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َمن َعِمَل صالًِحا ِمن َذَکٍر أَو أُنثی َوُهَو ُمؤِمٌن َفَلُنحِیَینَُّه َحیاًة َطیَِّبًة َولََنجِزیَنَُّهم أَجَرُهم بَِأحَسِن 

ما کانوا یَعَملوَن)نحل۹۷(.

مقدمه
ــرورش، نقشــه جامــع علمــی کشــور، نقشــه مهندســی فرهنگــی کشــور و نیــز  ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پ
ســایر اســناد باالدســتی تعلیــم و تربیــت از جملــه سیاســت های کلــی ابالغــی تحــول در آمــوزش و پــرورش، حاصــل 
ــم وتربیــت و اســتادان دانشــگاه ها  ــرگان تعلی ــگان، صاحــب نظــران و خب ــن ســاله دانشــمندان و نخب ــالش چندی ت
و حوزه هــای علمیــه ودســت انــدرکاران و نهادهــای قانونــی کشــور بــوده کــه طراحــی و تدویــن و تصویــب شــده و 
از اعتبــار باالیــی برخوردارنــد. در دو ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش و ســند ملــی برنامــه درســی کلیــه 
راهبردهــا و راهکارهــای مبتنــی بــر اصــول، مبانــی و ارزش هــای اســناد و حتــی رهنامــه  تحــول بنیادیــن آمــوزش 

وپــرورش بــه صــورت عرضــی و طولــی مرتبــط بــا آرمانهــا، مبانــی و اهــداف ســند اســت. 
ــورد  ــه م ــرورش آن طــور ک ــوزش و پ ــه آم ــوز بدن ــرورش هن ــوزش و پ ــه در آم ــای صــورت گرفت ــت غفلت ه ــه عل ب
ــم  ــالمی و معل ــالب اس ــراز انق ــم ط ــح و معل ــه صال ــذا مدرس ــت ؟ ل ــول چیس ــند تح ــد س ــت نمی دانن ــار اس انتظ
تمدن ســاز و معلــم بــه مثابــه مربــی و … بایــد بــه درســتی تبییــن و آمــوزش داده شــود. در صورتــی کــه اصطالحــات 
و واژگان ایــن ســند بــه درســتی تبییــن شــود، جلــوی ابهامــات و تفســیرها و اقدامــات ســلیقه ای و موازی کاری هــا و 
برخوردهــای ســلیقه ای دولت هــا در عرصــه تعلیــم و تربیــت را خواهــد گرفــت، فرســودگی نظــام آمــوزش و پــرورش 

کشــور و ایجــاد تحــول بــا عملیاتــی نمــودن ســند تحــول بنیادیــن قابــل تحقــق و مشــاهده خواهــد بــود. 
مقــام معظــم رهبــری در بیانیــه ی گام دوم نیــروی انســانی را بزرگ تریــن ســرمایه کشــور دانســته و تعلیــم و تربیــت 
ــر ســه عنصــر کلیــدی:  ــن بیانیــه نیــز در راســتای تمدن ســازی ب ــد. ای ــی تمدن ســازی معرفــی نمودن را رکــن اصل
»تربیــت و مســئولیت پذیــری جوانــان کشــور«، »جایــگاه علــم و پژوهــش« و »خودســازی و جامعه ســازی و تمــدن 
ســازی« اســتوار اســت و روح حاکــم بــر ایــن ســه نکتــه کلیــدی توجــه ویــژه بــه نظــام تعلیــم و تربیــت و مشــخصاً 
آموزش و پــرورش بــوده و تضمیــن تحقــق هفــت توصیــه انتهایــی بیانیــه نیــز مشــروط بــه تحــول بنیادیــن در نظــام 

آموزشــی و تربیتــی کشــور اســت.
ــی و ســند تحــول  ــب سیاســت هــای کل ــژه تصوی ــه وی ــار دهــه گذشــته ب ــه رغــم گام هــای بلنــدی کــه در چه ب
بنیادیــن، بــرای بازســازی نظــام تعلیــم و تربیــت کشــور و استوارســازی آن بــر پایــه اندیشــــه هــای نــاب اســــالمی و 
آرمــان هــا و رویکردهــای انقــالب اســالمی برداشــته شــده اســت. همچنــان فرهنــگ و تربیــت کشــور مــا در جهــت 
پاســخگویی بــه  نیازهــای اساســی و گــره گشــایی مشــکالت اجتماعــی بــا آســیب هــا و چالــش هــای جــدی مواجــه 
بــوده و مــی باشــد. روشــن اســت در گام دوم انقــالب اســالمی، نظــام آمــوزش و پــرورش نمــی توانــد بــا روش هــای 
کنونــی بــه اهــداف اســناد فرادســتی دســت یافتــه و بــه جایــگاه ترســیم شــده در ســند چشــم انــداز 1404  برســد. 
بــرای خــروج ایــن نظــام از روش هــای ســلیقه ای و منســوخ در دولــت ســیزدهم  نیازمنــد برنامــه هــای راهبــردی و 
عملیاتــی مبتنــی بــر اســناد فرادســتی تحــول بنیادیــن، نیروهــای تخصصــی، خــالق، متعهــد و انقالبــی اســت. ایــن 
برنامــه چارچوبــی بــرای نیــل بــه آمــوزش و پــرورش طــراز جمهــوری اســالمی ایــران در دولــت انقالبی)ســیزدهم(

ایــن مهم اســت. 
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دیدگا ه های الهام بخش و اسناد فرادست
الف( دیدگاه های الهام بخش برای راهبری آموزش و پرورش در دولت انقالبی)دولت سیزدهم(

آمــوزش و پــرورش و موضــوع تعلیــم و تربیــت از منظــر امــام خمینــی )ره( جایــگاه ویــژه و راهبــردی داشــت؛ ایشــان ســعادت و شــقاوت 
جامعــه را در نحــوه برنامــه هــا و برنامــه ریــزی هــای آمــوزش و پــرورش و نهــاد تعلیــم و تربیــت مــی دیــد لــذا نســبت بــه اصــالح برنامــه 
هــای آموزشــی و تربیتــی تاکیــد داشــت. یکــی از جمــالت معــروف ایشــان در جهــت تحــول آمــوزش و پــرورش همیــن بــود کــه ›مجلــس 
و ملــت و متفکــران متعهــد بایــد ایــن حقیقــت را بــاور کننــد و اصــالح فرهنــگ و از آن جملــه اصــالح مــدارس، از دبســتان تــا دانشــگاه 
را جــدی بگیرنــد و بــا تمامــی قــوا در ســد راه انحــراف بکوشــند. جایــگاه معلــم در نــزد حضــرت امــام خمینــی )ره( بســیار مقــدس مــی 
باشــد تــا جایــی کــه بــا جایــگاه انبیــاء مقایســه مــی گــردد.  از منظــر حضــرت امــام خمینــی )ره(؛ معلــم امانــت داری اســت کــه غیــر 
همــه امانــت هــا انســان امانــت اوســت...«. معلمیــن هســتند کــه مــی تواننــد مملکــت را حفــظ کننــد اســتقالل مملکــت را. نــه تنهــا 

اســتقالل مملکــت بلکــه پیشــرفت و ترقــی یــک ملــت نیــز بــه معلــم مربــوط اســت. 

بنیان گذار نظام جمهوری اسالمی ایران، حرضت امام خمینی)ره(
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از منظــر مقــام معظــم رهبــری آمــوزش و پــرورش یکــي از عوامــل توســعه اقتصــادي ، اجتماعــي و فرهنگــي، گســترش همــه جانبــه 
آمــوزش و تربیــت نیــروي انســاني متخصــص و کارآمــد مي باشــد. »اگــر جمهــوري اســالمي میخواهــد پرچــم اســالم را در دســت بگیــرد، 
مــي خواهــد خــودش بــه ســعادت برســد، دنیــا و آخــرت خــود را آبــاد کنــد همچنــان کــه قــرآن بــه مــا یــاد مــي دهــد کــه مــي تــوان 
دنیــا و آخــرت را بــا هــم آبــاد کــرد و بایــد ایــن کار انجــام بگیــرد... بایــد انســان هــاي شــریف، دانــا، بــا اســتعدادهاي جوشــان، داراي 
ــده ي  ــه عق ــچ گون ــدون هی ــد، ب ــاي جدی ــدان ه ــري، ورود در می ــّوت خطرپذی ــک انســاني، داراي شــجاعت، ق ــکار، داراي اخــالق نی ابت
خودکم بینــي یــا خودبرتربینــي، انســانهاي دلــداده ي بــه خــداي متعــال و متکــي بــه قــدرت الهــي و داراي تــوکل کامــل، انســان هــاي 
صبــور، انســان هــاي بردبــار و حلیــم، انســان هــاي خوشــبین و انســان هــاي امیــدوار تربیــت کنیــد. اســالم همــه ي اینهــا را بــه صــورت 
ــواد اســتفاده  ــن م ــه از ای ــم، دانه دان ــاز کنی ــن بســته را ب ــرار داده. ای ــن خــود ق ــن و مؤمنی ــار همــه ي معتقدی ــل در اختی بســته ي کام
کنیــم، بهره منــد شــویم، آنهــا را بچشــیم و درون وجــود خودمــان ذخیــره کنیــم. خروجــي آمــوزش و پــرورش بایــد ایــن جــور انســاني 

باشــد«)1۳۹0(.
ایشــان بهــره منــدی دانــش آمــوزان مناطــق دوردســت از امکانــات مناســب، شناســایی و پــرورش اســتعدادهای درخشــان در مناطــق 
محــروم و توجــه ویــژه بــه موضــوع مــدارس دولتــی را از مهــم تریــن اولویــت هــا در عدالــت آموزشــی دانســتند و تاکیــد کردنــد: »بایــد 
ســطح و کیفیــت مــدارس دولتــی از لحــاظ آموزشــی و تربیتــی بــه گونــه ای شــود کــه دانش آمــوزان احســاس نکننــد بــا تحصیــل در ایــن 
مــدارس امــکان قبولــی آنهــا در کنکــور کمتــر اســت و خانواده هــا نیــز تصــور کننــد فرزندانشــان را بــه یــک جــای بی پنــاه می فرســتند.

مقام معظم رهربی)مدظله العالی(
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ایشــان اجــرای ســند تحــول ضــروری دانســته و مــی فرمــوده انــد: »برنامــه جامــع بایــد متقــن و در بردارنــده همــه اهــداف ســند تحــول 
باشــد. ســند تحــول بایــد بــرای همــه ســطوح آمــوزش و پــرورش، بــه روشــنی و جــذاب تبییــن شــود تــا همــه مدیــران و معلمــان بــرای 

اجــرای دقیــق آن انگیــزه پیــدا کننــد.«
ایشــان از معلمــان بعنــوان  افســران ســپاه پیشــرفت کشــور یــاد کردنــد و نــگاه معلــم بــه جایــگاه خــود، نــگاه مســووالن بــه آمــوزش 
و پــرورش و نیــز فرهنگســازی بــرای ترویــج احتــرام و اکــرام معلمــان را ســه عامــل اصلــی حفــظ و ارتقــای شــان و جایــگاه معلــم در 
ــزی و ظرفیت ســازی شــود  ــه ای برنامه ری ــه گون ــد ب ــد؛ »بای ــم مــی فرماین ــد و در خصــوص جــذب و تربیــت معل ــی کردن ــه ارزیاب جامع
کــه معلمــان سراســر کشــور، فقــط از مســیر ایــن دو دانشــگاه وارد آمــوزش و پــرورش شــوند و مجلــس شــورای اســالمی نیــز بایــد در 
تصویــب طرح هــا بــه گونــه ای عمــل کنــد کــه خــارج از مســیر ایــن دو دانشــگاه، ورودی بــه آمــوزش و پــرورش وجــود نداشــته باشــد.«

مقام معظم رهربی)مدظله العالی(
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حضــرت آیــت اهلل ســید ابراهیــم رئیســی در خصــوص آمــوزش و پــرورش اعــالم نمــوه انــد؛ آمــوزش و پــرورش بــه عنــوان یــک جایــگاه 
ــرورش ســرمایه  ــوزش و پ ــد و هرچــه در آم ــم بزن ــد فرهنــگ کشــور را رق ــروی انســانی، می توان ــرای کشــور و تربیــت نی کادرســازی ب
گــذاری کنیــم، جــا دارد و بــا ایــن کار بــه ســرمایه خــود می افزاییــم. بایــد کیفیــت آمــوزش را در آمــوزش و پــرورش بــاال بــرد و عدالــت 

آموزشــی را مــورد توجــه داد. 
ایشــان در خصــوص تحــول در آمــوزش و پــرورش مــی فرماینــد: »مدیــران بایــد در جهــت اجرایــی کــردن سیاســت ها و ســند تحــول 

آمــوزش و پــرورش و ارتقــای فرهنگــی، آموزشــی و پرورشــی تــالش کننــد«. 
رئیــس جمهــور محتــرم از وزارت آمــوزش و پــرورش بــه عنــوان وزارتخانــه ای بــا بیشــترین کارمنــد یــاد مــی کنــد و مــی فرمایــد: آمــوزش 

و پــرورش شــبکه ای گســترده و عمومی تریــن دســتگاهی اســت کــه بــا خانــه هــر ایرانــی در ارتبــاط اســت. 
ــی و  ــای آموزش ــم گیری ه ــازی ها و تصمی ــم س ــم در تصمی ــای معل ــرات و دیدگاه ه ــم و نظ ــت معل ــم، معیش ــه معل ــه ب ــان توج ایش
پرورشــی را مــورد تاکیــد قــرار داد و برایــن بــاور اســت کــه رتبــه بنــدی معلمــان بایــد بــرای ارتقــاء کیفیــت آمــوزش و پــرورش مبتنــی 

بــر ســند تحــول بنیادیــن اجرائــی شــود.
آیــت اهلل رئیســی شــفاف ســازی عملکــرد صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان و بازگشــت امــوال بــه تــارج رفتــه ایــن صنــدوق را در دســتور کار 

دولــت ســیزدهم قــرار داده انــد.

رئیس جمهور محرتم حرضت آیت الله رئیسی  
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سوابق یوسف نوری
سوابق تحصیلی

دکترای تخصصی مدیریت گردشگری، دانشگاه عالمه 
طباطبائی)ورودی 1۳۹۳فارغ التحصیل آبان 1۳۹۹(

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی)1۳7۹(
کارشناسی برنامه ریزی امورتربیتی)1۳6۹(

فوق دیپلم پرورشی)تربیت معلم 1۳66(

سوابق شغلی آموزش و پرورش

1.  مربی پرورشی دبستان شهید وحید نیا شهر ایالم
2.  مربی پرورشی مدرسه راهنمائی خیام شهر ایالم 

۳.  مربی پرورشی دانشسرای تربیت معلم امام جعفر صادق چوار 1۳68-1۳67
4.  تدریس در دانشسرای تربیت معلم دختران شهر ایالم1۳74-1۳6۹

5.  تدریس در مراکز تربیت معلم دختران حضرت رقیه و پسران شهید مدرس استان ایالم1۳7۳-1۳6۹
6.  معاون پرورشی آموزش و پرورش شهرستان ایالم1۳74-1۳70

7.  معاون پشتیبانی اداره کل آموزش وپرورش استان ایالم  74 تا 1۳77
8.  مدیر هسته گزینش آموزش و پرورش استان ایالم 1۳78-1۳76

۹.  کارشناس پرورشی مدارس جمهوری اسالمی ایران در کشورهای قطر و بحرین1۳80-1۳78
10.  مشاور دبیرستان ایثارگران شهرستان ایالم 1۳84-1۳82

11.  دبیر هنرستان فنی امام خمینی)ره( و هنرستان حضرت آیت اهلل خامنه ای شهر ایالم1۳84-1۳80
12.  دبیر هنرستان کاردانش شهدای بسیج شهر ایالم1۳84-1۳80

1۳.  دبیر مرکز استعدادهای درخشان شهید بهشتی شهر ایالم1۳84-1۳80
14.  رئیس سازمان آموزش وپرورش استان ایالم 1۳84 تا 1۳85

15.  معاون پشتیباني وتوسعه مدیریت آموزش وپرورش استان ایالم1۳86-پایان 1۳87 
16.  مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش وپرورش1۳88 تا 1۳8۹

17.  رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات وارتباطات وزارت آموزش وپرورش 1۳8۹تا 1۳۹2
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سایر مسئولیت ها و  فعالیت هاي فرهنگي، اجتماعي 

1.  مدیر سازمان های مردم نهاد و خیرین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی تهران 1۳۹۹ تا کنون
2.  نماینده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( در دولت و مجلس شورای اسالمی 1۳۹۹-1۳۹8

۳.  معاون اجرائي معاون توسعه مدیریت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات درماني شهید بهشتي1۳۹۹-1۳۹7
4.  مدیرتامین مالي گروه پتروشیمي های خط اتیلن مرکز و عضو هیات مدیره پتروشیمي جهرم 1۳۹4 - 1۳۹7

5.  مشاور اقتصادی هلدینگ کشاورزی کوثر بنیاد شهید و ایثارگران انقالب اسالمي1۳۹2تا 1۳۹4
6.  عضو مؤسس هیات رزمندگان استان ایالم 1۳72

7.  عضوهیات نظارت شورای نگهبان درانتخابات های مختلف استان ایالم و قائم مقام دفتر نظارت و بازرسی استان(
8.  دبیر ستاد اقامه نماز استان ایالم 1۳74-1۳72

۹.   عضوکمیسیون محتوای الکترونیکي شورای عالي فضای مجازی کشور و کمیته تعیین شاخص های نقشه جامع علمي 
کشور

10. عضوکمیسیون محتواي الکترونیکي شوراي عالي فضاي مجازي کشور، 
11.  عضوکمیته تعیین شاخص هاي نقشه جامع علمي کشور، 

12.  عضوکمیته تخصصي آموزش الکترونیکي کشور،
1۳.  عضوکمیته صیانت ازحقوق شهروندي وزارت آموزش وپرورش

14.  مشاور شرکت های دانش بنیان مرکز دانش پژوهان شاهد و ایثارگر بنیاد شهید و امورایثارگران 
کشور1۳۹۳تا1۳۹6.

15.  مشاور اقتصادی و بودجه پارک علم و فناوری پردیس ریاست جمهوری 1۳۹۳-1۳۹4
16.  عضوکمیسیون های معین و نیروی انساني شورای عالي آموزش وپرورش1۳8۹-1۳76

17.  عضوهیات امناء صندوق ذخیره فرهنگیان کشور 1۳۹2-1۳88
18.  دبیرستاد عملیاتي هدفمند کردن یارانه های وزارت آموزش وپرورش1۳8۹-1۳88

1۹.  عضو کمیسیون دائمي دانشگاه شهید رجائي وسازمان پژوهش وبرنامه ریزی درسي1۳8۹-1۳88
20.  حسابرس داخلی و مشاور اجرائی گروه هتل های کوثر1۳۹7-1۳۹6

21.  رئیس کمیته گردشگری کودک اتاق بازرگانی ایران از سال 1۳۹۹

سوابق علمي پژوهشي  

1.  کتاب: 5 جلد،  مقاله 10 مورد، پژوهش های کاربردی کشوری: ۳ مورد، 
2.  داور نشریه علمی- پژوهشی گردشگری، 

۳.  تدریس: دانشگاه عالمه طباطبائي)دانشکده مدیریت و حسابداری(، دانشگاه پیام نور تهران، دانشگاه علمي 
کاربردی تهران، دانشگاه آزاد اسالمي)واحد ایالم(، مراکز تربیت معلم، ضمن خدمت فرهنگیان، دبیر دانشسرای 

تربیت معلم، مدارس متوسطه، راهنمائي و ابتدائي.
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سوابق علمي پژوهشي  

4.  مقاالت:
      مدل سواد گردشگری در برنامه درسي دانش آموزان دوره ی ابتدائي، رساله دکترا. دانشگاه عالمه طباطباتي تهران1۳۹۹

     ارائه 2 مقاله در کنفرانس ساالنه سازمان جهاني اسالمي برای آموزش و پرورش، علوم و 
فرهنگ)آیسسکو،ICESCO(، با عناوین الگوی؛ توزیع بودجه غیر پرسنلي آموزش و پرورش جمهوری اسالمي ایران 

و نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در اقتصاد آموزش وپرورش
     نقش تلفیق برنامه درسی با انواع گردشگری در ساحت های تربیتی دوره ی ابتدایی)1400. علمی پژوهشی(
     نقش گردشگری بر پرورش کودک در ساحت های تربیتی از دیدگاه قرآن و حدیث)1۳۹۹. علمی پژوهشی(

     بررسي تأثیر صنعت گردشگری بر رشد اقتصادی و ثبات سیاسي جمهوری اسالمي ایران1۳۹5
     بررسي تاثیر مالیات ارزش افزوده بر درآمدهای گردشگری جمهوری اسالمي ایران1۳۹8

     نقش گردشگری بر تربیت کودک در ساحت های تربیتي دوره ی ابتدائي از دیدگاه قرآن و حدیث1۳۹۹
5.  پروژه های پژوهشی کشوری

     همکاری در پروژه بررسي عملکرد سیاست های کلي ایجاد تحول بنیادین در آموزش و پرورش، سفارش مجمع     
تشخیص مصلحت نظام1۳۹5، زیر نطر دکتر علی رضا علی احمدی 1۳۹5

     همکاری در پروژه بررسي عملکرد سیاست های اصالح الگوی مصرف، سفارش مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
زیر نظر دکتر علی رضا علی احمدی 1۳۹5

     بررسي میانگین دریافتي معلمین آموزش و پرورش با سایر کارکنان دولت، پژوهشگاه تعلیم و تربیت 1۳82
     نظارت بر 60 پروژه فناوری اطالعات وارتباطات 1۳۹2-1۳8۹

6.   دوره هاي آموزشي: دوره های بین المللي حسابداری، مالي و بودجه/ دوره های مدیریتي/ دوره های فناوری 
اطالعات وارتباطات و...

سوابق علمي پژوهشي  

     دبیر کمیسیون تعلیم و تربیت مجمع عالی بسیج مستضعفین
     حضور درجبهه 5۳ ماه 

     جانباز
     حضوردرمناطق جنگ زده 40 ماه 
     فرمانده پایگاه های مقاومت بسیج



11

افتخارات

      تقدیرنامه از: دبیرشورای نگهبان، فرمانده نیروی مقاومت بسیج مستضعفین، وزراء و ...، 
      کسب عنوان ستاره فناوری کشور درسال های1۳۹0  

      اخذ گواهي نامه مدیریت کیفیت ایزو ۹001 

توفیقات و توانائی ها

الف( توفیقات:
1.  احراز رتبه اول ستاره فناوری ایران در سال های 1۳۹0و 1۳۹1، زمان مسؤلیت مرکز آمار و فناوری اطالعات 

و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش به واسطه جهش شاخص های فناوری اطالعات و ارتباطات.
 ،)ICT MASTER PLAN(2.  تدوین سند استراتژی فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش

مبتنی بر اسناد فرادستی به ویژه سند تحول بنیادین در 8000 صفحه مستند)1۳۹0 تا 1۳۹1(.
۳.  کسب جایگاه اول آمار های بخشی دستگاه های اجرائی کشور در سال جهانی آمار)1۳۹2(، به واسطه 

طراحی و استقرارسامانه های برخط آمارهای ثبتی به ویژه سامانه ثبت نام الکترونیکی دانش آموزان، پرتال 
مدارس، داشبورد آمارهای ثبتی)BI( و احصاء واژه ها، مفاهیم و تعاریف آموزش و پرورش.

4.  تحویل بودجه بدون کسری در زمان مسؤلیت برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال 1۳8۹)یک 
بار در طول تاریخ آموزش و پرورش( و تأمین مالی طرح بیمه طالئی فرهنگیان شاغل و بازنشسته، اختصاص 
سرانه به مدارس و واریز مستقیم به حساب مدارس، تأمین مالی استخدام 75000 نفر، تأمین مالی اختصاص 
اضافه کار به مدیران و معاونین مدارس، پرداخت به موقع فوق العاده ماموریت معلمان مدارس خارج از کشور، 
پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان در همان سال، اختصاص سرانه پژوهش/ نماز/ بسیج)دو عامل این 

اتفاق را رقم زد؛ اول؛ همگرائی و پیگیری همه ی همکاران و عزیزان درون و برون وزارت آ.پ، دوم؛ ارائه 
اطالعات دقیق و روزآمد به سازمان برنامه و بودجه(.

5.  تحویل بودجه بدون کسری در زمان مسؤلیت معاون پشتیبانی آموزش و پرورش شهر تهران)1۳87(.
6.  ارائه و اجرای طرح تکریم خدمتگزاران مدارس، با عنوان: خادمان آینده سازان ایران اسالمی، در زمان 

مسؤلیت معاون پشتیبانی آموزش و پرورش شهر تهران)1۳87( و تسری این طرح به کل کشور توسط وزارت 
آموزش و پرورش.

7.  برنامه ریزی تغییر جایگاه آموزش و پرورش استان ایالم در کنکور سراسری)رتبه آخر(، و مردودی سال اول 
دبیرستان)رتبه اول(، در زمان مسؤلیت رئیس سازمان آموزش و پرورش استان ایالم)1۳84و1۳85( و بهبود 

رتبه استان.
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توفیقات و توانائی ها

8.  تدوین فرم ها و کتابچه ارزیابی عملکرد واحدهای ستادی و صفی در در زمان مسؤلیت رئیس سازمان 
آموزش و پرورش استان ایالم)1۳84و 1۳85(. از آن زمان تاکنون وزارت آموزش و پرورش از این الگو برای 

کل کشور استفاده می کند.
۹.  رتبه اول سرپرستی های مدارس جمهوری اسالمی ایران در کشورهای قطر و بحرین بین سرپرستی های 

خارج از کشور)1۳80(، در آن زمان مسؤلیت پرورشی مدارس جمهوری اسالمی ایران در کشورهای قطر و 
بحرین را داشتم.

10.  ساخت نمازخانه های بزرگ با معماری اسالمی-ایرانی برای دبیرستان های شهر ایالم در زمان مسؤلیت 
معاونت پرورشی آموزش و پرورش شهرستان ایالم)1۳72تا1۳74(، با جذب کمک های خیرین عزیز)اینجانب 

همزمان دبیر ستاد اقامه نماز استان بودم(.
11.  احراز رتبه برتر بسیج دانش آموزی کشور در سال 1۳72 و تقدیر توسط فرماند بسیج مستضعفین 

کشور. زمان مسؤلیت معاونت پرورشی آموزش و پرورش شهرستان ایالم.
12.  افزایش حدود 6 برابری کمک های خیرین به دانشگاه علو پزشکی شهید بهشتی، به ویژه کرونا دز زمان 

مسؤلیت خیرین دانشگاه)1۳۹۹(، در حالی که میانگین رشد کشور حدود دو برابر می باشد. 
ب( توانائی

1.  استفاده از جوانان در مسؤلیت های کلیدی)میانگین سن مدیران کارکنان آخرین مسولت اینجانب در 
آموزش و پرورش کمتر از ۳0 سال بود(.

2.  آشنائی با اقتصاد آموزش و پرورش)کارشناس اقتصاد آموزش و پرورش و اقتصاد خیریه؛ در برنامه های 
زنده سیما)برنامه دست در دست و طبیب(

۳.  آشنائی با برنامه درسی
4.  آشنائی با بخش های مختلف آموزش و پرورش

5.  آشنائی و تدریس هنر های خوشنویسی و نقاشی در مراکز عالی، 
6.  آشنائی با مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات و کاربرد آن در فرایند یاددهی-یادگیری

7.  آشنائی با کشورهای عربی و اسالمی
8.  تربیت بدنی: کسب رتبه دوم مسابقات آمادگی جسمانی مقیمین در کشور قطر)1۹۹۹(، عضو تیم های 
والیبال معلمین، مسؤل تیم کوهنوردی)سال گذشته صعود به قله دماوند و توفیق حضور در راهپیمائی اربعین 

سال 1400(.



برنامه وزرات آموزش و پروش 
دولت سزیدهم

13

اسناد فرادست
     بیانیه گام دوم انقالب اسالمی1۳۹7

     سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور ابالغی مقام معظم رهبری1۳۹2
       سایر سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری)اقتصاد مقاومتی، تحول علوم انسانی، سالمت، اصالح الگوی مصرف و ...(

     اسناد برنامه توسعه،
      سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش1۳۹0

      نقشه جامع علمی کشور1۳8۹

رویکردهای آموزش و پرورش دولت مردمی ایران قوی
1.  ارتقاء امر حاکمیتی آموزش و پرورش در تراز نظام جمهوری اسالمی ایران.

2.   دستیابی به عدالت تربیتی.
۳.   مدرسه محوری و استقرار مدرسه صالح.

4.  خروج از نظام برنامه درسی تک ساحتی و تربیت مبتنی بر ساحت های شش گانه تربیت.
5.  ارتقاء شان و جایگاه معلم. 

بیانیه ي مأموریت نظام آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران
فراهــم آوردن زمینــه نظــام مند و عادالنه کســـب شایســـتگي هاي فـــردی، خانوادگی وجمعـــی الزم بـــراي عمـــوم 
افــراد جامعــه بــه منظــور دســـتیابی بــه مرتبــه قابـــل قبولــي از آمادگــي جهــت تحقــق حیــات طیبــه در همــه ابعاد.

ــم و تربیــت  ــد تعلی ــي فرآین ــی، متول ــم و تربیــت رســمي عموم ــاد تعلی ــن نه ــرورش مهــم تری ــوزش و پ وزارت آم
درهمــه ســاحت هــاي تعلیــم و تربیــت، قــوام بخــش فرهنــگ عمومــي و تعالــي بخــش جامعــه اســالمي بــر اســاس 
ــاد  ــن نه ــي اســت. ای ــر دولت ــي و غی ــاي دولت ــا وســازمان ه ــواده، نهاده ــا مشــارکت خان ــار اســالمی، ب نظــام معی
مأموریــت دارد بــا تأکیــد بــر شایســتگي هــاي پایــه، زمینــه دســتیابي نوآمــوزان و دانــش آمــوزان پیــش دبســتانی و 
در ســنین الزم التعلیــم طــي دو دوره ی پیــش از دبســتان و  12پایــه )چهــار دوره تحصیلــي ســه ســاله( تحصیلــي 
بــه مراتبــی از حیــات طیبــه در ابعــاد فــردي، خانوادگــی، اجتماعــي و جهانــی را بــه صــورت نظــام منــد، همگانــي، 
عادالنــه و الزامــي در ســاختاري کارآمــد و اثــر بخــش فراهــم ســازد. انجــام ایــن مهــم نقــش زیــر ســاختی در نظــام 

تعلیــم و تربیــت رســمی عمومــی خواهــد داشــت
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چشم انداز نظام آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران در 
افق1404هجری شمسی 

در سند چشم انداز؛ جمهوری اسالمی ایران در افق 1404هجری شمسی، جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در 
سطح منطقه، با هویت اسالمی و انقالبی، الهام بخش در جهان اسالم و دارای تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین 
الملل را ترسیم شده است. سند تحول بنیادین؛ نظام آموزش و پرورش را مبتني بر آرمان هاي بلند نظام اسالمي 

و معطوف به چشم اندازي که در افق روشن 01404ترسیم گر ایراني توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادي، علمي و 
فناوري در سطح منطقه با هویتي اسالمي انقالبي، الهام بخش جهان اسالم همراه با تعاملي سازنده و مؤثر در عرصه 

روابط بین المللي ترسیم نموده است.

نشانگرهای وضعیت مطلوب
1.  ارتقای عدالت تربیتی و افزایش دسترسی افراد جامعه به خدمات آموزش و پرورش رایگان و باکیفیت؛

2.  آماده سازی همه ساحتی کودکان و نوجوانان برای زندگی طیبه ی فردی، خانوادگی و اجتماعی؛
۳.  افزایش مشارکت اجتماعی-تربیتی اولیا، معلمان، نهادهای دولتی و عمومی، مردمی و غیردولتی برای بهسازی 

آموزشی و پرورشی؛
4.  ارتقای فزایندهی موقعیت آموزشی و تربیتی در منطقه، جهان اسالم و جهان؛

توصیف وضعیت موجود
1.  ضعف دسترسی به آموزش رایگان و باکیفیت؛

2.  بازماندگی از تحصیل 17 درصد از افراد مشمول دوره متوسطه دوم؛
۳.  عدم دسترسی 1.2 میلیون دانش آموز به خدمات آموزش و پرورش مجازی در دوره کرونا؛

4.  تحصیل بیش از 14 درصد از دانش آموزان کشور در مدارس غیردولتی شهریه ای؛
5.  پایین بودن میانگین معدل آزمون های نهایی دوره متوسطه دوم)متوسطه نظری: 12/5؛ متوسطه فنی و حرفه ای7/45؛

6.  نیاز شدید ۳0 درصد از دانش آموزان به توانمندسازی مرتبط با آسیبهای اجتماعی؛ 
7.   تقلیل مشارکت و ضعف مشارکت پذیری؛ 

8.  سهم 4 درصدی مدارس هیئت امنایی؛ 
۹.   سهم ۳0 درصدی خیرین در تعهدات مدرسه سازی وزارت آموزش و پرورش؛ 

10.  رتبه پایین ایران در آزمون های بین المللی دانش آموزی)از جمله رتبه 48 از 58 کشور شرکت کننده در 
آزمون علوم پایه چهارم و رتبه 50 از 5۹ کشور شرکت کننده در آزمون ریاضی هشتم در تیمز ـ 201۹.؛

11.  چالش نیروی انسانی)کسری/مازاد/ ورودی و فرایند انتخاب معلمین/ میانگین دریافتی معلمین(
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چرخش های تحول آفرین
1.  از تضمین صرف دسترسی به خدمات آموزشی به تضمین آموزش و پرورش باکیفیت برای همه؛

2.  از آموزش متکی بر انباشت اطالعات به تقویت آموزشهای مهارتی و کاربردی در همه ساحتهای تربیتی؛
۳.  از تصمیم گیری متمرکز دولتی به افزایش تصمیم سازی و تصمیم گیری اجتماعی و مردمی؛

4.  از یکسان نگری مدیریتی - آموزشی به تنوع و نوآوری در الگوهای مدیریتی و برنامه های آموزشی و پرورشی؛
5.  از مشارکت صرفاً مالی خانواده ها به مشارکت چندوجهی اجتماعی - تربیتی خانواده ها، مردم و نهادهای دولتی 

و  عمومی و غیردولتی؛
6.  از مدرسه انتفاعی به مدرسه غیرانتفاعی؛ 

7.  از شأن اجرایی مدیر و معلم به مشارکت جویی فعال فرهنگی-تربیتی ایشان؛

چالش های نظام آموزش و پرورش
چالش اول: ناکارآمدی نظام حکمرانی آموزشی کشور

عامل 1 : بخشی نگری در امر آموزش و پرورش
راهبرد 1 : ارتقای آموزش و پرورش به مثابه امرحاکمیتی ودغدغه مّلی با حضور همه 

بازیگران و ارکان

راهکارها:
1.سازماندهی و ارائه خدمات وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و عمومی کشور به مدارس با هماهنگی

تسهیل گرانه وزارت آموزش و پرورش با تقسیم کار و تدوین قوانین و مقررات الزم )میان مدت – وزارت آموزش و 
پرورش، سازمان مدیریت برنامه و بودجه(

2. بازطراحی فعالیت ها و رویه های آموزشی و پرورشی مدارس در کمک مسئوالنه به حل مسائل اجتماعی ملی و 
محلی با ابالغ مقررات الزم)میان مدت - وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور(
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چالش اول: ناکارآمدی نظام حکمرانی آموزشی کشور
عامل 2 : تمرکزگرایی شدید وزارت آموزش و پرورش

راهبرد 1 : مردمی سازی نظام حکمرانی آموزش و پرورش

راهکارها:
1 .متناســب ســازی تدریجــی ســاختار مــدارس دولتــی و غیردولتــی بــا الگــوی «هیئــت امنایــی غیرانتفاعــی» بــا 
امــکان ســنجی الــزم متناســب بــا سیاســت هــا و اســناد کالن و تأکیــد بــر اعمــال نظــارت حاکمیتــی در چارچــوب 
آمــوزش رایــگان و مدیریــت شــورایی مرکــب از معلمــان، نماینــدگان اولیــا، نماینــدگان مدیریــت محلــی، نماینــدگان 
نهادهــای فعــال مذهبــی و انقالبــی بــدون ســودبری شــخصی ذی ربطــان بــرای پیــاده ســازی الگوهــای  متنــوع و 
بهینــه مدیریتــی و آموزشــی و تربیتــی بــا فراهــم کــردن شــرایط نمــا نــام ســازی مــدارس بــه صــورت مجتمعــی یــا 
شــعبه ای و مدیریــت یکپارچــه و حمایــت از آنهــا بــا بهــره گیــری از ظرفیــت نــذر و وقــف و خیریــه و خدمــات و 
کمــک هــای داوطلبانــه و امــکان واگــذاری و بهــره بــرداری از کالبــد و امکانــات مــدارس دولتــی بــا اولویــت مناطــق 
حاشــیه شــهر و محــروم در عیــن حفــظ مالکیــت و راهبــری و نظــارت دولــت از طریــق اصــالح قانــون تأســیس و 
اداره مــدارس و مراکــز آموزشــی و پرورشــی غیردولتــی و آییــن نامــه توســعه مشــارکت هــای مردمــی بــه شــیوه 

مدیریــت هیــات امنایی)میــان مــدت - وزارت آمــوزش و پــرورش، شــورای عالــی آمــوزش و پــرورش(
ــا  ــان ب ــا و فرهنگی ــواده ه ــال خان ــی فع ــش آفرین ــی و نق ــارت محل ــت و نظ ــذاری، حمای ــده گ ــت قاع 2. 2 .تقوی
ــوزش و  ــون تشــکیل شــوراهای آم ــا اصــالح قان ــرورش ب ــوزش و پ ــه ای آم بازطراحــی شــوراهای اســتانی و منطق

ــرورش(. ــوزش و پ ــدت - وزارت آم ــان م ــور )می ــق کش ــا و مناط ــتان ه ــتانها، شهرس ــرورش در اس پ
ــه رســمیت شــناختن شــأن و  ــا ب ــی نهادهــای صنفــی و علمــی معلمــان ب ــدازی و فعالیــت قانون ۳ .تســهیل راه ان
حــق کنشــگری و اظهارنظــر تخصصــی آنهــا در ســاختارهای سیاســت گــذاری و تصمیــم ســازی حــوزه آمــوزش 
ــت  ــه بهبــود کیفیــت و عدال ــان و کمــک ب ــاع قانونمنــد از حقــوق فرهنگی ــرای دف ــرورش رســمی و عمومــی ب و پ
آموزشــی و پرورشــی بــا تدویــن قوانیــن و مقــررات الزم )میــان مــدت - وزارت آمــوزش و پــرورش، وزارت کشــور، 

معاونــت حقوقــی ریاســت جمهــوری(.
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چالش اول: ناکارآمدی نظام حکمرانی آموزشی کشور
عامل 3 : تداخل ساختاری و مأموریتی در سیاست گذاری و نظارت فرا وزارتخانه ای
راهبرد 1 : یکپارچه سازی و هماهنگی سیاست گذاری و برنامه ریزی نظام آموزشی 

راهکارها:
ــا همــکاری همــه دســتگاه  ــه صــورت تمهیــدی ب ــرورش ب ــن آمــوزش و پ ــی ســازی ســند تحــول بنیادی 1 .اجرای
هــا و نهادهــای ذیربــط بــا تکمیــل و ترمیــم ایــن ســند در چارچــوب مــاده واحــده مصــوب شــورای عالــی انقالــب 
فرهنگــی، تدویــن لوایــح قانونــی مــورد نیــاز بــه عنــوان پشــتوانه حقوقــی و تمهیــد و تأمیــن اســتلزامات زیرســاختی، 
ســاختاری، فرآینــدی، انســانی، محتوایــی و مالــی و اشــاعه و فرهنــگ ســازی اقناعــی آن در میــان ذیربطان)میــان 

مــدت -شــورای عالــی آمــوزش و پــرورش و وزارت آمــوزش و پــرورش(.
2 .ارتقــای اثربخشــی شــورای عالــی آمــوزش و پــرورش بــا اجــرای کامــل قانــون تشــکیل شــورای عالــی آمــوزش 
ــا ســایر نهادهــای تصمیــم گیــر ذیربــط و  و پــرورش و آییــن نامــه اجرایــی آن و طراحــی نظــام ارتباطــی شــورا ب
موظــف کــردن دبیرخانــه آن بــه رصــد و پایــش شــاخص هــای پیشــرفت تعلیــم و تربیــت کشــور بــرای کمــک بــه 
ــان  ــرورش )می ــوزش و پ ــن آم ــم ســازی آموزشــی و پرورشــی در چارچــوب ســند تحــول بنیادی ــری و تصمی راهب

ــرورش(. مــدت - شــورایعالی آمــوزش و پ

چالش اول: ناکارآمدی نظام حکمرانی آموزشی کشور
عامل 4 : ضعف پیشگیری از فساد در ساختارها و سازوکارهای وزارت آموزش و پرورش

راهبرد 2 : صیانت از سالمت اداری و اقتصادی وزارت آموزش و پرورش و حذف 
بسترهای فسادزاکشور

راهکارها:
1 .اتخــاذ تدابیــر الزم بــرای مدیریــت تعــارض منافــع نیروهــای انســانی وزارت آمــوزش و پــرورش در تمامــی مــوارد 
از جملــه اتحــاد ناظــر و منظــور، اشــتغال همزمــان، ســهامداری و مالکیــت، اســتفاده از رانــت اطالعاتــی، قــرارداد بــا 
کارکنــان دولــت و تأســیس و اداره مدرســه غیردولتــی و برقــراری شــفافیت بــا ارائــه ی گــزارش عمومــی، برخــط و 
بــه روز از مــوارد الــزم نظیــر مجوزهــا، قراردادهــا و گــزارش مالــی شــرکتها، ســازمان هــای وابســته و کلیــه مــدارس 
در ســامانه ی شــفافیت وزارت آمــوزش و پــرورش بــا تدویــن قوانیــن و مقــررات الــزم )میــان مــدت - وزارت آمــوزش 

و پــرورش(
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چالش اول: ناکارآمدی نظام حکمرانی آموزشی کشور
عامل 4 : ضعف پیشگیری از فساد در ساختارها و سازوکارهای وزارت آموزش و پرورش

راهبرد 2 : صیانت از سالمت اداری و اقتصادی وزارت آموزش و پرورش و حذف 
بسترهای فسادزاکشور

راهکارها:
ــه ســند تحــول بنیادیــن  ــا زیرنظــام هــای شــش گان 2. بازطراحــی ســاختار وزارت آمــوزش و پــرورش متناســب ب
ــه و  ــرورش و تقویــت زیرســاخت هــای تنظیــم گــری و نظــارت و کوچــک و چابــک نمــودن وزارتخان آمــوزش و پ
واحــد هــای تابعــه بــا بهــره گیــری از فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و هوشمندســازی خدمــات و فرآیندهــا و حــذف 
واحدهــای زائــد واســط میــان ســتاد وزارتخانــه و مدرســه و کاهــش نیروهــای ســتادی غیرضــرور )میانمــدت - وزارت 

آمــوزش و پــرورش(.
۳. بازطراحــی صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان و اساســنامه آن بــرای تقویــت بنیــه مالــی فرهنگیــان شــاغل و بازنشســته 
و رفــع مشــکالت معیشــتی آنهــا و ارتقــای شــفافیت و رفــع تعــارض منافــع و تعییــن وضعیــت حقوقــی آن بــا اجــرای 
بنــد ک مــاده 12 قانــون بودجــه ســال 1400) کوتــاه مــدت - وزارت آمــوزش و پــرورش، ســازمان برنامــه و بودجــه، 

وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، معاونــت حقوقــی ریاســت جمهــوری(.

چالش دوم: جهت گیری های ضد عدالت در آموزش و پرورش
عامل 1 : توزیع نامتوزان و غیرهدفمند یارانه های آموزشی دولت

راهبرد 1 : تحقق آموزش رایگان

راهکارها:
1 .هدفمندسازی یارانه های آموزشی از جمله با تخصیص سرانه حمایتی به مدارس دولتی خاص نظیر سمپاد و 

نمونه دولتی حداقل معادل هزینه کرد دانش آموزان مدارس دولتی و جهت دهی این مدارس به سمت مخاطبان 
اختصاصی با اصالح قوانین و مقررات)میان مدت - وزارت آموزش و پرورش، شورای عالی آموزش و پرورش(

2 .جهت دهی تدریجی مؤسسان مدارس غیردولتی موجود و افراد متقاضی ذیصالح به سمت تبدیل وضعیت یا راه 
اندازی مدرسه با الگوی هیئت امنایِی غیرانتفاعی)میان مدت - وزارت آموزش و پرورش، شورای عالی آموزش و پرورش(.
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چالش دوم: جهت گیری های ضد عدالت در آموزش و پرورش
عامل 2 : غلبه رویکرد خصوصی سازی در وزارت آموزش و پرورش

راهبرد 2 : حاکم کردن رویکرد عدالت آموزشی-تربیتی در عین حفظ کرامت مردم کشور

راهکارها:
1 .تدویــن و اعمــال مالحظــات تضمیــن کننــده ی دسترســی برابــر همــه بــه فرصــت هــا و توجــه بــه تفــاوت هــای 
ــات و  ــه ی اقدام ــی در هم ــت تربیت ــای عدال ــب پیوســت ه ــردی آموزشــی-تربیتی در قال ــی و جنســیتی و ف محل

برنامــه هــای وزارت آمــوزش و پرورش)میــان مــدت - وزارت آمــوزش و پــرورش(
ــر مناطــق   ــرای جامعــه هــدف نظی ــت آموزشــی-تربیتی)تبعیض مثبــت( ب 2 .طراحــی و اجــرای بســته هــای عدال
روســتایی، محــروم و مــرزی و حاشــیه شــهرها بــا بهــره گیــری از ظرفیــت نهادهــای ذیربــط حاکمیتــی و خدمــات 
داوطلبانــه ی مردمــی و جهــادی بــرای ایجــاد فرصــت دسترســی برابــر بــه خدمــات باکیفیــت آموزشــی و پرورشــی 
دانــش آمــوزان مشــمول در عیــن حفــظ کرامــت و اقتضائــات بومــی و تربیتــی و فراهــم ســازی زمینــه ی شناســایی 
و هدایــت اســتعدادها و عالیــق آنهــا بــا تأکیــد بــر توانمندســازی و ارتقــای انگیزشــی نیروهــای بومی)میــان مــدت-

وزارت آمــوزش و پــرورش(.
۳ .اســتفاده از بســتر مجــازی بــه عنــوان جبــران و مکمــل آمــوزش و پــرورش حضــوری از طریــق ایجــاد زیرســاخت 
واحــد و یکپارچــه حاکمیتــی و ترغیــب مؤسســات و افــراد ذیصــالح و عالقــه منــد بــه ارائــه خدمــات و محتواهــای 
ــه منظــور توســعه ی فرصــت هــای آموزشــی و  ــا تنظیــم گــری وزارت آمــوزش و پــرورش ب آموزشــی و تربیتــی ب
پرورشــی ملــی و بیــن المللــی بــرای کــودکان و نوجوانــان و اولیــاء بــا در نظــر گرفتــن پیوســت تربیتــی و فرهنگــی 
ــی و پســاکرونا)میان  ــات دوره ی کرونای ــه اقتضائ ــا توجــه ب ــدات فضــای مجــازی و ب ــع تهدی ــه منظــور رف ــزم ب ال

مــدت - وزارت آمــوزش 
و پرورش، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، معاونت علمی ریاست جمهوری(.

ــرای  ــر ب ــت اســتعدادهای برت ــرای شناســایی و هدای ــزم ب ــات و شــرایط ال ــه امکان ــری هم ــه کارگی ــع و ب 4 .تجمی
تقویــت و فراگیرســازی اجــرای طــرح شــهاب در همــه مدارس)میــان مــدت - وزارت آمــوزش و پــرورش، بنیــاد ملــی 

نخبــگان(.
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چالش سوم: افت کیفی خدمات آموزشی و پرورشی
عامل 1 : نارسایی زیرساخت ها و برنامه های کیفیت بخشی آموزش و پرورش

راهبرد 1 : ایجاد زیرساختهای ارتقا و تضمین کیفیت خدمات آموزشی و پرورشی

راهکارها:
1 . بازطراحی برنامه درسی ملی بر اساس اسناد تحولی آموزش و پرورش و بازتولید برنامه های درسی و اهداف دوره 

های تحصیلی کنونی و اجرای آن به منظور تحقق تربیت همه ساحتی با تأکید بر متناسب سازی حجم و محتوای 
کتب درسی و ساعات و روزهای آموزشی با توانمندی ها و ویژگی های دانش آموزان، بهره گیری از روش های 

روزآمد و فعال و خالق و بهره گیری از تجهیزات و فناوری های نوین آموزشی و تربیتی در راستای اهداف)کوتاه 
مدت - وزارت آموزش و پرورش، شورای عالی آموزش و پرورش(.

2 .پیاده سازی نظام ملی سنجش و ارزشیابی و پایش همه جانبه خدمات تربیتی و آموزشی دانش آموزان، معلمان و 
دانشجومعلمان و نهادهای آموزشی و پرورشی بر اساس استانداردها و شاخص های بومی با بازطراحی مرکز سنجش 

آموزش وزارت آموزش و پرورش و ایجاد سازمان ارزشیابی و تضمین کیفیت تعلیم و تربیت ذیل شورای عالی آموزش 
و پرورش با تدوین قانون و مقررات الزم)میان مدت - سازمان اداری استخدامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 

وزارت آموزش و پرورش(.
۳ .طراحی و پیاده سازی نظام جامع مشاوره و شناسایی و هدایت استعدادهای تحصیلی و شغلی و بازطراحی شاخه 

ها و رشته های تحصیلی بر اساس آن و آمایش سرزمینی با رویکرد تربیت نیمه تخصصی با اصالح برنامه درسی ملی 
و آییننامه های مربوطه)میان مدت - وزارت آموزش و پرورش، شورای عالی آموزش و پرورش(.

4 .اولویت بخشی به آموزش دوره های پیش از دبستان و ابتدایی به عنوان دوره های پایه در عملیاتی کردن برنامه 
های تحولی وزارت آموزش و پرورش و جهت دهی مضاعف منابع مالی و نیروی انسانی توانمند و باانگیزه برای تحقق 

اهداف آموزشی و پرورشی مرتبط)میان مدت - سازمان مدیریت برنامه و بودجه، وزارت آموزش و پرورش، شورای 
عالی آموزش و پرورش(.

راهبرد 2 : ارتقای توانمندی و انگیزه ی نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش به ویژه معلمان به عنوان نیروی 
فکری و فرهنگی جامعه

راهکارها:
1 .رتبه بندی معلمان در چارچوب اسناد تحولی آموزش و پرورش و نقش ویژه آموزشی و تربیتی ایشان با تدوین 

قوانین و مقررات الزم)میان مدت - وزارت آموزش و پرورش(.
2 .تقویت کمی و کیفی دانشگاه فرهنگیان برای مدیریت واحد تربیت معلم با تمرکز بر دوره های تربیت مربیان و 

معلمان چندساحتی دوره پیش از دبستان و ابتدایی از طریق تسهیل جذب اعضای هیئت علمی باصالحیت و تأمین 
فضای فیزیکی و منابع مورد نیاز)میان مدت - وزارت آموزش و پرورش(.


