت  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت
 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعالعناوين )  

 اجرازمان  (هدف كمي  )  معين  نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 خرداد 4 گزارش   سوادآموزی   در حوزهتجهيزات و...   -دهی  سازمان  یابينهيو زمبررسی  8 -1

 طول سال  دستگاه    سوادآموزی   در حوزهتجهيزات  و استقرار خريد  8 -2

 آبان 04 نفر روز   سوادآموزی   در حوزهيروی انسانی ن یو توانمندسازآموزش  8 -3

 خرداد تا آذر 2 ارزشيابی   سوادآموزی   در حوزه فناوری الزمهای زيرساخت نظارت و ارزشيابی 8 -4

 بهمن 4 گزارش   سوادآموزی   در حوزه فناوری الزمهای زيرساخت تهيّه گزارش اجرايی 8 -3

 نيروي انساني و...( –ي اجراي –)حقوقياستلزامات 2
 مؤسساتو  دهندگانآموزش  -كاركنان  -مطلوب  نيروی انسانی آموزش واستقرار و  پااليش    -دستورالعمل شناسايی -مربوط    مؤسساتو  هاسازماننامه با انعقاد تفاهم  -ی سال سازمانی هااستيس 

 همكار  

 گزارش پايش و نظارت  و  - ديده آموزشتعداد كاركنان   -استقرار سيستم   -تهيّه تجهيزات  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 يادگيری یهاطيمح از ایشبكه ايجاد در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 

 

 

 

 دانشگاه فرهنگيان
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 دانشگاه فرهنگيان هايبرنامهعناوين  

 

 

 (130811ه عنوان برنامه      )ابالغي بخشنام رديف
 سطح اجرا/نفوذ

 مدرسه منطقه استان ستاد

1 
 نظام تحصيلی هایرشته بين تناظر وپرورش با تأكيد بر برقراریآموزش یانسان منابعهای تحصيلی آن و برنامه جامع ها و رشتهاستانداردسازی و ارتقای دانشگاه فرهنگيان و پرديس

 ستادی حوزه هایكارشناسی و اداری ،مديريتی هایو با پست یوپرورشآموزشحصيلی با  اهداف و نيازهای ت مختلف هایرشته و هادوره و معلمتربيت
*    

    * استانداردهای مصوب و مبتنی بر سند تحول بنيادين بر اساسمعلمان  آموزشیهای معلم و مدرسان دورهتربيت و توانمندسازی مدرسان و استادان دانشگاه تربيت،تأمين 2

    * های علميهها و حوزههای ساير دانشگاهها و توانمندیگيری از ظرفيتوپرورش در بهرههای وابسته به آموزشطراحی و استقرار نظام مشاركت دانشگاه 3

    * آن بر اساسهای درسی تربيت مشاور تدوين و استقرار استانداردهای محتوايی مشاوره مدرسه و بازنگری برنامه 4

    * های تحصيالت تكميلیوپرورش در دورههای وابسته به آموزشسعه و تقويت رشته مشاوره در دانشگاهتو 3

6 
يان سازمانی( تا پاپرورش با استفاده از ظرفيت مراكز علمی و پژوهشی )درون و برونونگر در حوزه آموزشكارهای مناسب برای تدوين و اجرای مطالعات راهبردی آيندهوطراحی ساز

    * سال اول برنامه ششم توسعه
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1
هانی با مقتضيات الگوی برنامه درسی ای معلمان در سطح ملی و جهای حرفهبا تأكيد بر كارورزی و انطباق سطح شايستگی معلمتيتربدرسی  ها و باز تنظيم اصول حاكم بر برنامهبازمهندسی سياست  -44

  وپرورشآموزشتربيت و نگهداشت معلمان در ،های جذبهای مناسب برای ارتقای شيوهدر نظام تعليم و تربيت و طراحی سياست

 ربطذیهای با همكاری دستگاه وپرورشآموزشای تربيت محور توسط وزارت آموزش تخصصی و حرفهاندازی دانشگاه ويژه فرهنگيان با رويكرد و راه معلمتيتربه استقرار نظام ملی 4/44 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3
 هادوره و معلمتربيت نظام تحصيلی هایرشته بين تناظر ر برقراریوپرورش با تأكيد بآموزش یانسان منابعهای تحصيلی آن و برنامه جامع ها و رشتهاستانداردسازی و ارتقای دانشگاه فرهنگيان و پرديس -4

 (و چند مهارتي  / تربيت معلم چند ساحتي ) بسته تحولي ستادی حوزه هایكارشناسی و اداری ،مديريتی هایو با پست یوپرورشآموزشتحصيلی با  اهداف و نيازهای  مختلف هایرشته و

 منابع انسانی تأمينو  معلمتيترب زير نظام مربوطه 4

 و تحصيالت تكميلی آموزشیمعاونت   -دانشگاه فرهنگيان  واحد مسئول در حوزه 3

 آموزشیريزی سازمان پژوهش و برنامه  -  وپرورشآموزششورای عالی    - معلمتيتربگروه هماهنگی  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ايي اولابتد يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 پاييز 1 برنامه   دانشگاه فرهنگيان معلمتيتربهای جديد توليد برنامه 8 -1

 زمستان 6 برنامه   دانشگاه فرهنگيان معلمتيتربهای بازنگری برنامه 8 -2

 (آموزشیريزی شورای عالی برنامه 46/1/91ورخ م 064های درسی )مصوبه جلسه قوانين وزارت علوم درباره بازنگری برنامه نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 برنامه تفصيلی در سامانه آموزش عالی 9 یبارگذارتصويب و  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 ای تربيت محورآموزش تخصصی و حرفه در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1
ای معلمان در سطح ملی و جهانی با مقتضيات الگوی برنامه درسی های حرفهبا تأكيد بر كارورزی و انطباق سطح شايستگی معلمتيتربدرسی  ها و باز تنظيم اصول حاكم بر برنامهبازمهندسی سياست  -44

  وپرورشآموزشتربيت و نگهداشت معلمان در  ،های جذبمناسب برای ارتقای شيوههای در نظام تعليم و تربيت و طراحی سياست

 ربطذیهای با همكاری دستگاه وپرورشآموزشای تربيت محور توسط وزارت اندازی دانشگاه ويژه فرهنگيان با رويكرد آموزش تخصصی و حرفهو راه معلمتيتربه استقرار نظام ملی 4/44 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 استانداردهای مصوب و مبتنی بر سند تحول بنيادين بر اساسمعلمان  آموزشیهای معلم و مدرسان دورهتربيت و توانمندسازی مدرسان و استادان دانشگاه تربيت  -تأمين -2 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 سانیمنابع ان تأمينو  معلمتيترب زير نظام مربوطه 4

 و تحصيالت تكميلی آموزشیمعاونت   -دانشگاه فرهنگيان  واحد مسئول در حوزه 3

 تحقيقات و فناوری  -وزارت علوم  - (آموزشیريزی )سازمان پژوهش و برنامه وپرورشآموزشوزارت  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول مابتدايي دو ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 تابستان 1 برنامه   دانشگاه فرهنگيان آموزشینيازسنجی  8 -1

 پاييز و زمستان 24 برنامه   دانشگاه فرهنگيان استادان آموزشیهای اجرای طرح 8 -2

 وپرورشآموزشقوانين   -قوانين وزارت علوم  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 اجرای دوره ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 ای تربيت محورآموزش تخصصی و حرفه  -ای معلمانهای حرفهكارورزی و انطباق سطح شايستگی در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثركليدي و نتايج  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1
ای معلمان در سطح ملی و جهانی با مقتضيات الگوی برنامه درسی های حرفهبا تأكيد بر كارورزی و انطباق سطح شايستگی معلمتيتربدرسی  مهها و باز تنظيم اصول حاكم بر برنابازمهندسی سياست  -44

  وپرورشآموزشتربيت و نگهداشت معلمان در ،های جذبهای مناسب برای ارتقای شيوهدر نظام تعليم و تربيت و طراحی سياست

 كارشناسان و مديران با همكاری دانشگاه فرهنگيان،ای و دينی معلمانهای علميه در امر تربيت تخصصی ه حرفههای برتر و حوزهه جلب مشاركت دانشگاه44/44 اهکار سند تحولشماره و متن  ر 2

 های علميهها و حوزههای ساير دانشگاهها و توانمندیگيری از ظرفيتوپرورش در بهرهآموزشهای وابسته به طراحی و استقرار نظام مشاركت دانشگاه  -1 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 منابع انسانی تأمينو  معلمتيترب زير نظام مربوطه 4

 و تحصيالت تكميلی آموزشیمعاونت   -دانشگاه فرهنگيان  واحد مسئول در حوزه 3

 تحقيقات و فناوری  -وزارت علوم  - وپرورشآموزشوزارت  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  معين ( هدف كمي  )  نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 تابستان 4 برنامه   های علميهها و حوزها دانشگاهب دانشگاه فرهنگيان تدوين سناريوهای مشاركت 8 -1

 پاييز و زمستان 2 نامهتفاهم   های علميههها و حوزا دانشگاهب دانشگاه فرهنگيان مشاركت نامه و اجرای سناريوهاانعقاد تفاهم 8 -2

 های علميهها و حوزه/ امكانات اعم از فضا/ مكان/ منابع مالی جهت تربيت نيروی انسانی توسط ساير دانشگاهوپرورشآموزشقوانين   -قوانين وزارت علوم نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 اجرای دوره دي ارزيابي  عملکرهاشاخص 10

 ای و دينی معلمانتربيت تخصصی ه حرفه  -های علميه های برتر و حوزهجلب مشاركت دانشگاه در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 هاها و روشارها و رويهه بازنگری و بازمهندسی ساخت24 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 های تحصيلیمشاوران متخصص برای ايفای وظايف تخصصی در تمام پايه یريكارگبهه استقرار نظام راهنمايی و مشاوره تربيتی مبتنی بر مبانی اسالمی و افزايش نقش معلمان در اين زمينه و 1/24 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 آن بر اساسهای درسی تربيت مشاور تدوين و استقرار استانداردهای محتوايی مشاوره مدرسه و بازنگری برنامه  -1 (130811ي بخشنامه )ششم توسعه ابالغ برنامه  3

 منابع انسانی تأمينو  معلمتيترب زير نظام مربوطه 4

 شجويیو تحصيالت تكميلی/ معاونت دان آموزشیمعاونت   -دانشگاه فرهنگيان  واحد مسئول در حوزه 3

 تحقيقات و فناوری  -وزارت علوم   - وپرورشآموزشوزارت  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكبا   ي  ذيل برنامههاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 بهار 4 برنامه   دانشگاه فرهنگيان تربيت مشاور تدوين برنامه درسی 8 -1

 پاييز و زمستان 4 امهبرن   دانشگاه فرهنگيان تربيت مشاور تصويب برنامه درسی 8 -2

 (/ امكانات اعم از فضا/ مكان/ صدور ابالغ/ عقد قراردادآموزشیريزی شورای عالی برنامه 46/1/91مورخ  064های درسی )مصوبه جلسه قوانين وزارت علوم درباره بازنگری برنامه نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 اجرای دوره دي ارزيابي  عملکرهاشاخص 10

 مدارس مشاوران متخصص برای ايفای وظايف تخصصی یريكارگبه  - تربيتی مبتنی بر مبانی اسالمی  استقرار نظام راهنمايی و مشاورهدر  افزايش نقش معلمان  در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 هاها و روشه بازنگری و بازمهندسی ساختارها و رويه24 دف عملياتي مربوط به برنامهه 1

 های تحصيلیصصی در تمام پايهمشاوران متخصص برای ايفای وظايف تخ یريكارگبهه استقرار نظام راهنمايی و مشاوره تربيتی مبتنی بر مبانی اسالمی و افزايش نقش معلمان در اين زمينه و 1/24 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 های تحصيالت تكميلیوپرورش در دورههای وابسته به آموزشتوسعه و تقويت رشته مشاوره در دانشگاه  -5 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 منابع انسانی تأمينو  معلمتيترب زير نظام مربوطه 4

 و تحصيالت تكميلی/ معاونت دانشجويی آموزشیمعاونت   -ن دانشگاه فرهنگيا واحد مسئول در حوزه 3

 تحقيقات و فناوری  -وزارت علوم  - وپرورشآموزشوزارت  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 بهار 4 برنامه   دانشگاه فرهنگيان تربيت مشاور تدوين برنامه درسی 8 -1

 پاييز و زمستان 4 برنامه   دانشگاه فرهنگيان تربيت مشاور برنامه درسیتصويب  8 -2

 ابالغ/ عقد قرارداد(/ امكانات اعم از فضا/ مكان/ صدور آموزشیريزی شورای عالی برنامه 46/1/91مورخ  064های درسی )مصوبه جلسه قوانين وزارت علوم درباره بازنگری برنامه نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 اجرای دوره ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 مدارس مشاوران متخصص برای ايفای وظايف تخصصی یريكارگبه  - تربيتی مبتنی بر مبانی اسالمی  استقرار نظام راهنمايی و مشاورهدر  افزايش نقش معلمان  در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 و تربيتی در نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی آموزشیمديريت راهبردی   -ه ارتقاء و بهبود مستمر كيفيت نظام كارشناسی22 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 .در آموزش و پرورش ربطذیهای های آينده پژوهانه و اجرای آن با هماهنگی دستگاهآموزش و پرورش و تدوين برنامه نگر دره ايجاد مطالعات راهبردی آينده1/22 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3
سازمانی( تا پايان سال اول برنامه ه از ظرفيت مراكز علمی و پژوهشی )درون و برونپرورش با استفادونگر در حوزه آموزشكارهای مناسب برای تدوين و اجرای مطالعات راهبردی آيندهوطراحی ساز  -6

 ششم توسعه

 پژوهش و ارزشيابی زير نظام مربوطه 4

 معاونت پژوهش و فناوری   - دانشگاه فرهنگيان  واحد مسئول در حوزه 3

 درخشان یاستعدادها  -یبدنتيترب  -و پژوهشگاه مطالعات آ پ  يیرجا ديو  دانشگاه شه يیپ استثنا -سازمان آ  یو پرورش آموزشی هایمعاونتو  یانسان یروين یزيربرنامه مركز  -ی آموزش و پرورشعال یشورا و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 1 طرح    دانشگاه فرهنگيان  معلم تيدر ترب یراهبرد یهاطرح یاجرا 8 -1

 طول سال 15 طرح   90و 96فراخوان  یكشور یهاطرح یاجرا 8 -2

 طول سال 454 طرح   یاستان اسيمحور در مق مسئله یپژوهش یهاطرح یاجرا 8 -3

 طول سال 60 نشست    دانشگاه فرهنگيان  ( ی و استانی)ستادیتخصص - یعلم یهانشست یبرگزار 8 -4

 طول سال 21 نشست    دانشگاه فرهنگيان  یگهفت یعلم یسخنران 8 -3

 طول سال 0 نشست   معلم تيترب یارشته انيم يیهم افزا یهانشست یبرگزار 8 -6

 طول سال 45 كارگاه   یاستادان در سطح كشور یپژوهش يیمهارت افزا آموزشی یهاكارگاه یبرگزار 8 -7

 زمستان 4 همايش   یشوردر سطح ك دانشگاه فرهنگيان استادان  همايش 8 -8

 زمستان 4 همايش   معلم تيترب یمل شيهما نيچهارم یبرگزار 8 -2

 طول سال 45 نفر   رخارج از كشو یهاشيهمادر  یعلم هيئت یاز شركت اعضا تيحما 8 -10
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 

 ل سالطو 5 تفاهم نامه   ديجد یهانامهدانشگاه و انعقاد تفاهم  یپژوهش یهانامهتفاهم  یريگ پی 8 -11

 زمستان  - زييپا 45 نفر   شوركداخل و خارج از  یبرنامه فرصت مطالعات یاجرا 8 -12

 طول سال 12 كرسی   ( ستادی – ی)استانیپرداز هيو نظر ینوآور  -نقد یهایكرس یبرگزار 8 -13

 مستانز  -پاييز  144 كارگاه   انيدانشجو یپژوهش یهایتوانمندكارگاه توسعه  یرگزارب 8 -14

 طول سال 164 پايان نامه/ رساله   یتخصص هایرشتهمعلم و آموزش  تيمحور در حوزه ترب مسئله  یهانامه انياز رساله و پا تيحما 8 -13

 زمستان 4 همايش   معلم تيترب یمل شيهما نيپنجم برای برگزاری یزيبرنامه ر 8 -16

 طول سال 11 كارگاه   هااستاناستادان در سطح  یپژوهش  يیمهارت افزا آموزشی یهاكارگاه یبرگزار 8 -17

 زمستان   -تابستان 1004 طرح   معلمان دانشجو یطرح مشاوره پژوهش یامرحله یاجرا 8 -18

 طول سال 405 نفر   مقاالت سندگانينو  قيتشو 8 -12

 طول سال 1 مركز   دانشگاه ینيكارآفرو  ینوآورمراكز  یراه انداز 8 -20

 زمستان  -پاييز  414 مقاله   انيو مقاالت دانشجو یوهشژاز آثار پ تيحما 8 -21

 زمستان  -پاييز  96 مورد   با مشاركت استاد راهنما یكاربرد يیدانشجو یهاپژوهشاختراعات و   -هاینوآور از تيحما 8 -22

 پاييز  -تابستان 0 نفر   پژوهش محور رس بو 8 -23

 قوانين وزارت علوم تحقيقات و فناوری نيروي انساني و...( –اجرايي  –وقي)حقاستلزامات 2

 اجرای كارگاه ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 های آينده پژوهانهتدوين برنامه   - نگر در آموزش و پرورشمطالعات راهبردی آينده در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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 ه دانشگا

 تربيت دبير شهيد رجايي
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي هايبرنامهعناوين  

 

 (130811عنوان برنامه      )ابالغي بخشنامه  رديف
 سطح اجرا/نفوذ

 مدرسه منطقه استان ستاد

1 
سازمانی( تا پايان ش با استفاده از ظرفيت مراكز علمی و پژوهشی )درون و برونپرورونگر در حوزه آموزشكارهای مناسب برای تدوين و اجرای مطالعات راهبردی آيندهوطراحی ساز

 سال اول برنامه ششم توسعه
*    

2 

منابع ی درسی و تربيت هابا برنامه ،وپرورشهای وابسته به آموزشدانشگاه آموزشیهای مند برنامهو پيوند نظام آموزشیمعلم با بازنگری ساختار نظام نظام ملی تربيت طراحی و استقرار

پرورش و وآموزش مختلف هایحوزه در هاهای شغلی و تخصصرشته،های مختلف تحصيلیو )نياز دوره یمنابع انسانبرنامه جامع  بر اساس ،های تحصيلی آنو توسعه رشته یانسان

 اقتضائات برنامه درسی رسمی و غيررسمی(
*    

3 
 نظام تحصيلی هایرشته بين تناظر وپرورش با تأكيد بر برقراریآموزش یمنابع انسانهای تحصيلی آن و برنامه جامع ها و رشتههنگيان و پرديساستانداردسازی و ارتقای دانشگاه فر

 ستادی زهحو هایكارشناسی و اداری ،مديريتی هایو با پست یوپرورشآموزشتحصيلی با  اهداف و نيازهای  مختلف هایرشته و هادوره و معلمتربيت
*    

    * ملی درسی و برنامه تحصيلی هایدوره اهداف اساس بر آموزیدانش سياسی و اجتماعی هایفعاليت بازطراحی 4

3 
  -هنری  -ارائه خدمات فرهنگی ريزی ونامه اجرايی مدارس( با رويكرد كاهش تمركز و افزايش اختيارات اركان  مدرسه جهت برنامهها )با تأكيد بر آييننامهبازنگری مقررات و آيين

 و ورزشی تا پايان سال دوم برنامه ششم توسعه آموزشی  -اجتماعی
*    

6 
ی افزارهای آنان در بستر شبكه ملی اطالعات و مشاركت محتوايی و نرمآموزان خارج از كشور و  خانوادهطراحی و استقرار برنامه جامع آموزش الكترونيكی و مجازی معلمان و دانش

 دولتی و غيردولتی مؤسساتها و دانشگاه
*    
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 و تربيتی در نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی آموزشیمديريت و راهبری  ،و بهبود مستمر كيفيت نظام كارشناسیارتقا   -22 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 وپرورشآموزشدر  ربطذیهای و اجرای آن با هماهنگی دستگاه پژوهانهندهيآهای و تدوين برنامه وپرورشآموزشنگر در ه ايجاد مطالعات راهبردی آينده1/22 تحول شماره و متن  راهکار سند 2

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3
سازمانی( تا پايان سال اول برنامه پرورش با استفاده از ظرفيت مراكز علمی و پژوهشی )درون و برونونگر در حوزه آموزشی آيندهكارهای مناسب برای تدوين و اجرای مطالعات راهبردوطراحی ساز  -4

 ششم توسعه

 پژوهش و ارزشيابی زير نظام مربوطه 4

 معاونت پژوهشی واحد مسئول در حوزه 3

 مديريت حراست   -معاونت اداری و مالی - آموزشیونت معا  -معاونت پژوهش و فناوری و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( اليتنوع فع

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 بهار 444 مقاله   نوين آموزشی یهاروشو ارائه آخرين دستاوردهای پژوهشی در آموزش ی المللنيبهمايش برگزاری  8 -1

 بهار 6 كارگاه   حاشيه اين همايش در  یالمللنيبدر سطح  یآموزش یهاكارگاهآموزش و  یالمللنيببرگزاری همايش  8 -2

 تابستان 044 طرح   خوارزمی جوان دانش آموزی  جشنواره مرحله نهايی داوری  برگزاری 8 -3

4- 8 
دانشگاه و حمايت  تيمورمأآخرين دستاوردهای علمی و منطبق با  بر اساساهتمام جدی به انجام امور پژوهشی توسط اساتيد و دانشجويان دانشگاه 

 ی مختلفهاشيهماو  هاكنفرانسی اساتيد و دانشجويان اعم از  انتشار كتب و مقاالت و شركت در هاپژوهشی هاتيفعالمادی و معنوی از  
  

 مورد

 كتاب /طرح(/) مقاله 
 طول سال 544

 طول سال 54 قرارداد   دانشگاه یهاتيمأمورو نهادهای مختلف در راستای انجام  هاسازمان  -اشخاص   -هادانشگاه برون دانشگاهی با  یهایهمكارتوسعه  8 -3

  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 تعداد مقاالت ارسالی به همايش– كنندگانشركتتعداد  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 پژوهانهندهيآهای تدوين برنامه  -وپرورشآموزشنگر در عات راهبردی آيندهمطال نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 ...ای معلمان در سطح ملی و جهانی با های حرفهبا تأكيد بر كارورزی و انطباق سطح شايستگی معلمتيتربدرسی  ها و باز تنظيم اصول حاكم بر برنامهبازمهندسی سياست -44 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 ربطذیهای با همكاری دستگاه وپرورشآموزشای تربيت محور توسط وزارت اندازی دانشگاه ويژه فرهنگيان با رويكرد آموزش تخصصی و حرفهو راه معلمتيترباستقرار نظام ملی ه 4/44 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 (130811م توسعه ابالغي بخشنامه )شش برنامه  3

و توسعه  یمنابع انسانهای درسی و تربيت با برنامه ،وپرورشهای وابسته به آموزشدانشگاه آموزشیهای مند برنامهو پيوند نظام آموزشیمعلم با بازنگری ساختار نظام نظام ملی تربيت طراحی و استقرار  -2

پرورش و اقتضائات برنامه درسی رسمی و وآموزش مختلف هایدرحوزه هاهای شغلی و تخصصرشته،های مختلف تحصيلیو)نياز دوره یمنابع انسانجامع برنامه  براساس -های تحصيلی آنرشته

 غيررسمی(

 منابع انسانی تأمينو  معلمتيترب زير نظام مربوطه 4

 آموزشیمعاونت  واحد مسئول در حوزه 3

 معاونت پژوهشی  -عاونت اداری و مالیم و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  )  معين (هدف كمي   نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 1244 دانشجو   و باورمند به جايگاه رفيع معلمی متعهداهتمام به تربيت دبيران متخصص و  8 -1

 طول سال 42 مجوز   وپرورشآموزشوزارت  ازيموردنصص ی جديد برای تربيت نيروی انسانی ماهر و متخهاشيگرای رشته اندازراهاخذ مجوز و  8 -2

 طول سال 5 برنامه   وپرورشآموزشوزارت  ازيموردنو مهارتی  آموزشیی هادورهتهيه و تدوين برنامه درسی برای ايجاد  8 -3

4- 8 
ی ارتقاء پايه و هادورهو برگزاری  وپرورشآموزشی معلمی ويژه جديداالستخدامی های وزارت احرفهی هاتيصالحی هادورهبرگزاری 

 و رضايتمندی مردم وكاركسبی در راستای بهبود فضای مهندسنظامورود به حرفه سازمان 
 طول سال 54444 نفر دوره  

 طول سال 45 درس   سالهکی دروس صالحيت معلمی جهت آموزش به دانشجويان تعهد دبيری دوره ياتوليد محتو 8 -3

  نيروي انساني و...( –اجرايي  –ي)حقوقاستلزامات 2

 فعال هایگرايشتعداد رشته  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 وپرورشآموزشای تربيت محور توسط وزارت آموزش تخصصی و حرفه نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 ...ای معلمان در سطح ملی و جهانی با های حرفهبا تأكيد بر كارورزی و انطباق سطح شايستگی معلمتيتربدرسی  ها و باز تنظيم اصول حاكم بر برنامهبازمهندسی سياست -44 به برنامههدف عملياتي مربوط  1

 ربطذیهای با همكاری دستگاه وپرورشآموزشای تربيت محور توسط وزارت يژه فرهنگيان با رويكرد آموزش تخصصی و حرفهاندازی دانشگاه وو راه معلمتيترباستقرار نظام ملی ه 4/44 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3
 هادوره و معلمتربيت نظام تحصيلی هایرشته بين تناظر وپرورش با تأكيد بر برقراریآموزش یمنابع انسانهای تحصيلی آن و برنامه جامع ها و رشتهاستانداردسازی و ارتقای دانشگاه فرهنگيان و پرديس  -1

 ستادی حوزه هایكارشناسی و اداری ،مديريتی هایو با پست یو پرورشی آموزشتحصيلی با  اهداف و نيازهای  مختلف هایرشته و

 منابع انسانی تأمين و معلمتيترب زير نظام مربوطه 4

 آموزشیمعاونت  واحد مسئول در حوزه 3

 معاونت فرهنگی و اجتماعی  -معاونت دانشجويی  -معاونت اداری و مالی و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 عاليتف

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 1244 دانشجو   وپرورشآموزشوزارت  ازيموردنحداكثر سازی ظرفيت پذيرش دانشگاه برای تربيت نيروی انسانی  8 -1

 طول سال 42 مجوز   وپرورشآموزشوزارت  ازيموردنجديد برای تربيت نيروی انسانی ماهر و متخصص  یهاشيگرارشته  یاندازراهاخذ مجوز و  8 -2

 طول سال 4544 جلسه   وپرورشدر آموزشبرگزاری جلسات مصاحبه چند برابر ظرفيت داوطلبان استخدام  8 -3

 طول سال 45 برنامه درسی   آخرين تغييرات از سوی دفتر گسترش آموزش عالی بر اساسدرسی  یهاسرفصل نيدتريجدبروز رسانی و اجرای  8 -4

3- 8 
بررسی صالحيت علمی  یهاكارگروهو انجام امور مربوط به  جذب یهافراخواندانشگاه و انجام امور  یعلمئتيهنيازسنجی جذب 

 جذب و انجام امور مربوط به استعالم اساتيد مدعو و اساتيد متقاضی تبديل وضعيت از مراجع ذيصالح یهاخوانفرامتقاضيان جذب 
 طول سال 64 گروه/فراخوان  

  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 از دانشگاه ليصالتحفارغتعداد فرهنگيان   -در حال اجرا یهارشتهتعداد  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 وپرورشآموزشای تربيت محور توسط وزارت آموزش تخصصی و حرفه نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 ای انقالب اسالمیهتقويت اعتقاد و التزام به ارزش ،تعميق تربيت و آداب اسالمیه 2 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

های دشمنان با ها و مواجهه هوشمندانه با توطئهآموزان برای وفاداری و حمايت آگاهانه از اين ارزشهای انقالب اسالمی و توانمندسازی مربيان و دانشبصيرت دينی و باور به ارزش ،ه تقويت ايمان1/2

های آموزان و مدارس در برنامهدانش افتهيسازمانو های علميه و حضور فعال حوزه ژهيوبهها و مشاركت خانواده و ساير نهادها و دستگاه وپرورشآموزشو تربيتی  آموزشیهای استفاده از ظرفيت برنامه

 سياسی و اجتماعی و انقالبی

 ملی درسی و برنامه تحصيلی هایدوره اهداف اساس بر آموزیدانش سياسی و جتماعیا هایفعاليت بازطراحی  -1 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3

 برنامه درسی زير نظام مربوطه 4

 یاجتماعمعاونت فرهنگی و  واحد مسئول در حوزه 3

 آموزشیمعاونت   -معاونت دانشجويی –معاونت اداری و مالی  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ نطقهم استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( ردسنجه عملک اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 4 نامهنييآ   يیرجا ديشه ريدب تيدانشگاه ترب یو اجتماع یفرهنگ یهاتيفعالجامع  نامهنييآ یو اجرا نيتدو 8 -1

  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 نامهنييآ یو اجرا نيتدو ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 های انقالب اسالمی و توانمندسازی مربيانبصيرت دينی و باور به ارزش  -تقويت ايمان نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 فرهنگی ه اجتماعی در ابعاد ژهيوبه،پيشرفت محلی هایكانونيكی از  عنوانبهافزايش نقش مدرسه ه 0 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
ای از جامعه اسالمی و حيات طيبه با تفويض اختيار و مسئوليت به آن و استانداردسازی تمام كانون كسب تجربيات تربيتی محله و جلوه عنوانبهآفرينی مدرسه های الزم برای نقشفراهم آوردن زمينهه 4/0

 ایمدرسهو عوامل درون  هامؤلفه

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3
  اجتماعی  -هنری  -ريزی و ارائه خدمات فرهنگینامه اجرايی مدارس( با رويكرد كاهش تمركز و افزايش اختيارات اركان  مدرسه جهت برنامهها )با تأكيد بر آييننامهبازنگری مقررات و آيين  -5

 تربيت و توانمندسازي مديران () بسته تحولي /  سال دوم برنامه ششم توسعهو ورزشی تا پايان  آموزشی

 راهبری و مديريت تربيتی زير نظام مربوطه 4

 آموزشیمعاونت  واحد مسئول در حوزه 3

 دانشگاه  معاونت فرهنگی و اجتماعی و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم اولابتدايي  يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 24 دانشجو   )تربيت مديران ويژه هنرستان های فنی و حرفه ای و كاردانش( هاهنرستانپذيرش دانشجو در رشته مديريت آموزشگاهی در  خذ مجوزا 8 -1

  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 تدوين برنامه درسی ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 ای از جامعه اسالمی و حيات طيبهكانون كسب تجربيات تربيتی محله و جلوه عنوانبهآفرينی مدرسه های الزم برای نقشفراهم آوردن زمينه نيروي انساني و...( –ايي اجر –)حقوقياستلزامات 11

 



                             

 

412 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 های نوينو تربيت با تكيه بر استفاده هوشمندانه از فناوری كيفيت فرايند تعليم ه ارتقای40 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
عيار اسالمی و های ايرانی در خارج از كشور براساس نظام مآموزان و خانوادهدانش  -های آموزشی و تربيتی ويژه معلمانهای غيرحضوری و مجازی در برنامهآموزش برداری از ظرفيته گسترش بهره1/40

 با رعايت اصول تربيتی از طريق شبكه ملی اطالعات و ارتباطات

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه  برنامه  3
ها و افزاری دانشگاهاركت محتوايی و نرمهای آنان در بستر شبكه ملی اطالعات و مشآموزان خارج از كشور و  خانوادهطراحی و استقرار برنامه جامع آموزش الكترونيكی و مجازی معلمان و دانش  -6

 دولتی و غيردولتی مؤسسات

 راهبری و مديريت تربيتی زير نظام مربوطه 4

 معاونت آموزشی واحد مسئول در حوزه 3

 دانشگاه یهادانشكده  -معاونت اداری و مالی  -معاونت پژوهش و فناوری و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

*         

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( لکردسنجه عم اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 24 رشته   اخذ مجوز پذيرش دانشجو به شيوه الكترونيكی در مقطع كارشناسی ارشد 8 -1

 طول سال 424 درس   توليد محتواهای الزم برای ارائه به دانشجو به شيوه الكترونيكی 8 -2

 طول سال 4444 انشجود   در مقطع كارشناسی ارشد پذيرش دانشجو به شيوه الكترونيكی 8 -3

  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

  ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 های آموزشی و تربيتی ويژه معلمانهای غيرحضوری و مجازی در برنامهآموزش برداری از ظرفيتگسترش بهره نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 11

 



                             

 

413 

 

9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 

 

 

 اه پژوهشگ

 مطالعات آموزش و پرورش
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 پژوهشگاه مطالعات آموزش  و پرورش هايبرنامهعناوين  

 (130811عنوان برنامه      )ابالغي بخشنامه  رديف
 سطح اجرا/نفوذ

 مدرسه منطقه استان ستاد

1 
های علميه با مدارس منطقه و محله خود در چهارچوب صنعتی و اقتصادی و حوزه -ایی و حرفهو پژوهشی  فن آموزشی  -پژوهشی بين مراكز و مؤسسات علمی  -طراحی الگوی توسعه تعامالت علمی

 و تربيتی آموزشیضوابط 
* * *  

  * * * های فرهنگی اجتماعی محلههای تأثيرگذار مدرسه در اصالح  شاخصهای پژوهشی كالن برای ارائه  روشاجرای پروژه 2

  * * * المللی تا پايان سال اول برنامه ششم توسعهينبجهان اسالم و   -یامنطقه  -معلم در سطح ملیيتتربو  وپرورشآموزشتحوّالت نظام  دوساالنهرصدی مناسب برای سازوكارهاطراحی  3

  * * * المللی و كاربست نتايج آنينو بجهان اسالم   -ایمنطقه  -طراحی و اجرای مطالعات پيشرفت تحصيلی  و تربيتی در سطح ملی 4

3 
المللی با تعيين سطوح دسترسی و با هماهنگی واحدهای آموزشی و مراكز علمی و پژوهشی ملی و بين  -پژوهشی بين حوزه ستادی  -های علمیايجاد سامانه ملی و شبكه پژوهشی و توسعه همكاری

 های مصوبها و دستورالعملنامهيينآدر قالب  ربطذیمراجع قانونی 
* * *  

  * * * یو پژوهشبخشی به امور مطالعاتی روندها و ساختارهای موجود برای كيفيت  -ندسی و اصالح  فرايندهابازمه 6

  * * * ها و معيارهای ارزشيابی نظام تعليم و تربيت رسمی عمومیشاخص  -هاطراحی نظام و تدوين  مالك 7

8 
سازمانی( تا پايان سال اول برنامه پرورش با استفاده از ظرفيت مراكز علمی و پژوهشی )درون و برونونگر در حوزه آموزشردی آيندهكارهای مناسب برای تدوين و اجرای مطالعات راهبوطراحی ساز

 ششم توسعه
* * *  

   * * پژوهیيندهآهای بر اساس يافته  وپرورشآموزش درازمدتی راهبردی و هابرنامهارزيابی  2

   * * معلم با رويكرد پژوهش محوری تا سطح مدرسهآموزان و تربيتی درسی دانشهارصد و ارزيابی برنامه 10

  * * * وپرورشهای پژوهشی در سطوح مختلف برای پاسخگويی به نيازهای آموزشنيازسنجی پژوهشی و تعيين اولويت 11

12 
 تسهيل در امر اشاعه و كاربست منظوربهپژوهشی كشور  -واحدهای آموزشی و مراكز علمی  -حوزه ستادیپژوهشی بين   -های علمیايجاد شبكه اطالعات و ارتباطات پژوهشی و توسعه همكاری

 های پژوهشیيافته
* * *  

  * * * های بومی در حوزه تعليم و تربيتهای موفق  و نوآوریارزيابی طرح 13

  * * * المللیبه نهادهای علمی بين ائهارسازی تجربيات در حوزه عمل تربيت بر اساس مبانی نظری برای مستند 14

  * * * محور مسئلهترويجی و   -نوآوری  -نقد  -پردازیهای نظريهتشكيل كميته حمايت از برگزاری و ترويج  كرسی 13

  * * * مدارسسطح در  انهجديد و نوآورپژوهشی  هایيافتهيمتعمطراحی و تأسيس مدارس تجربی جهت اجرای آزمايشی و  16

  * * * های علمیهای علميه و انجمنحوزه  -های فرهنگ اسالمی ايرانی با همكاری دانشگاههاآموزهانجام مطالعات در زمينه دانش بومی تربيتی مبتنی بر  17
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 اجتماعی -در ابعاد فرهنگی ژهيوبه ،های پيشرفت محلینونيكی از كا عنوانبهه افزايش نقش مدرسه 0 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 ...های علميه ومندی از پشتيبانی علمی و تخصصی حوزهای و بهرهه برقراری ارتباط سازمان يافته مراكز علمی ه پژوهشی با نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی در سطح ملی و منطقه1/0 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه نامه  بر 3
در چهارچوب  های علميه با مدارس منطقه و محله خودصنعتی و اقتصادی و حوزه -ایو پژوهشی  فنی و حرفه آموزشی  -پژوهشی بين مراكز و مؤسسات علمی  -طراحی الگوی توسعه تعامالت علمی  -4

 ژوهنده  (پ ه) بسته تحولي / مدرس و تربيتی آموزشیضوابط 

 پژوهش و ارزشيابی زير نظام مربوطه 4

 پژوهشگاه مطالعات آموزش  و پرورش  واحد مسئول در حوزه 3

 رخشان و دانش پژوهان جوان  مركز ملی پرورش استعدادهای د  -سازمان آموزش و پرورش استثنايی  -علميه و آموزش و پرورش هایحوزه یهایهمكاردفتر  - آموزشی هایمعاونت و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  ن (هدف كمي  )  معي نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 
های آموزش و پرورش مطالعه تطبيقی چگونگی تعامالت مدارس با مراكز علمی پژوهشی جامعه پيرامون در نظام"طراحی و اجرای طرح پژوهشی 

 "مختلف جهان 
 طول سال 2 طرح پژوهشی  

2- 8 
های علميه در علمی و آموزشی پژوهشی و حوزه مؤسساتطراحی الگوی توسعه تعامالت بين مدارس و مراكز و  "طرح پژوهشی طراحی و اجرای 

 "پژوهشی  -بعد علمی
 طول سال 4 طرح پژوهشی  

 طول سال 4 طرح پژوهشی   "پژوهشی  -ر بعد علمیصنعتی و اقتصادی د  -ایطراحی الگوی توسعه تعامالت مدارس با مراكز فنی و حرفه"طراحی و اجرای طرح پژوهشی  8 -3

 طول سال 4 طرح پژوهشی   " جوارهمو حوزوی  آموزشی  -پژوهشی –پژوهشی بين مدارس و مراكز علمی  -توسعه تعامالت علمی"طراحی و اجرای طرح پژوهشی  8 -4

99 -414 24 برنامه    هاپژوهششده در  شنهاديپاجرا و كاربست راهكارهای  8 -3  

 پژوهشی و مطالعات راهبردی یهاطرحتأمين پژوهشگر الزم برای اجرای  -پژوهشی  یهاطرحبودجه مورد نياز برای طراحی و اجرای  نيتأم نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
سرعت عمل در تأمين اعتبار و   -سرعت عمل در بررسی و تصويب پژوهش  -كيفيت گزارش پژوهشی تهيه شده  -كيفيت ناظر تعيين شده  جهت نظارت بر پژوهش  -كننده پژوهش تائيدكيفيت شورای پژوهشی   -شدهكيفيت پژوهشگر تعيين   -پژوهشی تهيه شده هایطرحكيفيت 

 هافعاليتنظارت و پايش كيفيت   -هافعاليتو ميدانی از  ایدورهبازديد های  -ارزيابی هایبرگنظرسنجی و نمون   -هاگزارشارزيابی كيفيت  هایفرمتدوين و تكميل   -طراحی -ی پيش بينی شده هانامهتعريف شده  و رعايت مفاد بر هایپژوهشتخصيص اعتبار  به 

 ایپژوهشی با نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی در سطح ملی و منطقهبرقراری ارتباط سازمان يافته مراكز علمی ه   در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 در ابعاد فرهنگی ه اجتماعی ويژهبه ،های پيشرفت محلیيكی از كانون عنوانبهه افزايش نقش مدرسه 0 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 ...های علميه ومندی از پشتيبانی علمی و تخصصی حوزهای و بهرهه برقراری ارتباط سازمان يافته مراكز علمی ه پژوهشی با نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی در سطح ملی و منطقه1/0 تحولشماره و متن  راهکار سند  2

 پژوهنده  ( ه) بسته تحولي / مدرسهای فرهنگی اجتماعی محلههای تأثيرگذار مدرسه در اصالح  شاخصه  روشهای پژوهشی كالن برای ارائاجرای پروژه  -2 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 پژوهش و ارزشيابی زير نظام مربوطه 4

 پژوهشگاه مطالعات آموزش  و پرورش  واحد مسئول در حوزه 3

 بيرخانه شورای عالی آموزش و پرورش د  -دانشگاه شهيد رجايی  -دانشگاه فرهنگيان و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  )  معين ( هدف كمي  نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 
يابی و تعيين عناوين تحقيقات تحقيقاتی در قالب برنامه پژوهشی پنج ساله و  مسئله  -نيازسنجی پژوهشی "تدوين برنامه و اجرای پژوهش 

 " هاآنها و  اجرايی كردن های مناسب جهت پيگيری پژوهشRFPتدوين   -رايیتعيين سازمان اج  -تقسيم كار   -هامدل كالن پروژه
 طول سال 4 برنامه  

99 -144 2 پژوهش   "های مرتبط با مدرسه (شاخصهای فرهنگی اجتماعی محالت) شناسايی واعتباريابی شاخص"پژوهشی یهاطرحطراحی و اجرای  8 -2  

3- 8 
 و های فرهنگی اجتماعی محله و ارائه الگوهای پيشنهادی و اعتباربخشی آنبر شاخص یرگذاريتأثتبيين تجارب زيسته مدارس برای 

 اجرای آزمايشی مدل فوق در تعدادی از مدارس
 99 -144 2 پژوهش  

 99 -144 4 برنامه   0 -2انجام شده در بند  یهاپژوهشاشاعه و كاربست نتايج و پيشنهادهای برگرفته از  8 -4

 4144 4 برنامه    0 -2انجام شده در بند  یهاپژوهششاعه و كاربست نتايج و پيشنهادهای برگرفته از ا 8 -3

 راهبردیپژوهشی و مطالعات  یهاطرحتأمين پژوهشگر الزم برای اجرای   - پژوهشی  یهاطرحبودجه مورد نياز برای طراحی و اجرای  نيتأم نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
سرعت   -ی تهيه شدهكيفيت گزارش پژوهش  -كيفيت ناظر تعيين شده  جهت نظارت بر پژوهش  -كننده پژوهش تائيدكيفيت شورای پژوهشی   -كيفيت پژوهشگر تعيين شده  -پژوهشی تهيه شده یهاطرحكيفيت   -ی پيشنهاد شده از نظر رعايت اصول برنامه ريزی هانامهكيفيت بر

   هاتيفعالو ميدانی از  یادورهبازديد های  -ارزيابی هایبرگنظرسنجی و نمون   -هاگزارشارزيابی كيفيت  یهافرمتدوين و تكميل   -طراحی -تعريف شده یهاپژوهشسرعت عمل در تأمين اعتبار و تخصيص اعتبار  به   -عمل در بررسی و تصويب پژوهش

 ایبرقراری ارتباط سازمان يافته مراكز علمی ه پژوهشی با نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی در سطح ملی و منطقه  در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثري و نتايج كليد 11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1
ای معلمان در سطح ملی و جهانی با مقتضيات الگوی برنامه درسی های حرفهدرسی تربيت معلم با تأكيد بر كارورزی و انطباق سطح شايستگی ول حاكم بر برنامهها و باز تنظيم اصبازمهندسی سياست  -44

 تربيت و نگهداشت معلمان در آموزش و پرورش ،های جذبهای مناسب برای ارتقای شيوهدر نظام تعليم و تربيت و طراحی سياست

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
و  هاآنهای مفيد سازی تجربيات و يافتهالملل و بومیجهان اسالم و بين  -ه رصد كردن تحوالت نظام آموزش و پرورش و تربيت معلم و تحوالت علمی در حوزه علوم تربيتی در سطح منطقه9/44

 در چارچوب نظام معيار اسالمی هاآنمندی آگاهانه از بهره

  تا پايان سال اول برنامه ششم توسعه المللیينبجهان اسالم و   -یامنطقه  -در سطح ملی معلميتتربو  وپرورشآموزشتحواّلت نظام  رصد دوساالنهی مناسب برای سازوكارهاطراحی   -1 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 پژوهش و ارزشيابی زير نظام مربوطه 4

 پژوهشگاه مطالعات آموزش  و پرورش  مسئول در حوزه واحد 3

 و مدارس خارج از كشور و  مركز برنامه ريزی نيروی انسانی المللبينمركز امور   -دانشگاه شهيد رجايی  -دانشگاه فرهنگيان و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم وسطه اولمت ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 
پرورش و  و آموزش مطالعات پژوهشگاه در تربيتی علوم حوزه علمی تحوالت رصد رويكرد با تطبيقی مطالعات هشیپژو كارگروه تشكيل

 تطبيقی پيشنهاد شده توسط كارگروه فوق مطالعات اجرای و طراحی 
 طول سال 4 برنامه   

2- 8 
  -هادانشگاه  -مجلس شورای اسالمی هایوهشپژ مركز  -تحقيقات و فناوری)عتف(  -عالی علوم شورای با پژوهشی همكاری توسعه

 علميه هایحوزه و پژوهشی و علمی مراكز
99 -144 4 برنامه     

99 -144 2 یالمللبينبرنامه مطالعات    مربوطه مطالعات اجرای از حاصل نتايج كاربست و مربوط یالمللنيب و ایمنطقه آموزشی ارزشيابی مطالعات در مشاركت گسترش 8 -3  

 طول سال 4 یالمللبينبرنامه مطالعات    (دانش مديريت اقالم احصاء)المللبين و اسالم جهان  -منطقه سطح در پژوهشی سازیتدوين و اجرای طرح نمايه  منظوربهبرنامه ريزی  8 -4

99 -144 4 یالمللبينبرنامه مطالعات    "هاآن از استفاده و یالمللبين برتر پژوهشی علمی یهاافتهي و تجارب گردآوری و شناسايی "تدوين طرح پژوهشی 8 -3  

6- 8 
 منظوربه پژوهشی – علمی مجامع در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه شهيد رجائی  -پرورش و آموزش مطالعات عضويت پژوهشگاه

 بومی نيازهای با متناسب اجرايی نوين هایروش به دستيابی و گيریبهره
99 -144 4 برنامه     
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 

7- 8 
مختلف  یهامؤلفهگيری تاكنون بر اساس طراحی و اجرای  طرح پژوهشی با عنوان : بررسی و تحليل روند تربيت معلم ايران از آغاز شكل

 آن در سطح ملی
99 -144 4 پژوهش    

99 -144 4 گزارش    رورش رصد و ارزيابی تحوالت نظام آموزش و پ منظوربهتدوين چارچوب و اجرای ساز و كارهای سنجش ملی  8 -8  

99 -144 5 گزارش    یالمللبيننتايج مطالعات  بر اساسرصد تحوالت علوم تربيتی  یهاگزارشتوليد  8 -2  

99 -144 4 برنامه   هاگزارشو  هاپژوهشتدوين و اجرای برنامه كاربست مجموعه پيشنهادها و راهكارهای مطرح شده  توسط  8 -10  

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –قوقي)حاستلزامات 2

   ی الزم جهت اجرايی كردن اقدامات كالنهادستورالعملو  هانامهتدوين و تصويب و ابالغ آيين  -

 اجرايی الزم برای عملياتی كردن اقدامات كالن مصوب یهاپشتوانهو تدارك  نيتأم -

 ات كالن مصوبو آموزش نيروی انسانی الزم برای اجرايی كردن اقدام نيتأم -

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

كيفيت ناظر تعيين شده    -كننده پژوهش تائيدكيفيت شورای پژوهشی   -كيفيت پژوهشگر تعيين شده  -كيفيت طرح پژوهشی تهيه شده  -كيفيت برنامه تدوين شده از نظر رعايت اصول برنامه ريزی 

تدوين   -طراحی -تعريف شده   یهاپژوهشسرعت عمل در تأمين اعتبار و تخصيص اعتبار  به  -سرعت عمل در بررسی و تصويب پژوهش -شده كيفيت گزارش پژوهشی تهيه -جهت نظارت بر پژوهش

 هاتيعالفنظارت و پايش كيفيت   -هاتيفعالو ميدانی از  یادورهبازديد های  -ارزيابی هایبرگنظرسنجی و نمون   -هاگزارشارزيابی كيفيت  یهافرمو تكميل 

 هاآنهای مفيد سازی تجربيات و يافتهالملل و بومیجهان اسالم و بين  -رصد كردن تحوالت نظام آموزش و پرورش و تربيت معلم و تحوالت علمی در حوزه علوم تربيتی در سطح منطقه در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 تفصيلي   چارچوب / شناسنامه

 شرح عنوان رديف

 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1
ای معلمان در سطح ملی و جهانی با مقتضيات الگوی برنامه درسی های حرفهدرسی تربيت معلم با تأكيد بر كارورزی و انطباق سطح شايستگی ها و باز تنظيم اصول حاكم بر برنامهبازمهندسی سياست  -44

 تربيت و نگهداشت معلمان در آموزش و پرورش ،های جذبهای مناسب برای ارتقای شيوهت و طراحی سياستدر نظام تعليم و تربي

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
و  هاآنهای مفيد سازی تجربيات و يافتهالملل و بومیجهان اسالم و بين  -ه رصد كردن تحوالت نظام آموزش و پرورش و تربيت معلم و تحوالت علمی در حوزه علوم تربيتی در سطح منطقه9/44

 در چارچوب نظام معيار اسالمی هاآنمندی آگاهانه از بهره

 و كاربست نتايج آن المللیينو بجهان اسالم   -ایمنطقه  -در سطح ملی طراحی و اجرای مطالعات پيشرفت تحصيلی  و تربيتی  -1 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 پژوهش و ارزشيابی زير نظام مربوطه 4

 پژوهشگاه مطالعات آموزش  و پرورش  واحد مسئول در حوزه 3

 و مدارس خارج از كشور  المللبينو مركز امور   آموزشیو پايش كيفيت  مركز سنجش و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 

شورای عالی آموزش و پرورش در خصوص اجرای مطالعات پيشرفت مصوب  – 005 ماده واحده  هایظرفيتره گيری از ی و بهفعال ساز
تعيين ساختارها و تشكيالت  مصوبه از قبيل: هایهدفاجرای پيش نيازهای ضروری برای تحقق و  یالمللبينو  ایمنطقهتحصيلی و تربيتی 

 و ... مكاتبه با وزير محترمماده واحده / 1كارگروه موضوع ماده   پيگيری تشكيل  -هاهدفضروری جهت تحقق 

99 -144 9 برنامه     

2- 8 
 ی  و المللبين بر اثر نتايج حاصل از مطالعات پيشرفت تحصيلی تطبيقی آموزشیبرنامه ريزی و اعمال تغييرات الزم در اجزا و اركان نظام 

 اشاعه و كاربست نتايج
99 -144 9 برنامه     

99 -144 9 برنامه    تشكيل كارگروه طراحی و اجرای مطالعات سنجش ملی 8 -3  
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

4- 8 

 پژوهشی مورد نياز  سنجش ملی به شرح زير:  یهاطرحطراحی و اجرای  
 های نظام تعليم و تربيت رسمی عمومیها و شاخصطراحی و اعتباربخشی الگوی مفهومی برای شناسايی و تعيين مالك .4

ها و ارزشيابی اجرای آزمايشی مالك  -های ارزشيابی نظام تعليم و تربيت رسمی عمومیها و شاخصعيين مالكشناسايی و ت  .2
 های ارزشيابی نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی شاخص

 های استخراج شده ها و شاخصمالك اساس برمركز سنجش برای پايش نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی  سيتأسامكان سنجی  .1

 زبانی به تفكيک پايه  هایمهارتاحی و تدوين  متن خواندن و نوشتن آزمون طر .1

 یالمللبين یابرنامهبين  هایمهارت یهاچارچوبتربيتی با  یهاساحتسنجشی مندرج در  یهایستگيشاانطباق  .5

 عبادی و اخالقی   -ساحت تربيت اعتقادی هایمهارتطراحی مدل سنجش و تكاليف سنجش  .6

 ساحت تربيت اجتماعی و سياسی هایمهارتجش و تكاليف سنجش طراحی مدل سن .0

 ساحت تربيت زيستی و بدنی هایمهارتطراحی مدل سنجش و تكاليف سنجش  .0

 ساحت تربيت زيبايی شناختی و هنری هایمهارتطراحی مدل سنجش و تكاليف سنجش  .9

 ایحرفهساحت تربيت اقتصادی و  هایمهارتطراحی مدل سنجش و تكاليف سنجش  .44

 ساحت تربيت عملی و فن آوری  هایمهارتطراحی مدل سنجش و تكاليف سنجش  .44

99 -144 99 پژوهش     

 3- 8 
اداری و ساختاری از تشكيل پژوهشكده سنجش ملی و تشكيل و استقرار پژوهشكده سنجش ملی ذيل   -اجرايی یهایبانيپشتبرنامه 

 عات سنجش ملی اختصاص رديف بودجه متناسب با مطال  -پژوهشگاه مطالعات
99 -144 9 برنامه    

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 ی الزم جهت اجرايی كردن اقدامات كالنهادستورالعملو  هانامهتدوين و تصويب و ابالغ آيين  -

 اجرايی الزم برای عملياتی كردن اقدامات كالن مصوب یهاپشتوانهو تدارك  نيتأم -

 موزش نيروی انسانی الزم برای اجرايی كردن اقدامات كالن مصوبو آ نيتأم -

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

  -كيفيت گزارش پژوهشی تهيه شده  -كيفيت ناظر تعيين شده  جهت نظارت بر پژوهش  -كننده پژوهش تائيدكيفيت شورای پژوهشی   -كيفيت پژوهشگر تعيين شده  -كيفيت طرح پژوهشی تهيه شده

نظرسنجی و   -هاگزارشارزيابی كيفيت  یهافرمتدوين و تكميل   -طراحی -تعريف شده   یهاپژوهشسرعت عمل در تأمين اعتبار و تخصيص اعتبار  به   -ت عمل در بررسی و تصويب پژوهشسرع

 هاتيفعالنظارت و پايش كيفيت   -هاتيفعالو ميدانی از  یادوره یدهايبازد -ارزيابی هایبرگنمون 

 هاآنهای مفيد سازی تجربيات و يافتهالملل و بومیجهان اسالم و بين  -رصد كردن تحوالت نظام آموزش و پرورش و تربيت معلم و تحوالت علمی در حوزه علوم تربيتی در سطح منطقه در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح نوانع رديف

 پويا و بالنده ،بخشه تغيير و نوآوری در نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی با رويكرد تعالی40 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 های نوين و در قالب شبكه ملی اطالعات و ارتباطاتفناوریه ايجاد شبكه پژوهشی فعال و فراگير در درون ساختار نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی با استفاده از 1/40 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3
ی و بها همهاهنگی   المللی با تعيين سهطوح دسترسه  واحدهای آموزشی و مراكز علمی و پژوهشی ملی و بين  -پژوهشی بين حوزه ستادی  -های علمیايجاد سامانه ملی و شبكه پژوهشی و توسعه همكاری -5

 های مصوبها و دستورالعملنامهيينآدر قالب  ربطذیمراجع قانونی 

 پژوهش و ارزشيابی زير نظام مربوطه 4

 پژوهشگاه مطالعات آموزش  و پرورش  واحد مسئول در حوزه 3

 شورای عالی آموزش و پرورش -مركز برنامه ريزی  نيروی انسانی -و مدارس خارج از كشور  المللبينمركز امور   -معاونت برنامه ريزی و  توسعه مديريت  -حراستمركز  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكبرنامه  با ي  ذيل هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 
وپرورش و اصالح سهاختار و  وپرورش مطابق مصوبه شورای عالی آموزشگذاری تحقيق و توسعه وزارت آموزشتشكيل شورای سياست

 ژوهشی وزارت آموزش و پرورش  مطابق مفاد آنشبكه پ
99 -144 1 برنامه    

2- 8 
اصالح جايگاه سازمانی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و اداره امور آن  زير نظر وزير محترم آموزش و پرورش وفهق مفهاد برنامهه    

 (49ص –سازمان پژوهنده  -بخش ب  -2پژوهش و ارزشيابی )بند  نظام ريزمصوب 
 طول سال 4 برنامه  

 طول سال 1 برنامه   ای و كانونیمنطقه  -های كشوریو مناطق آموزش و پرورش كشور و مدارس  در قالب قطب هااستانهای پژوهشی شبكه فعاليت سيتأس 8 -3

4- 8 
مراكز پژوهشهی وزارت   بااتصالعلمان مدارس و م  -مناطق  -هااستان  -ايجاد و توسعه شبكه تبادل اطالعات و ارتباطات پژوهشی بين ستاد

 تر از شبكه ملی اطالعات به شبكه علمی كشور و استفاده گسترده
  

 برنامه
1 144- 99  

99 -144 4 برنامه    تشكيل كارگروه مديريت و برنامه ريزی تهيه پيوست پژوهشی در تصميمات آموزش و پرورش 8 -3  

99 -144 4 پژوهش    " در خصوص تهيه پيوست پژوهشی برای تصميمات كالن آموزش و پرورش و تطبيقی مروری  مطالعه "طراحی و اجرای طرح پژوهشی  8 -6  

99 -144 4 برنامه    "ی پيوست پژوهشی در تصميمات كالن آموزش و پرورشالزام تهيه و اعتبار بخشی آيين نامهتدوين "فعاليت اجرايی  8 -7  
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 يروي انساني و...(ن –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
 -ی تحقيق و توسعه وزارت آموزش و پرورش از طريق مقام عالی وزارتگذاراستيسپيگيری فعال سازی و شروع به كار شورای   -پيگيری  استقالل پژوهشگاه از سازمان امور اداری و استخدامی كشور

 ها امين و تربيت نيروی انسانی الزم جهت پيگيری و اجرای برنامه -ها هدف تشكيالت اجرايی الزم و بودجه مورد نياز جهت تحقق  -ساز و كارها نيتأم

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
 -های برنامه ريزی های تدوين شده از نظر رعايت اصول و معياركيفيت برنامه -نظام پژوهش و ارزشيابی های زيرتعهد به اجرای مفاد برنامه -ربط های ذیسرعت عمل در اجرای مصوبات توسط بخش

 هانظارت و پايش كيفيت فعاليت  -هاای و ميدانی از فعاليتبازديدهای دوره -های ارزيابینظرسنجی و نمون برگ  -هاهای ارزيابی كيفيت گزارشتدوين و تكميل فرم  -طراحی

 های نوينفراگير در درون ساختار نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی با استفاده از فناوریايجاد شبكه پژوهشی فعال و  در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 ندهپويا و بال  -بخشه تغيير و نوآوری در نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی با رويكرد تعالی40 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 های نوين و در قالب شبكه ملی اطالعات و ارتباطاته ايجاد شبكه پژوهشی فعال و فراگير در درون ساختار نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی با استفاده از فناوری1/40 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 یو پژوهشبخشی به امور مطالعاتی موجود برای كيفيت روندها و ساختارهای  -رايندهابازمهندسی و اصالح  ف  -6 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 پژوهش و ارزشيابی زير نظام مربوطه 4

 پژوهشگاه مطالعات آموزش  و پرورش واحد مسئول در حوزه 3

 برنامه ريزی و  توسعه مديريت وزارت متبوع معاونت و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان دستا

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد ياقتضائ الزامي )فصل /ماه(

1- 8 
های مربيان و معلمان در حوزه پژوهش و كاربست يافته  -عمومی و تخصصی مديران هایمهارتارتقاء دانش و تدوين و اجرای برنامه 

 پژوهشی
99 -144 4 برنامه    

 طول سال 4 برنامه   الگوهای نياز سنجی پژوهشی كارگيریبهتنوع در  يابی پژوهشی و ايجاد مسئله یهاروشاصالح فرايندها و تدوين و اجرای برنامه  8 -2

3- 8 
ماه از 6ظرف مدت   -های بومی تربيتیهای پژوهشی و نوآوریاشاعه و كاربست يافته -انتشار -تدوين و تصويب آيين نامه مستند سازی

 تصويب برنامه زير نظام
 طول سال 4 آيين نامه  

4- 8 
پايش و رصد تحوالت نظام آموزش و پرورش تا پايان سال دوم  منظوربهشی مطالعات راهبردی ذيل پژوهشگاه مطالعات ايجاد گروه پژوه

 برنامه ششم توسعه
 طول سال 4 ايجاد گروه پژوهشی  

3- 8 
تصويب برنامه و ارائه  ماه از 6مطالعاتی و بازآموزی علمی و تحقيقاتی معلمان پژوهنده ظرف مدت  یهافرصتتهيه و تصويب آيين نامه 

 شورای عالی آموزش و پرورش تائيدوزيران پس از  هيئتآن جهت تصويب در 
 طول سال 4 آيين نامه  
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

6- 8 
و دفاتر  هاشهرستان  -هااستان شورای تحقيقات آموزش و پرورش سامان دهی و ارتقای امور پژوهشی در سطح تدوين و اجرای برنامه

 و اختصاص منابع و امكانات مناسب ربطذیستادی با هماهنگی مراجع 
99 -144 4 برنامه    

99 -144 4 برنامه   علمی وزارت آموزش و پرورش هيئتپژوهشی اعضاء  یهاتيفعالحمايت از  تدوين و اجرای برنامه 8 -7  

8- 8 
 یهاپژوهشان برنامه ششم توسعه به درصد اعتبارات پژوهشی وزارت آموزش و پرورش تا پاي44اختصاص حداقل تدوين و اجرای برنامه

 روند پژوهی و آينده پژوهی  -طولی
99 -144 4 برنامه    

2- 8 

 وروندها و ساختارهای امور مطالعاتی   -تحليل و آسيب شناسی وضعيت موجود فرايندها  -شناسايی) پژوهشی یهاطرحطراحی و اجرای  

روندها و ساختارهای امور مطالعاتی و پژوهشی در ساير   -طالعه تطبيقی فرايندهام   -  یباالدست اسناددر مقايسه با اهداف  یپژوهش

 (كشورها طراحی الگوی بومی چرخه پژوهش در آموزش و پرورش بر اساس اسناد باالدستی

 طول سال 1 پژوهش  

 4144 4 برنامه   مندرج در اين برنامهپژوهشی  یهاطرحكاربست نتايج  8 -10

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –قي)حقواستلزامات 2

 استقالل پژوهشگاه  مطالعات آموزش و پرورش نيتأم –ی الزم جهت اجرايی كردن اقدامات كالن هادستورالعملو  هانامهتدوين و تصويب و ابالغ آيين  -

 اجرايی الزم برای عملياتی كردن اقدامات كالن مصوب یهاپشتوانهو تدارك  نيتأم -

 وزش نيروی انسانی الزم برای اجرايی كردن اقدامات كالن مصوبو آم نيتأم -

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

های ويژگی)پژوهشی هایطرحكيفيت پژوهشگران و ناظران  -   از نظر رعايت اصول روش تحقيق پژوهشی تصويب شده و اجرا شده هایطرحكيفيت      شده بسته بكاری توليد شده و هانامهكيفيت آيين 
  -طراحی  - ی طراحی شده از نظر زمان بندی و...هانامهرعايت مفاد بر   -   طباق با اصول و معيارهای برنامه ريزیی طراحی شده از نظر انهانامهبر كيفيت  -های ناظر پژوهشی(   ويژگی  -پژوهشگر

 اهفعاليتنظارت و پايش كيفيت   -هافعاليتو ميدانی از  ایدوره بازديدهای  -   رزيابیا هایبرگنظرسنجی و نمون   -هاگزارشارزيابی كيفيت  هایفرمتدوين و تكميل 

 های نوينايجاد شبكه پژوهشی فعال و فراگير در درون ساختار نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی با استفاده از فناوری در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 ارچوب / شناسنامه تفصيلي  چ

 شرح عنوان رديف

 شيابی و تضمين كيفيت در تعليم و تربيت رسمی عمومی ه استقرار نظام ارز49 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 و تربيت رسمی عمومی ه ايجاد سازوكارهای قانونی و ساختار مناسب برای سنجش و ارزشيابی عملكرد نظام تعليم4/49 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 ها و معيارهای ارزشيابی نظام تعليم و تربيت رسمی عمومیشاخص،هاطراحی نظام و تدوين  مالك  -0 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 پژوهش و ارزشيابی زير نظام مربوطه 4

 پژوهشگاه مطالعات آموزش  و پرورش  واحد مسئول در حوزه 3

 اداره كل  ارزيابی عملكرد  -معاونت  برنامه ريزی و توسعه مديريت   -آموزشیمركز سنجش و پايش كيفيت   -شورای عالی آموزش و پرورش و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

99 -144 4 آيين نامه    وپرورشآموزش نظام كيفيت نتضمي و عملكرد ارزشيابی راهبردی شورای تدوين و اجرای  آيين نامه تشكيل 8 -1  

2- 8 
نوين  رويكردهای بر اساس هانظام ريز هایفعاليت و عملكرد كيفيت سطح سنجی اعتبار برای مناسب اجرايی و مفهومی الگوی طراحی

 ارزيابی
99 -144 4 برنامه     

3- 8 
 نهادهای هایشاخص و استانداردها به توجه با عمومی و رسمی تربيت و تعليم نظام استانداردهای و هاشاخص  -هامالك  -محورها تدوين

  هاآن كردن مندضابطه و سازیاستاندارد و ایمنطقه و المللیبين
99 -144 4 برنامه     

99 -144 4 برنامه     پرورش و آموزش نظام كيفيت تضمين و ارزشيابی مركز تهيه و اجرای  طرح تأسيس 8 -4  

3- 8 
 تحول برنامه قالب در وریبهره افزايش و اصالح  -ارزشيابی  -پايش آموزش و پرورش جهت كيفيت تضمين نظام طرح تهيه و اجرای 

 پرورش و بنيادين آموزش
99 -144 4 برنامه     

6- 8 
 كيفيت بهبود منظوربه واقعی و وشنر تصويری ارائه تربيت و یهاساحتسند تحول و  یهانظام زير عملكرد تهيه و اجرای طرح تحليل

 عملكردها
99 -144 4 برنامه     

99 -144 4 برنامه    هانظام زير و هاساحت كليه در ارزيابی خود رويكرد ترويج و تهيه و اجرای  طرح اشاعه 8 -7  
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 

8- 8 
 برای اعتبار گواهی اعطای و سنجی اعتبار  آن يفيتك پايش و تربيت و تعليم نظام عملكرد و  هاتيفعال مستمر تهيه و اجرای  طرح ارزيابی

 هانظام زير عملكرد كيفيت تضمين
99 -144 4 برنامه     

2- 8 
ارزشيابی اجرای آزمايشی   -های ارزشيابی نظام تعليم و تربيت رسمی عمومیها و شاخصتهيه و اجرای  طرح شناسايی و تعيين مالك

 عليم و تربيت رسمی عمومی های ارزشيابی نظام تها و شاخصمالك
  

تهيه و اجرای طرح 

 پژوهشی 
4 144- 99  

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

و تهدارك   نيتهأم  - -طربه ذیاز مراجهع   و تأسيس مركز ارزشيابی و تضمين كيفيت نظام آمهوزش و پهرورش    شورای راهبردی ارزشيابی عملكرد و تضمين كيفيت نظام آموزش و پرورش تأسيس پيگيری

ی الزم جههت اجرايهی كهردن    هها دسهتورالعمل و  هانامهتدوين و تصويب و ابالغ آيين  – هاتأمين نيروی انسانی الزم جهت تحقق اهداف و اجرای برنامه - -ها اجرايی الزم جهت اجرای برنامه یهاپشتوانه

 و آموزش نيروی انسانی الزم برای اجرايی كردن اقدامات كالن مصوب نيتأم  -عملياتی كردن اقدامات كالن مصوب اجرايی الزم برای یهاپشتوانهو تدارك  نيتأم  -اقدامات كالن

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
  -هافعاليتو ميدانی از  ایدوره بازديدهای -  ارزيابی هایبرگنظرسنجی و نمون   -هاگزارشارزيابی كيفيت  هایفرمتدوين و تكميل   -طراحی  -  ی تدوين شده و اجرا شده هانامهو بر هاطرحكيفيت 

   -هافعاليتنظارت و پايش كيفيت 

 ايجاد سازوكارهای قانونی و ساختار مناسب برای سنجش و ارزشيابی عملكرد در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 شيابی و تضمين كيفيت در تعليم و تربيت رسمی عمومیه استقرار نظام ارز49 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 ه ايجاد سازوكارهای قانونی و ساختار مناسب برای سنجش و ارزشيابی عملكرد نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی4/49 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3
سازمانی( تا پايان سال اول برنامه پرورش با استفاده از ظرفيت مراكز علمی و پژوهشی )درون و برونونگر در حوزه آموزشكارهای مناسب برای تدوين و اجرای مطالعات راهبردی آيندهوطراحی ساز  -0

 ششم توسعه

 شيابیپژوهش و ارز زير نظام مربوطه 4

 پژوهشگاه مطالعات آموزش  و پرورش  واحد مسئول در حوزه 3

 شورای عالی آموزش  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* *        

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيعالف)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

99 -144 4 برنامه   پژوهانه آينده هایبرنامه ريزی پژوهشی و طراحی و اجرایكارگروه برنامه تدوين آيين نامه و تشكيل 8 -1  

2- 8 

 اجرای مطالعات آينده پژوهانه به شرح زير:

 نگر در برخی كشوهای جهانهای تدوين و اجرای مطالعات آيندهمطالعه تطبيقی روش  -

 نگرانهاعتباربخشی و اجرای  الگوی مطالعات آينده  -طراحی  -

99 -144 2 طرح پژوهشی    

 4144 4 برنامه   نگارانه آينده مطالعات یهاافتهي نتايج و  كاربست و انتشار 8 -3

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
 پژوهشی یهاطرح اجرای برای الزم و تربيت پژوهشگر تأمين -و اعتبارات پيش بينی شده  و تدارك نيازها و ملزومات اجرايی نيتأم - ربطذیطريق مراجع  از پژوهشی كارگروهو استقرار  تأسيس پيگيری

 مورد نياز مطالعات و

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
  -هها گهزارش ارزيابی كيفيت  یهافرمتدوين و تكميل   -طراحی -هاتيفعالی اجرا شده و رعايت زمان بندی در اجرای هانامهكيفيت بر -كيفيت آيين نامه تدوين شده  -كيفيت طرح پژوهشی تدوين شده

 هاتيفعالنظارت و پايش كيفيت   -هاتيفعالو ميدانی از  یادوره یدهايبازد -ارزيابی هایبرگنظرسنجی و نمون 

 نگر در آموزش و پرورشايجاد مطالعات راهبردی آينده در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 و تربيتی در نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی آموزشیمديريت راهبردی  ،ه ارتقاء و بهبود مستمر كيفيت نظام كارشناسی22 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 در آموزش و پرورش ربطذیهای گاههای آينده پژوهانه و اجرای آن با هماهنگی دستنگر در آموزش و پرورش و تدوين برنامهه ايجاد مطالعات راهبردی آينده1/22 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 پژوهیيندهآهای بر اساس يافته  وپرورشآموزش درازمدتی راهبردی و هابرنامهارزيابی   -9 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 پژوهش و ارزشيابی زير نظام مربوطه 4

 پژوهشگاه مطالعات آموزش  و پرورش  واحد مسئول در حوزه 3

 شورای عالی آموزش  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* *        

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  دف كمي  )  معين (ه نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 
 طول سال 4 برنامه   اجرايی یهاتيفعالو  هانشست  -مطالعات مروری  -پژوهشی یهاتياولوو استخراج مطالعاتی و اجرايی  تشكيل كارگروه 

2- 8 

 رح زير:مطالعات مروری به شطراحی و اجرای 

 ی راهبردی در آموزش و پرورشهانامهو نشانگرهای الزم برای شناسايی بر هامالكصورت بندی  -

 هاآنهای و استخراج نتايج و داللت آموزشیشناسايی مطالعات آينده پژوهانه مرتبط با نظام  -

 مختلف آموزش و پرورش ايران یهانظام ريزهای راهبردی در احصاء برنامه -

 طول سال 1 ت مروریطرح مطالعا  

3- 8 

 :های علمی تخصصی به شرح زيربرگزاری نشست

 در آموزش و پرورش  -های راهبردیها و نشانگرهای شناسايی برنامهمالك» های مطالعه ارائه يافته» 

 هاآنهای و استخراج نتايج و داللت آموزشیشناسايی مطالعات آينده پژوهانه مرتبط با نظام » های مطالعه ارائه يافته» 

 مختلف آموزش و پرورش ايران یهانظام ريزهای راهبردی در احصاء برنامه» های مطالعه ارائه يافته» 

 كشور آموزشینظام  در  آينده محتمل تحول بنيادين 

  
برگزاری نشست 

 علمی تخصصی
 طول سال 1
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

4- 8 
 :به شرح زير پژوهشی طراحی و اجرای طرح 

 های آينده پژوهیايران بر اساس يافته آموزشیگانه نظام شش یهانظام ريزدی های راهبرارزيابی برنامه 
99 -144 4 طرح پژوهشی     

ايجاد گروه پژوهشی    پژوهی در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورشتمهيد مقدمات ايجاد و استقرار گروه پژوهشی مطالعات راهبردی و آينده 8 -3

 جديد
4 144- 99  

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –حقوقي)استلزامات 2
مورد و اعتبارات و تدارك ملزومات اجرايی  نيتأم - تحقيقات و فناوری(  -پی گيری تأسيس گروه پژوهشی جديد از سازمان امور اداری و استخدامی كشور و دفتر گسترش آموزش عالی )وزارت علوم

 پژوهشی و مطالعات موضوعی هاینياز تأمين و تربيت پژوهشگر الزم برای اجرای طرح

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

كيفيت از نظر   -نظارت و كاربست  -پژوهشگر  -اجرا  -پژوهشی تدوين شده از نظر تدوين یهاطرحكيفيت  -نظارت و كاربست   -پژوهشگر  -اجرا  -مطالعات مروری از نظر تدوين یهاطرحكيفيت 

نظارت و پايش   -هاتيفعالو ميدانی از  یادوره یدهايبازد  -ارزيابی هایبرگنظرسنجی و نمون   -هاگزارشارزيابی كيفيت  یهافرمتدوين و تكميل   -راحیط -جامعيت  -رعايت اسناد باالدستی

 هاتيفعالكيفيت 

 پرورشنگر در آموزش و ايجاد مطالعات راهبردی آينده در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 تجربيات تربيتی بومی یو مستندسازپردازی نظريه -ه توسعه ظرفيت پژوهش و نوآوری21 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 مربيان و تأمين پژوهشگر مورد نياز تعليم و تربيت رسمی عمومی و حمايت از پژوهشگران فعال و مجرب،رهنگ تفكر و پژوهش در بين مديرانهای موجود برای گسترش فه استفاده بهينه از ظرفيت4/21 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 مدرسه پژوهش محوری تا سطح معلم با رويكردآموزان و تربيتدانش های درسیرصد و ارزيابی برنامه  -44 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 پژوهش و ارزشيابی زير نظام مربوطه 4

 پژوهشگاه مطالعات آموزش  و پرورش  واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
و سازمان آموزش  آموزشیو برنامه ريزی  پژوهشسازمان   -شهيد رجايیدانشگاه   -دانشگاه فرهنگيان  -مه ريزی نيروی انسانیمركز برنا  -آموزشی هایمعاونت  -آموزشیو پايش كيفيت  مركز سنجش

 و پرورش استثنايی

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 آوري(بر خالقيت و نو ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 
 و پرورش و آموزش مطالعات پژوهشگاه در های درسی با رويكرد پژوهش محوریرصد و ارزيابی برنامه پژوهشی كارگروه تشكيل

 تطبيقی مطالعات اجرای
 4199 4 برنامه  

2- 8 
های درسی در حوزه  علميه جهت رصد و ارزيابی برنامه هایو حوزه ربطذیهمكاری پژوهشی با مراكز پژوهشی و آموزش عالی  توسعه

 پژوهش محوری
 4199 4 برنامه   

 4199 4 برنامه   و ملی  ایمنطقه  -سطح استانی در پژوهشی سازینمايه 8 -3

99 -144 1 برنامه   تحصيلی هایرشته و هاپايه  -هادوره همه در رانيو مد معلمان  -آموزاندانش به پژوهشی هایشايستگی زشتدوين و اجرای برنامه آمو  8 -4  

99 -144 4 برنامه    .هاآن عملكرد مستمر و بهبود كشور یهاو شهرستان مناطق از يک هر در مجهز آموزیدانش یپژوهش سراها ايجاد  8 -3  

99 -144 4 برنامه   تحصيلی هایدوره همه آموزاندانش برای پژوهشی سرانه و رديف دايجا 8 -6  
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

7- 8 

 طراحی و اجرای طرح پژوهشی به شرح زير:

  آموزشیبررسی روش شناسی رصد و پايش فرايندهای  

 العات ميدانیی درسی از منظر پژوهش محوری در سطح كالس و مدارس از طريق اجرای مطهانامهرصد و پايش اجرای بر 

 دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه شهيد رجائی از  یهاكالسی درسی از منظر پژوهش محوری در سطح هانامهرصد و پايش اجرای بر

 طريق اجرای مطالعات ميدانی 

 آموزان و تربيت معلمهای درسی دانشطراحی و تدوين الگوی ورود رويكرد پژوهش محوری به برنامه 

  هاافتهيی درسی مدارس و مراكز تربيت معلم و ارزشيابی شيوه اجرا و كاربست هانامهآن به براجرای الگو و ورود  

 ی درسی از نظر اجرای رويكردهای پژوهش محورهانامهارزيابی تكوينی و تراكمی بر 

99 -144 6 پژوهش    

 طول سال 4 مطالعه مروری   طراحی و اجرای مطالعات مروری با عنوان روش شناسی مطالعات رصدی و اشاعه آن 8 -8

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
های پژوهشی آموزش و پرورش سازی فعاليتهماهنگ -پژوهش سراهای دانش آموزی/ پيگيری اختصاص رديف و سرانه از پژوهش دانش آموزی   سيتأسكار گروه پژوهشی/ پيگيری  سيتأسيگيری پ

 تخصيص اعتبارات پژوهشی جديد  -های پژوهشی و مطالعات مورد نيازرای اجرای طرحپژوهشگر الزم ب تأمين

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
  -هاگزارشيابی كيفيت ارز یهافرمتدوين و تكميل   -طراحی -ی تدوين شده از نظر رعايت اصول برنامه ريزی هانامهكيفيت بر -نظارت پژوهشگر  -پژوهشی تدوين شده  از نظر اجرا یهاطرحكيفيت 

 هاتيفعالنظارت و پايش كيفيت   -هاتيفعالو ميدانی از  یادوره یدهايبازد  -ارزيابی هایبرگنظرسنجی و نمون 

 حمايت از پژوهشگران فعال و مجرب -تعليم و تربيت رسمی عمومی تأمين پژوهشگر مورد نياز   -مربيان   -گسترش فرهنگ تفكر و پژوهش در بين مديران در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 تجربيات تربيتی بومی یو مستندسازپردازی نظريه،ه توسعه ظرفيت پژوهش و نوآوری21 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 تدوين نظام جامع حمايت از پژوهشگران حوزه آموزش و پرورش و هدايت موضوعات و اهداف پژوهشی در راستای تحقق اهداف تعليم و تربيت رسمی ه2/21 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 وپرورشآموزش های پژوهشی در سطوح مختلف برای پاسخگويی به نيازهاینيازسنجی پژوهشی و تعيين اولويت  -44 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 پژوهش و ارزشيابی زير نظام مربوطه 4

 پژوهشگاه مطالعات آموزش  و پرورش  واحد مسئول در حوزه 3

 مرتبط ستادی  هایحوزهكليه  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهفني و كاردانش و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 4 طرح پژوهشی   يابی پژوهشی مسئلهد نيازسنجی پژوهشی و مدل تعيين الگو و رويكر منظوربهطراحی و اجرای پژوهش  8 -1

2- 8 
استان و   -وزارت آموزش و پرورش در سطح منطقه یهامسئلهنيازسنجی پژوهشی و پيمايش نيازها و  منظوربهطراحی و اجرای پژوهش 

 ستادیحوزه  هایمعاونتو  هااستانای و با مشاركت كشور در قالب مطالعات دوره
99 -144 4 طرح پژوهشی    

99 -144 4 برنامه   هابرنامه اصالح منظوربه پژوهانهآينده و راهبردی هایبرنامه مفاد با وزارت سطح در شده انجام هایپژوهش انطباق و پايش  -بررسی 8 -3  

4- 8 
در چارچوب نامه  - وزارت آموزش و پرورش مختلف حوزه ستادی هایبخشتشكيل جلسات كارشناسی تعاملی با معاونين و  تداوم

 پژوهشی یهاتياولونيازسنجی و تعيين   منظوربه 22/0/90مورخ  41444شماره به  پژوهشگاه
99 -144 4 برنامه    

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
تهأمين و   -هها ها و پهروژه تشكيالت و امكانات اجرايی و اعتبارات الزم جهت اجرای طرح  -تأمين ساز و كارها - ن و اساسیهای الزم جهت اجرای اقدامات كالها و دستورالعملنامهتعيين و تصويب آيين

 هاها و طرحتربيت نيروی انسانی الزم جهت تحقق و اجرای برنامه

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
اجرايی از نظر  یهاتيفعالی طراحی شده و هانامهكيفيت بر -ناظر پژوهش و ...  -مجری پژوهش هایويژگیبا مبانی نظری و اصول و روش تحقيق و پژوهشی تدوين شده و اجرا شده از نظر انطباق  یهاطرحكيفيت 

 هاتيفعالنظارت و پايش كيفيت   -هاتيفعالو ميدانی از  یاورهد یدهايبازد  -ارزيابی هایبرگنظرسنجی و نمون   -هاگزارشارزيابی كيفيت  یهافرمتدوين و تكميل   -طراحی  -رعايت اصول برنامه ريزی  

 هدايت موضوعات و اهداف پژوهشی در راستای تحقق اهداف تعليم و تربيت رسمی در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 تجربيات تربيتی بومی یو مستندسازپردازی نظريه،ه توسعه ظرفيت پژوهش و نوآوری21 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 یه تدوين نظام جامع حمايت از پژوهشگران حوزه آموزش و پرورش و هدايت موضوعات و اهداف پژوهشی در راستای تحقق اهداف تعليم و تربيت رسم2/21 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 (130811توسعه ابالغي بخشنامه )ششم برنامه   3
 تسهيل در امر اشاعه و كاربست منظوربهپژوهشی كشور  -واحدهای آموزشی و مراكز علمی،پژوهشی بين حوزه ستادی  -های علمیايجاد شبكه اطالعات و ارتباطات پژوهشی و توسعه همكاری  -42

 های پژوهشیيافته

 پژوهش و ارزشيابی زير نظام مربوطه 4

 پژوهشگاه مطالعات آموزش  و پرورش  حد مسئول در حوزهوا 3

 مرتبط هایحوزهمركز برنامه ريزی نيروی انسانی و كليه  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 
توسعه بانک اطالعات پژوهشی )شامل  اقدام پژوهی( و  -خت افزارهای الزممنابع و س نيتأمتدوين و اجرای برنامه ايجاد سامانه اطالعات و ارتباطات پژوهشی و 

 پژوهشی  یهاافتهيتوسعه اشاعه و كاربست  منظوربه آموزشی/ مناطق و  واحدهای هااستان/ هامعاونت  -گسترش ارتباط مجازی بين حوزه ستادی وزارت

  
99 -144 4 برنامه  

2- 8 
و پاسخگويی به نيازهای علمی و پژوهشی وزارت آموزش و  یگذاراستيسهای پژوهشی كشور برای گی بين نهادها و سازمانمند و هماهنايجاد ارتباط نظام

 پرورش

  
99 -144 4 برنامه  

99 -414 4 برنامه   پژوهشی در مجموعه وزارت آموزش و پرورش) از حوزه ستادی تا مدارس( یهاافتهيتدوين و اجرای مدل اشاعه و كاربست  8 -3  

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
و سخت  افزارهانرم  نيتأماجرايی الزم برای عملياتی كردن اقدامات  مصوب و  یهاپشتوانهو تدارك  نيتأم -ی الزم جهت اجرايی كردن اقدامات برنامه ريزی شدههادستورالعملو  هانامهتدوين و تصويب و ابالغ آيين 

 و آموزش نيروی انسانی الزم برای اجرايی كردن اقدامات پيش بينی شده  نيتأم -مورد نياز افزارهای

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
نظرسنجی و   -هاگزارشارزيابی كيفيت  یهافرمتكميل  تدوين و  -طراحی  -ملزومات و ضروريات اجرايی برنامه  موقعبهو تدارك  نيتأم  -ی تدوين شده و اجرا شده از نظر  رعايت اصول برنامه ريزیهانامهكيفيت  بر

 هاتيفعالنظارت و پايش كيفيت   -هاتيفعالو ميدانی از  یادوره یدهايبازد  -ارزيابی هایبرگنمون 

 تربيت رسمی هدايت موضوعات و اهداف پژوهشی در راستای تحقق اهداف تعليم و در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 تجربيات تربيتی بومی یو مستندسازپردازی نظريه -ه توسعه ظرفيت پژوهش و نوآوری21 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 های پژوهشی در داخل و خارج از كشور و ايجاد بانک اطالعاتی فعال و كارآمدمستندسازی و انتشار يافته ،بومیهای تربيتی های موفق و نوآوریه حمايت مادی و معنوی از طرح1/21 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 های بومی در حوزه تعليم و تربيتهای موفق  و نوآوریارزيابی طرح  -41 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 پژوهش و ارزشيابی زير نظام مربوطه 4

 پژوهشگاه مطالعات آموزش  و پرورش  مسئول در حوزه واحد 3

 شهيد رجايیدانشگاه  فرهنگيان و  دانشگاه  - مركز سنجش و پايش كيفيت آموزش و پرورش  -آموزشیبرنامه ريزی  سازمان پژوهش و  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

 طول سال 4 برنامه    اجرايی  یهاتيفعالعلمی و  یهانشست  -پژوهشی  یهاتياولومديريت و برنامه ريزی امور و استخراج  منظوربهتشكيل كارگروه   8 -1

2- 8 

 های پژوهشی به شرح زير: طراحی و اجرای طرح

م و تربيت )شامل تعيين تعلي های بومی در حوزههای موفق و نوآوریتدوين و اعتباربخشی الگوی ارزشيابی طرح  -طراحی -4

اسناد   -ها با استفاده از منابع مبانی نظریبومی بودن و موفق بودن طرح  -ها و استانداردهای نوآور بودنشاخص  -هامالك

تعليم و  های نوآور موفق اجراشده در حوزههای طرحنظران مرتبط و ويژگینظرات و تجربيات كارشناسان و صاحب  -باالدستی

 ها (اعتبار بخشی اين مالكتربيت و 

ها و شاخص  -هاكشور بر مبنای مالك آموزشیهای اجرا شده  در نظام ها و نوآوریارزيابی فرايند اجرا و نتايج  طرح -2

 های درون و بيرون از وزارت آموزش و پرورش استاندارهای تعيين شده توسط نهادها يا سازمان

در كشورهای موفق و ارائه راهكارهای مناسب و  آموزشی یهاینوآورای اشاعه بررسی تطبيقی تجارب جهانی موفق در راست -1

 كشور آموزشیمتناسب  برای نظام 

99 -144 1 طرح پژوهشی     

99 -144 4 راه اندازی سامانه    اجرايی به شرح زير: یهاتيفعالطراحی و عملياتی شدن  8 -3  
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 آموزشیپژوهشگران و  كارگزاران نظام  پژوهشی ابتكاری یهاتيفعالو  هاینوآوراندازی سامانه برای ثبت و ارزشيابی  راه -4

 معلمان و مديران مدارس ويژهبه

های موفق و انسانی و منابع و....( برای طراحان و مجريان طرح  -تدوين و اجرای سازوكارهای حمايتی )مادی  -طراحی  -2

 های بومی نوآوری

 پژوهشی مناسب یهافرصتعلمی نوآوری در آموزش و پرورش و اعطای  یهاانجمنكانون و   سيتأس -1

99 -144 4 آيين نامه     

 4- 8 

 علمی به شرح زير: یهانشستطراحی و اجرای 

  معلمان ژهيوبهكارگزاران نظام آموزشی  نوآورانه یهاطرحبررسی سازوكارهای مناسب برای ايجاد سامانه ثبت و ارزشيابی 

 برای نوآوران در نظام آموزشی بررسی سازوكارهای حمايتی 

99 -144 2 نشست     

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 زم جهت اجرايی كردن اقدامات برنامه ريزی شدههای الها و دستورالعملتدوين و تصويب و ابالغ آيين نامه

 پيش بينی شده ی عملياتی كردن اقدامات های اجرايی الزم براو تدارك پشتوانه نيتأم

 و آموزش نيروی انسانی الزم برای اجرايی كردن اقدامات كالن مصوب نيتأم

 ها و مناطقاستان  -پشتيبانی مالی و سخت افزاری از بانک اطالعات پژوهشی در ستاد

 های اطالعاتیتخصصی و اشتراك با پايگاه یهاكتابخانهاندازی راه

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 كيفيت ناظر  -پژوهشگر هایويژگی  -پژوهشی تدوين شده و اجرا شده از نظر رعايت اصول روش تحقيق  هایرحطكيفيت  -4

 و استقرار از نظر رعايت اصول برنامه ريزی  تأسيسكيفيت اقدامات اجرايی  -2

 ارزيابی هایبرگنظرسنجی و نمون   -هاگزارشارزيابی كيفيت  هایفرمتدوين و تكميل   -طراحی -1

 هافعاليتنظارت و پايش كيفيت   -هافعاليتو ميدانی از  ایدوره دهایبازدي -4

 های تربيتی بومیهای موفق و نوآوریحمايت مادی و معنوی از طرح در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 تجربيات تربيتی بومی یو مستندسازپردازی نظريه،ه توسعه ظرفيت پژوهش و نوآوری21 رنامههدف عملياتي مربوط به ب 1

 عاتی فعال و كارآمدهای پژوهشی در داخل و خارج از كشور و ايجاد بانک اطالمستندسازی و انتشار يافته ،های تربيتی بومیهای موفق و نوآوریه حمايت مادی و معنوی از طرح1/21 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 المللیبه نهادهای علمی بين ارائهسازی تجربيات در حوزه عمل تربيت بر اساس مبانی نظری برای مستند  -41 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 پژوهش و ارزشيابی زير نظام مربوطه 4

 پژوهشگاه مطالعات آموزش  و پرورش  واحد مسئول در حوزه 3

 و واحدهاي همکار هاحوزه 6
مركز   -معاونت پرورشی  و تربيت بدنی -آموزشی هایمعاونت -آموزش و پرورش  شورای عالی  -و دانش پژوهان جوان های درخشانمركز استعداد  -و مدارس خارج از كشور  المللبينمركز امور 

 استثنايیو پرورش  آموزشو سازمان  و اطالع رسانی وزارت آموزش و پرورش  روابط عمومی

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

99 -144 4 برنامه   تدوين و تصويب آيين نامه مستندسازی تجارب تربيتی در حوزه عمل تربيت و اجرای آن 8 -1  

 طول سال 4 برنامه   ایمنطقه و المللیبين هنگیفر و علمی نهادهای به ارائه برای بومی موفق تجارب و اسالمی تربيت و تعليم الگوی مستندسازی 8 -2

99 -144 4 برنامه    هاتيفعالتشكيل كارگروه  مديريت و برنامه ريزی  8 -3  

4- 8 

 پژوهشی به شرح زير: یهاطرحطرح و اجرای 

ی هاسازمان های تربيتی آموزش و پرورش برای طرح درتدوين و اعتباربخشی الگوی بومی مستندسازی تجربه  -طراحی  -4

 المللیبينعلمی و پژوهشی 

 های حوزۀ تعليم و تربيتها و فعاليتبررسی وضعيت موجود اشاعه برنامه -2

 های تربيتیمطالعۀ تطبيقی نحوۀ مستندسازی تجربه -1

 پژوهشی –های علمی های تربيتی بر اساس مبانی نظری برای طرح در سازمانارائۀ الگوی بومی مستندسازی و اشاعه تجربه -1

 المللیبين

99 -144 1 پژوهش    
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

3- 8 

 اقدامات اجرايی به شرح زير :

 ترويجی و پژوهشی علمی نشريات در معلمان  مقاالت و هاكتاب چاپ از حمايت -4

 كشور از خارج و داخل در مخاطبان سطح با متناسب  علمی و پژوهشی دستاوردهای مستمر و منظم اشاعه و انتشار -2

  تيو ترب تعليم حوزه ترويجی  -علمی و  پژوهشی  -علمی تمجال كيفيت و تيارتقاء كم -1

 پژوهشگران و معلمان پژوهشی هایيافته اشاعه جهت انگليسی زبان به پژوهشی  -علمی نشريه اندازی راه -1

 تدوين مقاله و مستند سازی تجارب تربيتی به معلمان و پژوهشگران یهاوهيشآموزش  -5

99 -144 1 برنامه    

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –وقي)حقاستلزامات 2

 ی الزم جهت اجرايی كردن اقدامات كالنهادستورالعملو  هانامهتدوين و تصويب و ابالغ آيين 

 اجرايی الزم برای عملياتی كردن اقدامات كالن مصوب یهاپشتوانهو تدارك  نيتأم

 صوبو آموزش نيروی انسانی الزم برای اجرايی كردن اقدامات كالن م نيتأم

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

 ناظر پژوهشی   -پژوهشگر هایويژگی  -پژوهشی تدوين شده  و اجرا شده از نظر رعايت اصول تهيه طرح پژوهشی هایطرحكيفيت  -4

 ی تدوين شده و اجرا شده از نظر رعايت اصول برنامه ...هانامهكيفيت بر -2

 ارزيابی هایبرگنظرسنجی و نمون   -هاگزارشارزيابی كيفيت  یهافرمتدوين و تكميل   -طراحی -1

 هافعاليتنظارت و پايش كيفيت   -هافعاليتو ميدانی از  ایدوره بازديدهای -1

 كارآمدهای پژوهشی در داخل و خارج از كشور و ايجاد بانک اطالعاتی فعال و مستندسازی و انتشار يافته در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 تجربيات تربيتی بومی یو مستندسازپردازی نظريه ،ه توسعه ظرفيت پژوهش و نوآوری21 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 ...های جديد و نوآوری در مدارس وهای تعليم و تربيت و فراهم آوردن زمينه كاربست يافتهتربيتی و روشپردازی در علوم های نظريهه حمايت مادی و معنوی از كرسی1/21 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 محور مسئلهترويجی و   -نوآوری  -نقد  -پردازیهای نظريهتشكيل كميته حمايت از برگزاری و ترويج  كرسی  -45 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 پژوهش و ارزشيابی مربوطهزير نظام  4

 پژوهشگاه مطالعات آموزش  و پرورش  واحد مسئول در حوزه 3

 آموزش و پرورش شهيد رجايی و شورای عالیدانشگاه   -فرهنگيان  دانشگاه  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  دوممتوسطه  متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 
ها حمايت از كرسی هيئتپردازی و ترويجی در وزارت آموزش و پرورش  با اخذ مجوز از نظريه  -مناظره   -های نقدايت از كرسیو استقرار  كميته دستگاهی حم سيتأس

 ای برای آنو ايجاد ساختار تشكيالتی و رديف بودجه
99 -144 4 استقرار كميته دائمی     

2- 8 

صندوق حمايت از پژوهشگران   -بنياد نخبگان  -های علميهحوزه  -هادانشگاه  -بين وزارت آموزش و پرورشتفاهم نامه همكاری  بيو تصوطراحی و اجرای برنامه تدوين 

 یهانشستجلسات و   -هاو برگزاری همايش یهایكرسهای كميته دستگاهی حمايت از ها برای تحقق وظائف و توسعه فعاليتافزايی و استخدام ظرفيتدر جهت هم

آزاد   -های علميه در زمينه تدوين دانش بومی در حوزه تعليم و تربيتها و حوزههای آموزشی مشترك بين آموزش و پرورش و دانشگاهاهعلمی و تخصصی و كارگ

 ها در مجامع علمیپردازی و نقد و نظر و انتشار آننظريه  -انديشی

99 -144 4 برنامه     

3- 8 
های آموزش عالی و پژوهشی در زمينه گسترش كرسی مؤسساتو  هادانشگاهتحقيقات و فناوری و   -وزارت علومبرنامه توسعه  همكاری وزارت آموزش و پرورش با 

 نای وتوليدعلم بومی با تأكيد بر علوم انسانی)علوم تربيتی(متناسب بانياز برنامه تحول بنيادين آموزش و پرورش وتشويق نظريه پردازاپردازی و انجام مطالعات ميان رشتهنظريه
99 -144 4 برنامه     

 و تربيت  نيروی انسانی مورد نياز   نيتأم -امكانات و منابع اجرايی الزم نيتأم - هانامهجهت اجرای بر ربطذیاخذ مجوزهای قانونی الزم از مراجع  نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
 هایبرگنظرسنجی و نمون   -هاگزارشارزيابی كيفيت  یهافرمتدوين و تكميل   -طراحی -اشاعه و سرعت در طراحی و اجرای عمليات  -از نظر انطباق با اصول برنامه ريزی هاحطرو  هانامهكيفيت بر

 هافعاليتنظارت و پايش كيفيت   -هافعاليتو ميدانی از  ایدوره بازديدهای  - ارزيابی

 های جديد و نوآوری در مدارسفراهم آوردن زمينه كاربست يافته  -پردازی در علوم تربيتی های نظريهحمايت مادی و معنوی از كرسی در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثر نتايج كليدي و 11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 تجربيات تربيتی بومی یو مستندسازپردازی نظريه،وآوریه توسعه ظرفيت پژوهش و ن21 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 ...های جديد و نوآوری در مدارس وهای تعليم و تربيت و فراهم آوردن زمينه كاربست يافتهپردازی در علوم تربيتی و روشهای نظريهه حمايت مادی و معنوی از كرسی1/21 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 مدارسسطح در  انهجديد و نوآورپژوهشی  هایيافتهيمتعمطراحی و تأسيس مدارس تجربی جهت اجرای آزمايشی و   -46 (130811عه ابالغي بخشنامه )ششم توسبرنامه   3

 پژوهش و ارزشيابی زير نظام مربوطه 4

 پژوهشگاه مطالعات آموزش  و پرورش  واحد مسئول در حوزه 3

 آموزش و پرورش شهيد رجايی و شورای عالیدانشگاه   -فرهنگيان  دانشگاه  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم ابتدايي اول يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 وري(بر خالقيت و نوآ ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

1- 8 
های مبتنی بر آن در مجامع ها و دستورالعملنامهمدارس تجربی و تدوين و تصويب آيين سيتأس منظوربه پژوهشیطرح و اجرای  تهيه 

 اجرای آزمايشی طرح و ربطذی
 طول سال 4 طرح پژوهشی  

99 -144 4 طرح پژوهشی   و اصالح  ارزشيابی وضعيت اجرای آزمايشی 8 -2  

 4144 4 برنامه    و اجرای آن ربطذیتهيه و تصويب طرح نهايی در مراجع  و تدوين طرح نهايی  -كاربست نتايج ارزشيابی 8 -3

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –)حقوقياستلزامات 2
و آمهوزش   نيتهأم  -های اجرايی الزم برای عملياتی كردن اقدامات كالن مصوبو تدارك پشتوانه نيتأم - های الزم جهت اجرايی كردن اقدامات كالنها و دستورالعملنامهين و تصويب و ابالغ آيينتدو

 نيروی انسانی الزم برای اجرايی كردن اقدامات كالن مصوب

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10

ی طراحی شده از نظر انطباق با اصول و هانامهكيفيت بر -ناظر پژوهشی  هایويژگی  -پژوهشگر هایويژگی  -پژوهشی تدوين شده و اجرا شده از نظر رعايت اصول روش تحقيق یهاطرحكيفيت 

نظارت و پايش كيفيت   -هافعاليتو ميدانی از  ایدوره بازديدهای -ارزيابی هایبرگرسنجی و نمون نظ  -هاگزارشارزيابی كيفيت  یهافرمتدوين و تكميل   -طراحی -معيارهای برنامه ريزی و منطق...

 هافعاليت

 د و نوآوری در مدارسهای جديفراهم آوردن زمينه كاربست يافته  -پردازی در علوم تربيتی های نظريهحمايت مادی و معنوی از كرسی در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 چارچوب / شناسنامه تفصيلي  

 شرح عنوان رديف

 تجربيات تربيتی بومی یو مستندسازپردازی نظريه -ه توسعه ظرفيت پژوهش و نوآوری21 هدف عملياتي مربوط به برنامه 1

 ...های جديد و نوآوری در مدارس وهای تعليم و تربيت و فراهم آوردن زمينه كاربست يافتهعلوم تربيتی و روشپردازی در های نظريهه حمايت مادی و معنوی از كرسی1/21 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 های علمیهای علميه و انجمنهحوز  -هابا همكاری دانشگاه ی فرهنگ اسالمی ايرانیهاآموزهمبتنی بر  انجام مطالعات در زمينه دانش بومی تربيتی  -40 (130811)ششم توسعه ابالغي بخشنامه برنامه   3

 پژوهش و ارزشيابی زير نظام مربوطه 4

 پژوهشگاه مطالعات آموزش  و پرورش  واحد مسئول در حوزه 3

 آموزش و پرورش شهيد رجايی و شورای عالیدانشگاه   -فرهنگيان  دانشگاه  و واحدهاي همکار هاحوزه 6

 سطح اجرا 7
 ياحرفهكاردانش و فني و  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي دوم بتدايي اولا يدبستانشيپ منطقه استان ستاد

* * *       

8 

 كد

 فعاليت

 عناوين

 بر خالقيت و نوآوري( ديتأكي  ذيل برنامه  با هاتيفعال)  

 اجرازمان  هدف كمي  )  معين ( نوع فعاليت

 مقدار )كميت( سنجه عملکرد اقتضائي الزامي )فصل /ماه(

99 -144 4 برنامه    های علمیو انجمن هادانشگاه  -علميه هایحوزهبين  دانش بومی تربيتی مشترك مطالعاتتدوين برنامه و تشكيل كارگروه  8 -1  

 طول سال 4 برنامه   هامسئلهانديشی علمی موضوعی جهت تبيين های همتشكيل نشستو  های مورد نيازها و دستورالعملنامهتدوين آيين 8 -2

3- 8 

 شناسايی و مستندسازی مطالعات قبلی( به شرح زير:  -مورد نياز ) مطالعات جديد RFPهای تحقيقاتی مشترك و تدوين تعريف پروژه

 اسالمی   -فرهنگ ايرانی بر اساستربيتی   -شناسايی و اولويت بندی نيازها در حوزه دانش بومی -4

 گانهشش یهانظامريزهاوپيش رودرساحت مسائلايرانی برای حل ،بومی مبتنی برفرهنگ اسالمی ،الگوی نظری یواعتباربخشتدوين  -2

99 -144 1 پژوهش    

 طول سال 4 پژوهشی   و اجرايی آن  آموزشیتدوين مدل اشاعه و كاربست نتايج تحقيقات حوزه دانش بومی و تربيتی در مدارس و نظام  منظوربهپژوهشی  8 -4

 نيروي انساني و...( –اجرايي  –حقوقي)استلزامات 2
 تامين -اجرايی الزم برای عملياتی كردن اقدامات كالن مصوب یهاپشتوانهو تدارك  نيتأم -ی الزم جهت اجرايی كردن اقدامات كالنهادستورالعملو  هانامهتدوين و تصويب و ابالغ آيين 

 ن مصوبو آموزش نيروی انسانی الزم برای اجرايی كردن اقدامات كال

 ي ارزيابي  عملکردهاشاخص 10
 -ی طراحی شده از نظر انطباق با اصول و معيارهای برنامه ريزی و منطق...هانامهكيفيت بر -ناظر پژوهشی  هایويژگی  -پژوهشگر هایويژگی  -پژوهشی تدوين شده و اجرا شده از نظر رعايت اصول روش تحقيق یهاطرحكيفيت 

 هافعاليتنظارت و پايش كيفيت   -هافعاليتو ميدانی از  ایدوره بازديدهای -ارزيابی هایبرگنظرسنجی و نمون   -هاگزارشارزيابی كيفيت  یهافرمل تدوين و تكمي  -طراحی

 های جديد و نوآوری در مدارسراهم آوردن زمينه كاربست يافتهف  -پردازی در علوم تربيتی های نظريهحمايت مادی و معنوی از كرسی در تحقق راهکار سند تحول برنامه  مؤثرنتايج كليدي و  11
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9911وپرورش در سال برنامه وزارت آموزش  

 

 


