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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

وَ لَنَجزِينَّهُم اَجرَهُم بِأحسَنِ ما کانوا يعملون ً طيبهمَن عَمِل صالحاً مِن ذَکَرٍ اَو اُنثَي و هُو مؤمنٌ فَلَنُحْيينَّهُ حَيوه

 زنده اش می داریم  "حیات طیبه"هرکس، مرد یا زن، عمل صالح انجام دهدو مؤمن باشد قطعا به 
 89قرآن کریم: نحل/                                                                                                               

 

 

                                                        

 تعلیم باید پهلویش تربیت باشد، تربیت صحیح؛ تربیت اسالمى است . •
 امام خمینی )ره(                                                                                           

 

« تربیت نسل آینده ای با هویت مستقل، عزتمند،دینی و دارای شاخص های ممتاز وجریان ساز» •

 و معلمان  است. وظیفه اصلی و بسیار خطیر آموزش و پرورش 
 (  رهبر انقالب )مدظله العالی                                                                                

 



   89-89سال تحصیلی                                                        تهران                          6دبیرستان دوره دوم فرزانگان        
  

3 

 

 

 مقدمه : 

موزش و  سند تحول بنيادين آ  با استناد به اسناد باالدستي به ويژه    آموزش و پرورش به عنوان مهمترين دستگاه تعليم و تربيت رسمي کشور،    

 .به اجرا درمي آورد مدارسپرورش، برنامه های آموزشي و تربيتي را در سطح 

صلي تعليم و تربيت رسمي است      درسند مذکور    اهداف آموزشي و تربيتي    تحقق است گذاری ها، برنامه ريزی ها و سي  و تماممدرسه کانون ا

 کانون صورت مي پذيرد.در اين  دانش آموزان در حوزه تعليم و تربيت

ساالنه با رويك      شهر تهران با درنظر گرفتن راهبردها و برنامه های کالن  وزارت متبوع در تدوين برنامه  سطه  د راز اين رو معاونت آموزش متو

 شامل؛ های ذيل
  اسناد باالدستي در تدوين برنامه های سنواتي عنايت به 

               هنگي ، اتخاذ رويكرد کاهش تمرکز و تفويض اختيار در تدوين برنامه راهبردی ، ساااازگاری با اختيارات مناطق و مدارس ، توجه به تنوع زيسااات بوم فر

 اقتصادی ، اجتماعي و منابع دردسترس

  برای اجرای برنامه ها با اقتضائات ، امكانات و اختيارات سازگاری اهداف و منابع مورد نياز 

 و ارتباط ارگانيكي با برنامه های سااتادی م ملي د دارند در برنامه ساانواتي خاا اداره کل ،   اجتناب از گنجاندن برنامه هايي که فاقد پيوسااتگي عملياتي

 مناطق و مدارس 

 طقه ای و مدرسه ای براساس سياست ها و راهبردهای اعالم شده و نيازهای بومي آماده سازی و اجرای برنامه های عملياتي استاني، من 

             سال شعار  صاد مقاومتي با تأکيد بر  ستای اقت سطوح اداره کل ، مناطق و مدارس دررا ستفاده بهينه از منابع و افزايش بهره وری در  حمايت از کاالی  "ا

 "ايراني 

  نتايج حاصل از اجرای برنامه هافرآيندی و ارزيابي تعيين شاخص های نظارت 

 پنج محوربرنامه مورد مطالبه در معاونت آموزش متوسطه وزارت شامل؛در

 تأمين و بسط عدالت دردسترسي به آموزش های دوره متوسطه  -1

 کيفيت بخشي به آموزش های دوره متوسطه  -2

 ارتقای مديريت آموزشگاهي -3

 توسعه مشارکت دستگاه های دولتي و غيردولتي درحوزه آموزش های فني وحرفه ای و کاردانش   -4

 توسعه پژوهش سراهای دانش آموزی  -5

اتوجه به و ب مذکوراست آموزش و پرورش مناطق نوزده گانه نيز بااستناد  به نامه   به ذکر الزم نسبت به تدوين برنامه ساالنه اقدام نموده است.    

 تمرکز و تفويض اختيار، برنامه های عملياتي درسطح منطقه و مدرسه را با تأکيد بر سياست مدرسه محوری ، تدوين نمايند.  سياست کاهش 

دراين فرصاات بر خود فرم مي دانم از برنامه ريزی و پيگيری های تمامي همكاران حوزه معاونت آموزش متوسااطه شااهر تهران ، معاونان و   

 تهران سپاسگزاری نمايم .  کارشناسان آموزشي مناطق شهر
 

 باسپاس

 معاونت آموزش متوسطه شهر تهران
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 ) ابالغی مقام معظم رهبری (  25 /اردیبهشت /2های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور سیاست

ايجاد تحول در نظام آموزش و "قانون اساسي سياستهای کلي 11۱اصل حضرت آيت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمي در اجرای بند يک 

 .را که پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شده است، ابالغ کردند "پرورش کشور

ه، ابالغ شدکه به رؤسای قوای سه گانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام  "ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور  "متن سياستهای کلي 

 :به شرح زير است

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 سياست های کلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور

تحول در نظام آموزش و پرورش مبتني بر فلسفه تعليم و تربيت اسالمي در جهت رسيدن به حيات طيبه م زندگي فردی و اجتماعي مطلوب  -1

ی فطری و ارتقاء کيفي در حوزه های بينش، دانش، مهارت، تربيت و سالمت روحي و جسمي دانش آموزان با اسالميد و رشد و شكوفايي استعدادها

قت جو، قيتأکيد بر ريشه کن کردن بي سوادی و تربيت انسان های مؤمن، پرهيزکار، متخلق به اخالق اسالمي، بلند همت، اميدوار، خيرخواه، بانشاط، ح

 .را، عدالت خواه، خردورز، خالق، وطن دوست، ظلم ستيز، جمع گرا، خودباور و ايثارگرآزادمنش، مسؤوليت پذير، قانونگ

و عهده دار اجرای سياست های مصوب و   ارتقاء جايگاه آموزش و پرورش به مثابه مهمترين نهاد تربيت نيروی انساني و مولد سرمايه اجتماعي -2

 .دانشگاهد به عنوان امر حاکميتي با توسعه همكاری دستگاه ها هدايت و نظارت بر آن ماز مهد کودک و پيش دبستاني تا

 :بهسازی و اِعالی منابع آموزش و پرورش به عنوان محور تحول در نظام تعليم و تربيت کشور و بهبود مديريت منابع انساني با تأکيد بر -3

ای علمي، حرفه ای و تربيتي فرهنگيان و روزآمد ساختن برنامه های ارتقاء کيفيت نظام تربيت معلم و افزايش مستمر شايستگي ها و توانمندی ه -1-3

 .درسي مراکز و دانشگاه های تربيت معلم و شيوه های ياددهي و يادگيری برای پرورش معلمان با انگيزه، کارآمد، متدين، خالق و اثربخش

ساني مورد نياز آموزش و پرورش و بسترسازی برای جذب معلمان باز نگری در شيوه های جذب، تربيت، نگهداشت و بكارگيری بهينه نيروی ان  -2-3

 .مهارتي  کارآمد و دارای شايستگي های الزم آموزشي، تربيتي و اخالقي بعد از گذراندن دوره

رفاهي و رفع اعتالی منزلت اجتماعي معلمان و افزايش انگيزه آنان برای خدمت مطلوب با اقدامات فرهنگي و تبليغي و خدمات و امكانات  -3-3

 .مشكالت مادی و معيشتي فرهنگيان

توسعه مهارت حرفه ای و توانمندی های علمي و تربيتي معلمان با ارتقاء کيفي آموزش های ضمن خدمت و برنامه ريزی برای روزآمد کردن  -4-3

  .اطالعات تخصصي و تحصيالت تكميلي معلمان متناسب با نياز آموزش و پرورش

 .ارزيابي و سنجش صالحيتهای عمومي، تخصصي و حرفه ای معلمان مبتني بر شاخص های آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و تربيتي برای ارتقاءاستقرار نظام  -5-3

 .توسعه مشارکت معلمان در فرآيند بهسازی برنامه های آموزشي، پژوهشي، تربيتي و فرهنگي -۶-3

 .و عملكرد رقابتي مبتني بر نظام رتبه بندی حرفه ای معلمان استقرار نظام پرداخت ها بر اساس تخصص، شايستگي ها -۷-3

 :ايجاد تحول در نظام برنامه ريزی آموزشي و درسي با توجه به -4

 قروزآمد ساختن محتوای تعليم و تربيت و تدوين برنامه درس ملي مبتني بر فلسفه تعليم و تربيت اسالمي و متناسب با نيازهای کشور و انطبا -1-4

 .ايراني-ا پيشرفتهای علمي و فناوری و اهتمام به تقويت فرهنگ و هويت اسالميمحتوی ب

توسعه فرهنگ تفكر، تحقيق، خالقيت و نوآوری و بهره گيری از روشهای ياددهي و يادگيری متنوع و مطلوب و ايجاد تفكر منطقي و منسجم  -2-4

 .برای تحليل و بررسي موضوعي

 .ام خمينيمرهد، مباني جمهوری اسالمي و واليت فقيه و اصول ثابت قانون اساسي در مقاطع مختلف تحصيليسياسي ام-تبيين انديشه ديني -3-4
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و تقويت انس دانش آموزان با قرآن و سيره پيامبر اکرممصلي  (توسعه فرهنگ و معارف اسالمي و يادگيری قرآنمروخواني، روان خواني و مفاهيم -4-4

 .بيتمعليهم السالمد و گسترش فرهنگ اقامه نمازو اهل  (اهلل عليه و آله

 .تحول بنيادين شيوه های ارزشيابي دانش آموزان برای شناسايي نقاط قوت و ضعف و پرورش استعدادها و خالقيت دانش آموزان -5-4

 .رعايت رويكرد فرهنگي و تربيتي در برنامه ريزی های آموزشي و درسي -۶-4

 .ندگي و توانايي حل مسائل و عمل به آموخته ها برای بهبود زندگي فردی و اجتماعي دانش آموزانتقويت آداب و مهارتهای ز -۷-4

 .تقويت آموزشهای فني و حرفه ای -۸-4

 :اهتمام به تربيت و پرورش مبتني بر فلسفه تعليم وتربيت اسالمي بويژه در -5

 .ي معلمان و دانش آموزان و تالش برای ارتقاء معنوی خانواده هاارتقاء معرفت و بصيرت ديني برای رشد و تعالي معنوی و اخالق -1-5

 .ارتقاء سالمت جسمي و روحي معلمان و دانش آموزان و پيشگيری از آسيبهای اجتماعي -2-5

بستگي ملي، ارتقاء تربيت عقالني و رشد بينش ديني، سياسي و اجتماعي دانش آموزان و اهتمام به جامعه پذيری برای تحكيم وحدت و هم -5 -3

 .وطن دوستي و مقابله هوشمندانه با تهاجم فرهنگي و پاسداشت استقالل، آزادی، مردم ساالری ديني و منافع ملي

 .رشد و شكوفايي ذوق و استعدادهای فرهنگي و هنری و تقويت روحيه نشاط و شادابي در دانش آموزان -5 -4

 .توسعه تربيت بدني و ورزش در مدارس -5 -5

 .يت و تأمين نيروی انساني توانمند و واجد شرايط برای تحقق اهداف و برنامه های تربيتي و پرورشيترب -5 -۶

 :تحول در ساختار مالي، اداری و نظام مديريتي با تأکيد بر -۶

سترسازی برای تقويت بازمهندسي ساختار اداری در کليه سطوح با رويكرد چابک سازی، پوياسازی همراه با ظرفيت سازی، فرهنگ سازی و ب -۶ -1

 ،مشارکت های مردمي و غير دولتي، منطبق بر قانون اساسي و سياست های کلي نظام اداری و آموزش و پرورش بويژه ايجاد زمينه مشارکت معلمان

 .تعليم و تربيت خانواده ها، حوزه های علميه، دانشگاه ها، مراکز علمي و پژوهشي و ساير نهادهای عمومي و دستگاه های اجرايي در فرآيند

 .رعايت اولويت در بودجه مورد نياز آموزش و پرورش در لوايح بودجه سنواتي به منظور تحقق اهداف و مأموريت های مندرج در سياست های کلي -۶ -2

 .بهبود مديريت منابع و مصارف با هدف ارتقاء کيفيت و بهره وری نظام آموزش و پرورش -۶ -3

 :ساخت های کالبدی و تجهيزات مدارس در مسير تحقق اهداف نظام تعليم و تربيت اسالمي با تأکيد بربهينه سازی فضا، زير  -۷

مند سازی، بهسازی، زيباسازی، مقاوم سازی و مصون سازی مدارس با رعايت اصول معماری اسالمي ايراني، مكان يابي و توزيع فضا به ضابطه -۷ -1

 .آموزشي و تربيتي و توسعه مشارکت مردم و نهادهای مديريت شهری در احداث و نگهداری مدارس تناسب نيازها، طراحي و ساخت مجتمع های

 .احداث واحدهای آموزشي و پرورشي جديد متناسب با افزايش جمعيت و الزام سازندگان شهرکها به احداث واحدهای مورد نياز آموزش و پرورش -۷ -2

 .طرف وزارت آموزش و پرورش برای ساخت مدارسارائه الگو و ضابطه الزم الرعايه از  -۷ -3

 .تجهيز مدارس به فناوری اطالعاتي و ارتباطي و فراهم آوردن زمينه استفاده بهينه از آموزش های مرتبط با فناوری های نو در مدارس -۷ -4

و تقويت مناسبات صحيح و سازنده آموزش و  ارتقاء نقش و اختيارات مدرسه در تحقق اهداف و مأموريت های مندرج در بند يک سياست های کلي -۸

 .پرورش با خانواده ها، رسانه ها و جامعه

 .تقويت آموزش و پرورش مناطق مرزی با تأکيد بر توانمند سازی معلمان و دانش آموزان اين مناطق -۹

 .های سياسيموزش و پرورش از دسته بندیتأمين ثبات مديريت در آموزش و پرورش با رويكرد ارزشي و انقالبي و دور نگه داشتن محيط آ -1۱

 .های مرتبطها و محتوای تعليم و تربيت در آموزش و پرورش، آموزش عالي و ساير دستگاهها، برنامههماهنگي و انسجام بين اهداف، سياست -11

حقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله های کمّي و کيفي در سطح منطقه و جهان به منظور تارتقاء جايگاه آموزش و پرورش از نظر شاخص -12

 .جمهوری اسالمي ايران

 .استقرار نظام جامع رصد، نظارت، ارزيابي و تضمين کيفيت در نظام آموزش و پرورش -13
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) ابالغی مقام معظم رهبری (   42/اردیبهشت /3   سیاست های کلی نظام اداری  

اداری که پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شده است، کليه مخاطبان حضرت آيت اهلل خامنه ای با ابالغ سياستهای کلي نظام 

 .ها را موظف فرمودند، زمان بندی مشخص برای عملياتي شدن آن را تهيه و پيشرفت آن را در فواصل زماني معين گزارش نمايند اين سياست

مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئيس ستاد کل نيروهای مسلح ابالغ شده های کلي نظام اداری که به رؤسای قوای سه گانه، رئيس  متن سياست

 :است، بدين شرح است
 

 .نهادينه سازی فرهنگ سازماني مبتني بر ارزش های اسالمي و کرامت انساني و ارج نهادن به سرمايه های انساني و اجتماعي -1

 .و ارتقای منابع انساني  عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت -2

بهبود معيارها و روزآمدی روشهای گزينش منابع انساني به منظور جذب نيروی انساني توانمند، متعهد و شايسته و پرهيز از تنگ نظری ها و   -3

 .نگرشهای سليقه ای وغيرحرفه ای

 .دانش گرايي و شايسته ساالری مبتني بر اخالق اسالمي در نصب و ارتقای مديران -4

 .منابع انساني و بهسازی و ارتقای سطح دانش، تخصص و مهارتهای آنانايجاد زمينه رشد معنوی  -5

ه جرعايت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأکيد بر عملكرد، توانمندی، جايگاه و ويژگيهای شغل و شاغل و تأمين حداقل معيشت با تو -۶

 .به شرايط اقتصادی و اجتماعي

 .ی متخصص در استانهای کمتر توسعه يافته و مناطق محرومزمينه سازی جذب و نگهداری نيروها -۷

 .حفظ کرامت و عزت و تأمين معيشت بازنشستگان و مستمری بگيران و بهره گيری از نظرات و تجارب مفيد آنها -۸

 .توجه به استحكام خانواده و ايجاد تعادل بين کار و زندگي افراد در نظام اداری -۹

 .و منطقي ساختن تشكيالت نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز چابک سازی، متناسب سازی -1۱

 .انعطاف پذيری و عدم تمرکز اداری و سازماني با رويكرد افزايش اثربخشي، سرعت و کيفيت خدمات کشوری -11

 .وریتوجه به اثربخشي و کارآيي در فرآيندها و روشهای اداری به منظور تسريع و تسهيل در ارائه خدمات کش -12

 .عدالت محوری، شفافيت و روزآمدی در تنظيم و تنقيح قوانين و مقررات اداری -13

 .کل نگری، همسوسازی، هماهنگي و تعامل اثربخش دستگاههای اداری به منظور تحقق اهداف فرابخشي و چشم انداز -14

 .وب خدمات عموميتوسعه نظام اداری الكترونيک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطل -15

 .دانش بنيان کردن نظام اداری از طريق بكارگيری اصول مديريت دانش و يكپارچه سازی اطالعات، با ابتناء بر ارزشهای اسالمي  -1۶

 .خدمات رساني برتر، نوين و کيفي به منظور ارتقای سطح رضايتمندی و اعتماد مردم -1۷

 .تكاليف متقابل مردم و نظام اداری با تأکيد بر دسترسي آسان و ضابطه مند مردم به اطالعات صحيحشفاف سازی و آگاهي بخشي نسبت به حقوق و  -1۸

 .زمينه سازی برای جذب و استفاده از ظرفيت های مردمي در نظام اداری -1۹

و اجتناب از برخورد سليقه ای و فردی قانونگرايي، اشاعه فرهنگ مسئوليت پذيری اداری و اجتماعي، پاسخگويي و تكريم ارباب رجوع و شهروندان  -2۱

 .در کليه فعاليت ها

 .نهادينه سازی وجدان کاری، انضباط اجتماعي، فرهنگ خود کنترلي، امانت داری، صرفه جويي، ساده زيستي و حفظ بيت المال -21

 .نيز رفاه نسبي آحاد جامعه تنظيم روابط و مناسبات اداری بر اساس امنيت رواني، اجتماعي، اقتصادی، بهداشتي، فرهنگي و -22

حفظ حقوق مردم و جبران خسارتهای وارده بر اشخاا حقيقي و حقوقي در اثر قصور يا تقصير در تصميمات و اقدامات خالف قانون و مقررات در   -23

 .نظام اداری

اداری، بهره گيری از امكانات فرهنگي و بكارگيری  ارتقای سالمت نظام اداری و رشد ارزشهای اخالقي در آن از طريق اصالح فرآيندهای قانوني و -24

 .نظام موثر پيشگيری و برخورد با تخلفات

 .کارآمد سازی و هماهنگي ساختارها و شيوه های نظارت و کنترل در نظام اداری و يكپارچه سازی اطالعات -25

 .ويايي نظام اداریحمايت از روحيه نوآوری و ابتكار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پ -2۶

 مخاطبان محترم اين سياستها مرؤسای محترم سه قوه، نيروهای مسلح، مسئوالن نهادهای غيردولتيد موظفند زمان بندی مشخص برای عملياتي شدن

 .آن را تهيه و پيشرفت آن را در فواصل زماني معين گزارش نمايند



   89-89سال تحصیلی                                                        تهران                          6دبیرستان دوره دوم فرزانگان        
  

7 

 

 

ابالغي مقام معظم رهبري( )  3325 //بهمن52 های کلی اقتصاد مقاومتیسیاست  

قانون اساسي که پس از  11۱بر اساس بند يک اصل « اقتصاد مقاومتي»های کلي ای رهبر معظم انقالب اسالمي با ابالغ سياستحضرت آيت اهلل خامنه

ست گ انقالبي و اسالمي، عامل شكمشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شده است، تأکيد کردند: پيروی از الگوی علمي و بومي برآمده از فرهن

های رو به افزايش و عقب نشيني دشمن در جنگ تحميلي اقتصادی عليه ملت ايران خواهد شد، همچنين اقتصاد مقاومتي خواهد توانست در بحران

ردم و فعاالن اقتصادی در تحقق بخش از نظام اقتصادی اسالم را عينيت بخشد و زمينه و فرصت مناسب را برای نقش آفريني مجهاني، الگويي الهام

 حماسه اقتصادی فراهم کند.

 سياستهای کلي اقتصاد مقاومتي 

ا های کلي اقتصاد مقاومتي بساله، سياستانداز بيستهای مقاومت اقتصادی و دستيابي به اهداف سند چشمبا هدف تأمين رشد پويا و بهبود شاخص 

 گردد: گرا ابالغ ميزا، پيشرو و برونرويكردی جهادی، انعطاف پذير، فرصت ساز، مولد، درون

های انساني و علمي کشور به منظور توسعه کارآفريني و به حداکثر رساندن مشارکت ت و منابع مالي و سرمايهسازی کليه امكاناتأمين شرايط و فعال - 1 

 درآمد و متوسط.های جمعي و تأکيد بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کمهای اقتصادی با تسهيل و تشويق همكاریآحاد جامعه در فعاليت

ازی و اجرای نقشه جامع علمي کشور و ساماندهي نظام ملي نوآوری به منظور ارتقاء جايگاه جهاني کشور و سپيشتازی اقتصاد دانش بنيان، پياده - 2

 بنيان در منطقه.بنيان و دستيابي به رتبه اول اقتصاد دانشافزايش سهم توليد و صادرات محصوالت و خدمات دانش

و  پذيری اقتصاد، ايجاد بستر رقابت بين مناطقيد، توانمندسازی نيروی کار، تقويتِ رقابتوری در اقتصاد با تقويت عوامل تولمحور قراردادن رشد بهره -3

 های مناطق کشور.های متنوع در جغرافيای مزيتاستانها و به کارگيری ظرفيت و قابليت

 های عدالت اجتماعي.شدت انرژی و ارتقاء شاخص وری، کاهشها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهرهسازی يارانهاستفاده از ظرفيت اجرای هدفمند -4 

توليد تا مصرف متناسب با نقش آنها در ايجاد ارزش، بويژه با افزايش سهم سرمايه انساني از طريق ارتقاء آموزش،  بری عادالنه عوامل در زنجيرهسهم -5 

 مهارت، خالقيت، کارآفريني و تجربه.

های اساسيمبويژه در اقالم وارداتيد، و اولويت دادن به توليد محصوالت و خدمات راهبردی و ايجاد تنوع در مبادی ها و کاالافزايش توليد داخلي نهاده -۶ 

 تأمين کاالهای وارداتي با هدف کاهش وابستگي به کشورهای محدود و خاا.

 مواد اوليه و کاالد. تأمين امنيت غذا و درمان و ايجاد ذخاير راهبردی با تأکيد بر افزايش کمي و کيفي توليدم-۷ 

های کلي اصالح الگوی مصرف و ترويج مصرف کاالهای داخلي همراه با برنامه ريزی برای ارتقاء کيفيت و مديريت مصرف با تأکيد بر اجرای سياست -۸ 

 رقابت پذيری در توليد.

 ي، ايجاد ثبات در اقتصاد ملي و پيشگامي در تقويت بخش واقعي.نظام مالي کشور با هدف پاسخگويي به نيازهای اقتصاد مل جانبهاصالح و تقويت همه -۹ 

 هدفمند از صادرات کاالها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طريق:  حمايت همه جانبه -1۱ 

 های الزم.تسهيل مقررات و گسترش مشوق    - 

 های مورد نياز.تگسترش خدمات تجارت خارجي و ترانزيت و زيرساخ    - 

 تشويق سرمايه گذاری خارجي برای صادرات.    - 

 های اقتصادی با کشورها به ويژه با کشورهای منطقه.دهي بازارهای جديد، و تنوع بخشي پيوندبرنامه ريزی توليد ملي متناسب با نيازهای صادراتي، شكل    - 

 مبادالت در صورت نياز. استفاده از ساز و کار مبادالت تهاتری برای تسهيل    -

 ايجاد ثبات رويه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پايدار سهم ايران در بازارهای هدف.    - 

های پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات کاال و خدمات و توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری -11 

 های ضروری و منابع مالي از خارج.تأمين نياز

 افزايش قدرت مقاومت و کاهش آسيب پذيری اقتصاد کشور از طريق:  -12 

 توسعه پيوندهای راهبردی و گسترش همكاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بويژه همسايگان.    - 

 های اقتصادی.استفاده از ديپلماسي در جهت حمايت از هدف    - 

 ای.المللي و منطقههای بينهای سازماناستفاده از ظرفيت    - 
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 مقابله با ضربه پذيری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طريق:  -13 

 انتخاب مشتريان راهبردی.     - 

 های فروش.ايجاد تنوع در روش    - 

 مشارکت دادن بخش خصوصي در فروش.    - 

 افزايش صادرات گاز.    - 

 افزايش صادرات برق.    - 

 افزايش صادرات پتروشيمي.    - 

 های نفتي.افزايش صادرات فرآورده    - 

، بويژه های توليد نفت و گازافزايش ذخاير راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهاني نفت و گاز و تأکيد بر حفظ و توسعه ظرفيت -14 

 در ميادين مشترک.

ش ارزش افزوده از طريق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه توليد کاالهای دارای بازدهي بهينهمبراساس شاخص شدت مصرف افزاي  -15 

 های نفتي با تأکيد بر برداشت صيانتي از منابع. انرژید و باال بردن صادرات برق، محصوالت پتروشيمي و فرآورده

های موازی و غيرضرور ور با تأکيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي سازی اندازه دولت و حذف دستگاههای عمومي کشصرفه جويي در هزينه -1۶ 

 های زايد.و هزينه

 اصالح نظام درآمدی دولت با افزايش سهم درآمدهای مالياتي. -1۷ 

 بستگي بودجه به نفت.سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وا افزايش ساالنه -1۸ 

 های پولي، تجاری، ارزی و ... .های فسادزا در حوزهها و زمينهسازی آن و جلوگيری از اقدامات، فعاليتسازی اقتصاد و سالمشفاف -1۹ 

ای نشان اقتصاد مقاومتي به وری، کارآفريني، سرمايه گذاری و اشتغال مولد و اعطتقويت فرهنگ جهادی در ايجاد ارزش افزوده، توليد ثروت، بهره -2۱ 

 اشخاا دارای خدمات برجسته در اين زمينه.

 ای و تبديل آن به گفتمان فراگير و رايج ملي.های علمي، آموزشي و رسانهتبيين ابعاد اقتصاد مقاومتي و گفتمان سازی آن بويژه در محيط -21 

 هماهنگ سازی و بسيج پويای همه امكانات کشور، اقدامات زيررا معمول دارد:دولت مكلف است برای تحقق سياستهای کلي اقتصاد مقاومتي با  -22 

 های علمي، فني و اقتصادی برای دسترسي به توان آفندی و اقدامات مناسب.شناسايي و بكارگيری ظرفيت    - 

 های تحريم و افزايش هزينه برای دشمن.رصد برنامه    - 

 های داخلي و خارجي.های واکنش هوشمند، فعال، سريع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختاللتهيه طرح مديريت مخاطرات اقتصادی از طريق    - 

 های نظارت بر بازار.گذاری و روزآمدسازی شيوهشفاف و روان سازی نظام توزيع و قيمت -23 

 افزايش پوشش استاندارد برای کليه محصوالت داخلي و ترويج آن. -24 
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 ) ابالغي مقام معظم رهبري( 4991/ تیر ماه /9  هاي کلي برنامه ششم توسعهسیاست  

ظر و با در ن« سازی فرهنگيتعالي و مقاوم»و « پيشتازی در عرصه علم و فناوری»، «اقتصاد مقاومتي»گانه های کلي بر پايه محورهای سهاين سياست

تنظيم شده است تا با تحقق اهداف برنامه ششم، به ارائه الگوی برآمده از تفكر اسالمي در زمينه های موجود در صحنه داخلي و خارجي گرفتن واقعيت

 .داری جهاني است، کمک کندکلّي مستقل از نظام سرمايهپيشرفت که به

دفاعي و »، «اجتماعي»، «تفناوری اطالعات و ارتباطا»، «اقتصادی»های امور: بند و شامل سرفصل ۸۱های کلي برنامه ششم توسعه دارای سياست

 .است« علم، فناوری و نوآوری»و « فرهنگي»، «حقوقي و قضايي»، «سياست خارجي»، «امنيتي

 های کلي برنامه ششم توسعهسياست

 
 

 امور اقتصادی

 .درصد در طول برنامه محقق شود ۸های کشور، متوسط رشد ای که با بسيج همه امكانات و ظرفيتزا به گونهرشد اقتصادی شتابان و پايدار و اشتغال-1

 .پذيری بازارهابهبود مستمر فضای کسب و کار و تقويت ساختار رقابتي و رقابت -2

 .گيری مناسب از ظرفيت نهادهای عمومي غيردولتي با ايفای نقش ملي و فراملي آنها در تحقق اقتصاد مقاومتيمشارکت و بهره -3

ای کشور بويژه با کشورهای منطقه آسيای جنوب غربي، تبديل شدن به قطب تجاری و ترانزيتي متقابل و شبكهتوسعه پيوندهای اقتصادی و تجاری  -4

 .های کلي اقتصاد مقاومتيسياست 12و  11، 1۱های پولي دو و چند جانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای و انعقاد پيمان

هاد با مشارکت اشخاا حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي و زارهای آن مبازار پول، بازار سرمايه و بيمهگسترش و تعميق نظام جامع تأمين مالي و اب-5

های تجاری و اقتصادی کشور با تأکيد بر گذاری و ثبات و پايداری و کاهش خطرپذيری فعاليتافزايش سهم مؤثر بازار سرمايه در جهت توسعه سرمايه

 .ارتقاء شفافيت و سالمت نظام مالي

 .های خرد و متوسط به وسيله نظام بانكيتأمين مالي فعاليت -۶

اتكايي و...د با مشارکت اشخاا حقيقي و حقوقي داخلي و  ارتقاء کيفي و کمّي نظام جامع صنعت بيمه و ابزارهای آن مبازارهای رقابتي، بيمه -۷

 .های تجاری و اقتصادی کشورفعاليت گذاری و ثبات و پايداری و کاهش خطرپذيریخارجي به منظور توسعه سرمايه

 .های الزمگذاران خارجي با ايجاد انگيزه و مشوقجذب سرمايه ايرانيان خارج از کشور و سرمايه-۸

در  ياعمال نظارت کامل و فراگير بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولي، بانكي و اعتباری و ساماندهي مؤسسات و بازارهای غيرمتشكل پولي و مال-۹

 .جهت ارتقاء شفافيت و سالمت و کاهش نسبتِ مطالبات غيرجاری به تسهيالت

و دائمي شدن اساسنامه « های زاينده اقتصادیمنابع و سرمايه»تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمين بودجه عمومي به -1۱

درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق  3۱ه صندوق توسعه ملي با تنفيذ اساسنامه موجود و واريز ساالن

 .واحد درصد ساليانه به آن 2توسعه ملي و افزايش حداقل 

 .ها از بانک مرکزیاستقالل مديريت حساب -1۱-1

 .های غيردولتي به صورت ارزی=ارائه تسهيالت از منابع صندوق توسعه ملي به بخش-1۱-2

 .ای و قوانين عادیاستقالل مصارف صندوق توسعه ملي از تكاليف بودجه -1۱-3

های مذکور برای های عامل در قبال اخذ خط اعتباری ريالي از بانکدرصد از منابع ورودی صندوق، نزد بانک 2۱گذاری ارزی حداکثر سپرده -1۱-4

 .تعاوني با معرفي صندوق توسعه مليارائه تسهيالت ريالي به بخش کشاورزی، صنايع کوچک و متوسط و 

 .تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز و کاهش شدت انرژی-11

برداری و توسعه ميادين نفت و گاز کشور نه مالكيتد، بهره)های اکتشاف گذاری در فعاليتهای غيردولتي برای سرمايهحمايت از تأسيس شرکت-12

 .44کلي اصل بويژه ميادين مشترک در چارچوب سياستهای 

 .های پراکنده و کوچک مقياسهای تجديدپذير و نوين و گسترش نيروگاهافزايش سهم انرژی-13
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 .های عدالت اجتماعيوری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخصها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهرهتحقق کامل هدفمندسازی يارانه-14

 .برداری از گازهای همراه توليد در کليه ميادين نفت و تأسيسات صنعت نفت به مردمرل و بهرهآوری، مهار، کنتهای جمعواگذاری طرح-15

افزايش ارزش افزوده از طريق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه توليد کاالهای دارای بازدهي بهينه مبراساس شاخص شدت مصرف -1۶

 انرژید.

بنيان برای طراحي، مهندسي، ساخت، نصب های دانشدستي نفت و گاز با تأسيس و تقويت شرکتپايين دانش بنيان نمودن صنايع باالدستي و-1۷

 .تجهيزات و انتقال فناوری به منظور افزايش خودکفايي

 .های نفت و گازافزايش مستمر ضريب بازيافت و برداشت نهايي از مخازن و چاه-1۸

های کليِ مربوط، به ها، نواحي و سواحل و جزاير کشور با رعايت الزامات آن در چارچوب سياستانتقسيم کار و تعيين نقش ملي در مناطق، است -1۹

 .گذاری در مناطق کمتر توسعه يافته و روستاييمنظور افزايش توليد ثروت ملي و حمايت دولت از سرمايه

جمعيت و تشويق مهاجرت به مناطق روستايي و عشايری مکانون توليد ها و اقدامات اجرايي جهت توسعه روستايي کشور برای تثبيت اتخاذ برنامه -2۱

ای و محلي، تعيين سهم واقعي در توزيع منابع و ارتقاء شأن و منزلت اجتماعي، ريزی و مديريت بهينه در سطح ملي، منطقهو ارزش آفرينيد با برنامه

ها و سازی تأسيسات و زيرساختدار بومي و مقاومزايي مزيترآفريني و اشتغالهای کاهای ويژه از فعاليتهای جديد اقتصادی و حمايتايجاد فرصت

 .های کلي کشاورزیسياست ۹اماکن روستايي با تأکيد بر بند

 .خرمشهر با تأکيد بر سواحل مكران –توسعه اقتصاد دريايي جنوب کشور در محور چابهار -21

 .43/۱ريزی برای دستيابي به ضريب جيني دبرنامه -22

 .های دارای مزيتتوسعه بازارهای دريايي و ايجاد مناطق مهم اقتصادی در زمينه -23

 .بخشِ ريلي در توسعه حمل و نقل و ايجاد مزيت رقابتي برای آناولويتِ -24

ودی و ی و صنعتي و مبادی ورهای باری و اتصال شبكه به مراکز بزرگ اقتصادی، تجارتوسعه حمل و نقل ريلي باری با اولويت تجهيز شبكه و پايانه-25

 .جنوب با هدف توسعه صادرات و ترانزيت بار –ای و جهاني بويژه کريدور شمال های ريلي منطقهخروجي مهم کشور و شبكه

های کلي صنعت و های صنعت، معدن و صنايع معدني و افزايش صادرات محصوالت آن با اجرای سياستافزايش نرخ رشد ارزش افزوده بخش-2۶

 .دنمع

 .سازی تجاری و تقويت حضور در بازارهای منطقه و جهانبنيان نمودن شيوه توليد و محصوالت صنعتي و خدمات وابسته به آن، نشاندانش-2۷

های راهبردی صنعتي ماز قبيل صنايع نفت، گاز، پتروشيمي، حمل ونقل، مواد پيشرفته، ساختمان، فناوری اطالعات و اولويت دادن به حوزه -/2۸

 .های پيشرفته در آنهاارتباطات، هوافضا، دريا، آب و کشاورزید و افزايش ضريب نفوذ فناوری

های سياست 3اولويت دادن به تأمين مواد مورد نياز صنايع داخلي کشور با تأکيد بر تكميل ظرفيت زنجيره ارزش افزوده مواد معدني و اجرای بند  -2۹

 .کلي معدن

 .و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی کشور و مديريت کيفيت تدوين و اجرای سند جامع -3۱

 .استقرار نظام جامع و کارآمد آمار و اطالعات کشور -31
 

 امور فناوری اطالعات و ارتباطات

 .کسب جايگاه برتر منطقه در توسعه دولت الكترونيک در بستر شبكه ملي اطالعات-32

 .های اجتماعيسازی شبكهمهندسي فرهنگي کشور تا حداقل پنج برابر وضعيت کنوني و بومي توسعه محتوی در فضای مجازی براساس نقشه-33

های ورودی و خروجي فضای مجازی و پااليش هوشمند آن و ايجاد، تكميل و توسعه شبكه ملي اطالعات و تأمين امنيت آن، تسلط بر دروازه-34

 .درصد آن داخلي باشد 5۱طوری که  ساماندهي، احراز هويت و تحول در شاخص ترافيكي شبكه به

گيری از موقعيت ممتاز کشور با هدف تبديل ايران به مرکز تبادالت پستي و ترافيكي ارتباطات و اطالعات منطقه و گسترش حضور در بهره-35

 .الملليبازارهای بين

 .المللي فضای مجازیحضور مؤثر و هدفمند در تعامالت بين-3۶

 .گذاری زيرساختي در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات تا رسيدن به سطح کشورهای برتر منطقهسرمايهافزايش سهم -3۷

 .برداری حداکثری از نقاط مداری کشورهای فضايي و حفظ و بهرهبرداری از سامانهتوسعه فناوری فضايي با طراحي، ساخت، آزمون، پرتاب و بهره-3۸
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 امور اجتماعی

 .داری و اقتصادی و مبارزه با فساد در اين عرصه با تدوين راهبرد ملي مبارزه با فساد و تصويب قوانين مربوطارتقاء سالمت ا-3۹

 .استقرار نظام جامع، يكپارچه، شفاف، کارآمد و چند اليه تأمين اجتماعي کشور-4۱

 .تأمين اجتماعي های مربوط به رفاه وهای محروم در برنامهسازی و خوداتكائي اقشار و گروهتوانمند-41

 .های تأمين اجتماعي پايه مشامل بيمه درمان، بازنشستگي، ازکارافتادگي و...د برای آحاد مردمارتقاء کيفيت و اصالح ساختار بيمه-42

 :های کلي سالمت با تصويب قوانين و مقررات الزم با تأکيد براجرای سياست-43

 .ایهای کالن توسعهطرحتهيه پيوست سالمت برای قوانين مرتبط و -43-1

 .های کلي سالمتسياست ۷اصالح ساختار نظام سالمت براساس بند43-2

 .های سالمتتأمين منابع مالي پايدار برای بخش سالمت و توسعه کمي و کيفي بيمه -43-3

ندی و بتي و درماني منطبق بر نظام سطحهای جامع و يكپارچه سالمت در قالب شبكه بهداشافزايش و بهبود کيفيت و ايمني خدمات و مراقبت-43-4

 .ارجاع

 .توسعه تربيت بدني و ورزش همگاني-44

 .های کلي جمعيتها و ترتيبات الزم برای تحقق سياستسازی و ايجاد زمينهفرهنگ-45

 .ويژه به نقش سازنده آنانو توجه  هاتقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و استيفای حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصه -4۶

های مختلف فرهنگي و های دولتي در صحنهها و امكانات و مسؤوليتاولويت دادن به ايثارگران انقالب اسالمي در تسهيالت مالي و فرصت-4۷

 .اقتصادی

 .ايراني – بخشي به سيمای شهر و روستا و بازآفريني و روزآمدسازی معماری اسالميهويت-4۸

 .های عمومي ناشي از آننشين و پيشگيری و کنترل ناهنجاریمناطق حاشيهبخشي سامان-4۹

 .ای که ايرانگردهای خارجي تا پايان برنامه ششم به حداقل پنج برابر افزايش يابدتوسعه پايدار صنعت ايرانگردی به گونه -5۱

 .حمايت از صنايع دستي و صيانت از ميراث فرهنگي کشور-51

  امور دفاعی و امنیتی

درصد بودجه عمومي کشور برای بنيه  5ای در جهت تأمين منافع و امنيت ملي با تخصيص حداقل افزايش توان دفاعي در تراز قدرت منطقه52-

 .دفاعي

 :ارتقاء توان بازدارندگي کشور با 53-

 .ن بازدارندگي و متناسب با انواع تهديداتها و تجهيزات عمده دفاعي برترساز با تواها و ظرفيت توليد سالحتوسعه توان موشكي و فناوری1-53

 .سازی پدافند غيرعامل با اجرای کامل پدافند غيرعامل در مراکز حياتي و حساس کشورگسترش هوشمندانه و مصون 2-53

 .های کلي مصوبهای کشور درچارچوب سياستهای قدرت نرم و دفاع سايبری و تأمين پدافند و امنيت سايبری برای زيرساختافزايش ظرفيت 3-53

 .تقويت کمي و کيفي بسيج مستضعفان-54

دهي مرزنشينان در های مرزباني، مشارکتافزاری، توسعه و تقويت يگانافزاری و سختتأمين امنيت پايدار مناطق مرزی با انسداد کامل نرم -55

 .های اطالعاتي و تقويت ديپلماسي مرزیهای امنيتي، توسعه فعاليتطرح

 .درصدی ساالنه مصاديق مهم آن 1۱ريزی برای کاهش جرم و جنايت با هدف کاهش رنامهب -5۶

درصدی اعتياد تا پايان  25های کلي ابالغي و مديريت مصرف با هدف کاهش ها در چارچوب سياستبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان -5۷

 .برنامه

 .مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازارپيشگيری و مقابله با قاچاق کاال و ارز از  - 5۸
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 امور سیاست خارجی

 .حفظ و افزودن بر دستاوردهای سياسي جمهوری اسالمي در منطقه آسيای جنوب غربي  -5۹

اهداف گذاری خارجي، ورود به بازارهای جهاني و دستيابي به فناوری برای تحقق اولويت دادن به ديپلماسي اقتصادی با هدف توسعه سرمايه -۶۱

 .اندازاقتصاد مقاومتي و سند چشم

 .الملليهای رايج بينهای فرامرزی با زبانتوسعه کمّي و کيفي رسانه  -۶1

های نظام سلطه در های الزم در جهت جلب سرمايه و توان علمي و تخصصي ايرانيان خارج از کشور در توسعه ملي و تأثير بر سياستايجاد زمينه -۶2

 .يدفاع از منافع مل

 .ها و ابزارهای ديپلماسي نوين و عموميگيری حداکثری از روشبهره -۶3

 امور حقوقی و قضایی

 .ها با جرايمسازی مجازاتهای ديگر و متناسببازنگری در قوانين جزايي به منظور کاستن از محكوميت به حبس و تبديل آن به مجازات -۶4

 .هاتگاهها و بازداشبهبود بخشيدن به وضعيت زندان -۶5

 .گذاری خارجيگذاری بخش خصوصي و سرمايهحمايت قضائي مؤثر در تضمين حقوق مالكيت و استحكام قراردادها به منظور توسعه سرمايه -۶۶

 های دولت و مردم بر امالک و اراضي کشور در نظام کاداستر وهای معنوی و ثبت رسمي مالكيتتوسعه ثبت رسمي اسناد و امالک و مالكيت -۶۷

 های نوين در ارائه خدمات ثبتيگسترش فناوری
 

 امور فرهنگی

 .های انقالب اسالمي و دفاع مقدس و دستاوردهای جمهوری اسالميتالش شايسته برای تبيين ارزش -۶۸

 .های اقتصاد مقاومتيسازی درباره اصالح الگوی مصرف و سياستايراني و فرهنگ –ارائه و ترويج سبک زندگي اسالمي  -۶۹

 .های مهماجرای نقشه مهندسي فرهنگي کشور و تهيه پيوست فرهنگي برای طرح  -۷۱

 حمايت مادی و معنوی از هنرمندان، نوآوران، محققان و توليدکنندگان آثار و محصوالت فرهنگي و هنریِ مقوّم اخالق، فرهنگ و هويت اسالمي  -۷1

 .ايراني –

ايراني و مقابله با  -در فضای مجازی به منظور توسعه و ترويج فرهنگ، مفاهيم و هويت اسالمي  حضور مؤثر نهادهای فرهنگي دولتي و مردمي  -۷2

 .تهديدات

 .ايراني در ساختارهای سياسي، اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي کشور –های هويت اسالمي توجه ويژه به توسعه و تجلي مفاهيم، نمادها و شاخص -۷3

 امور علم، فناوری و نوآوری

 .های کلي علم و فناوریدستيابي به رتبه اول منطقه در علم و فناوری و تثبيت آن با اهتمام به تحقق سياست  -۷4

 .اجرای سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و تأکيد بر دوران تحصيلي کودکي و نوجواني  -۷5

 .های مهارتي در نظام آموزشي کشورافزايش سهم آموزش - -۷۶

 .های کلي علم و فناوری و نقشه جامع علمي کشورپردازی و نوآوری در چارچوب سياستو تحقيقات بنيادی، نظريه توسعه علوم پايه ۷۷-

 .ساماندهي نظام ملي آمار و اطالعات علمي، پژوهشي و فناوری جامع و کارآمد 1-۷۷

 .يتحول و ارتقاء علوم انساني بويژه تعميق شناخت معارف ديني و مباني انقالب اسالم 2-۷۷

 .های تحصيلي با نقشه جامع علمي کشور و نيازهای توليد و اشتغالسازی سطوح و رشتهتنظيم رابطه متقابل تحصيل با اشتغال و متناسب ۷۸-

ژه بويای و جهاني بخش در حوزه علم و فناوری با ساير کشورها و مراکز علمي و فني معتبر منطقهگسترش همكاری و تعامل فعال، سازنده و الهام ۷۹-

 .بنيانجهان اسالم و توسعه تجارت و صادرات محصوالت دانش

سازی پژوهش و نوآوری، و توسعه نظام جامع تأمين مالي در محور و تجاریهای مسألهتوسعه و ساماندهي نظام ملي نوآوری و حمايت از پژوهش ۸۱-

 .بنيانجهت پاسخ به نياز اقتصاد دانش
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  41/41/89 قانون برنامه توسعه ششم کشور

 آموزش عمومی، آموزش عالی و علم و فناوری –41بخش 

 -66ماده 

 :دولت مكلف است برای ايجاد تحول در نظام تعليم و تربيت اقدامات زير را انجام دهد -الف

شود و اقدامي مغاير با قانون اجرای سند تحول بنيادين آموزش و پرورش به نحوی که کليه اقدامات وزارت آموزش و پرورش براساس اين سند انجام  -1

 .و سند صورت نگيرد

مان و مهندسي بندی معلها و عملكرد رقابتي مبتني بر نظام رتبهها براساس تخصص با شايستگيبندی معلمان و استقرار نظام پرداختتهيه نظام رتبه -2

 المي در قالب بودجه سنواتينيروی انساني براساس سند تحول و نقشه جامع علمي کشور با تصويب مجلس شورای اس

و  های مصوبدار اجرای سياستارتقای جايگاه آموزش و پرورش به مثابه مهمترين نهاد تربيت نيروی انساني و مولد سرمايه اجتماعي و انساني عهده -3

 عنوان امر حاکميتي با توسعه همكاری دستگاههای اجرائيو نظارت بر آن به  هدايت

 ويژه اردوهای زيارتي و راهيان نورآموزی بههای فرهنگي دانشتوسعه و تسهيل سفر -4

 و سازمان اداری و استخدامي کشور و سازمان موظفند به منظور ارتقای کيفيت نظام تعليم و تربيت با جذب معلم از طريق دانشگاههای فرهنگيان -ب

اعتبار مورد نياز آموزش و پرورش را با رعايت قوانين و ضوابط مربوطه و ظرفيت شهيد رجايي، در طول اجرای قانون برنامه، رديفهای استخدامي و تأمين 

 .ها در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار دهندجذب دانشجو در دانشگاههای يادشده برای جذب دانشجو معلم

 -آموزانهای اسالمي دانشاز، اتحاديه انجمنوزارت آموزش و پرورش مكلف است نسبت به اختصاا نيروی انساني، تجهيزات و امكانات مورد ني -پ

 .رسد اقدام نمايدآموزی براساس مقرراتي که با پيشنهاد وزارت به تصويب هيأت وزيران ميسازمان دانش -آموزیسازمان بسيج دانش

يافته آنان را جهت تكميل ققباشد و بايد معادل کمكهای تحساز ميهای حمايتي از خيرين مدرسهدولت مكلف به تنظيم و اجرای سياست -ت

 .تمام خيرين در بودجه سنواتي منظور نمايدهاید نيمهطرحهایمپروژه

االجراء شدن اين قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه و به تصويب هيأت وزيران نامه اجرائي اين بند حداکثر ظرف دو ماه پس از الزمآيين -تبصره

 .رسدمي

 ميلياردسازی مدارس و فضاهای پرورشي و ورزشي وزارت آموزش و پرورش معادل ريالي مبلغ سهنظور افزايش ايمني و مقاومدولت مكلف است به م -ث

هاید پروژه)ددالر در طول اجرای قانون برنامه از محل حساب ذخيره ارزی پس از کسر سهم صندوق توسعه ملي با اولويت طرحهای 30۱۱۱0۱۱۱0۱۱۱م

 .پرورشي و تربيت بدني آموزش و پرورش اختصاا دهدتمام آموزشي، نيمه

ها، خانهروزی، کتابهزينه کليه اشخاا حقيقي و حقوقي غيردولتي در احداث، توسعه، تكميل و تجهيز فضاهای آموزشي و پرورشي، خوابگاههای شبانه -ج

شود با تأييد سازمان توسعه، ريزی و توسعه استان انجام ميسالنهای ورزشي وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در چهارچوب مصوب شورای برنامه

 شودعنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مينوسازی و تجهيز مدارس کشور به

ش رايي و آموزهای امور اقتصادی و دااالجراء شدن اين قانون توسط سازمان با همكاری وزارتخانهماه پس از الزمنامه اجرائي اين بند ظرف سهآيين -تبصره

 .رسدشود و به تصويب هيأت وزيران ميو پرورش تهيه مي

عنوان درآمد اختصاصي وزارت آموزش و پرورش محسوب آموزی پس از واريز به خزانه بهکليه درآمدها، کمكها و هدايای مردمي نقدی به سازمان دانش -چ

های فرهنگي و پرورشي توسط سازمان بودجه سنواتي را فقط برای فعاليت گردد. وزارت آموزش و پرورش موظف است مبالغ واريزی در قالبمي

 .آموزی در مدارس هزينه نمايددانش

 مناطقدولت موظف است در طول سالهای برنامه اعتبار و منابع الزم را در جهت ترويج ارزشهای ايراني اسالمي و توسعه فرهنگ مطالعه و پژوهش در  -ح

 .ايری و مرزی در اختيار کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان قرار دهدمحروم روستايي و مناطق عش

المللي و وری، تنظيم رابطه متقابل تحصيل و اشتغال، گسترش همكاری و تعامالت فعال بينبنيان، افزايش بهرهمنظور تحقق اقتصاد دانشبه- 61ماده 

 :فناوری کشور  افزايش نقش مردم در مديريت علمي و

المللي در طي اجرای قانون برنامه نسبت به ايجاد منظور ارتقای علمي و رقابت بين دانشگاههای کشور و تعامالت بينشود بهدولت اجازه داده مي به -الف

مع نشگاه جاای و داالمللي و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فني و حرفهواحدها و شعب آموزش عالي با مشارکت دانشگاههای معتبر بين

 گذاری مشترک، تسهيل تعامالت ارزی های شورای عالي انقالب فرهنگي اقدام نمايد. نحوه سرمايهکاربردی در داخل کشور در چهارچوب سياست -علمي
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ه ربط بههای اجرائي ذینامه اجرائي که با پيشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامي کشور و دستگاو تردد اعضای هيأت علمي و دانشجويان در آيين

 .شودرسد، مشخص ميتصويب هيأت وزيران مي

د قانون الحاق موادی به قانون تنظيم بخشي 5۱قانون مديريت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع مادهم (5کليه دستگاههای اجرائي موضوع مادهم -ب

د %1دمدرصهشي که ذيل دستگاه در قوانين بودجه ساالنه منظور شده است، يکمكلفند عالوه بر اعتبارات پژو 15/۸/13۸4د مصوب 1از مقررات مالي دولتم

های غيرعملياتي را برای امور پژوهشي و توسعه د و در مورد شرکتهای دولتي از هزينه۶د و م1استثنای فصولمای بهيافته هزينهاز اعتبارات تخصيص

 .فناوری هزينه کنند

تصويب شورای عالي علوم، ربط که بههای تحقيقاتي دستگاه ذیچهارچوب نقشه جامع علمي کشور و اولويتدستگاههای مذکور ضمن رعايت  -1تبصره 

بار به شورای عالي علوم، تحقيقات و فناوری و مرکز آمار ايران گزارش ماه يککرد اين بند را هر ششرسد مكلفند نحوه هزينهتحقيقات و فناوری مي

طور ساالنه حداکثر تا پايان مردادماه به مجلس شورای اسالمي ات و فناوری موظف است گزارش عملكرد اين بند را بهدهند. شورای عالي علوم، تحقيق

 .کرد تحقيق و توسعه را منتشر نمايدارائه کند. همچنين مرکز آمار ايران مكلف است ساالنه اطالعات مربوط به هزينه

سازی، کارآمدی و روزآمدی با ايجاد تغييرات يا اصالحات سازی، بومياني در دانشگاهها در ابعاد اسالميدولت نسبت به تحول و ارتقای علوم انس -2تبصره 

 .را در اولويت قرار دهدها و کتابهای درسي و تربيت استاد و انتخاب دانشجو اهتمام ورزيده و آندر امور مربوط به سرفصل

منظور حمايت های بيمه و بازنشستگي موظفند بهاستثنای صندوقو شرکتهای وابسته و تابعه بهکليه شرکتهای دولتي و نهادهای عمومي غيردولتي  -پ

د از سود قابل تقسيم %3درصدمهای کلي برنامه ششم معادل حداقل سهسازی پژوهش و نوآوری، در اجرای سياستمحور و تجاریهای مسألهاز پژوهش

 .و توسعه فناوری در بودجه ساالنه، زير نظر شورای عالي علوم، تحقيقات و فناوری منظور نمايندسال قبل خود را برای مصرف در امور تحقيقاتي 

 .رسدشود و به تصويب هيأت وزيران ميربط تهيه مينامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان و با همكاری دستگاههای اجرائي ذیآيين -تبصره

های تكراری و انتشار اطالعات و ايجاد شفافيت وری نظام ملي نوآوری، اجتناب از اجرای پژوهشايش بهرهمنظور افزدستگاههای اجرائي موظفند به -ت

سازی دستاوردهای حاصل از پژوهش و توسعه، فهرست طرحهای کارگيری و تجاریهاید تحقيقاتي و با هدف شناسايي و بهدر انجام طرحهایمپروژه

ثبت کنند. سازمان و وزارت علوم، تحقيقات و فناوری موظفند ظرف مدت « سمات»های خود را در سامانه رسالهها و نامهپژوهشي و فناوری و پايان

 .االجراء شدن اين قانون، ساز و کار اجرائي مورد نياز را تهيه کنند و به تصويب هيأت وزيران برسانندسال از تاريخ الزميک

بندی، موضوع قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و ا موضوعات امنيتي، دفاعي و دارای طبقهها بنحوه عمل در خصوا اطالعات و داده -تبصره

های دفاع و پشتيباني نيروهای مسلح، ای که سازمان و وزارتخانهنامهدر آيين -1354مصوب  -نامه اجرائي آنو آيين -2۹/11/1353مصوب  -سری دولتي

 .شودرسد، معين ميکنند و به تصويب هيأت وزيران ميوری پس از تأييد ستادکل نيروهای مسلح تهيه مياطالعات و علوم، تحقيقات و فنا

منظور شناساندن و تكريم مفاخر و مشاهير ايران و حمايت از نخبگان علمي، فرهنگي و تمامي دستگاههای اجرائي موضوع اين قانون موظفند به -ث

ود را های عملياتي خسال، برنامهطي مدت يک گيری از توان و ظرفيت آنان برای توسعه کشور،ای مذکور و بهرهههنری کشور و تكريم پيشكسوتان حوزه

. بنياد ء درآورندمنطبق با سند راهبردی کشور در امور نخبگان، با هماهنگي بنياد ملي نخبگان تهيه کرده و از سال دوم اجرای قانون برنامه به مرحله اجرا

 .لف است گزارش ساالنه عملكرد اين بند را به کميسيون آموزش، تحقيقات و فناوری مجلس شورای اسالمي ارائه نمايدملي نخبگان مك

های کلي اقتصاد بنيان سياستبنيان و افزايش توليد و صادرات محصوالت و خدمات دانشمنظور پيشتازی در اقتصاد دانشدولت مجاز است به -ج

امحور های تقاضبنيان مطابق قانون بودجه سنواتي نسبت به حمايت مالي از پژوهششار فناوری و حمايت از شرکتهای دانشمقاومتي، برای توسعه و انت

های علميه در موارد ناظر به حل مشكالت کشور، مشروط به اينكه حداقل مشترک با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوری و حوزه

 .بردار تأمين و تعهد کرده باشد، اقدام نمايدرا کارفرما و يا بهرههای آناز هزينه د%51پنجاه و يک درصد م

بنيان و ارتقای سطح فناوری در شرکتهای ايراني تمهيدات الزم را جهت تسهيل وری دانشدستگاههای اجرائي موضوع اين قانون برای گسترش بهره -چ

ارکت ارتقای مش»المللي فراهم آورند. سازمان مكلف است طرح قتصادی کشور در زنجيره توليد بينبنيان و فناور و فعاالن امشارکت شرکتهای دانش

را مطابق قانون بودجه سنواتي و قوانين موضوعه حداکثر تا پايان سال اول اجرای قانون برنامه تدوين و پس « الملليفعاالن اقتصادی در زنجيره توليد بين

 .ي نمايداز تصويب هيأت وزيران، عمليات

های برداری از توانمندیسازمان مكلف است مطابق قانون بودجه سنواتي در راستای مأموريت جهاد دانشگاهي در سند نقشه جامع علمي کشور و بهره -ح

ط ربر مراجع ذیالتحصيالن دانشگاهها با هماهنگي ساينهاد مذکور در جهت تحقق توسعه فرهنگي، علمي و فناوری و آموزشي و تسهيل اشتغال فارغ

 .های الزم را انجام دهدريزیبرنامه
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 دستگاههای اجرائي مجازند در راستای توسعه، انتشار و کاربست فناوری، مالكيت فكری، دانش فني و تجهيزاتي را که در چهارچوب قرارداد با -خ

 .و مؤسسات ياد شده واگذار نمايند دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و فناوری دولتي ايجاد و حاصل شده است، به دانشگاهها

جهت  الملليالمللي و دانشگاههای داخلي نسبت به ايجاد قطبمهابد بينشود با همكاری دانشگاههای معتبر بيننور اجازه داده ميبه دانشگاه پيام -د

 .ارائه آموزشهای مجازی مالكترونيكيد، نيمه حضوری، باز و از راه دور اقدام نمايد

ای زيرمجموعه وزارت آموزش و های فني و حرفهالتدريس آموزشكدهعلوم، تحقيقات و فناوری مكلف است نسبت به ساماندهي مربيان حقوزارت  -ذ

 .اند، تا سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نمايدپرورش که به وزارت مذکور انتقال يافته

 .شودم خمينيمرهد و سازمان بهزيستي از محل اعتبارات برنامه مستقل توسط سازمان تأمين ميشهريه دانشجويان داخل کشور تحت پوشش کميته امداد اما -ر
 

 -69ماده 

گذاری خارجي و قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات زايي اقتصاد با رعايت قانون تشويق و حمايت از سرمايهمنظور افزايش دروندولت مكلف است به -الف

بنيان در داخل کشور با و اصالحات و الحاقات بعدی از تأسيس شرکتهای دانش 5/۸/13۸۹ها و اختراعات مصوب نوآوریسازی بنيان و تجاریدانش

های انرژی شامل مشارکت شرکتهای خارجي صاحب صالحيت و دارای دانش برای طراحي، مهندسي، ساخت، نصب تجهيزات و انتقال فناوری در حوزه

 .از و تبديل نيروگاهي و اعطای تسهيالت الزم در اين زمينه در قالب قوانين بودجه سنواتي حمايت نمايددستي نفت و گباالدستي و پايين

د سهم %51ويکمبنيان با حداقل پنجاهنمايند بايد شرکتي دانششرکتهايي که تحت عنوان انتقال فناوری با طرف ايراني قرارداد منعقد مي -تبصره

 .در داخل کشور برای اين منظور به ثبت برسانند تا از طريق رشد فناوری در گذر تغييرات زمان، بومي گردد گذاران ايرانيمتخصصان و سرمايه

ول بنيان در طدولت موظف است به منظور افزايش سهم آموزشهای مهارتي در نظام آموزشي کشور با رويكرد تحقق اقتصاد مقاومتي و اقتصاد دانش -ب

ازنگری و اصالح ساختار نظام اداری دانشگاهها و مراکز آموزش عالي و افزايش منابع و تجهيزات نسبت به افزايش سهم اجرای قانون برنامه از طريق ب

ي های فنها و دانشكدهها، آموزشكدهکاربردی در نظام آموزشي کشور اقدام و تجهيزات آموزشي هنرستان -ای و دانشگاه جامع علميدانشگاه فني و حرفه

 .روز نمايدهای را بو حرفه

ای در مقاطع کارداني و کارشناسي پيوسته و ناپيوسته به پذيرش دانشجو اقدام وزارت علوم، تحقيقات و فناوری مكلف است در قالب دانشگاه فني و حرفه

 .نمايد

با کليه امكانات، اموال منقول و غيرمنقول ای زيرمجموعه وزارت آموزش و پرورش حرفههای فنيها و آموزشكدهاز ابتدای اجرای قانون برنامه دانشكده -پ

 .گرددها از وزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم، تحقيقات و فناوری ملحق ميها و تعهدات و مسؤوليتو نيروی انساني و دارايي

معلم و دانشگاه ای، مراکز تربيتو حرفه های فنيواحده قانون پذيرش دانشجوی آموزشكدهد ماده3اين حكم در طول اجرای قانون برنامه بر حكم تبصره م

 .حاکم است 1۹/2/13۸۹شهيد رجايي مصوب 

 .اندفعال بوده و مجوز داشته 13۸۸-13۸۹ای است که در سال تحصيلي های فني حرفهها و آموزشكدهمبنای انتزاع و انتقال، دانشكده -تبصره

و اصالحات و الحاقات بعدی، به منظور تحول در نظام اقتصاد آموزش  4/11/13۷1صوب دولت موظف است با رعايت قانون صندوق رفاه دانشجويان م -ت

 های علوم،ها و بهبود شرايط و امكانات رفاهي دانشجويان، ضمن تداوم و تقويت کمک به صندوق رفاه دانشجويان وزارتخانهعالي، هدفمندسازی يارانه

ي بيني و تأمين اعتبار مورد نياز يارانه غذايي دانشجوياز ابتدای اجرای قانون برنامه، نسبت به پيشتحقيقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

صورت متمرکز در اختيار بضاعت مالي بهاز محل درآمدهای عمومي عالوه بر اعتبارات فعلي اقدام کند و اين اعتبارات را برای کمک به دانشجويان کم

ها مكلفند تا پايان اجرای قانون برنامه بخشي از يارانه را با تسهيالت بدون سود و صندوق .های مذکور قرار دهدرتخانههای رفاه دانشجويان وزاصندوق

ها برای پرداخت مجدد به دانشجويان به مصرف بلندمدت جايگزين نمايند. وجوه حاصل از بازپرداخت تسهيالت اعطايي در قالب درآمد اختصاصي صندوق

 .رسدمي

ريزی نمايد تا سهم وقف و خيريه از تأمين مالي دانشگاهها و ای برنامهگونهت موظف است با تشويق خيرين و واقفين و رفع موانع موجود، بهدول -ث

 .مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوری افزايش يابد

های مربوط به انه به انجام برسانند، مشمول مزايا و حمايتهای فناورخيريني که طرحهايي را برای حمايت و توسعه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری

 .ساز خواهند شدخيرين مدرسه

ای که اشخاا حقيقي و حقوقي غيردولتي برای احداث، توسعه و تكميل و تجهيز فضاهای آموزشي و کمک آموزشي، پژوهشي، ورزشي و خدمات در دوره

 .های قابل قبول مالياتي مورد محاسبه قرار گيردها به عنوان هزينههزينه نمايند اين هزينهرفاهي در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي و پژوهشي 
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  :ساحت های تعلیم و تربیت فصل اول : کلیات شامل اصطالحات ازجمله 

 اعتقادی، عبادی و اخالقی 

 تماعی و سیاسی اج 

 زیستی و بدنی 

 زیبا شناختی وهنری 

  اقتصادی و حرفه ای 

  علمی و فناورانه 

 فصل دوم : بیانیه ی ارزش ها 

 : بیانیه ی مأموریت فصل سوم 

 : 4141چشم انداز و مدرسه درافق چشم انداز فصل چهارم  

  ( 9فصل پنجم: هدف های کالن ) هدف کالن 

 : راهبرد کالن( 49راهبردهای کالن ) فصل ششم 

  ( 16فصل هفتم:هدف های عملیاتی )هدف عملیاتی  

  راهكار( 464: راهكارها )هشتمفصل 

  بنیادین آموزش و پرورش : چهارچوب نهادی و نظام اجرایی تحول  نهمفصل 

 

 هفتمفصل 

 هدف های عملیاتی و راهکارها

 

ستند. ازاین رو، برخی هدف های عملیا  تی ونیز راهكارهای ذیل هدف های عملیاتی و راهكارهای ذیل آنها ، لزوماً  از تناظر یک به یک با هدف های کالن برخوردارنی

دفی که ذیل آن آمده است ، جنبه اصلی    یک هدف کالن، ممكن است با هدف های کالن دیگری نیز مرتبط باشند. باتوجه به این گونه ارتباط ها، هر راهكار ، برای ه  

دت این گونه   و برای برخی هدف های دیگر جنبه مكمل دارد. به هنگام عملیاتی کردن احكام این سننند، مزم اسننت در تدوین برنامه های میان مدت و کوتاه م                    

 پیوستگی ها مورد توجه قرار گیرد.  



   89-89سال تحصیلی                                                        تهران                          6دبیرستان دوره دوم فرزانگان        
  

17 

 

 

 پرورش تربیت یافتگانی که : -4

و  اخالقی خوددانسته و آن را به عنوان نظام معیار می شناسند و به آن باور دارند و آگاهانه و آزادانه و شجاعانه و فداکارانه برای تكوین و تعالی    * دین اسالم را حق 

و موازین اخالقی مقید دسننت یابی به مرتبه ای از حیات طیبه و اسننتقرار حكومت عدل جهانی مهدوی از آن تبعیت می نمایند و به رعایت احكام و مناسننک دین  

 هستند.

ی و تجلی فاعلیت خداوند  * از دانش های پایه و عمومی سازگار با نظام معیار اسالمی، هم چنین از توان تفكر، درک و کشف پدیده ها و رویدادها به عنوان آیات اله   

 و خانوادگی و اجتماعی برخوردارند. در خلقت و نیز دانش، بینش و مهارت ها و روحیه ی مواجهه ی علمی و خالق با مسائل فردی

و اندیشه ورزی در آن ها ، شایستگی رویارویی مسئومنه و خردمندانه با تحومت اجتماعی و سیاسی را        « احترام به قانون » * با درک مفاهیم اجتماعی وسیاسی و  

شند و   سب می کنند و با رعایت وحدت وتفاهم ملی، در دفاع از عزت و اقتدار ملی می کو سئولیت پذیری و تعالی خواهی و برخوردار از مهارت های   ک با روحیه ی م

 ارتباطی ، در حیات خانوادگی و اجتماعی )در سطوح محلی تا جهانی( با رعایت اصول بر گرفته از نظام معیار اسالمی، مشارکت مؤثر دارند.

سالمی از طریق کار و ت    صادی در چارچوب نظام معیار ا صرف بهینه و    * با درک مفاهیم اقت ضباط مالی، م الش و روحیه ی انقالبی و جهادی ، کارآفرینی ، قناعت و ان

 ی مشارکت می نمایند.دوری از اسراف و تبذیر و با رعات وجدان ، عدالت و انصاف در روابط با دیگران در فعالیت های اقتصادی در مقیاس خانوادگی ، ملی و جهان

تأمین معاش حالل باشننند بگونه ای که در صننورت جدایی از نظام رسننمی تعلیم و تربیت در هر مرحله توانایی تأمین زندگی  * دارای حداقل یک مهارت مفید برای 

 خود و ادارۀ خانواده را داشته باشند.

المت فردی و بهداشت محیطی  با درک مفاهیم بهداشت فردی و اجتماعی و مساعل زیست بوم طبیعی و شهری به منزلۀ امانات الهی ، شایستگی حفظ و ارتقای س *

صول بر گرفته از نظام معیار       ساس ا سالم فردی و گروهی ، به نیازهای جسمی و روانی خود و جامعه برا سخ می    را کسب می کنند و با ورزش و تفریحات  سالمی ، پا ا

 دهند.

شری، درک مفاهیم       سانه ی آفرینش الهی و منوعات هنرمندانۀ ب شنا سی و درک زیبا  شنا فرهنگی و میان فرهنگی و بهره گیری از قدرت تخیل ، توانمندی   * با قدر

س نظام معیار   های مزم در خلق آثار فرهنگی و هنری را به دسننت می آورند و برای حفظ و تعالی میراف فرهنگی ، تمدنی و هنری در سننطح ملی و جهانی براسننا        

 (9و  1و   9و  1و  4اسالمی می کوشند. )هدف کالن 

 راحی ، تدوین و اجرای برنامه درسی ملی براساس اسناد تحول راهبردی و باز تولید برنامه های درسی موجود با تأکید بر :ط -4/4راهكار 

 الف ( متناسب سازی حجم ومحتوی کتب درسی وساعات و روزهای آموزشی باتوانمندی ها و ویژگی های دانش آموزان.

 توی و تقویت شایستگی های پایه ی دانش آموزان.تربیتی در تولید مح ب ( حاکمیت رویكرد فرهنگی 

 ج ( بهره مندی فزونتر از روش های فعال ، خالق و تعالی بخش.

 د ( بهره گیری از تجهیزات و فناوری های نوین آموزشی و تربیتی در راستای اهداف.

 ری و روستایی.ه ( توجه بیشتر به تفاوت های فردی به ویژه هویت جنسیتی دانش آموزان و تفاوت های شه

 یتدوین برنامه های عملیاتی مزم در راسننتای تروی ، تقویت مسننتمر وتحكیم فضننایل اخالقی در محیط های تربیتی با اسننتفاده از تمام ظرفیت ها  -1/4راهكار 

 وره های تحصیلی.آموزشی و تربیتی با تأکید بر اولویت کرامت و  عزت نفس و شجاعت ، حیاء و عفت، مسئولیت پذیری و نظم در تمام د

با اصالح   توسعه فرهنگ اقامه نماز و اهتمام به برپایی نماز جماعت در مدرسه و تقویت انس با قرآن در دانش آموزان و توسعه ی فرهنگ و سوادقرآنی      -6/4راهكار 

نایی با مفاهیم کلیدی قرآن در دوره متوسطه اول و آموزش  برنامه ها وتوانمند سازی معلمان در راستای تقویت مهارت روخوانی و روان خوانی در دوره ابتدایی ، آش   

 معارف قرآنی در متوسطه دوم براساس منشور توسعه فرهنگ قرآنی.

سازی فرهنگ ومیت مداری تولی و تبرّی ، امر به معروف و نهی از منكر ، روحیه جهادی و انتظار      -1/4راهكار  ساز و کارهای تروی  و نهادینه  سا »ایجاد  زی زمینه 

 با تأکید با بهره گیری از ظرفیت حوزه های علمیه و نقش الگویی معلمان و اصالح روش ها .« برای استقرار دولت عدل مهدوی )ع (

 ایرانی. ارائه ی آموزش زبان خارجی درچارچوب بخش انتخابی)نیمه تجویزی(برنامه ی درسی، با رعایت اصل تثبیت و تقویت هویت اسالمی  -9/4راهكار

صیلی و برای همۀ د        -6/4كار راه شدۀ آن در همۀ دوره های تح سب و برنامه ریزی  سترش و تنوع دادن به ِحَرف و مهارت های مورد نیاز جامعه وتعلیم متنا انش گ

 آموزان.

سالمی     -9/4راهكار  سجام اجتماعی و وحدت ملی و احیاء هویت افتخار آمیز ا سازوکار برای تقویت ان ایرانی در دانش آموزان و معلمان با تأکید بر آموزش و  ایجاد 

 اجرای سرود ملی به اهتزاز در آوردن پرچم جمهوری اسالمی ایران در تمام مدارس 
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 (9و1و4ه ارزش های انقالب اسالمی)تعمیق تربیت وآداب اسالمی، تقویت اعتقاد والتزام ب -1   

تربیتی و تقویت و توسننعه جنبه های تربیتی و اخالقی آنها به منظور فراهم آوردن   بازنگری و اصننالح برنامه های درسننی مبتنی بر رویكرد فرهنگی  -4/1راهكار  

 ایرانی. زمینه تربیت پذیری دانش آموزان براساس فرهنگ اسالمی 

خابگری درست و تعالی بخش مستمر دانش آموزان با استفاده از فرصت ایام ا... ، برگزاری مراسم آگاهی      تعمیق تقوای الهی و مهارت خویشتنداری، انت  -1/1راهكار 

 بخش ونشاط انگیز در اعیاد و وفیات، حضور فعال و مشارکت دانش آموزان در محافل، مجالس و اماکن مذهبی و تقویت انس با دعا و توسل.

ستگی های اعتقادی، اخ   -1/ 6راهكار شای شارکت   تقویت  ساز و کارهای اجرایی برای م القی و حرفه ای مدیران و معلمان وتحكیم نقش الگویی آنان و فراهم آوردن 

 فعال و مؤثر ایشان در برنامه های تربیتی و فعالیت های پرورشی مدارس و واگذاری مسئولیت کالن تربیتی مدرسه به مدیران مدارس.

اور به ارزش های انقالب اسالمی و توانمندسازی مربیان و دانش آموزان برای وفاداری و حمایت آگاهانه از این ارزش ها و   تقویت ایمان، بصیرت دینی و ب  -1/1راهكار

سایر نها         شارکت خانواده و  شی و تربیتی آموزش و پرورش و م ستفاده از ظرفیت برنامه های آموز شمنان با ا شمندانه با توطئه های د ستگاه ها به  مواجهه هو دها و د

 یژه حوزه های علمیه و حضور فعال و سازمان یافته دانش آموزان و مدارس در برنامه های سیاسی و اجتماعی و انقالبی.و

سالمی       -9/1راهكار  سبک زندگی ا ساز وکارهای مزم برای تقویت آداب و  ساحت های تعلیم و تربیت به عنوان رویكرد حاکم در فرایند   ایجاد  ایرانی، در تمام 

 تدوین واجرای برنامه های درسی و آموزشی.طراحی، 

شد و ویژگی های دانش آموزان و اهداف و نیازهای نظام تعلیم و ترب        -6/1راهكار ضوعات تربیتی واخالقی با مراحل ر سازی مقومت ومو سب  یت طبقه بندی ومتنا

 رسمی عمومی و جامعه.

 بی فعالیت های فرهنگی و تربیتی مدارس.استانداردسازی و تدوین شاخص های کیفی برای ارزیا -9/1راهكار 

سه          -9/1راهكار  شبكه ملی اطالعات و ارتباطات ، کتابخانه، فرصت اردوهاو فعالیت های برون مدر شی ،  سی ، منابع آموز ستفاده از ظرفیت برنامه های در  به ویژها

روایی و عقالنی در دانش  اد به توحید و معاد و ومیت و انتظار با رویكرد قرآنی ،مسنناجد و کانون های مذهبی برای تقویت معرفت و باور به معارف الهی به ویژه اعتق

 آموزان.

 (1و  4علیم و تربیت رسمی عمومی )نظام ت تروی  وتعمیق فرهنگ حیا ، عفاف و حجاب متناسب با قابلیت ها و ظرفیت های -6

 روش های تربیتی برای درونی سازی و تعمیق وتروی  فرهنگ حیا، عفاف و حجاب.بازنگری و بازتولید برنامه ها و محتوای آموزشی و  -4/6راهكار 

 ز اداری و آموزشی.اتخاذ تدابیر مناسب جهت جذب ، تربیت و بكارگیری نیروی انسانی شایسته و متعهد و عامل به رعایت حیا، عفاف و پوشش مناسب در کلیه مراک -1/6راهكار 

 اثر بخش خانواده ها در حفظ، تعمیق و اشاعه حیا، عفاف و پوشش دانش آموزان. جلب مشارکت سازنده و -6/6راهكار 

ساز و کارهای مزم برای هماهنگی رسانه ها وتولید کنندگان کتب و مواد آموزشی، لوازم التحریر و تجهیزات آموزشی و تربیتی در جه     -1/6راهكار  ت تروی  ایجاد 

 وزان.فرهنگ حیا، عفاف و حجاب مناسب در دانش آم

سالمی       -9/6راهكار  سته مبتنی بر فرهنگ ا سب ، متنوع ، زیبا و آرا شش منا سر و دختر در   طراحی و ارائه الگوی لباس و پو ایرانی برای مربیان و دانش آموزان پ

 ایرانی.  راستای تقویت هویت اسالمی 

 بی و درونی حیا، عفاف، حجاب و عمل به آن با تبیین دیدگاه اسالم.برنامه ریزی به منظور اقناع فكری دانش آموزان برای پذیرش قل -6/6راهكار 

 ش سالمت جسمی و روحی دانش آموزانتربیتی در کلیه سطوح تحصیلی برای افزای ارائه خدمات مشاوره ای  -9/6راهكار 

 (9و  1تربیتی متناسب با اقتضائات جامعه اسالمی )تقویت بنیان خانواده و کمک به افزایش سطح توانایی ها و مهارت های خانواده در ایفای نقش  -1

 آموزش و ارتقاء مدیریت خانواده در استفادۀ مناسب از ابزار رسانه در محیط خانواده همسو با اهداف نظام تعلیم وتربیت رسمی عمومی. -4/1راهكار 

نه ها و خانواده در تأمین پیش نیازهای ورود کودک به مدرسه و ایجاد ساز و   تدوین اصول راهنما و پودمان های آموزشی برای تبیین نقش مدرسه، رسا     -1/1راهكار 

 کارهای مزم برای هماهنگی و همسویی آنها با هم و با اهداف نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی.

 اده ها و تحقق شایستگی های پایه دانش آموزان.تدوین برنامه جامع مشارکت خانواده و نهادهای تربیتی و آموزشی برای تقویت فرهنگ تربیتی خانو -6/1راهكار 

خانواده  افزایش میزان مشارکت خانواده ها در فعالیت های آموزشی و تربیتی مدرسه، برگزاری دوره های آموزشی اثربخش، ارائه خدمات مشاوره ای به  -1/1راهكار 

 ده و مدرسه.های آسیب پذیر و آسیب زا برای همسو سازی اهداف و روش های تربیتی خانوا

 اضافه نمودن درس مدیریت و سلوک مناسب خانواده به جدول برنامه ی درسی دوره متوسطه در تمامی رشته ها و برای تمام دانش آموزان. -9/1راهكار 

 ارزش ها و معیارهای اسالمی.تهیه وتدوین محتوای آموزشی برای دانش آموزان جهت آشنایی با ویژگی ها، نیازها و وظایف خانواده در چارچوب  -6/1راهكار 
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تأمین و بسننط عدالت در برخورداری از فرصننت های تعلیم و تربیت با کیفیت مناسننب با توجه به تفاوت ها و ویژگی های دختران و   -9 

 (9و9و6سران و مناطق مختلف کشور )پ

بدنی و  تتعمیم دورۀ پیش دبستانی به ویژه در مناطق محروم و نیازمند حتی اممكان با مشارکت بخش غیردولتی با تأکید بر آموزش های قرآنی و تربی -4/9راهكار 

 اجتماعی. 

 مام مناطق کشور  برنامه ریزی وتمهید مقدمات برای پوشش کامل دوره آموزش عمومی و برخوردار از کیفیت مناسب در ت -1/9راهكار 

شین و هم چنین مناطق دو زبانه با نیازهای ویژه          -6/9راهكار  شایر کوچ ن شهرها، ع شیه ی  ستاها، حا ساکن در مناطق محروم ، رو سازی دانش آموزان  ، با توانمند

 تأکید بر ایجاد  فرصت های آموزشی متنوع و با کیفیت.

صیص منابع ،    -1/9راهكار  شی به تأمین و تخ صیل و         اولویت بخ سازی و مهارت آموزی، ادامه تح شد، توانمند سانی کارآمد، تدوین برنامه برای ر تربیت نیروی ان

 حمایت مادی و معنوی دانش آموزان مناطق محروم و مرزی.

صاص حداقل   -9/9راهكار  صد و حداکثر   44اخت شی به معرفی حرفه ها ، هنرها، جغرافیا ، آیین و   14در صد از برنامه های آموز شرایط اقلیمی و    در سوم و نیازها و  ر

سالمی          ستانداردهای ارتقای کیفیت و تقویت هویت ا شایری با رعایت ا ستایی و ع ستانها به ویژه مناطق رو ایرانی دانش آموزان در چارچوب ایجاد  جغرافیایی ا

 کارآمدی و تقویت هویت ملی. 

 و نقش های دختران وپسران. طراحی و تدوین برنامۀ آموزشی متناسب با نیازها -6/9راهكار 

ائی فطراحی وتدوین برنامه تعلیم و تربیت انعطاف پذیر، متناسب با ویژگی های شخصیتی و محیطی استعدادهای گوناگون دانش آموزان به منظور شكو -9/9راهكار 

 استعدادهای خاص و افزایش کارآمدی و مفید بودن آنها.

 توزیع عادمنۀ آن در سراسر کشور.و اثر بخش منابع انسانی و ساماندهی و بكارگیری بهینه  -9/9راهكار 

 (9و6و4تنوع بخشی به محیط های یادگیری در فرایند تعلیم وتربیت رسمی عمومی) -6

 طالعات و ارتباطات (ایجاد ، توسعه و غنی سازی واحد اطالعات و منابع آموزش و پرورش در سطح مدرسه ) از قبیل کتابخانه ، آزمایشگاه و کارگاه ، شبكه ملی ا  4/6راهكار 

ترش ساختار تلفیقی و مسئله محور در   تقویت و توسعه تعامالت نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی با جامعه و سایر دستگاه ها و نهادها از طریق گس       1/6راهكار 

 ضمن طراحی و اجرای برنامه های درسی

و تجربه ایجاد موزه و نمایشگاه علم و فناوری در هر یک از شهرستان ها تا پایان برنامه ششم توسعه کشور ، به منظور فراهم آوردن زمینه مشاهده            6/6راهكار 

 آموزشی کتب درسیفزون تر دانش آموزان و عینی تر کردن محتوای 

سته به وزارت آموزش و پرورش ، بازنگری و باز تولید محتوای برنامه           1/6راهكار  شگاه های آزاد واب سات و آموز س های ساماندهی و مدیریت بر فعالیت های مو

ستمر بر عملكرد آنها      سو با اهداف و برنامه های تحولی آموزش و پرورش و نظارت و ارزیابی م شی آنها هم ستگاه های ذی ربط برای  آموز و هماهنگی و همكاری با د

 ایجاد همسویی سایر آموزشگاه های آزاد با اهداف برنامه های نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی

ایان برنامه پنجم توسعه  تنظیم و اجرای برنامه جامع کارآفرینی و مهارت آموزی برای تمام دوره های تحصیلی به ویژه دانش آموزان دوره متوسطه تا پ    9/6راهكار 

 در برنامه درسی و آموزشی

ی تخصصی ایجاد شبكه ای از محیط های یادگیری مانند پژوهش سراها ، اردوگاه ها ، خانه های فرهنگ ، کتابخانه های عمومی، نمایشگاه ها و موزه ها  6/6راهكار 

شابه     سایر مراکز م شگاه ها و  سازی محیط   علوم وفناوری ، مراکز کارآفرینی ، ورز صل غنی  سه با  و برقراری تعامل اثر بخش مدارس با این محیط ها ، با رعایت ا مدر

 همكاری سایر دستگاه ها.

 (9و9و4و1اجتماعی ) افزایش نقش مدرسه به عنوان یكی از کانون های پیشرفت محلی ، به ویژه در ابعاد فرهنگی   9

 با فراهم آوردن زمینه های مزم برای نقش آفرینی مدرسنه به عنوان کانون کسنب تجربیات تربیتی محله و جلوه ای از جامعه اسنالمی و حیات طیبه     4/9راهكار 

 تفویض اختیار و مسئولیت به آن و استاندارد سازی تمام مولفه ها و عوامل درون مدرسه ای.

سننه با مراکز فرهنگی و علمی محله به ویژه مسننجد و کانون های مذهبی و حوزه های علمیه و مشننارکت فعال نهادینه سننازی وتقویت همكاری مدر  1/9راهكار 

 در مدرسه.مدیران ، معلمان و دانش آموزان در برنامه های مرتبط محله و نیز حضور نظام مند و اثر بخش روحانیون توانمند ومبلغان مذهبی با تجربه 

پژوهشی با نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در سطح ملی و منطقه ای و بهره مندی از پشتیبانی علمی  سازمان یافته مراکز علمی برقراری ارتباط   6/9راهكار 

 ی در مدارس.و تخصی حوزه های علمیه و موسسات آموزش عالی و مراکز آموزش فنی و حرفه ای به ویژه دانشكده های علوم قرآنی ، علوم تربیتی و روانشناس
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 افزایش مشارکت نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی و مدرسه و معلمان و دانش آموزان در رشد و تعالی کشور در  -9

 (9و1،9عرصه های دینی ، فرهنگی ، اجتماعی در سطح محلی و ملی به عنوان نهاد مولد سرمایه انسانی ، فرهنگی ، اجتماعی و معنوی )

 

صالح ، ارتقاء و تغی   4/9راهكار  شور به ویژه      ا شد و تعالی ک سازمان فراگیر و نیروی اثرگذار اجتماعی در خدمت اهداف ر یر نگرش به آموزش و پرورش به عنوان 

 اهداف فرهنگی و اجتماعی. 

 ایجاد ساز و کارهای مزم برای تقویت جایگاه و منزلت فرهنگی و اجتماعی معلمان .  1/9راهكار 

سمی و قانونی مرتبط با اتكا به ظرفیت های درون و برون آموزش و پرورش از قبیل :          6/9راهكار شكل های ر ضور فعال دانش آموزان در ت سازی برای ح ستر   ب

 بسی  دانش آموزی، کانون های علمی و فرهنگی و انجمن اسالمی دانش آموزان.  

ضور فعال      1/9راهكار ساز و کارهای قانونی برای ح ساز          فراهم آوردن  صمیم  ست گذار و ت سیا سمی عمومی در نهادهای  سئولین نظام تعلیم و تربیت ر و موثر م

 فرادستی به عنوان یكی از ارکان تعالی و پیشرفت همه جانبه و پایدار کشور.

سالمی     9/9راهكار ستاوردهای علمی و فنی تمدن ا شی و تقویت باور و روحی   تبیین د سی و آموز سئولیت پذیری دانش آموزان برای  ایران در برنامه های در ه م

 تحقق تمدن نوین اسالمی در راستای دستیابی به جامعه عدل مهدوی.

شان در برنامه         6/9راهكار شارکت فعال و موثر ای ساز و کارهای اجرایی برای م ستگی های حرفه ای و اعتقادی مدیران و معلمان و فراهم آوردن  شای های  تقویت 

 تربیتی و فعالیت های پرورشی مدارس.

صه تعلیم وتربیت و جلوگیری از   -9/9راهكار ست و برنامه نظری و عملی که این محوریت را   تأکید بر معلم محوری در رابطه معلم و دانش آموز در عر سیا اجرای هر 

 مخدوش نماید.

ر ، مشننارکت فعال آموزش و پرورش در مواجهه با نیازهای فوری و عمومی جامعه با نیازهای فوری و عمومی جامعه از قبیل شننیوع بیماری های فراگی  9/9راهكار

سوادی ، حاکمیت قوانین و مقررات ، حف  ست ، خدمت به محرومین ، حرکت هیا خیرخواهانه مردمی و انقالبی از طریق برگزاری   زلزله ، رفع بی ظ و پاکیزی محیط زی

 دوره ها ، اردوهای آموزشی و توجیهی برای آماده سازی مربیان و دانش آموزان. 

سانه ها      8/9راهكار ستفاده از طرفیت ر سانه ملی  به ویژه  تعامل اثر بخش با مراکز فرهنگی و اجتماعی و ا سمی   ر برای تبیین جایگاه نظام تعلیم و تربیت ر

 عمومی در تولید سرمایه اجتماعی و فرهنگی و جلوگیری از کوچک انگاری نقش آن در سونوشت اینده کشور از منظر معارف اسالمی.

 (9و1و9تعلیم و تربیت رسمی عمومی)جلب مشارکت ارکان سهیم و موثر و بخش عمومی و غیر دولتی در   8

شارکت پذیری             4/8راهكار سط فرهنگ نیكوکاری و تعاون ، م شی مزم اعم از مادی و معنوی ، برای ب شویقی و انگیز سازوکارهای ت سهیالت قانونی و  و ایجاد ت

رسانه های آموزشی   و  مشارکت جویی در جامعه و در بین دانش آموزان با الهام از آموزه های دینی با تاکید بر استفاده مناسب از ظرفیت کتاب های درسی ، مجالت    

 و برگزاری اردوهای جهادی.

  کتایجاد سازوکارهای مناسب برای حفظ و ارتقای مستمر سطح مشارکت واقفین و خیرین مدرسه ساز از قبیل نامگذاری مدارس به نام ایشان ، مشار           1/8راهكار

 آنان در مدیریت مدارس خیرساز ، مشارکت دولت در تأمین هزینه های این مدارس .

ش و توسعه مشارکت بخش های دولتی و غیردولتی در انجام امور مربوط به تولید ، چاپ و توزیع مواد و منابع آموزشی در چارچوب سیاست های آموز       6/8اهكارر

 پرورش با تأکید بر سیاست تولید بسته های آموزشی و سیاست چند تألیفی در کتاب های درسی.

 بازنگری قوانین و مقررات موجود. یر دولتی با اصالح وتقویت و گسترش مدارس غ  1/8راهكار

 (1و 1نقش الگویی و جایگاه معلم )ارتقاء منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه ای منابع انسانی با تاکید بر   44

اشننت مقام معلم با تاکید بر اسننتفاده از برنامه ریزی و به کار گیری امكانات و فرصننت های اجتماعی برای اعتالی فرهنگ عمومی در تكریم و پاسنند  4/44راهكار

 ظرفیت رسانه ملی.

صی و حرفه ای ، تعیین مالک های ارزیابی و ارتقای مرتبه ) نظام رتبه بندی( علمی و تربیتی            1/44راهكار  ص صالحیت های عمومی ، تخ سنجش  ستقرار نظام  ا

 می.معلمان و تقویت انگیزه ارتقاء شغلی در آنان براساس نظام معیار اسال

 اصالح قوانین و مقررات موجود استخدامی، مالی واداری متناسب با حرفه های تخصصی ، با مشارکت دستگاه های ذیربط.  6/44راهكار

 طراحی و استقرار نظام خاص بازنشستگی فرهنگیان برای بهره مندی فزونتر از تجارب مفید آنان.  1/44راهكار
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 بازتنظیم اصول حاکم بر برنامه ی  درسی تربیت معلم با تاکید بر کارورزی و انطباق سطح شایستگی هایباز مهندسی سیاستها و  44

 حرفه ای معلمان در سطح ملی و جهانی با مقتضیات الگوی برنامه درسی در نظام تعلیم و تربیت و طراحی سیاست های مناسب   

 (9و4و1و1و9آموزش و پرورش ) برای ارتقای شیوه های جذب ، تربیت و نگهداشت معلمان در

اسننتقرار نظام ملی تربیت معلم و راه اندازی دانشننگاه ویژه فرهنگیان با رویكرد آموزش تخصننصننی و حرفه ای تربیت محور توسننط وزارت آموزش و   4/44راهكار

 پرورش با همكاری دستگاه های ذیربط .

آموزش و پرورش با تاکید بر حفظ تعامل مسننتمر دانشننجو معلمان با مدارس و نهادهای علمی و             طراحی و ارتقای نظام تربیت حرفه ای معلمان در       1/44راهكار 

 پژوهشی در طی این دوره و فراهم آوردن امكان کسب تجربیات واقعی از کالس درس و محیط های آموزشی.

شته ها            6/44راهكار صیتی به ر شخ صالحیت های دینی ، اخالقی ، انقالبی و  ستعدادهای برتر و برخوردار از  شت ا سازوکارهای مزم برای جذب و نگهدا ی ایجاد 

شی        سطح آموز صیل ، ارتقای  ستمزد در دوران تح کز جهیزاتی مراو تتربیت معلم با تاکید بر تقویت انگیزه های معنوی و مادی معلمان از قبیل برقراری حقوق و د

 ذیربط ، ایجاد نظام بازآموزی مستمر علمی و تسهیل درادامه تحصیل با توجه به رتبه بندی معلمان .

سب با مبانی و اه             1/44راهكار شیابی متنا صی وارز ص ستگی های، اخالقی، اعتقادی ، انقالبی ، حرفه ای و تح شای شامل  صالحیت معلمان    دافایجاد نظام ارزیابی 

 راهبردی .سند تحول 

سمی عمومی با تاکید بر رویكرد ت      9/44راهكار سب با تحومت علمی و نیازهای نظام تعلیم و تربیت ر سی تربیت معلم متنا فیقی و لایجاد انعطاف در برنامه های در

 به روز رسانی توانمندی های تربیتی و تخصصی معلمان.

سازوکارهای ارتقای توانمندی های     6/44راهكار ستقرار  سازوکارهایی که به         ا سه ، به ویژه  سطح مدر سی در  شارکت مؤثر آنان در برنامه ریزی در معلمان برای م

 تقویت هویت حرفه ای آنان می انجامد.

حلی و ملی توسعه زمینه پژوهشگری و افزایش توانمندی های حرفه ای به شكل فردی و گروهی میان معلمان و تبادل تجارب و دستاوردها در سطح م    9/44راهكار

فعالیت های و ایجاد فرصننت های بازآموزی مسننتمر علمی و تحقیقاتی و مطالعاتی و برگزاری جشنننواره های الگوی تدریس برتر و اختصنناص اعتبارات خاص برای 

 پژوهشی معلمان.

 جدید تعلیم و تربیت. برنامه ریزی برای کارآموزی و کاروزی دانشجو معلمان در کنار تربیت معلم و بررسی نظریات  9/44راهكار

سالم و بین الملل و بوم      -8/44راهكار سطح منطقه ، جهان ا صد کردن تحومت نظام آموزش و پرورش و تربیت معلم و تحومت علمی در حوزه علوم تربیتی در  ی ر

 سازی تجربیات و یافته های مفید آنها و بهره مندی آگاهانه از آنها در چارچوب نظام معیار اسالمی.

شگاه های برتر و حوزه های علمیه در امر تربیت تخصصی        44/44ارراهك شگاه      جلب مشارکت دان سان و مدیران با همكاری دان شنا حرفه ای و دینی معلمان ، کار

 فرهنگیان.

 مشارکت فعال درتعامالت بین المللی ، با اولویت جهان اسالم و انعكاس نظریات و تجربیات موفق داخلی در محافل و مراکز علمی جهانی.  44/44راهكار

گری بر بازن بهینه سازی سیاست ها و برنامه های نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی برای افزایش کارایی و اثر بخشی مدرس خارج از کشور با تاکید         41/44راهكار

 جداول آموزشی و محتوای کتب درسی ، به کار گیری نیروهای متعهد ، توانمند و مجرب و متناسب سازی فضای فیزیكی این مدارس.

 (9و6و1برقراری الگوی جبران خدمات و تامین رفاه نیروی انسانی در خور منزلت فرهنگیان با توجه به لزوم تمام وقت شدن آنان )  41

 بهینه سازی نظام پرداخت ها ، مبتنی بر شایستگی ها و براساس رویكرد رقابتی .  4/41راهكار

 تحصیلی. فراهم آوردن تسهیالت وامتیازات مناسب برای جذب و نگهداشت نیروهای کارآمد در دوره ابتدایی و تقویت نگاه تخصصی زیربنایی به این دوره  1/41راهكار 

 رفع مشكالت مادی و معیشتی آنان. قانونی برای فزایش انگیزه معلمان و مربیان با ساماندهی مناسب خدمات و امكانات رفاهی وایجاد سازوکارهای   - 6/41راهكار

سه در          46 ستان و منطقه و مدر ستان ، مناطق و مدارس در تقویت فعالیت های تربیتی ا شوراهای آموزش و پرورش ا افزایش نقش 

 (9و1و1و9ملی )ت ها و برنامه های چارچوب سیاس

 اصالح قوانین و مقررات موجود در راستای تقویت نقش شوراهای آموزش و پرورش استان و مناطق و مدارس متناسب با مقتضایت تربیتی.  4/46راهكار

شورای دانش آموزان ( با تفویض برخی از اختیا       1/46راهكار شورای معلمان و  سه )مانند  شوراهای درون مدر سه به آنان وفراهم  افزایش کارآمدی  رات اداره و مدر

 آوردن زمینه مشارکت بیشتر ایشان در فرایند تعلیم وتربیت مدرسه.
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 ایران   ایجاد و متناسب سازی فضاهای تربیتی با ویژگی ها و نیازهای دانش آموزان و اقتضائات فرهنگ اسالمی   41

 (6و9و6یمی ، فرهنگی و جغرافیایی)و شرایط اقل

ط یطراحی و ساخت فضاهای تربیتی متناسب با اقتضائات برنامه درسی ، استانداردهای تربیتی ، تحومت جمعیتی ، اصول شهرسازی و معماری و شرا             4/41راهكار

ری نمازخانه در ایرانی و توجه ویژه به نقش محو اقلیمی با تاکید بر اسننتفاده از فناوری های نوین سنناخت و تجیزات آموزشننی و رعایت الگوی معماری اسننالمی  

 طراحی و معماری اسالمی.

سیتی دانش آموزان با تاکید بر فراهم آوردن الزامات نها          1/41راهكار شیو تربیتی با نیازهای ویژه و تفاوت های جن ضاهای فیزیكی ، آموز سازی ف سب  نه دیمتنا

 سازی فرهنگ ایمانی و عفاف و پوشش ورعایت احكام محرمیت در محیط.

شی در تمام مدارس به عنوان محیط تعلیم           ا  6/41راهكار ضای ورز سبز وف ضای  شگاه ، ف سب نمازخانه ، کتابخانه ، آزمای ساخت و تجهیز منا و هتمام به طراحی ، 

 تربیت.

اصالح محتوا ، ارتقای جایگاه ، افزایش کیفیت و کارآمدی علوم انسانس در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی مبتنی بر مبانی دینی  -49

 (1و4چارچوب نظام معیار اسالمی ) در

 تدوین منابع علوم انسانی مبتنی بر جهان بینی اسالمی و با هدف توأمان هدایت ، تعالی و مدیریت فرد و جامعه . -4/49راهكار

تجربی وفنی در دوره های آموزش رسمی  تدوین برنامه به منظور فرهنگ سازی در جهت تبیین و تقویت منزلت علوم انسانی و پرهیز از غلبه رویكرد  1/49راهكار

 و عمومی.

سازی برای تقویت و تعمیق فعالیت های علمی                6/49راهكار سانی و زمینه  شته های علوم ان صیل در ر ستعدادهای برتر و هدایت آنها به ادامه تح سایی ا شنا

 پژوهشی آنها در دوره های آموزش عالی.

ستعد ،   1/49راهكار شأن و      جذب و تربیت معلمان م ستمر معلمان در حین خدمت و ارتقاء  سانی ، دانش افزایی م آگاه و متعهد برای تدریس در درس های علوم ان

 منزلت فرهنگی و اجتماعی آنها.

 های علمیه. اصالح و بازتدوین متون و مواد آموزشی دروس علوم انسانی در سطوح مختلف براساس آموزه ها و معارف دینی و با مشارکت حوزه  9/49راهكار

 گسترش و تقویت مدارس و مجموعه های آموزشی تربیتی خاص علوم انسانی در سراسر کشور.  6/49راهكار

 

ستای            -46 صالح جامعه ، نیازها و عالیق دانش آموزان در را سب با م صت های تربیتی متنا شی و فر شی در ارائه خدمات آموز تنوع بخ

 (9و1و6شكوفایی استعدادهای آنها )

 ایجاد تنوع در فرصت های تربیتی در مراکز آموزشی و تربیتی برای پاسخ گویی به نیازهای دانش آموزان.  4/46ارراهك

سی و روش ها و برنامه های تربیت         1/46راهكار سران و دختران ( و یژگی های دوران بلوغ دانش آموزان در برنامه های در سیتی )پ ضائات هویت جن ی رعایت اقت

 ویت مشترک آنان.ضمن توجه به ه

 توجه کافی به شرایط روحی دانش آموزان در سنین بلوغ و ارائه مشاوره و آموزش های دینی و اخالقی متناسب با آنها.  6/46راهكار

 

 (9و4و1و6انه از فناوری های نوین)ارتقای کیفیت فرایند تعلیم و تربیت با تكیه بر استفاده هوشمند  49

سازوک          4/49راهكار شی و ایجاد  شكاف دیجیتالی بین مناطق آموز شبكه ملی اطالعات و ارتباطات ) اینترنت( در مدارس با اولویت پرکردن  ضریب نفوذ  سعه  ر اتو

 بهره برداری بهینه و هوشمندانه توسط مربیان و دانش آموزان در چارچوب نظام معیار اسالمی. مناسب برای 

ری محتوای الكترونیكی متناسننب با نیاز دانش آموزان و مدارس با مشننارکت بخش دولتی وغیر دولتی و الكترونیكی کردن محتوای  تولید و به کار گی  -1/49راهكار

 کتاب های درسی بر اساس برنامه درسی ملی ) با تاکید بر استفاده از ظرفیت چند رسانه ای ( تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور.

 آوری روش های تعلیم و تربیت با تاکید بر روش های فعال ، گروهی ، خالق با توجه به نقش الگویی معلمان. اصالح و به روز  6/49راهكار

گسننترش بهره برداری از ظرفیت آموزش های غیر حضننوری و مجازی در برنامه های آموزشننی و تربیتی ویژه معلمان ، دانش آموزان و خانواده های   1/49راهكار

 ور بر اساس نظام معیار اسالمی و با رعایت اصول تربیتی از طریق شبكه ملی اطالعات و ارتباطات .ایرانی در خارج از کش



   89-89سال تحصیلی                                                        تهران                          6دبیرستان دوره دوم فرزانگان        
  

23 

 

 (1و4و9تغییر و نوآوری در نظام تعلیم وتربیت رسمی عمومی با رویكرد تعالی بخش پویا و بالند ) -49

 

 مناسب سازی فرهنگ سازمانی براساس معیارهای اخالقی اسالمی با تاکید بر تقویت روحیه اخوت و تعاون ، خالقیت و آموزش مستمر.  4/49راهكار

گیری ادتامین تسهیالت و امكانات وایجاد ساز و کارهای کارا و اثر بخش در آموزش های ضمن خدمت معلمان و تقویت انگیزه و مهارت حرفه ای برای ی 1/49راهكار

 مداوم.

شبكه ملی              6/49راهكار ستفاده از فناوری های نوین و در قالب  سمی عمومی با ا ساختار نظام تعلیم وتربیت ر شی فعال و فراگیر در درون  شبكه پژوه ایجاد 

 اطالعات و ارتباطات. 

 استفاده بهینه از دانش و تجربه نخبگان و پیشكسوتان آموزش و پرورش. -1/49راهكار

ستای تربیت جامع و بالندگی معنوی و اخالقی و حمایت مادی و معنوی از مدیران ،     9/49راهكار ستقرار نظام خالقیت و نوآوری در آموزش و پرورش در را مربیان ا

 و دانش آموزان خالق و نوآور و کارآفرین.

 

 (1و1و9)استقرار نظام ارزش یابی و تضمین کیفیت در تعلیم و تربیت رسمی عمومی   48

 

 ایجاد سازوکارهای قانونی و ساختار مناسب برای سنجش و ارزش یابی عملكرد نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی.  4/48راهكار

شابی فرایند محور در ار         1/48راهكار صیلی و رویكرد ارز ستانداردهای ملی برای گذر از دوره های تح ساس ا شیابی نتیجه محور برا تقای طراحی و اجرای نظام ارز

 پایه های تحصیلی دوره ابتدایی و رویكرد تلفیقی )فرایند محور و نتیجه محور( در سایه پایه های تحصیلی.

سازی عملكرد و ارتقاء کیفیت و تقویت انگیزه های رقابت منطقی و         ایجاد نظام رتبه  6/48راهكار شفاف  سات آموزش و پرورش به منظور  س بندی مدارس و مو

 علمی بین آنان.

 ارتقاء جایگاه ایران در ارزیابی های کیفیت جهانی در چارچوب معیارهای اسالمی و معرفی الگوی تعلیم وتربیت اسالمی به جهان.  1/48راهكار

 

کمی و کیفی نظام تعلیم و تربیت رسننمی   تأمین، تخصننیص و تنوع بخشننی به منابع مالی ، مدیریت مصننارف متناسننب با نیازهای -41

 (6و9و6عمومی)

 

 مدیریت بهینه منابع و مصارف و شفاف سازی عملكرد مالی و نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی. -4/14راهكار

 ی برای افزایش سهم اعتبارات آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی به میزان مناسب.شفاف سازی و برنامه ریز -1/14راهكار

 اولویت بخشی به آموزش ابتدایی در تأمین و تخصیص منابع.  6/14راهكار

 تربیت. افزایش سهم هزینه های غیر پرسنلی در بودجه جاری آموزش و پرورش به میزان مناسب به منظور ارتقاء آموزش و  1/14راهكار

 طراحی سازوکارهای تنوع بخشی به منابع مالی دولتی و غیر دولتی از قبیل موقوفات و امور خیریه.  9/14راهكار

شگیر          6/14راهكار ساز و کارهای پی صرف و تعبیه  ستانداردهای م سازی بهره برداری از منابع مادی و فیزیكی و تبدیل به احسن کردن آنها و طراحی ا از  یبهینه 

 اسراف و تبذیر.

مدارس غیر دولتی و حمایت  تقویت مشارکت عمومی در آموزش و پرورش با حفظ کارکردهای سیاستگذاری و نظارتی نظام از طریق تسهیل تاسیس       9/14راهكار

 از فعالیت های آموزشی آنان.

 

 (1و4و9بازنگری و بازمهندسی ساختارها و رویه ها و روش ها)  -14

 اصالح و بازنگری ساختار دوره های آموزشی بر اساس مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی.  4/14راهكار

 سال آینده(. 94سامانه ی آمایش سرزمین و تحومت جمعیت )ناظر به استقرار نظام مكان یابی مدارس براساس   1/14راهكار

 طراحی و استقرار نظام جامع هدایت تحصیلی و استعدادیابی به منظور هدایت دانش آموزان به سوی.  -6/14راهكار



   89-89سال تحصیلی                                                        تهران                          6دبیرستان دوره دوم فرزانگان        
  

24 

 

 

سالمی و افزایش نقش معلمان       1/14راهكار شاوره تربیتی مبتنی بر مبانی ا ستقرار نظام راهنمائی و م صص برای ایفای    ا شاوران متخ در این زمینه و به کارگیری م

 ف تخصصی در تمام پایه های تحصیلیوظای

 رساماندهی ساعات کار مربیان برای حضور تمام وقت در مدارس شامل ساعات تدریس و ساعات اختصاص یافته به سایر فعالیت های تربیتی مرتبط د    9/14راهكار

 مدرسه با توجه به ضرورت جبران خدمت مناسب ایشان.

 عات و روزهای آموزشی در طول هفته.تحول در ساختار و مدیریت زمان آموزش در مدارس و تعیین و متناسب سازی سا  6/14راهكار

صیل دانش آموزان و        9/14راهكار شی و تربیتی به منظور اعمال مدیریت یكپارچه تربیتی در طول مدت تح شی به رویكرد مدیریت مجتمع های آموز اولویت بخ

 ایجاد فرصت بیشتر برای ارتقای فعالیت های آموزشی و تربیتی.

 در سازمان دهی معلمان در سه پایه اول ابتدایی.« 41« »دوری»از نظام  استقرار و استفاده  9/14راهكار

 حاکمیت برنامه محوری به جای کتاب محوری و تولید بسته آموزی در برنامه های درسی با رعایت اصل معلم محوری.  8/14راهكار

 ه شرایط اقلیمی و با تأکید بر بهینه سازی تعطیالت.باز طراحی و ساماندهی تقویم سال تحصیلی با رعایت انعطاف و توجه ب  44/14راهكار

 

 (1و1و9ارتقاء و بهبود مستمر کیفیت نظام کارشناسی ، مدیریت و راهبری آموزشی وتربیتی در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی ) -11

 

 عمومی.نهادینه کردن برنامه محوری در سطوح مختلف مدیریت نظام تعلیم وتربیت رسمی   4/11راهكار 

شی وتربیتی وتالش برای افزایش ثبات مدیریت درمجموعه نظام تعلیم        1/11راهكار  شت مدیران و راهبران آموز ساز وکارهای مزم برای تربیت و نگهدا  وایجاد

 تربیت رسمی عمومی.

 حرفه ای برای منابع انسانی. طراحی و اجرای الگوی بالندگی شغلی   6/11راهكار 

موزش و انجام مطالعات راهبردی آینده نگر در آموزش و پرورش و تدوین برنامه های آینده پژوهانه و اجرای آن با هماهنگی دستگاه های ذیربط در آ   1/11راهكار 

 پرورش.

 اصالح ساختار اجرایی و کاهش تعداد واحدهای اداری، متناسب با مدیریت کارآمد و اثر بخش.  9/11راهكار 

سانی و معیارهای علمی ، کارآمدی و باور به           گزینش   6/11راهكار  شگامی آنان در ارزش های الهی و ان سامری و پی سته  شای ساس  سطوح مختلف برا مدیران در 

 اهداف نظام تعلیم و تربیت رسمی.

 

 (9و  1و  9توسعه ی ظرفیت پژوهش و نوآوری ، نظریه پردازی و مستندسازی تجربیات تربیتی بومی ) -16

 

بیت راستفاده بهینه از ظرفیت های موجود برای گسترش فرهنگ تفكر و پژوهش در بین مدیران ، مربیان و تأمین پژوهشگر مورد نیاز نظام تعلیم وت     4/16راهكار 

 رسمی عمومی و حمایت از پژوهشگران فعال و مجرب.

 تدوین نظام جامع حمایت از پژوهشگران حوزه آموزش و پرورش و هدایت موضوعات و اهداف پژوهشی در راستای تحقق اهداف تعلیم و تربیت رسمی.  1/16راهكار 

شی در داخل و خارج        6/16راهكار  شار یافته های پژوه سازی و انت ستند شور و  حمایت های مادی ومعنوی از طرح های موف و نوآوری های تربیتی بومی ، م از ک

 ایجاد بانک اطالعاتی فعال و کارآمد.

 دیدحمایت های مادی و معنوی از کرسی های نظریه پردازی در علوم تربیتی و روش های تعلیم و تربیت و فراهم آوردن زمینه کاربست یافته های ج  1/16راهكار 

 نشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی.علمیه ، دا و نوآوری در مدارس و نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی با همكاری حوزه های
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 اولویت های ابالغی رئیس جمهور 

 اولويت های عمومي

اموال دولتي و معيار قرار   ارتقای سالمت نظام اداری، شفافيت مالي، بهبود دسترسي همگاني به اطالعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از -1

 .دادن قانون در همه امور

 .ها و انتصاباتساالری به عنوان تنها معيار انتاخاب همكاران و مديريت تعارم منافع در تصميم گيريها، واگذاریشايسته اعمال - 2

 .های مرتبط با حقوق عمومي¬در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ويژه در حوزه« منشور حقوق شهروندی»مالک قرار دادن   - 3

 .ر برنامه ريزی ها و سياستگذاريهاتوجه به حفاظت از محيط زيست د -4

 .اولويت واگذاری فعاليتها به مردم و فراهم آوردن زمينه مشارکت هرچه بيشتر بخش خصوصي -5

 .های انحصاریمند کردن حوزه¬توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتي در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده -۶

 .قرار دولت الكترونيک در حوزة تحت مديريتاعمال اولويت ويژه بر است -۷

 .کارگيری هرچه بيشترجوانان، زنان و شهرونداني از اقوام و مذاهب در سطوح مديريتي و کارشناسي در سطوح مختلف اداریبه -۸

 اولويت های تخصصي

 .آيندهتوجه بيشتر به مهارت آموزی دانش آموزان و توانمندسازی آنان برای ورود به بازار کار در -1

 .آموزان با توجه به آسيب های اجتماعي موجودهای اجتماعي و فرهنگي دانش توجه به ارتقای توانمندی  -2

 .آموزانبهبود برنامه های آموزشي برای افزايش توان خالقيت دانش  -3

 .آموزانتقويت مباني ارزش های ديني و اخالقي دانش  -4

 .رسه به ويژه در زمينه استفاده از فضای مجازیمراقبت از سالمت روحي و اخالقي مد  -5

 .سازی تدريجي ارائه مستقيم خدمات آموزشي توسط دولت با خريد خدمتحرکت به سمت جايگزين  -۶

 .وری بودجه های دولتي آموزش و پرورش ارتقای بهره  -۷

زباني، جنسيتي و مكاني و افزايش توان خالقيت، تفكر انتقادی و  آموزان اعم از تنوعبهبود برنامه های آموزشي در جهت پاسخ دهي به تنوع دانش  -۸

 .آموزانمهارت های نرم و کارآفريني دانش
 

  برنامه های آموزش و پرورش دردولت تدبیر و امید

 ارتقای کيفيت مديريت آموزشگاهي – 1

التعليم و بازمانده از تحصيل به ويژه در مناطق روستايي، عشايری و مديريت انسداد مبادی بي سوادی و جذب حداکثری کودکان و نوجوانان الزم  – 2

 محروم حاشيه شهرها و مناطق کمتر توسعه يافته

 تقويت فعاليت گروه های آموزشي در جهت ارتقای کيفيت فرآيند يادگيری در دوره های تحصيلي – 3

 مديريت يكپارچه آموزش و پرورش پيش دبستاني – 4

 ی علمي عملي و کارآفرينيتقويت مهارت ها – 5

 توسعه و تقويت آموزش های فني و حرفه ای و مهارت های اساسي زندگي و شهروندی – ۶

 توسعه و تعميق فعاليت های قرآن، عترت و نماز – ۷

 توسعه مشارکت دستگاه های دولتي و غيردولتي – ۸

 ه های تحصيليتدوين و استقرار نظام جامع مشاوره و راهنمای تحصيلي در همه دور – ۹

 ارتقای کيفيت درس تربيت بدني و اثربخشي آن در ارتقای سالمت روحي و رواني دانش آموزان – 1۱

 توسعه ورزش های همگاني با رويكرد مدرسه محوری -11

 تدوين و استقرار نظام سالمت جسمي و رواني دانش آموزان و پيشگيری از آسيب های اجتماعي – 12

 درفاهي معلمان منظام خاا پرداخت حقوق، درمان و سالمت، تسهيالت رفاهي، گردشگری، منزلت اجتماعيايجاد نظام جامع  – 13
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 تدوين دستورالعمل نظام جامع مالي و حسابداری تعهدی در آموزش و پرورش – 14

 مديريت بر منابع و مصارف با افزايش بهره وری و تنوع بخشي در تامين منابع مالي – 15

 منطقي سازی ساختار و تشكيالت تفصيلي واحدهای سازمانياصالح و  – 1۶

 ساماندهي امالک و مستغالت آموزشي، پرورشي و ورزشي و مستندسازی آن – 1۷

 مديريت تعامالت نظام مند آموزش و پرورش با مجلس شورای اسالمي و ساير نهادهای مرتبط – 1۸

 وزان با نيازهای ويژهتوسعه کمي و کيفي آموزش و پرورش کودکان و دانش آم – 1۹

 اداری يبازتعريف نقش نهاد خانواده در امر تعليم و تربيت و طراحي و استقرار سازمان غيردولتي انجمن اوليا و مربيان بر اساس مصوبه شورای عال – 2۱

 و رسانه های آموزشي مكتوب و غير مكتوبتدوين راهنمای برنامه درسي متناسب با اسناد تحول و مديريت توليد و اصالح بسته های آموزشي، مواد  – 21

 توسعه شبكه ملي آموزش و پرورش – 21

 مديريت توسعه مدارس غيردولتي بر مبنای قانون جديد مدارس – 22

 تقويت جايگاه و اثربخشي شوراهای آموزش و پرورش در پشتيباني از برنامه های آموزش و پرورش استاني و منطقه ای – 23

 مقاوم سازی، ايمن سازی و استانداردسازی فضاهای آموزشي و پرورشي و ورزشيمتناسب سازی،  – 24

 توسعه سوادآموزی با روش های متنوع و تحكيم و توسعه سواد در راستای ريشه کني بي سوادی در کشور – 25

 ت عامه در حل مسائل آنارتقای گفتمان ملي در امر آموزش و پرورش و توسعه ارتباطات درون و برون سازماني و جلب مشارک – 2۶

 توسعه و تقويت روابط عمومي و اطالع رساني با تاکيد بر روش های الكترونيک – 2۷

 کيفيت بخشي به آموزش و پرورش دانش آموزان ايراني مقيم خارج – 2۸

 توسعه و تقويت ديپلماسي آموزشي و تعامالت بين المللي و اتباع خارجي – 2۹

 سنجش صالحيت های حرفه ای معلمان و نظام آموزش حين خدمتتدوين و استقرار نظام  – 3۱

 تدوين و استقرار نظام ملي تربيت معلم و تحول در برنامه های درسي تربيت معلم با ابتناء بر سند تحول – 31

 استقرار نظام جامع برنامه ريزی و بهبود نظام آماری در آموزش و پرورش – 32

 توسعه دولت الكترونيک و يكپارچه سازی سامانه های مربوط توسعه و راهبری فضای مجازی و – 33

 تدوين و اجرای برنامه جامع مديريت تامين و ساماندهي منابع انساني – 34

 تامين امنيت رواني و حفظ کرامت نيروی انساني – 35

 و ارزشيابي سند تحول لفه های آموزش و پرورش و بر اساس برنامه های زير نظام پژوهشؤاستقرار نظام ارزشيابي م – 3۶

 بهره برداری از فناوری های نوين در حوزه سنجش و ارزشيابي و فرايند بر اجرای آزمون های تحليلي – 3۷

 شناسايي دانش آموزان دارای استعدادهای برتر با توسعه طرح شهاب – 3۸

 به ساحت های شش گانه تربيتکيفيت بخشي به آموزش و پرورش دانش آموزان دارای استعدادهای برتر با توجه  – 3۹

بهره گيری از ظرفيت های حوزه های علميه در امر پژوهش و تربيت ديني دانش آموزان از طريق تقويت ستاد همكاری های حوزه و آموزش و  – 4۱

 پرورش

 صيانت از حقوق مردم و افزايش سالمت اداری و توسعه نظام ارزيابي عملكرد – 41

 های آموزش و پرورش مدارس شاهد و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت کيفيت بخشي به فعاليت – 42

 توان افزايي و ارتقای نقش زنان در فرآيند تعليم و تربيت و توجه ويژه به تربيت دختران – 43

 بازمهندسي و کيفيت بخشي به فرايندهای گزينش نيروی انساني – 44

 مي و حرفه ای معلمي برای مشارکت در امور غيرحاکميتيايجاد و تقويت نهادها و سازمان ها و تشكل های عل – 45

 توسعه کمي و کيفي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه شهيد رجايي برای تامين حداکثری منابع انساني در آموزش و پرورش – 4۶
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  3322/آذر /52 منشور حقوق شهروندی 

 

 
 

تواند اين حق الهي را کس نميبر سرنوشت اجتماعي خويش حاکم ساخته است. هيچ حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را

موجب اصول از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاا قرار دهد. ملت ايران اين حق را از طريق اصول قانون اساسي اعمال کرده؛ و به

جمهور که در پيشگاه قرآن کريم و در برابر ملت ايران جمهور نهاده است. رئيسبر عهده رئيس ، مسئوليت اجرا و پاسداری از قانون اساسي را121و  113

شور من»بر پشتيباني از حق، گسترش عدالت و حمايت از آزادی و کرامت انساني افراد و حقوق ملت در قانون اساسي به خداوند سوگند يادکرده است، 

 .کندشي دولت برای رعايت و پيشبرد حقوق اساسي ملت ايران اعالم ميممثابه برنامه و خطرا به« حقوق شهروندی

قانون اساسي، تنظيم شده و  134، موضوع اصل « مشي دولت برنامه و خط»منظور تدوين اين منشور با هدف استيفا و ارتقای حقوق شهروندی و به

ها از اند و يا دولت برای شناسايي، ايجاد، تحقق و اجرای آنشدهن شناساييای از حقوق شهروندی است که يا در منابع نظام حقوقي ايراشامل مجموعه

ا معمول رطريق اصالح و توسعه نظام حقوقي و تدوين و پيگيری تصويب لوايح قانوني يا هرگونه تدبير يا اقدام قانوني الزم تالش جدی و فراگير خود 

نهاد و بخش های مردمهای صنفي، سازمانها، اتحاديهو نهادها و مشارکت مردم، تشكل خواهد داشت. برای دستيابي به اين هدف همكاری ساير قوا

 .خصوصي ضروری است

 مواد مختلف اين منشور بايد در هماهنگي و سازگاری با يكديگر و در چارچوب نظام حقوقي موجود تفسير و اجرا شود و نبايد موجب کاهش حقوق
 .شده است، گرددالمللي کشور شناساييکشورها که در قوانين و يا تعهدات بينشهروندان ايراني و حقوق اتباع ساير 

  منشور حقوق شهروندی سرفصل حقوقي 

 حق حيات، سالمت و کيفيت زندگي 

 حق کرامت و برابری انساني 

 حق آزادی و امنيت شهروندی 

 حق مشارکت در تعيين سرنوشت 

 حق اداره شايسته و حسن تدبير 

  بيانحق آزادی انديشه و 

 حق دسترسي به اطالعات 

 حق دسترسي به فضای مجازی 

 حق حريم خصوصي 

 حق تشكل، تجمع و راهپيمايي 

 حق تابعيت، اقامت و آزادی رفت وآمد 

 حق تشكيل و برخورداری از خانواده 

 حق برخورداری از دادخواهي عادالنه 

 حق اقتصاد شفاف و رقابتي 

 حق مسكن 

 حق مالكيت 

 حق اشتغال و کار شايسته 

 رفاه و تأمين اجتماعي حق 

 حق دسترسي و مشارکت فرهنگي 

 حق آموزش و پژوهش 
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شهروندان از حق آموزش برخوردارند. آموزش ابتدايي اجباری و رايگان است. دولت زمينه دسترسي به آموزش رايگان تا پايان دوره  -1۱4ماده 

دهد. دولت آموزش پايه را برای افراد طور رايگان گسترش ميضرورت کشور بهسازد و وسايل تحصيالت عالي را تا سرحد نياز و متوسطه را فراهم مي

 .آوردفاقد آموزش ابتدايي فراهم مي

های علمي مندی از مزايای آموزشي و پژوهشي ازجمله ارتقا را دارند. اعطای تسهيالت و حمايتهمه استادان و دانشجويان حق بهره -1۱5ماده 

ها های جناحي و حزبي و مانند اينهای علمي، شايستگي، فارغ از گرايشيه و غيره صرفاً بايد بر اساس توانمندیازجمله فرصت مطالعاتي، بورس

 .باشد

ها را جوامع علمي، حوزوی و دانشگاهي از آزادی و استقالل علمي برخوردارند، استادان، طالب و دانشجويان در اظهارنظر آزادند و آن -1۱۶ماده 

های علمي مورد تعرم و موأخذه قرار داد يا از تدريس و تحصيل محروم کرد. اساتيد و دانشجويان داشتن يا ابراز عقيده در محيطصرف توان بهنمي

 .ها اقدام کنندهای صنفي، سياسي، اجتماعي، علمي و غيره و فعاليت در آنحق دارند نسبت به تأسيس تشكل

ن و دانشجويان باشد. مسئوالن دانشگاه بايد برای تضمين امنيت دانشجويان اهتمام جدی ورزند. دانشگاه بايد مكاني امن برای استادا -1۱۷ماده 

طرف و با رسيدگي به تخلفات انضباطي دانشجويان بايد با رعايت حق دادخواهي، اصول دادرسي منصفانه و دسترسي به مراجع صالح مستقل و بي

 .و بدون تأخير، مطابق با مقررات انجام شودرعايت حق دفاع و تجديدنظرخواهي، در حداقل زمان 

های ذهني و جسمي وپرورشي برخوردار باشند که منجر به شكوفايي شخصيت، استعدادها و توانائيآموزان است که از آموزشحق دانش -1۱۸ماده 

شتن زندگي اخالقي و مسئوالنه توأم با تفاهم، ها را برای داهای ديني و ملي شود و آنو احترام به والدين و حقوق ديگران، هويت فرهنگي، ارزش

 .زيست و ميراث فرهنگي آماده کندمسالمت، مدارا و مروت، انصاف، نظم و انضباط، برابری و دوستي بين مردم و احترام به محيط

شان بايد شنيده بوط به زندگيحق دانش آموزان است که شخصيت و کرامت آنان مورد احترام قرار گيرد. نظرات کودکان در مسائل مر -1۱۹ماده 
 .شود و مورد توجه قرار گيرد

گيری تنفرهای قومي، مذهبي و سياسي در ذهن کودکان شود يا خشونت نسبت به يک نژاد يا مذهب کس حق ندارد موجب شكلهيچ -11۱ماده 

 .های جمعي در ذهن کودکان ايجاد کندخاا را از طريق آموزش يا تربيت يا رسانه

تناسب توانايي از فرصت و امكان تحصيل و کسب مهارت برخوردار باشند و معلوليت نبايد موجب محروميت از حق خواهان بايد بهتوان -111ماده 
 .های شغلي شودتحصيل دانش و مهارت

 زيست سالم و توسعه پايدارحق محيط 

ای همگاني است. وظيفه -ت اجتماعي رو به رشدی داشته باشند های بعد بايد در آن حياکه نسل امروز و نسل-زيست حفاظت از محيط -112ماده 

جبران آن همراه باشد، ممنوع است. حفاظت، بهسازی و زيست يا تخريب غيرقابلکه با آلودگي محيطهای اقتصادی و غير آنرو فعاليتاز اين 

های ها، تصميمات و اقدامت اين حق را در برنامهزيست حق شهروندان است و دولزيست و گسترش فرهنگ حمايت از محيطزيباسازی محيط

 .کندزيست مقابله ميدهد و با آلودگي و تخريب محيطای، اقتصادی، اجتماعي، فرهنگي، دفاعي و امنيتي مدنظر قرار ميتوسعه

های ناشي از امواج و ا، آب و آلودگيزيست سالم، پاک و عاری از انواع آلودگي، ازجمله آلودگي هومندی از محيطهر شهروند حق بهره -113ماده 

 ويژه درمحيطي بههای زيستهای اجرايي برای کاهش آاليندهزيست را دارد. دستگاههای محيطتشعشعات مضر و آگاهي از ميزان و تبعات آالينده

 .کنندشهرهای بزرگ تدابير الزم را اتخاذ مي

ايد ای و مانند آن بها و صنايع استخراجي، پتروشيمي يا هستهصنعتي مانند احداث سدها و راهمنظور توسعه زيربنايي و هرگونه اقدام به -114ماده 

 .محيطي خواهد بودای منوط به رعايت دقيق مالحظات زيستهای توسعهمحيطي انجام شود. اجرای طرحپس از ارزيابي تأثيرات زيست

های اقتصادی، تبادل اطالعات، انتقال دانش فني و مبادله فرهنگي برای تحقق كاریالمللي مؤثر از طريق همدولت با ايفای نقش بين -115ماده 

ها های نو در کليه زمينهآوریالمللي اقدام خواهد نمود. حق شهروندان است که از مزايا و منافع فنجانبه و متوازن و رفع موانع بينتوسعه پايدار همه

 .مند شوندقتصادی و تجاری بهرهاز جمله بهداشتي، پزشكي، دارويي، غذايي، ا

 حق صلح، امنيت و اقتدار ملي 
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 شورای عالی 425الی  422اسالمی ایران مصوب جلسات  برنامه درسی ملی جمهوری

 «  سي ملي سند تحول بنيادين و به منزله نقشه جامع يادگيری،    به عنوان « برنامه در صلي  ترده و گس زمينه ايجاد تحول همه جانبه ،يكي از زير نظام های ا

 مي آورد. عميق درمفاهيم و محتوای آموزشي را فراهم 

سي ملي   شور را به منظور تحقق         برنامه در سي و چارچوب نظام برنامه ريزی ک شه کالن برنامه در ست که نق اهداف آموزش و پرورش نظام جمهوری  سندی ا

  اسالمي ايران تعيين و تبيين مي نمايد .

 

 

  .برنامه درسی ملی مشتمل بر موارد ذیل می باشد 

 مباني فلسفي و علمي برنامه درسي ملي  -1

 چشم انداز  -2

سي و تربيتي م دين محوری، تقويت هويت ملي ،    -3 صول ناظر بربرنامه های در ش يايه  ، اعتبار نق،“ مربي”اعتبار نقش يادگيرنده، اعتبار نقش مرجعيت معلم ا

 ای خانواده ، جامعيت ، توجه به تفاوت ها ، تعادل، يادگيری مادام العمر، جلب مشارکت و تعامل، يک پارچگي و فراگيرید 

 يادگيری، ارزش يابي ، محيط يادگيری،مدير مدرسه د-محتوا،ياددهيدانش آموز، معلمممربيد ،و جهت گيری کلي م رويكرد -4

 الگوی هدف گذاری  -5

 هدف کلي برنامه درسي و تربيتي  -۶

 ايمان،علم،عمل،اخالقد. شايستگي های پايه م تعقل،۷

قرآن و عربي، زبان و ادبيات فارسااي، فرهنگ و هنر، سااالمت و تربيت بدني، کار و فن آوری،   حوزه  : حكمت و معارف ، 11حوزه های تربيت و يادگيری م . ۸

 علوم انساني و مطالعات اجتماعي، رياضيات، علوم تجربي، زبان های خارجي ، آداب و مهارت های زندگي و بنيان خانواده د

 يادگيری –. اصول حاکم بر انتخاب راهبردهای ياددهي ۹

 بر ارزش يابي پيشرفت تحصيلي و تربيتي. اصول حاکم 1۱

 . فرآيند توليد و اجرای برنامه های درسي و تربيتي 11

 . سياست های توليد مواد و رسانه های يادگيری 12

 .ساختار زمان آموزش 13

 ساختار نظام آموزش  1-13

 زمان تعليم و تربيت 2-13

 . سياست ها و الزامات اجرايي14        
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 دانش های ضروری   -تعاریف  

ران رش شهر تهبه منظور ايجاد فهم و برداشت مشترک و يكسان مخاطبان از محتوای مطالب برخي از واژگان به کاررفته درتدوين برنامه ساالنه آموزش و پرو

 به شرح ذيل تعريف و تبيين مي گردد: 

 (VISION) انداز چشم

 . اساااات آن بااه دنياارساااي چااگااونااگاا  و ،آرمااان تيااهااو انااگااريااباا و باااشااااد ي ماا سااااازمااان ی ريااگاا جااهاات هياااعااالماا ، انااداز چشاااام

شم  سب ی برا تيريمدی آرزوها انداز چ ص  را کار و ک صو  کرده، فيتو صد  ازی ريت س  را سازمان  ندهيآ مق سب ي چگونگ منطق و کرده ميتر   یبرا مطلب نيا بودن منا

 : ديگوي م پاسخ ريزي اساس سؤال سه به هياعالم نيا دهد.يم شرح را شرکت

 دتيمامورم م؟يهست مشغولی کار چه به ما    .1

 دآرمانم م؟يبشو چه ميخواهي م ما   .2

 دارزش هام؟  ميباشي م متصفيي ها ارزش چه به ما   .3

 

 چشم انداز در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش 

را  14۱4درافق  چشم انداز نظام آموزشي اعالميه ی جهت گيری نظام آموزشي و بيانگر هويت و آرمان آن است که تصويری از مقاصد آينده ی نظام آموزشي کشور          

ستي           سناد باالد ساس ا شم انداز برا سيم مي کند. اين چ شم           » تر سند چ ست های کلي نظام ،  سيا سي ،  سا سف     قانون ا ساله و فل ست   تعليم و تربيته یاندازبي

 ترسيم مي شود.  14۱4درافق اسالمي ايران ،درجمهوری

 

  (Mission) رسالت یا ماموریت

 سؤال چهار به سازمان تيمامور فيتعری برا.  دهدي م نشان دارد اشتغالی کار چه به که جهت نيا از را سازمان گاهيجا و است سازمانی وجود علت انگريب تيمامور

 : شودي م داده پاسخ ريز

 ؟ی زيچ چه -1

 ؟يکسان چهی برا-2

 ؟ چگونه-3

 چرا؟-4

 که هچ آن مورد در روشني تصوير به آن مطالعه با سازمان از خارج خواننده يک که طوری به نمايد، توصيف روشني و واضح شكل به را سازمان بايد ماموريت بيانيه

 .باشد داشته همخواني ماموريت اين با بايد سازمان در شده تعريف فعاليت يا برنامه هر عالوه به. يابد دست سازدمي متمايز مشابه هایسازمان ساير از را سازمان

 ماموريت بيانيه عناصر

 از مناسب هگزين ،انتخاب فناوری،د باشد مشتری دنبال به کجا در بايد سازمان که آن تعيينم جغرافيايي بازار تعيين، خدمات/محصوالت،د هدف بازار تعيينم مشتريان

 سازمان محوری های،شايستگي کارمندان،د جامعه برای سازمان هاینوآوریم عمومي تصوير،د هاباور و اخالق ها،ارزش شاملم سازمان فلسفه، سودآوری/رشد/بقا ميان

  ددهدمي انجام خوب خاا طور به را مواردی چه سازمان که آن تعيينم
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   استراتژی

ستراتژی به    - ست ، يک     ا ست پايدار  با مفهوم عام ا سيا شم  کي در کهی فكر چارچوب معني نوعي  يي آرا صف  با و الگو و طرح کي چارچوب در ن،يمع انداز چ

  .کنديمی راهبر و بيترک ژهيو تيموقع کي به دنيرس جهت در و وستهيپ بهم کل کي قالب در راي اتيعمل رهيزنج و ها استيس اهداف، مشخص

حرفه ای کارکنان و يا  علمي،به طور مثال توسعه ظرفيت ها و توانمندی های تربيتي، سياست ها و راهبردهای اجرايي جهت تحقق اهداف و مأموريت های مدرسه م    -

 رسه قرارگيرد.د يادگيری مي تواند از جمله استراتژی های منتخب مد -بهره گيری  حدّ اکثری از روش های خالق و تعالي بخش درفرآيند ياددهي

 

 یمشخط

 سازمان، افراد از کي هر اتيعمل و اقدامات ف،يوظا انجام ها،یريگميتصم دري کل قواعد و مقررات ضوابط، سلسله شامل مشروح و جامع يعمومی راهنما کي از عبارت 

 ار سازمان کي در کار انجامي عموم قواعد خالصه بطور. استيي نها اهداف اي هدف به دنيرسی برا محدود کاماليي قلمرو در سرپرستان و رانيمد و نيمسئول ژهيبو

 .نامنديمي مش خط
 

  هیرو

ي زمان يتوال و تاخر و تقدم حسب بر الزمی هاتيفعال هيکل مشروح و قيدق بيترت واقع در و است هايمشخط و هااستيسی اجرای برا منظمي روش و بيترتي معن به 

 .باشديم نيمع هدف کي بهي ابيدستی برا

  روش

. رديگيم صورت مافوق نيمسئول درخواست به که استي خاصی هااقدام و هاتيفعال شامل دستور. است هيرو کي طول در تيفعال هر انجام نحوه اتيجزئ ازي حاک

 .نمود دنبال توانيم بيترت نيبد را دستورها و هاروش ها،هيرو ها،يمشخط ها،یاستراتژ اهداف، مراتب سلسله
 

 (:Tacticsها ) تعریف تاکتیک

  شوند.ها قرار دارند که در مقاطع خاا در مرحله  اجرای استراتژی ها به کار گرفته ميتر از سياستها در يک سطح پائينتاکتيک
 

 (:Technique)تعریف تكنیک

  های به کار گيری ابزارها هستند. روش
 

 (VALUES)ها ارزش

 نعنوا به و بوده هاسازمانی راهنما و اصول گريد عبارت به و است سازمان رشد و بقا شرط کهی زيچي عن. يباشنديمي سازمان فرهنگی ربناهايزي سازمانی هاارزش

ی بقا و دارديم نگه داريپا را سازمان آنچه که باورند نيا بر نيمحقق ازی اريبس. رنديگيم قرار توجه مورد سازمان در رفتار و هایريگميتصم جهتيي رهنمودها

 ارتندعب که شود تيرعا ديباي ويژگ پنج ارزش، هيانيب کي نيتدو دری. اقتصاد رشد وی سودآور صرفاً نه است، سازماني اصولی هاارزش کند،يم نيتضم را سازمان

 :از

 د.باشد كساني همهی برام باشد تيرو قابل و شفاف .1

 د.باشد سازمان در ارزش به اعتقاد دهندهنشان سازمان مجموعه رفتارم باشد تيرو قابل سازمان در .2

 .باشد سازمان در افراد رشدی مبنا .3

 .باشد راستاهم و مرتبطي سازمان اهداف با .4

 .باشند افزاهم و سوهم ديبا هاارزش .5
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 (planبرنامه)

 برنامه تعیین چارچوب و مسیر برای دستیابی به هدف از پیش معین شده است.  -

 .تعيين چارچوب و مسير برای دستيابي به هدف از پيش معين شده  -
 ج مورد انتظار نتاينمايه ی مجموعه ای هدفمند از تصميمات ، اقدامات و مراحل منظم و زمانمند ، باتعيين مستندات ، مسئوليت ها ، منابع و نحوه ی ارزيابي  -

سند و مجموعه ای   - صميمات از  هدفمندبرنامه ،  ستندات  ، با تعيين زمان مند و مراحل منظم و  اقدمات،  ت سئوليت ها  ، م نحوه ی ارزيابي نتايج و  منابع، م

 مي باشد. مورد انتظار 

 «. برنامه حاصل فرآيند برنامه ريزی است» 

 

 برنامه تعالی مدیریت مدرسه 

سعي دارد با تكيه بر سند تحول بنيادين و نگاهي تعالي بخش، مدرسه محور، مشارکت جو و کيفيت مدار ضمن تمرکز بر فرآيندهای برنامه تعالي مديريت مدرسه ،

وني خود، با اتخاذ رويكرد برنامه مديريتي شرايطي را فراهم آورد تا کليه ی عوامل مؤثر در مديريت مدرسه ضمن شناسايي ظرفيت ها و توانايي های داخلي و پيرام

قشه راه يا ه ننسبت به تعيين اهداف و طراحي برنامه ی عملياتي مدرسه اقدام کند و بانگاهي تيزبين و نقاد به صورت مستمر عملكرد مدرسه خود را نسبت بمحوری ،

راه های بهبود تالف فرصت ، با تشخيص خطاهاو شكاف های عملكردی ،برنامه ی عملياتي و هدف های قصد شده بسنجد. همچنين به منظور جلوگيری از هرگونه ا

ن افزايش بهره وری را ممكراشناسايي کندو با برنامه ريزی مناسب به اجرای راهكارهای بهبود اقدام نمايد تا از اين طريق کيفيت مديريت مدرسه را ارتقا بخشيده و 

 سازد. 

 

 

 (Planning) برنامه ریزی 

که با تعيين هدف شروع است به طور کلي برنامه ريزی نقشه رسيدن به هدف از قبل تعيين شده است. برنامه ريزی مجموعه ای از فعاليت های منظم  -

 .ها و ابزار متناسب با هدف ادامه يافته و با اجرا و در نهايت با ارزشيابي به پايان مي رسد شده و با انتخاب روش

اهداف نظام را برای زمان مورد نظر تعيين و نحوه ی رسيدن به هدف های مديريت يک نظام ،ه که به موجب آن ،فرآيندی است هوشمندان -

 پيش بيني شده را مشخص مي کند.

 «   !است تعيين هدف اولين و مهمترين عامل در برنامه ريزی 

منظم که با تعيين هدف شروع شده     فرآيندی است هوشمندانه و   نقشه رسيدن به هدف از قبل تعيين شده است. برنامه ريزی     برنامه ريزی  -

 .ارزشيابي به پايان مي رسد  باو در نهايتبا اجرا ها و ابزارمتناسب با هدف ادامه يافته و و با انتخاب روش

زمان مورد نظر را برای  ياهدافمدير ،  که به موجب آن ، وظايف اصاالي مديران ، فرايندی اساات هوشاامندانه به عنوان يكي از  برنامه ريزی -

شخص مي کند.      شده را م سيدن به هدف های پيش بيني  ساني ،    برای تحقق اين مهم نياز به  تعيين و نحوه ی ر ضوابط، مقررات ، منابع ان

 و ... با مشارکت طلبيدن از همه ظرفيت های کارشناسي و مديريتي درقالب برنامه مي باشد.  آيين نامه های اجرايي ، 
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 اهداف برنامه ریزی

 نهادينه سازی فرهنگ برنامه ريزی به منظور تعالي و ارتقای کيفيت م فرهنگ سازید   -1

 هماهنگي و همسويي برنامه ها با اهدف و سياست های اسناد باالدستي مانند:ايجاد  -2

 توسط مقام معظم رهبری  های کلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورشسياست 

 شورای عالي انقالب فرهنگي ۹۱/۷/5جلسه ی مورخ  ۶۹۷يادين مصوب سند تحول بن 

   سند برنامه درسي ملي 

  ساله  2۱سند چشم انداز 

 د13۹5-13۹۹سياست های کلي برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمي ايران م 

  سياست ها و برنامه های ابالغي وزارت متبوع ، اداره کل و دوره های تحصيلي 

تعامل و ارتباط متقابل و  نظام مند بين فعاليت های برنامه ريزی در سطوح  و  هماهنگي، همسويي فرآيند تدوين برنامه ها و ايجاد هدايت و راهبری  -3

 گوناگون از ستاد تا مدرسه 

 تجميع آرا و افكار و قابليت های موجود درعرصه برنامه ريزی و بهره گيری از دانش و تجربيات مديران  -4

 ت در زمينه های اجرای برنامه ها توسط عوامل مرتبط و تأثيرگذارتوسعه مشارک -5

سترسازی برای    -۶ تصميم گيری و برنامه ريزی درچارچوب  تفويض اختيار به سطوح عمليات و اجرايي به ويژه مدارس و برخوردار نمودن آنها از قدرت ب

 سياست های منطقه ای و محلي

 فعاليت های برنامه ريزی     ادبيات و گفتمان مشترک در تعيين شاخص ها و اولويت ها و ديگر قريب مواضع ،  نگرش ها ،  ايجاد وحدت رويه ،ت -۷

 (  PlanningEducationalبرنامه ریزی آموزشی ) 

شي ، به منظو    - شي کاربرد روش های تحليلي درمورد هريک از اجزای نظام آموز ست. م   برنامه ريزی آموز شي کارآمد ا سن  ر ايجاد يک نظام آموز مح

 د13۸1پور

 (  Development Planبرنامه توسعه ) 

ست   - ضعيت  کهسندی ا شرايط و و شده ومحدوديت ها ،  درآن ، ست ها و       مطلوب ،درچارچوب منابع ، پيش بيني  سيا شود و راهبردها ،  سيم  مي  تر

 .  خط مشي های مناسب برای تحقق آن درنظر گرفته مي شود

 ((Rolling  Programبرنامه غلتان ) 

 پيش بيني شده است. امكان بازنگری و اصالح آن در فواصل معين ،ويژگي و خاصيتي از برنامه است که به موجب آن ، درحين اجرای برنامه ، -

 ( Action plan)برنامه ریزی عملیاتی

ست ی نديفرا. نمايدمي مشخص  را سازمان  پايين سطوح  در موردنياز خاا فرآيندهای و هارويه“0 عملياتي ريزیبرنامه”   نآ لهيوس  به که ا

ست  جهت الزم اقدامات و ت هايفعاليي اجرا رانيمد س  راي سازمان  اهداف بهي ابيد   هبرنام ريسا  ازي اتيعملی زير برنامه         چارچوب.کنندي م ميتر

 . باشدي م تر کوتاه های زير

ستراتژيک  اهداف تأمين برای الزم هایفعّاليّت توالي و مراحل تعيين و بينيپيش سايل  طريق از ا  نیروی ،هزینه ،زمان تفكيکبه ،دهاتاکتيکم و

 . الزم انسانی

سش   برنامه انجام اقدامات که به طور شكار وجامع به پر سي ؟ درکجا ؟ چرا ؟ چگونه ؟ چه؟  کاریهايي ازقبيل چه آ سخ مي    زماني ؟ چه ک پا

 موردنظر قرار مي گيرد.   ، ها درباره وظايف وشيوه های تحقق هريک از هدفها  الگويد.  اين سؤ
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 عملیاتی های برنامه انواع

 استثنايي،  اهداف به مربوطد:  Use or Interventional-Singleم   ایمداخله يا مصرف باريک،   روزمره و تكراری اهداف به مربوطد: Standingم جاری

 (Projects) هاطرح مانند ،غيرتكراری

 عملياتي ريزی برنامه مراحل

 موجود وضعيّت تحليل و تجزيه .1

 برنامه اهداف تعيين .2

 برنامه اهداف بهد هااستراتژیم نيل طرق تعيين .3

 استراتژی هر برای الزم هایفعّاليّت تعيين .4

 

 برنامه سامنه 

ساالنه   - ست  سندی برنامه ی  شيابي که به عنوان مرجعي برای انجام کارها و ا شده ،دريک  ف ارز ساله  عاليت های انجام  ستفاده قرار مي  دوره ی يک  از مهر تا مهر مورد ا

 چرايي و چگونگي اجرای برنامه است. گيرد . منظور از برنامه ی ساالنه ی کيفي مجموعه مدوني از چيستي ،

 

 برنامه سامنه در سند بامدستی : -

 مندرج درآيين نامه ی ارکان و شوراهای مدرسه  –از فصل دوم   5درماده 

برنامه اوليا دانش آموزان و مشارکت کارکنان مدرسه ، اشاره شده مدير مدرسه موظف است با  شورای عالي آموزش و پرورش ۶25اجرايي مدارس مصوب جلسه ی 

 برساند. تصويب شورای مدرسه ساالنه خود را درابعادمختلف بارعايت ضوابط آموزش و پرورش تنظيم و به 

ارائه  پيشنهادی، برنامه ی ساالنه ی اعضای شورای مدرسه  ازشرح وظايف شورای مدرسه ، 3بند  - 1۱فصل دوم از ارکان و شوراهای مدرسه ماده سپس براساس  

 مي نمايد.  بررسي و تأييدرادرچارچوب مقررات و ضوابط  مديرشده  ازسوی 

 بیت :برنامه درسی در مبانی نظری تحول بنیادین تعلیم و تر

 گسترده وبرنامه درسي به مجموعه فرصت های تربيتي نظام مند و طرح ريزی شده از سطح ملي، منطقه ای  ومحلي تا مدرسه و کالس درس با طيف مخاطبان       

ي موقعيت براساس نظام معيار اسالم فراگير تا بسيارمحدود و نتايج مترتب بر آن ها اطالق مي شود، که متربيان برای کسب شايستگي های الزم جهت درک و اصالح

د. را به دست آورن در معرم آن ها قرار مي گيرند تا با تكوين و تعالي پيوسته هويت خويش مرتبه قابل قبولي از آمادگي برای تحقق حيات طيبه درهمه ی ابعاد

سو و دريک بافت منسجم و يک پارچه هم« عوامل مؤثر برکيفيت  »با توجه به اجرا و ارزشيابي است که زيرنظام برنامه درسي شامل ابعاد چهارگانه طراحي ، تدوين ، 

 هم آهنگ با غايت و اهداف نظام تربيت رسمي و عمومي سامان دهي مي شود. 

 برنامه درسی ملی :

 "2۸/۶/13۹1 الي ۹/12/13۹۱ پرورش و آموزش عالي شورای ۸۷2 الي ۸5۷جلسات  مصوب"  ايران اسالمي جمهوری ملي درسي برنامه -

به عنوان يكي از زير نظام های شش گانه سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و به منزله ی نقشه جامع يادگيری ، زمينه ايجاد تحول همه « برنامه درسي ملي » 

 جانبه ،گسترده و عميق درمفاهيم و محتوای آموزشي را فراهم مي آورد. 

درصدد است تا : امكان کسب شايستگي های الزم جهت درک و اصالح موقعيت براساس نظام  ت های تربيتي متنوع و  جامع ،اين برنامه تحول آفرين با تدارک فرص

 اری رساند. معيار اسالمي توسط دانش آموزان را ميسور سازد و آنان را برای تكوين و تعالي پيوسته هويت خويش تا دستيابي به مراتبي از حيات طيبه ي

 درسی ملی : رسالت برنامه

سب برای طراحي    سازوکارهای منا شيابي و  اجرا ، تدوين ، فراهم آوردن  شد ،     ارز سطوح ملي تا محلي مي با سي در سفه تعليم وتربيت   از برنامه های در تا مبتني بر فل

رگيرد و محيطي با نشاط و مدرسه دوست داشتني را به تصوير      مند و ساختار يافته دراختيار کودکان و نوجوانان قرا مفاهيم آموزشي و تربيتي به صورت نظام   اسالمي ، 

 بكشاند. 
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 ویژگی های برنامه درسی ملی 

 مبتني بر مباني و ارز ش ها و معارف اسالم ناب محمدی ماد؛ 1

 برخوردار از يافته های معتبر علمي و پژوهشي با تأکيد بر بومي سازی آن ها؛ 2

 علمي فرهنگ و تمدن اسالمي  ايراني؛ بهره مند از دستاوردها و يافته های 3

 ؛ منسجم، متعادل، کارآمد، نشاط آفرين، پويا، انعطاف پذير و مشارکت پذير در توليد و اجرا 4

 ؛ ناظر به ويژگي ها، نيازها و فطرت الهي دانش آموزان و نيازهای اساسي جامعه  5

 بزارها و شيوه های علمي و اثربخش؛های موفق ملّي و جهاني با استفاده از ابهره مند از تجربه  ۶

 برخوردار از رويكردی نوآورانه، آينده پژوهانه، واقع بينانه، متناسب با فطرت الهي انسان ؛ ۷

 جامعه عدل مهدوی معجدتأکيد کننده بر نقش مدرسه به عنوان جلوه ای از تحقق مراتبي از حيات طيبه و زمينه ساز  ۸

 های درسي و تربيتي. کانون اصلي تحقق اهداف برنامه ۹

 

 رویكرد و جهت گیری کلی برنامه درسی ملی 

 است.« فطرت گرايي توحيدی  »رويكرد برنامه های درسي و تربيتي  -

 بهزمينه سازی الزم جهت شكوفايي فطرت الهي دانش آموزان از طريق درک و اصالح مداوم موقعيت آنان به منظور دستيابي به مراتبي از حيات طي -

 

 ر بر برنامه درسی اصول ناظ

، جامعيت،توجه به  ، اعتبار نقش مرجعيت معلم ممربيد ، اعتبار نقش پايه ای خانواده ، اعتبار نقش يادگيرنده اصل حاکم دين محوری ، تقويت هويت ملي -

  ، تعادل ، يادگيری مادام العمر، جلب مشارکت و تعامل، يک پارچگي و فراگيری تفاوت ها

 

 زیر نظام برنامه درسی ملی مندرج در مبانی نظری تحول بنیادین  -

 د3۷3درسي : مصفحه  عناصر  سه گانه برنامه

 ”وضعيتي تک“ ياuni- form صورت به .دارد کاربرد متربيان ”مشترک هويت “ پرورش برای که است  درسي برنامه از : بخشي (core) الزامي يا تجويزی  .1

 و شناختي عمدتاً و اساسي های شايستگي مدرقالب  عام صورت به حرفه برای سازی آماده پايه، های شايستگي يا ها قابليت به ناظر .شود مي تعريف

 باشد.  core فقرات  از يكي تواند مي ....افتد مي اتفاق بخش اين در ) مهارتي نه و نگرشي

 ”اختصاصي هويت “ متربيان پرورش ”مشترک هويت" پرورش به کمک به عالوه که درسي برنامه از بخشي  (core/elective)  :تجويزی نيمه يا انتخابي .2

 آينده برای تحصيلي و شغلي نظر از متربيان که های گوناگوني وضعيت با متناسب يعني(وضعيتي چند صورت به .مي دهد قرار توجه کانون در نيز را آنان

 .باشد داشته وجود انواع و ميان اشكال از انتخاب امكان تا شوند مي طراحي و متصورنددتعريف خود

 مكاني زماني، خاا های موقعيت تاثير تحت کامال که درسي برنامه در يادگيری های فعاليت يا ها حوزه از برخي (elective ): تجويزی  غير يا اختياری .3

 .نامحدود های وضعيت يا تنوع حداکثری دامنه .دارد کاربرد ”اختصاصي )های( هويت “ پرورش برای اختصاصا انساني و

 

 تقویم اجرایی 

 .تقويم اجرايي مدرسه در برگيرنده کليه برنامه های اجرايي مدرسه در طي يک سال تحصيلي مي باشد -

 .هر مدرسه بايد کليه کارها و برنامه های اجرايي مطابق تاريخ درج شود  -

يک مدرسه به طور خاا شود و هم فعاليت ها و مراسمي که بطور يكسان اجرا ميهای منظمي است که در همه مدارس همسان اين تقويم هم شامل فعاليت  -

که همه ...  ها، انتخابات انجمن اوليا و مربيان و مراسم روزدانش آموز ومسابقات ، مناسبتمراسم بازگشايي ، آزمون ورودی ، :  مانند.  برای خود در نظر  مي گيرد

 . در تاريخ های خاصي انجام مي شود

موجود باشد اما به جهت جلوگيری از شلوغ شدن  ارشدبرای استفاده مديران "شامل برنامه کليه قسمت های مدرسه"ر هر مدرسه بايد يک تقويم اجرايي جامع د -

 .  مدرسه استخراج و استفاده نمايدتقويم، هر واحد مي تواند برنامه های مرتبط به خود را از تقويم اصلي
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 ( objectivesهدف ها)

شود و عمليات اجرايي برنامه درجهت نيل به آنها صورت مي گيرد.        دربرنامه ريزی توسعه ، مجموعه ای از مقاصد و انتظاراتي که درجريان برنامه ريزی پيش بيني مي 

صادی ،    اهداف عبارتند از : سته ها و انتظارات جامعه اعم از فرهنگي ، اجتماعي و يا اقت ستيابي به آنها       که منبعث از نظام غايت خوا ست و برنامه ها برای د شي حاکم ا ارز

 تدوين   مي شوند. 

 

 به عبارت ديگر بيان درجه ای ازنتايج که انتظار مي رود، در مدت زمان مشخص، حاصل شود. هدف ها بايد در برگيرنده مشخصات زير باشند:

 چه نتايجي بايد بدست آيد؟ -

 چه کسي بايد نتايج را متظاهرکند؟ -

 رايطي هدف ها تحقق مي يابند؟تحت چه ش -

 چه مالکي برای اندازه گيری موفق بودن يا موفق نبودن به کار خواهد رفت؟ -

 برای سه سطح برنامه ريزی استراتژيکمفراسوی کالن، کالن وخردد هستند. 3و پيامد 2، برونداد1هدف ها دربرگيرنده سه نوع نتيجه محصول
 

 (  Quality goalsاهداف کیفی ) 

به صورت کيفي مشخص مي شود . اين هدف ها بايد به گونه ای تعريف شوند که درمراحل اجرا و درپايان هدف هايي که درزمينه های مختلف فعاليت ، -

 برنامه بتوان ميزان نسبي تحقق آنها را سنجيد . 

 (  Targetsاهداف کمی ) 

شاخص های معين ،   - ساس  صد  کميتي که برا ستيابي به مقا شخص         به منظور د ضعيت مطلوب درزمان م ساس آنها و شوند و برا شده تعيين مي  پيش بيني 

 درطول دوره ی برنامه ريزی تبيين مي گردد. 

   )Politicsسیاست ) 

 شامل تدبيرها و  رهنمود های تصميم گيری مي شود.  -

 يریدگ.ممجموعه مقررات برای تصميم رهنمودهايي که در تعيين اولويت ها وانتخاب هدف ها ومداخله ها ومنابع به کار مي روند -
 

   )Strategyراهبرد ) 

 مورد توجه و استفاده قرارمي گيرند. کلياتي از روش ها ، برنامه ها و اقدامات هستند که برای رسيدن به اهداف ، -

 

 (Performance)عملكرد

شور م     - ستخدامي ک صل فعاليت  »نمايد: د عملكرد را اين گونه تعريف مي 1۹، ا 13۷3سازمان امور اداری و ا ست از حا های کارمند از لحاظ  عملكرد عبارت

 ‹‹.اجرای وظايف محوله پس از مدت زمان معين. که اين حاصل مي تواند جنبة توليد يا جنبة خدمت داشته باشد
 

 (Criteria) مالک

مي شود و قضاوت دربارة آنها         ها يا جنبه هايي از پديدة مورد ارزيابي که به عنوان جنبه های اصلي يا با اهميت آن پديده برای قضاوت منظور    ويژگي -

 انجام مي پذيرد. 

سه مي           - شيابي با مالک ها مقاي ضوعات ارز ستند. مو شيابي ه ضوعات ارز صميم گيری در مورد مو يزان مطلوب بودن يا نامطلوب شوند تا م مالک ها مرجع ت

 بودن ارزش آنها مشخص گردد.

                                                           
 the product 1محصول 1
 Output 2برونداد 2
  3Outcomeپيامد 3
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 ( Criterionسنجه)معیار()

   درفرهنگ عميد معيار را اينگونه تعريف کرده است: اندازه و پيمانه، مقياس و وسيله سنجش .-

 برنامه ريزی کرد.داد و برای رسيدن به اهداف کار مناسب را تشخيصتوان روشميبا کمک معيارهای دقيق ومنطقي-

  برای تشخيص درجه نزديكي به اهداف هستند . قابل اندازه گيریمعيارها نكات  -

شت زمان قابل تغ - شد کار و فعاليت ييمعيار ها در اثر گذ سي مجددی روی معيارها انجام   رند و با ر و آن ها را با اهداف جديد  شده های مربوطه بايد برر

 است با گذر زمان ديگر آن معيارها مفيد نباشند و حتي به ادامه کار صدمه بزنند. چون ممكن  ،سازمان سازگار کنند

 

 (Indicatorشاخص یا نشانگر)

مي شود.   آماره ای است که وضعيت يک يا چند عامل را آشكار مي کند. در برخي از موارد از مجموعه ای از نشانگر به عنوان سيستم نشانگرها استفاده          -

 مي تواند وضعيت موجود يا مطلوب عوامل نظام آموزشي را نمايان کند و تغييرات آن را آشكار سازد.  نشانگرهابه طور کلي سيستم 

 .دنکه به عنوان سطح مشخصي از عملكرد سازمان مد نظر قرار مي گيرهستند هايي  مالکنشانگرها  -

 : دارای قابليت شاخص کميتي است -

 ارتباط با پديده آموزشي مورد بررسي ؛ .1

 جمع بندی اطالعات بدون ايجاد خطا ؛ .2

 برقراری ارتباط با شاخص های مرتبط ؛ .3

 سال تحصيليد ؛محاسبه پذيری درطول يک دوره م .4

 روايي و اعتبار ؛ .5

 رصد کردن اهداف و سياست های آموزشي ؛  .۶

 مشخص کردن نقاط مشكل دار و معيوب نظام آموزشي ؛ .۷

 مقايسه ارزش محاسبه شده با ارزش مرجع استاندارد.  .۸

مين  أارتباط با اهداف و ت مقايسه بين مكان ها و موقعيت ها، و همينطور برای ارزيابي شرايط شاخص متغيری است که برای ارزيابي شرايط و ، در مديريت  -

شرايط آينده به  ص ميکاراطالعا ت مفيد در پيش بيني  ستفاده      یميم گيررود. اين اطالعات در ت ستند و به همين دليل در برنامه ريزی قابل ا سيار مهم ه ب

 مي توان وضعيت امروز را با گذشته مقايسه کرد و برای آينده پيش بيني هايي را انجام داد.،  هستند. از آنجا که امكان مقايسه را فراهم مي کنند

 ویژگی شاخص :

  قابليت تفسير به صورت ارزش های عددی بيان کامل و تعيين رابطه ميان دو کميت  و 

  برخورداری از اهميت سياستگذاری 

 سال تحصيلي دکاربرد در يک برهه معين از زمان م 

  کاربرد در سطوح مختلف آموزش 

  قراردادی بودن ارزش شاخص ها 

  محاسبه و تدوين براساس اطالعات واقعي يا برآوردی نظام آموزشي 

 کاربرد شاخص ها  :

  گذاری های آموزشيسياست 

  بررسي پيشرفت ها و تغييرات 

 جمع آوری يافته های پژوهشي دکاربرد پژوهشي م 

  ارائه تصوير روشني از عملكرد نظام آموزشي 

 طبقه بندی و مقايسه 
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 شرایط به کارگیری شاخص ها :

  مصوب و تأييد شده دنشانگرها و شاخص های آموزشي موجود نظام 

  وجود نظام اطالعات مديريت آموزشي با داده های واقعي يا برآورد شده قابل اطمينان 

  آشنايي با روش های محاسبه 

  آشنايي با روش های تحليل و اخذ نتيجه از محاسبه شاخص ها 

 پیش نیاز های به کارگیری شاخص ها 

 محاسبه شاخص                                      4مديريت آموزشينظام اطالعات  .1

 برنامه ها و سياست های آموزشي                                    تحليل و نتيجه گيری  .2

 

    : جهانی آموزش شاخص های 

 نرخ های جذب يا ورود واقعي و ظاهری و نرخ گذر دشاخص های دسترسي به آموزش م .1

 نرخ های ثبت نام واقعي، ظاهری و ويژه سندهای ثبت نام و اشتغال به تحصيل مشاخص  .2

 و ...دشاخص های کارآيي داخلي م نرخ های ارتقا، تكرار پايه ، افت تحصيلي، ماندگاری ، ضريب کارآيي ، نرخ اتالف ،  .3

 درصد معلمان واجد شرايطدنسبت دانش آموز معلم ،شاخص های منابع انساني م .4

 تراکم دانش آموزان درکالس درس کالبدی دشاخص های منابع فيزيكي م .5

 درصد سهم آموزش از منابع مختلف دشاخص های مالي م .۶

 شاخص های سوادم نرخ باسوادی بزرگساالن د .۷

 

  : آموزشی  شاخص های 

 ابزاری برای شناسايي وضعيت کارکرد و عملكرد نظام آموزشي  .1

 از يک پديده آموزشييک داده يا کميت پردازش شده  .2

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
د : نظام داده های رسمي برای گردآوری وتوزيع اطالعات مورد استفاده افرادی که مديريت برنامه استراتژيک را به عهده  Management Information Systemنظام اطالعات مديريت م 4 -1

 دارند.

 
 

 اصلی ترین کاربرد شاخص ها درفرآیند تحلیل و تشخیص است . 
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 انواع شاخص  

   الف( شاخص های ساختاری یا دروندادی :

. خواهد و...آنچه به عنوان زيرساخت ضروری برای فعاليت مطلوب و ارتقای سالمت مطرح است که شامل منابع نيروی انساني، منابع تجهيزاتي، منابع مالي   

 مين اهداف وجود ندارد، در اين گروه از شاخص ها جای مي گيرد. أها و ت بود و بدون آنها امكان طراحي و اجرای برنامه

 ب( شاخص های فرآیندی :

است که مجموع آنها، اهداف اصلي برنامه ها را دست يافتني مي سازد. محصول هر يک        موجود زمه فعاليت کارآمد و اثربخش، اجرای درست فرآيندهای  ال

خواهد بود که بدون هر کدام از آنها امكان مشاهده آن تصوير وجود ندارد. نحوه ارائه خدمات، روش ها و برنامه هايي   تصوير نهايي از اين فرآيندها مقطعات پازل گونهد،

     . است که برای دستيابي به اهداف سازماني به کارگرفته شود

 
           

 ج( شاخص های پیامدی یا بروندادی :  
اهميت دارد، دسااتيابي به اهداف مورد انتظار از برنامه ها ماثربخشاايد و صاارف هزينه کمتر برای دسااتيابي به آن اهداف   آنچه برای تصااميم گيرندگان  

عملياتي کردن آنها به نتايج مطلوب دست   مکاراييد و در نهايت ترکيبي از هر دو مبهره ورید است. واحدهايي که فرآيندهای درستي را طراحي و اجرا کرده اند ولي با  

 اهداف معقول نبوده است، نبايد انتظار حمايت مديران از برنامه های خود را داشته باشند. يدا نكرده اند و يا هزينه صرف شده برای دستيابي به اينپ

 

 نظام جامع مدیریت برنامه ریزی آموزش و پرورش  : 

تصويب ، اجرا، ارزيابي و اصالح انواع بستر، سازوکار و فرايندی که به موجب آن، کليه ی فعاليت های توليد شده و گردش اطالعات و اسناد ، تهيه و 

 برنامه ها درگستره آموزش و پرورش ، موضوعيت مي يابد. 

 اهداف دوره های تحصیلی : 

جهت دهي به رشد همه جانبه   اهداف دوره های تحصيلي از مجموعه مصوبات شورای عالي آموزش و پرورش درراستای رسالت و مأموريت آموز ش و پرورش و  -

رادی که در تعليم و اهداف دوره های تحصيلي تعيين شده است. مديران و برنامه ريزان و همه ی افدانش آموزان بر پايه تعاليم و دستورات دين مبين اسالم ،

سازماندهي فعاليت ها و انجام وظايف مربوط به گونه ای اقدام نمايندکه تاپايان دوره  تربيت دانش آموزان نقشي برعهده دارند ، مكلف هستند دربرنامه ريزی امور ،

ياسي، سي و آموزشي ، فرهنگي و هنری ، اجتماعي، زيستي ، ی تحصيلي دستيابي دانش آموزان به اهداف تعيين شده ممكن باشد. م اهداف اعتقادی، اخالقي، علم

 اقتصادی د 

به طور مثال يكي از ، برنامه درسي ملي  و اهداف دوره های مربوطهم 14۱4استقرار اهداف آموزشي و تربيتي با شناختي کامل از چشم انداز مدرسه در افق  -

 دانش آموزان ، و .... خواهد بود.مهارت های زندگي       يا تقويت شايستگي های اجتماعي و مأموريت های مدرسه ، تربيت يادگيرندگان مادام العمر و 
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 جایگاه مدیر ، مدرسه ، معلم ، دانش آموز ، خانواده ، شوراهای مدرسه  در اسناد بامدستی 
 

 : مدیر

 آیین نامه اجرایی مدارس 

درکليه ی امور  مسئول حسن اجرای فعاليت های آموزشي و پرورشي ، مالي و اداری مدرسه مي باشد ومنطقه ،  ی آموزش و پرورشمدير مدرسه به عنوان نماينده

های مناسب و استفاده از مشارکت کارکنان ، دانش آموزان و اوليای آنها و بابهره گيری از امكانات مدرسه مسئوليت دارد و موظف است براساس مقررات با برنامه ريزی

کيفي  شدهای داخل و خارج از مدرسه جهت تحقق اهداف مصوب دوره ی تحصيلي تالش کند ، به گونه ای که ارزيابي عملكرد سال تحصيلي بيانگر ارتقا ورو ظرفيت 

 و مطلوب دانش آموزان درابعاد مختلف باشد. 

 مبانی نظری تحول بنیادین درنظام تعلیم و تربیت 

 يادگيرنده، سازمان های ويژگي از برخورداری ضمن که واجرايي عالي، مياني کالن، مختلف سطوح در وچابک جامع است ينظام تربيتي مديريت و راهبری نظام زير

 تربيت، اهداف و ابعاد ی همه در طيبه حيات مراتب تحقق» يعني تربيت غايت جهت در اثربخش و کارا بطورهماهنگ، را  تغيير نيروهای هوشمندی همه با است قادر

 » .سازد رهنمون ابعاد همه در طيبه حيات مراتب واختياری آگاهانه تحقق برای متربيان آمادگييعني 

 و سازماني برون و درون عوامل موثر همه تا دارد مسئوليت مديريت، و تربيتي نظام زير ايران اسالمي جمهوری عمومي و رسمي تربيت فلسفه های داللت اساس بر

 .آيد فراهم عمومي و رسمي تربيت نظام اهداف تحقق راستای در متربيان تربيت زمينه نمايدتا همسو و هماهنگ ای گونه به را محيطي های فرآيند

 در ايشان مديريتي و رهبری سبک و هدايتي سيره از مندی بهره و معصومين معد ائمه اکرمماد و  پيامبر دادن قرار اسوه با تربيتي ومديران راهبران منظر اين از

 .نمايد تسهيل و تسريع را نظام هدايتي و تربيتي اهداف به تادستيابي هستند صدد

 مدرسه  

 درسند تحول :

 مدرسه به عنوان کانون تعليم و تربيت رسمي و عمومي ، محل کسب تجربه های تربيتي  -

 اندازچشم

وزان آمساز درک و اصالح موقعيت توسط دانشتربيتي، زمينههای تعليم و ای است از تحقق مراتب حيات طيبه، کانون عرضه خدمات و فرصتمدرسه جلوه -

 يرانمي او تكوين و تعالي پيوسته هويت آنان براساس نظام معيار اسالمي، در چارچوب فلسفه و رهنامه نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي جمهوری اسال

 آیین نامه اجرایی مدارس  

اخالقي، آموزشي و اصلي ترين رکن تعليم و تربيت است که به تربيت صحيح دانش آموزان درابعاد ديني،،تربيتي مدرسه از مهم ترين نهادهای اجتماعي،

آموزشي و اجتماعي و کشف استعدادها و هدايت و رشد متوازن روحي و معنوی و جسماني آنان بر اساس اهداف مصوب دوره های تحصيلي ، برابر علمي ،

 ش و پرورش تأسيس و اداره مي شود.وزضوابط و دستورالعمل های وزارت آم

 مبانی نظری تحول بنیادین درنظام تعلیم و تربیت 

مراتب و مراحل و مخاطبان معيند قانونمندی درشمول اجتماعي و الزامي بودن تربيت رسمي و عمومي نشان  داشتن برنامه مشترک ،خصوصيات و سامان يافتگي م -

ناميده مي شود. درواقع مدرسه زمينه ای سازمان مدرسه ددرشرايط ويژه و موقعيت تعريف شده ای تحقق يابد . اين موقعيت ويژه ماز آن دارد که اين نوع تربيت بايد 

ر رو حضور د يافته و مناسب برای کسب شايستگي های فردی و جمعي الزم جهت درک موقعيت خود و ديگران و بهبود پيوسته ی آن ازسوی متربيان است و ازاين

 رسه درسنين خاا برای همه ی آحاد جامعه ضرورت مي يابد .مد

 فعال باشد، موقعيت، مداوم اصالح به ناظر اجتماعيِ های جريان در تواند مي است، گفته های پيش ويژگي با متناسب محليِ جامعة از بخشي واقع در که مدرسه، -

 که است صورت اين به مشارکت اين از بعد يک .گيرد مي صورت جوار هم با مدارس همچنين و محلي نهادهای با مشارکت اين .بپذيرد مشارکت و نمايد مشارکت و

 و مكمل های فرصت کنندة فراهم که حقوقي، و حقيقي مؤسسات، اشخاا و نهادها همكاری از مدرسه که اين بعدديگر .باشد محلي جامعة توسعة مدرسه محور

 .گردد مند بهره هستند، يادگيری ارزندة تجارب و تعالي توسعه برای جانبي
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 مدرسه درافق چشم انداز : 

ساز                 صت های تعليم وتربيتي ، زمينه  ضه ی خدمات و فر ست از تحقق مراتب حيات طيبه، کانون عر سه جلوه ای ا شم انداز، مدر بر پايه ی اين چ

سته ی هويت آنان ب     سط دانش آموزان و تكوين و تعالي پيو صالح موقعيت تو سفه و رهنامه ی نظام      درک وا سالمي، در چارچوب فل ساس نظام معيار ا ر ا

 تعليم و تربيت رسمي عمومي جمهوری اسالمي ايران که دارای ويژگي های زير است :

     رامت  ک به ويژه تكليف گرايي، مسئوليت پذيری،»تجلي بخش فرهنگ غني اسالمي،انقالبي در روابط ومناسبات با خالق، جهان خلقت، خود و ديگران

ستگي به دنيا، همدلي، احترام، اعتماد،    سراف و واب سي، نظم ، جديّت، ايثارگری،    نفس، امانتداری، خودباوری، کارآمدی ، کارآفريني، پرهيز از ا شنا وقت 

 «های انقالب اسالمي قانون گرايي، نقادی و نوآوری، استكبارستيزی، دفاع از محرومان و مستضعفان و ارزش

   دولت و ملت در رشد، تعالي و پيشرفت کشور و کانون تربيت محله.نقطة اتكای 

  .برخوردار از قدرت تصميم گيری و برنامه ريزی در حوزه های عملياتي در چارچوب سياست های محلي، منطقه ای و ملي 

  تماعي دانش آموزان براساس نظام معيار اسالمي.  نقش آفرين در انتخاب آگاهانه، عقالني، مسئوالنه واختياری فرآيند زندگي فردی، خانوادگي و اج 

      دانش آموزان در          دارای ظرفيت پذيرش تفاوت های فردی ، کشف و هدايت استعدادهای متنوع فطری و پاسخ گوئي به نيازها ، عالئق و رغبت

 راستای مصالح و چارچوب نظام معيار اسالمي.

  مسااتمر فرصاات های تربيتي، تسااهيل کننده ی هدايت، يادگيری و تدارک بيننده ی خودجوش ظرفيت های  ادگيرنده، کمال جو، خواسااتار تعالي ي

 جديد در خدمت تعليم و تربيت.

  .خود ارزياب، مسئول و پاسخگو نسبت به نظارت وارزيابي بيروني 

   ،مهرورز و برخوردار از هويت جمعي.تأمين کننده ی نيازهای فردی واجتماعي و محيط اخالقي، علمي ، امن، سالم، با نشاط 

    .برخوردار از مربيان دارای فضائل اخالقي و شايستگي های حرفه ای با هويت يكپارچه توحيدی براساس نظام معيار اسالمي 

  .مبتني بر رويكرد مديريتي نقدپذير ، مشارکت جو 

   خانواده.  دانش آموزان و کت ذی نفعان با تأکيد بر مربيان،مؤثر و مبتني بر مشارمتكي بر ارکان تعليم وتربيت و بهره مند از ظرفيت عوامل سهيم و 

  برخوردار از بهرة فناوری آموزشي در سطح معيار ؛ با توجه به طيف منابع و رسانه های يادگيری م شبكه ملي اطالعات و ارتباطات د 

   عمومي.دارای ظرفيت تصميم سازی برای نظام تعليم وتربيت رسمي 

  تباط دارای تعامل اثر بخش با مسااااجد و ديگر نهادها ، مراکز مذهبي و کانون های محلي نظير فرهنگ سااارا، کتابخانه های عمومي و برخوردار از ار

 مستمر و مؤثر با عالمان ديني، صاحب نظران و متخصصان.

  ه ای و ملي با حضور فعال در حيات اجتماعي.دارای پيوند مؤثر با موضوعات و مسائل جامعه در مقياس محلي ، منطق 

 مدرسه سازمان يادگيرنده 
خودآگاه بوده و به طور باز با يكديگر تعامل دارند. همه اعضاي آن  سازماني كه افراد آن ضمن كنارگذاشتن شيوه هاي قديمي انديشيدن،

ملياتي خود پرداخته و درمورد آن ها توافق حاصل مي كنند. آنان باشناخت كامل ازاهداف و كاركرد سازمان به شناسايي و تعريف برنامه هاي ع
 .دراجراي برنامه هاي مورد توافق همكاري الزم را دارند

 073مباني نظري تحول بنيادين پاورقي ص 
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 چرخش هاي اثر بخش در مدرسه 
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 معلم

 سند تحول : 

ست د به فردی  "مربي"و "معلم " - سمي عمومي بر   کهشود اطالق ميممترادف هم به کار رفته ا سالت خطير تربيت دانش آموزان رادرنظام تعليم و تربيت ر ر

 عهده دارد. 

 
 

 بیانیه ی ارزش ها :  

سوه نقش معلم ممربيد به عنوان هدايت صير در فرآيند تعليم و تربيت و  کننده و ا صر در تحقق مأموريت ای امين و ب ربيت های نظام تعليم و تمؤثرترين عن

 رسمي عمومي

 

 

 چشم انداز :          

نگر، عاقل، متعهد، امين، بصااير، آفرين، انقالبي، آيندهجو و تحولمربيان و مديران مؤمن آراسااته به فضااائل اخالق اسااالمي عامل به عمل صااالح، تعالي    -

 شناسحق

 
 

 درنظام تعلیم و تربیت مبانی نظری تحول بنیادین 

وجهي از حيات طيبه  تحقق مراتب قابل دلسااوز و خيرخواهي که به لحاظ کسااب شااايسااتگي های فردی و جمعي مجموعه ای از افرادنساابتاً رشااديافته ، -

ش          دروجود خويش ، ستای  شد و تحول وجودی افراد ديگر را دررا سازی برای ر سنگين کمک به هدايت ديگران درزمينه  سئوليت  شرفت  م كل گيری و پي

 مداوم جامعه ی صالح برعهده گرفته اند. 

سازی درنظام تعليم و تربيت رسمي و عمومي را برعهده دارند. باعنايت به        مربيان دمعلم و پيرامعلم م - ست که به نوعي مسئوليت زمينه  شامل تمام افرادی ا

سفه تربيت و نيز با توجه به معنای تربيت در مطالعات  سوه ی امين  نظری ، مي توان نقش مربي را درادامه نقش تربيتي انبيا و اوليای الهي ، يافته های فل ا

ن برای متربياراهنمايي بصير و عالمي توانا دانست که وظيفه ی هدايت ، روشنگری ، برنامه ريزی ، آموزش ، پشتيباني و مشورت ، بازخورد دادن و ترغيب ،

 لي جهت بسط و توسعه ظرفيت های وجودی برای کسب شايستگي ها و دستيابي به حيات طيبه برعهده دارد. به چالش کشاندن موقعيت های کنوني /فع

 
 

 برنامه ی درسی ملی : معلم )مربی(  

 رمسير راه انبيا و ائمه اطهار معد ، اسوه ای امين و بصيربرای دانش آموزان است.د .1

های تربيتي و آموزشااي زمينه ی درک و انگيزه اصااالح مداوم موفقيت آنان را  باشااناخت و بسااط ظرفيت های وجودی دانش آموزان و خلق فرصاات .2

 فراهم مي سازد.

 زمينه ساز رشد عقالني، ايماني ، علمي،عملي و اخالقي دانش آموزان است .  .3

 يادگيری است . -راهنما و راهبرفرآيند ياددهي .4

 و ارزش يابي برنامه های درسي و تربيتي درسطح کالس را برعهده دارد.  برای خلق فرصت های تربيتي و آموزشي مسئوليت تطبيق ، تدوين،اجرا .5

 يادگيرنده و پژوهشگر آموزشي و پرورشي است .  .۶
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 در: دانش آموز

 چشم انداز سند تحول :

 "کارآمد، اثربخش،يادگيرنده،عدالت محور،مشارکت جو "دانش آموز دارای هويت اختصاصي : 

 

 مبانی نظری تحول بنیادین درنظام تعلیم و تربیت 

ي دارهستند، ولافرادی که مخاطبان اصلي دوسويه ی تربيت هستند و از استعداد و توانايي بالقوه برای حرکت آگاهانه و اختياری به سوی مراتب کمال برخور

د ، لذا به راهنمايي و مساعدت ديگران دراين زمينه و درراستای تكوين و درحال حاضر شايستگي های الزم راجهت درک و بهبود موقعيت خود و ديگران ندارن

 تعالي پيوسته ی هويت خويش نيازمندند. 

 

 برنامه درسی ملی  

 امانت الهي و دارای کرامت ذاتي است .  .1

 فطرت الهي دروجود او نهفته است و قابليت شكوفايي و فعليت يافتن دارد.  .2

 همواره درموقعيت است و مي تواند آن را درک کرده و باانتخاب احسن خويش درراستای اصالح مدام آن حرکت نمايد.  .3

تصميم گيری و خويشتن داری دارد و مي تواند با محيط يادگيری ، رابطه تعاملي برقرار کند و تابع بي چون و چرا و مقهور محيط توانايي انتخاب ، .4

 نيست. 

 نقش اساسي دارد. يادگيری ،–يزه برخوردار است که درفرآيند ياددهي ازاراده و انگ .5

 يادگيری و تربيت پذيری و توسعه ی شايستگي های خويش به لحاظ ذاتي نقش فعال دارد. -درفرآيند ياددهي .۶

 دارای قابليت ها، تجربيات ، ظرفيت ها و توانايي های گوناگون است.   .۷

 

 راز سند تحولتدانش آموز در 
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 خانواده 

 مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت 

 بستگان خانواده، اعضای ديگر و مادر و پدر شامل ،خانواده نهاد

 

 شورای مدرسه در آیین نامه اجرایی مدارس  

اوليای دانش آموزان درراستای سياست مدرسه محوری و تفويض اختيارات به مدارس و به منظور توسعه و مشارکت ، همكاری و استفاده از تجارب معلمان ، مربيان و 

مدرسه و هماهنگي امور و نظارت بر دراداره مدرسه ، بهبود فرآيندتصميم گيری ، ارتقای کيفي فعاليت های آموزشي و پرورشي و اداری ، تدوين برنامه ی ساالنه 

 مي گردد.       فعاليت های مربوط درهريک از مدارس شورايي به نام شورای مدرسه تشكيل 

 

 انجمن اولیا و مربیان در آیین نامه اجرایی مدارس 

پرورشي و گسترش ارتباط دوکانون مقدس خانه و  برای کمک به ارتقای کيفيت فعاليت های آموزشي و به منظور تقويت همكاری و مشارکت اوليای دانش آموزان

 مدرسه ، انجمن اولياو  مربيان تشكيل مي شود.   

 

 شورای معلمان درآیین نامه ی اجرایی مدارس  

داری به منظور بحث و تبادل نظر و هماهنگی امور آموزشی و پرورشی و اداری مدرسه و تأمین مشارکت معلمان در حسن جریان آموزشی و پرورشی و ا

 مربیان و مشاوران مدرسه تشكیل می گردد.  مدرسه ، شورایی به نام شورای معلمان با شرکت همه ی معلمان ،
 

 شورای دانش آموزان درآیین نامه ی اجرایی مدارس  

ايجاد ارتباط صحيح و مستقيم دوسويه بين دانش ورزشي و فوق برنامه و انضباطي،پرورشي ،به منظور مشارکت دانش آموزان در امور مربوط به مسائل آموزشي ، -

ن شورای دانش آموزی آموزان و اوليا ی مدرسه و ارج نهادن به شخصيت و کرامت آنان و تقويت اعتماد به نفس و خودباوری و مسئوليت پذيری و مشارکت جويي درآنا

 . در سطح مدرسه تشكيل   مي شود
 

 شایستگی های پایه 

عاطفي، ارادی و عمليد و نيز تمام مؤلفه های عقالني،صفات و توانمندی های فردی و جمعي ناظر به همه ی جنبه های هويت ممجموعه ای ترکيبي از 

رای بجامعه براساس نظام معيار اسالمي است که متربيان برای دستيابي به مراتب حيات طيبه برای درک موقعيت خود و ديگران و عمل فردی و جمعي 

 کرد. « کسب»، بايد اينگونه صفات و توانمندی ها را  بهبود مستمر آن
 

 شایستگی های مزم 

 که است،  ) فردی وجمعي ابعاد در  هويت های جنبه همة به ناظر  وجمعيِ فردی های مهارت و ها توانمندی صفات، از ترکيبي ای مجموعه ها شايستگي از منظور

 کنند.«کسب » ها  شايستگي گونه اين بايد اسالمي، معيار نظام براساس آن مستمر برای بهبود وجمعي فردی عمل و وديگران خود موقعيت درک جهت در متربيان

 فراهم شده عمليِ و ارادی انگيزشي، معرفتي، های زمينه در ايشان که است تربيت مستمر فرايند طي متربيان اختياری و آگاهانه عمل به مفهوم کسب شايستگي ناظر

 .دهند مي انجام صالح جامعة وپيشرفت راستای شكل گيری در خويش وجمعيِ فردی هويت پيوستة وتعالي تكوين برای مربيان سوی از

 تربیت

 به اسالمی، معیار نظام بر مبتنی و پارچه یک صورتی به هویت متربیان، پیوستۀ تعالی و تكوین ساز زمینه تعاملی فرایند از است عبارت تربیت»

 «ابعاد همۀ در طیبه حیات مراتب اختیاری و آگاهانه تحقق جهت شدن مسیرآماده در ایشان هدایت منظور
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 حیات طیبه

است که تحقق آن باعث دستيابي به غايت زندگي مباني و ارزش های مقبول دين الهيدوضع مطلوب زندگي بشر درهمه ی ابعاد و مراتب ، براساس نظام معيار اسالمي م

 يعني قرب الي اهلل خواهد شد.

 

 میثاق نامه : 

 اطالق مي شود.  14۱4ميثاق نامه به مجموعه تعهدات و پيمان های ميان مدير، کارکنان ، دانش آموزان و اوليا درجهت دستيابي به مدرسه در افق چشم انداز  

 

 کارافزارهای آموزشی 

ماشين های آموزشي را شامل مي  اشيا ،  ...... و نيز  وسايل پيچيده ای مثل انواع ياه ،کتاب، نوشت افزار، تخته سابزارهای ساده اعم از :منظور از کارافزارهای آموزشي ،

 وزشي لقب گرفته اند. »شود که برخي از آن ها وسايل آموزشي سبک و برخي ديگر رسانه های آ

 

 یادگیری  –روش های فعال و خالق در فرآیند یاددهی 

 و ... اشاره نمود. پژوهش مدارو خالق ،روش های مسئله يابي، حل مسأله و اکتشافي ،وش های مشارکتي و گروهي ،مي توان به رازجمله روش های فعال و خالق ،

 

 زیر نظام های شش گانه اصلی در مبانی نظری تحول بنیادین تعلیم و تربیت 

ساسي   های بخش عمومي، و رسمي  تربيت نظام اصلي  های زيرنظام  و اهداف تحقق به وکمک نظام رسالت  انجام تربيت، جريان ازپشتيباني   جهت در 1 نظام اين ا

 :از وعبارتند دهند مي قرار خود تاثير تحت را عمومي و رسمي تربيت نظام های مولفه تمامي ها عملكرداين زيرنظام .هستند آن کارکردهای

 تربيتي ومديريت راهبری .1

 درسي برنامه .2

 انساني منابع تامين و معلم تربيت .3

 مالي منابع وتخصيص تأمين .4

 آوری وفن تجهيزات فضا، تامين .5

 ارزشيابي و پژوهش .۶

 

 و رسمي تربيت نظام پشتيبان مختلف وجوه منزله به ها نظام زير بلكه اين .نيست برهمديگر ها آن تقدم و اولويت به ناظر اصلي های نظام زير عناوين ترتيب البته

 .هستند همديگر با تبادل و تعامل در نظام، اين وکارکرد رسالت تحقق برای پيوسته بطور آيندکه مي شمار به عمومي

 

 فرایند

 توان مي اجتماعي، شرايط از صيرورت نوع اين تأثيرپذيری و حيات طي در مداوم آدمي صيرورت به عنايت با را، تربيت ماهيت بيان به ناظر مفهوم ترين مهم

 درونيد، سازواری و انسجام مدارای پارچه يک جامعهد، افراد هدايت هدفمندممعطوف به تدريجي، مستمر، اجتماعي عمل به ناظر فرايند بنابراين .دانست فرايندمفهوم

 انواع قالب در گوناگون، عوامل وتوسط شود هدفمنددطراحي عمل اين وموضوع افرادممخاطب وجودی تحول مراحل با متناسب بايد که پذيراست، انعطاف و پويا

 .پذيرد صورت مؤثر، اجتماعي عوامل ديگر با هماهنگ صورت به االمكان وحتي زندگي اجتماعي ارکان پشتيباني با مختلف،

  تعامل

 آوردکه شمار به -متربيان و مربيان -فعال قطب دو دوسويهدبين واکنشي و بايدتعامليمکنش را انساند هويت اختياری وتحول تكوين ساز زمينه تربيت معمل فرايند

 برای ايشان اختياری کوشش و حرکت اين در را متربيان فعال حضور است مربياند،الزم تأکيد مورد ضروری موانع مامر برداشتن و مقتضيات ايجاد بر عالوه آن، در

 مي نمايد. ايجاب تربيت فرايند موفقيت برای را ومربيان متربيان دوسوية امرعمل اين که داد، قرار مالحظه مورد سازی زمينه اين از استفادة مناسب
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 تعلیم و تربیت :شش گانه ساحت های 

 ساحت های مندرج در فلسفه ی تعلیم وتربیت درجمهوری اسالمی ایران : 

 -ی و حرفه ایتربيت اقتصاد -تربيت هنری و زيبا شناختي -تربيت زيستي و بدني -تربيت سياسي و اجتماعي -تربيت ديني و اخالقي ;بر اساس سند تحول

 ساحت هايي هستند که تعليم و تربيت دانش آموزان بر اساس آنها صورت خواهد گرفت. -تربيت علمي و فناوری 

انسان است که بايد بر اساس سند تحول بنيادين در ساحت های شش گانه تربيت شوند تا دانش آموزاني در تراز نظام مقدس رسالت آموزش و پرورش تربيت 

 جمهوری اسالمي قرار گيرند.

 

 اعتقادی ، عبادی و اخالقي  .1

 ي حيات طيبه در وجود متربيانرشد و تقويت مرتبه قابل قبولي از جنبه ی ديني و اخالقساحت تربيت اعتقادی، عبادی و اخالقي ناظر بر: -
 

 اجتماعي و سياسي .2

ياسي س ساحت تربيت اجتماعي و سياسي ناظر به کسب شايستگي هايي است که متربيان راقادرمي سازد تا شهرونداني فعال و آگاه باشندو درفعاليت های -

 و اجتماعي مشارکت کنند. 

 

 

 زيستي و بدني .3

ي و مساحت تربيت زيستي و بدني ناظر به : حفظ و ارتقای سالمت و رعايت بهداشت جسمي و رواني متربيان در قبال خود و ديگران ، تقويت قوای جس -

 رواني ، مبارزه با عوامل ضعف و بيماری ، حفاظت از محيط زيست و احترام به طبيعت 

 

 

 زيبا شناختي و هنری  .4

 احساسات و ذوق زيبايي شناختي متربيان است.هنری ، ناظر بر رشد قوه ی خيال و پرورش عواطف ،ساحت تربيت زيباشناختي و  -

 

 اقتصادی و حرفه ای  .5

صادی و حرفه ای.        - شد توانايي متربيان در تدبير امر معاش و تالش اقت صادی وحرفه ای ناظر به ر صادی، مهارت    ساحت تربيت اقت سايل اقت م درک و فهم م

 حرفه ای ، توان کارآفريني ، پرهيز از بيكاری و بطالت ، و ...د  حرفه ای ، اخالق 

به جای رويكرد دانش محور يا مهارت مدار ِ خشک و محصور شده دريک دوره ی زماني مشخص که نتيجه ی آن توسعه و تعالي کليه ی ظرفيت های  -

 وجودی متربيان درراستای اصالح و بهبود مستمر موقعيت خود و ديگران است.

 

 لمي و فناورانه ع .۶

  ساحت تربيت علمي و فناوری ناظر به کسب شايستگي ها، صفات، توانمندی ها و مهارت هايي  است که متربيان را درموارد زير ياری مي نمايد: •

  

پوشش دادن ساحت  "از برنامه تعالی :  4* منظور از جامعیت و کیفیت مأموریت و استراتژی های مدرسه درمحور 

  "های شش گانه فوق الذکر می باشد. 
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 چرخش های تحول آفرین 

 
                      مباني نظري سند تحول ( 614-614) ص 

 

لوب تحوالت بنيادين در نظام تربيت رسمي و عمومي شامل تغييرات هماهنگ و منظم است . براين اساس مهم ترين چرخش ها از وضع موجود به وضع مط       

سل آينده به مرتبه قابل قبولي            سترسازی برای دستيابي ن صلي آن ب سالت ا صرفاً آموزشي به نهادی که وظيفه و ر ي جهت تحقق  آمادگ ازتبديل نهاد فعلي با کارکرد 

 حياط طيبه در تمام ابعاد مي باشد. اهم اين چرخش ها عبارتند از : 
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 اهداف ، راهبردها و سیاست های اداره کل برای تعیین اولویت ها و تدوین برنامه سنواتی  اهم 

 رویكردها: 
 اجرای متوازن سند تحول بنيادين آموز ش و پرورش  .1

 ارتقای کيفيت و جايگاه مدارس به عنوان کانون اصلي تعليم و تربيت رسمي .2

 تربيتي در تدوين و اجرای برنامه ها -نهادينه کردن جهت گيری های فرهنگي .3

  تمرکز بر عدالت محوری در نظام تعليم و تربيت .1

 اهداف: 
  دربرخورداری از فرصت های تعليم و تربيت مطلوب با اولويت های دوره ابتداييکاهش نابرابری  .1

 ارتقای بهره وری در نظام تعليم وت ربيت رسمي .2

 ه انساني آموز ش و پرورش با تأکيد بر نقش الگويي معلم يارتقای منزلت اجتماعي و جايگاه حرفه ای سرما .3

 راهبردها و سیاست ها: 
 ارتقای راهبری و مديريت در آموزش و پرورش  .1

 ارتقای مديريت منابع انساني  .2

 آموزش و پرورش توسعه مشارکت در  .3

 تأمين زيرساخت ها ، برای اجرايي شدن متوازن سند تحول .4

 مديريت بهينه و افزايش بهره وری منابع و مصارف درراستای اقتصاد مقاومتي .5

 روش هاد ، درفعاليت های آموزشي ، پرورشي ، ورزشي و بهداشتيارتقای کيفيت برنامه درسي م محتوا و  .۶

 افزايش اثربخشي آنها و آموزش های فني و حرفه ای وکاردانشتوسعه  .۷

 توسعه عدالت آموزشي ، پرورشي ، ورزشي و بهداشتي .۸

 توسعه فناوری اطالعات و ارتقای راهبری و مديريت فضای مجازی در آموزش و پرورش  .۹

 توسعه و تجهيز فضاهاو محيط های يادگيری  .1۱

 :وزارت متبوع 19/44/4689-494/886/64در تدوین برنامه سامنه مستند به نامه  مالحظات
 رعايت اسناد باالدستي در تدوين برنامه های سنواتي .1

 فرهنگي ، اقتصادی ، اجتماعي مناطق و مدارس ، توجه به تنوع زيست بوماتخاذ رويكرد کاهش تمرکز و تفويض اختيار در تدوين برنامه راهبردی ، سازگاری با اختيارات  .2

 و منابع دردسترس

 سازگاری اهداف و منابع مورد نياز برای اجرای برنامه ها با اقتضائات ، امكانات و اختيارات  .3

 ادی م ملي د دارند در برنامه سنواتي خاا اداره کل ، مناطق و مدارس و ارتباط ارگانيكي با برنامه های ست اجتناب از گنجاندن برنامه هايي که فاقد پيوستگي عملياتي .4

 آماده سازی و اجرای برنامه های عملياتي استاني، منطقه ای و مدرسه ای براساس سياست ها و راهبردهای اعالم شده و نيازهای بومي  .5

 " حمايت از کاالی ايراني "رس درراستای اقتصاد مقاومتي با تأکيد بر شعار سال ينه از منابع و افزايش بهره وری در سطوح اداره کل ، مناطق و مدااستفاده به .۶

 فرآيندی و ارزيابي نتايج حاصل از اجرای برنامه هاتعيين شاخص های نظارت  .۷

 دربرنامه سنواتيتوسعه آموزش های مهارتي و کاربردی و ارتقای شايستگي های پايه دانش آموزان توجه به  .۸

 وزارت متبوع: 19/44/4689-494/886/64مستند به نامه مالحظات در تدوین برنامه سامنه منطقه ای و مدرسه ای 

 سياست مدرسه محوری ، تدوين گردد.باتوجه به سياست کاهش تمرکز و تفويض اختيار، الزم است برنامه های عملياتي درسطح منطقه و مدرسه با تأکيد بر 

 22-24نت آموزش متوسطه فهرست برنامه های معاو

 تأمين و بسط عدالت دردسترسي به آموزش های دوره متوسطه  -1

 کيفيت بخشي به آموزش های دوره متوسطه  -2

 ارتقای مديريت آموزشگاهي -3

 توسعه مشارکت دستگاه های دولتي و غيردولتي درحوزه آموزش های فني وحرفه ای و کاردانش  -4

 توسعه پژوهش سراهای دانش آموزی  -5
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 نمایه برنامه عمل

 معاونت آموزش متوسطه 

24-3322 
 

 

 

 

 

 

 



   89-89سال تحصیلی                                                        تهران                          6دبیرستان دوره دوم فرزانگان        
  

51 

 

 

 22-24معاونت آموزش متوسطه     درسال   3برنامۀ  شماره 

 های دورۀ متوسطهتأمین و بسط عدالت در دسترسی به آموزش عنوان برنامه -3

 اهمیت و ضرورت -5

 

 عدم دستيابي به اهداف کمي پوشش تحصيلي دربرخي از مناطق  -

 قانون اجباری بودن آموزش  تاپايان دوره آموزش عمومي و تأکيد اسناد فرادستي بر توسعه عدالت آموزشي  -

ايجاد تعادل، توازن و تنوع بخشي در توسعه رشته های تحصيلي تمام مناطق درراستای برخورداری تمامي افراد الزم التعليم متناسب  -

 های شغلي مناطق باتوجه به بوم و آمايش منطقه ایبا استعداد، رغبت و عالقه دانش آموزان و نياز

3
- 

ت
دا

ستن
م

 

مه
رنا

ب
 

راهبرد ها 

 وسیاست ها

 مرتبط

 سیاست های ابالغی رهبر معظم :

  12و  ۹بند 

 :89راهبردها و سیاست های سال 

۷01-۷02-۷03-۸01-۸03-۸0۶ 

 سند تحول و

 نقشۀ راه

 49/1-166/6و  9/1-119/1و  9/1-116/1نقشه راه : 

 راهكارهای مرتبط سند:

10۶- 502- 503- 504- 50۶- 50۷- ۶05- 1503  

ای برنامه ه

 وزیر محترم

 ارتقای کيفيت مديريت آموزشگاهي-1

مديريت انسداد مبادی بي سوادی و جذب حداکثری کودکان و نوجوانان الزم التعليم و بازمانده از تحصيل به ويژه در مناطق روستايي،  – 2

 حاشيه شهرها و مناطق کمتر توسعه يافته عشايری و محروم

برنامه ششم 

 توسعه

 سند تفصیلی برنامه ششم توسعه  : 

 و بعد از آن  24۶برنامه راهبردی آموزش و پرورش عمومي سند تفصيلي برنامه ششم توسعه ا  2بند 

  : 66از  ماده  41جدول شماره 

 سایر
 اولويت های عمومي رئيس جمهور  1-4اولويت های رئيس جمهور بند اول اولويت تخصصي و بند  -

 13۹۷قانون بودجه سال  -

 قانون نظام جامع تربيت فني و حرفه ای و مهارتي  -

 اهداف  -4

 برنامه

 کیفی
 عدالت محوری با کاهش نابرابری در برخورداری از فرصت های تعليم و تربيت  -

 دسترسي به آموزش و پرورش با کيفيت در کليه ی مناطق آموزشي با اولويت مناطق کمتر برخورداربهبود شاخص های  -

 کمی

 دوم پوشش تحصيلي واقعي در دوره د۷۷/۹1م درصدی ۱0۶و  پوشش تحصيلي واقعي در دوره اول متوسطه د ۱5/۹۹م  درصدی 1/۱افزايش  -

  متوسطه

 دوم متوسطه. د از دانش آموزان دوره1۱/12د و کاردانش م ۹۷/1۷حرفه ای مهای فني و افزايش سهم هنرجويان شاخه -

 د از مجموع هنرجويان شاخه های مذکور4/44دو  کاردانشم52/3۹های فني و حرفه ای م درصدی سهم هنرجويان دختر شاخه 1افزايش  -

 تي، هيات امنايي، استعداد های درخشان، شاهد د.دسهم رشته علوم انساني پايه دهم مدارس خاا م نمونه دول2۹/25درصدی م ۱05افزايش  -

 مخاطبان -2
 دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه نظری و فني و حرفه ای و کاردانش -

 دوره های تحصيلي  -

 شرح -6

 اجمالی

 از فرایند

 اجرای

 برنامه

 مراحل

 بررسي وضعيت مناطق درزمينه پوشش تحصيلي و توزيع دانش آموزان در شاخه ها و رشته های تحصيلي  -

 انعقاد قرار داد با مناطق جهت انجام فعاليت ها و تحقق اهداف پيش بيني شده دربرنامه  -

 ابالغ شيوه نامه های وزارت متبوع به مناطق  -

 ذب و آموزش افراد الزم التعليم و بازمانده از تحصيلتشكيل کميته استاني و منطقه ای جهت شناسايي ، ج -

 نظارت وارزيابي از برنامه  -

مشارکت فعال تمام ظرفيت های استاني از جمله : گروه های آموزشي ، مشاوره ، کارشناسان دوره های تحصيلي و کميته  برنامه  -

توانايي ، استعداد و عالئق تحصيلي آنان درراستای انتخاب ريزی در معرفي رشته های هنرستاني و ارتقای سطح شناخت دانش آموزان از 

 آگاهانه رشته تحصيلي

 هافعالیت

  متوسطه دوم دوره و افزايش پوشش تحصيلي واقعي در دوره اول  -

 حرفه ای و کاردانش های فني و افزايش سهم هنرجويان شاخه -

 از مجموع هنرجويان شاخه های مذکورهای فني و حرفه ای و  کاردانش افزايش سهم هنرجويان دختر شاخه -

 سهم رشته علوم انساني پايه دهم مدارس خاا م نمونه دولتي، هيات امنايي، استعداد های درخشان، شاهد د افزايش -
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 اقدامات 

 های اول و دوم متوسطه مشناسايي اسميد.مديريت جذب افراد بازمانده و تارک تحصيل دوره -

 دوره اول متوسطه در دوره دوم متوسطه.مديريت جذب فارغ التحصيالن  -

 کمک به اياب و ذهاب دانش اموزن مناطق روستايي دوره های اول و دوم متوسطه  -

راهبری اجرای طرح نيازسنجي و امكان سنجي با توجه به آمايش منطقه ای و استاني برای توسعه رشته ها متناسب با بوم و نياز بازار  -

 کار با اولويت مناطق محروم

 ای و کاردانش.های فني و حرفهمديريت اجرای طرح تكميل ظرفيت هنرستان -

های ارتباط آموزش، فرهنگ سازی و معرفي رشته های هنرستاني و ارتقا سطح آگاهي جامعه نسبت به اين آموزش ها از طريق رسانه -

 جمعي اعم از ديداری و شنيداری.

 يت پراکنده و کمتر برخوردار.ايجاد هنرستان های ضميمه در مناطق با جمعکمک به  -

 ی نظری با هدف کاهش و کنترل سهم رشته ی علوم تجربي و علوم انسانيهای شاخهی متوازن رشتهمديريت و راهبری توسعه -

مديريت توسعه متوازن شاخه ها و رشته های تحصيلي دوره دوم متوسطه با اولويت مناطق کمتر برخوردار، روستايي و توجه به  -

 رانآموزش دخت

  ی نظری با هدف کاهش و کنترل سهم رشته ی علوم تجربي و علوم انسانيهای شاخهی متوازن رشتهمديريت و راهبری توسعه -

 های خاای ادبيات و علوم انساني در دبيرستانآموزان مستعد در رشتهمديريت جذب دانش -

 89/ سال :    41/ ماه :      41شروع :     روز :      زمان اجرای برنامه -2
    46/ ماه :       64خاتمه:    روز :    

 89    / سال :

 مسئول -4

 اجرا  و

 همکاران برنامه

 حوزۀ 

 مسئول
 معاونت آموزش متوسطه

های حوزه

 همکار

ه ادار،معاونت توسعه مديريت و پشتيباني  ،اداره اطالع رساني و روابط عمومي ، معاونت پژوهش برنامه ريزی وآموزش نيروی انساني  -

 اداره استعدادهای درخشان ،مشارکت های مردمي و مدارس غيردولتي

 اعتبار مورد نیاز -2

 

 نفر ساعت:

 25۱متوسطه اول : 

 نفر ساعت  1۱۱۱متوسطه دوم : 

 نفر ساعت  3۶۱۱فني و حرفه ای : 

 منبع تامين :

 –دبيران  –مديران  -دانش آموزان روستايي  

 هنرآموزان 

 اعتبار موردنياز:   

 ميليون ريال 105۱۱0۱۱۱متوسطه اول: 

 ميليون ريال     5۱۱0۱۱۱0۱۱۱متوسطه دوم :

 ميليون ريال ۸۱0۱۱۱0۱۱۱0۱۱۱فني و حرفه ای و کاردانش  : 

 : منبع تامين

متوسطه اول : ابالغ اعتبار وزارتي و درآمدهای 

 اختصاصي اداره کل 

 متوسطه دوم : اعتبارات استاني

فني و حرفه ای و کاردانش  : اعتبار وزارتي و درآمد 

 اختصاصي اداره کل

شاخص ها و سازوکار نظارت و  -35

 ارزیابی برنامه

 شاخص ها:
 نرخ پوشش تحصيلي واقعي دانش آموزان دوره متوسطه  -

 سهم دانش آموزان درشاخه ها و رشته های تحصيلي دوره متوسطه  -

 سهم دانش آموزان رشته علوم انساني در مدارس خاا -

 سازوکار نظارت و ارزیابی:

 نظارت و بازديد -

 ساني / اداره طرح و برنامه دريافت آمار و اطالعات از معاونت پژوهش برنامه ريزی و آموزش نيروی ان -

 اخذ گزارش از مناطق -

 سایر توضیحات تکمیلی -33
 
 

 صالحتأیید مقامات ذی -35

 :  نام و نام خانوادگی

 سمت: رئیس اداره 

 امضاء : 

 نام و نام خانوادگی : 

 سمت : معاون آموزش متوسطه 

 امضاء :  
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 22-24درسال آموزش متوسطه      معاونت 5شماره برنامۀ 

 کیفیت بخشی به آموزش های دوره متوسطه عنوان برنامه -3

 اهمیت و ضرورت -5

 

 وجود نابرابری های آموزشي به لحاظ نيروی انساني متخصص، امكانات و تجهيزات آموزشي و کمک آموزشي -

هدف در تعيين دستيابي به اهداف آموزشي تعيين شده و به عنوان مالک مهمي درپذيرش مراکز  –اهميت نتايج امتحانات دروس نهايي  -

 آموزش عالي کشور

 شعار سال مبني بر حمايت از کاالی ايراني ت آماده سازی دانش آموزان برای ورود به بازار کار و اشتغال و توليد مليضرور -

–روزآمد شدن دانش و تغيير در محتواهای آموزشي و به تبع آن ضرورت تقويت دانش و مهارت معلمان و بهبود روش های ياددهي  -

 يادگيری

 مستندات -3

 برنامه

ی راهبرد ها وسیاست ها

 مرتبط

 سیاست های ابالغی رهبر معظم :

 12و  ۹، 4-۷، 3-۸،  2-4

 :89راهبردها و سیاست های سال 

 2هدف 

 1۱02-۷05-۷02-۷01-۶0۹ -403 -205 -305 -401 - 201 -101بندهای 

 سند تحول و

 نقشۀ راه

 14/1-184/6-6/1-119/9-4/1-149/6 – 44/6-191/9نقشه راه : 

 راهكارهای مرتبط سند:

10۶- 503- 504- ۶01-  ۶05- 110۶- 110۷- 1۷03- 1۸05- 3021- 4021 

 ای وزیر محترمبرنامه ه

 فناوری های نوين بهره برداری از

 تقويت فعاليت گروه های آموزشي در جهت ارتقای کيفيت فرآيند يادگيری در دوره های تحصيلي -

 توسعه و تقويت آموزش های فني و حرفه ای و مهارت های اساسي زندگي و شهروندی -

 تقويت مهارت های علمي عملي و کارآفريني -

 يلي در همه دوره های تحصيليتدوين و استقرار نظام جامع مشاوره و راهنمای تحص -

تدوين راهنمای برنامه درسي متناسب با اسناد تحول و مديريت توليد و اصالح بسته های آموزشي، مواد و رسانه های آموزشي  -

 مكتوب و غير مكتوب

 توسعه شبكه ملي آموزش و پرورش -

 م با ابتناء بر سند تحولتدوين و استقرار نظام ملي تربيت معلم و تحول در برنامه های درسي تربيت معل -

 کيفيت بخشي به آموزش و پرورش دانش آموزان دارای استعدادهای برتر با توجه به ساحت های شش گانه تربيت -

 کيفيت بخشي به فعاليت های آموزش و پرورش مدارس شاهد و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت -

 جه ويژه به تربيت دخترانتوان افزايي و ارتقای نقش زنان در فرآيند تعليم و تربيت و تو -

 برنامه ششم توسعه
 قانون برنامه ششم توسعه : 66( بند الف ماده 6جزء )

ارتقای جايگاه آموزش و پرورش به مثابه مهم ترين نهاد تربيت نيروی انساني و مولد سرمايه ی اجتماعي و انساني عهده دار اجرای  -

 امر حاکميتي با توسعه همكاری دستگاه های اجراييسياست های مصوب و هدايت و نظارت برآن به عنوان 

 سایر
 اولويت های عمومي رئيس جمهور 1-4بند اول اولويت تخصصي و بند اولویت های رئیس جمهور : -

 منويات مقام معظم رهبری مبني بر حمايت از توليد کاالی ايراني -

 اهداف -4

 برنامه

 متوسطهکيفي آموزش های دوره بهبود شاخص های  - کیفی

 کمی

درصد مدارس دوره دوم  1۱مدرسه د و  1۸۶درصد مدارس دوره اول متوسطه  م  1۶پايش فعاليت های آزمايشگاهي و کارگاهي در  -

 مدرسه د ۹3متوسطه نظری م 

 25باب از دبيرستان های دوره اول متوسطه و ۹۱فناوری مآزمايشگاهي و کارگاهيد در  –ارتقاء و بهبود فضا و تجهيزات آموزشي  -

 های دوره دوم متوسطه نظری.باب از دبيرستان

 آموزان دوره اول متوسطه در فرايند اجرای جشنواره نوجوان خوارزميدرصد دانش 1۱۱نفر د 2۶۹1۱۱مشارکت  م -

 دوره آموزش متوسطه نظریبرگزاری يک دوره مسابقات آزمايشگاهي در  -

 نفر هنرجو درمسابقات پنجه کارآمد بامشارکت سازمان صدا و سيما 2۱همكاری هنرستان ها و شرکت  -

 نفر هنرجويان  شاخه فني و حرفه ای ۸215نفر و جشنواره  هنرهای تجسمي  بين  325۸عملي بين   -برگزاری مسابقات علمي -

 ۷333نفر و مسابقات علمي ، کاربردی و تخصصي رشته های کاردانش  بين  11۷1 برگزاری جشنواره ها ی مهارتهای هنری بين -

 نفر هنر آموز . 5۱۱نفر هنرجو  و 5۱۱نفر  و مسابقات کسب و کار نويسي حداقل 

 نفر هنرجو 5۱برگزاری جشنواره المپياد ملي فرش برای  -

 فت .درصدی مشارکت دانش آموزان در جشنواره ملي دريا مسير پيشر 1۱افزايش  -
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 آموزان دوره اول متوسطه .نفرد  درصد دانش53۸2۱م  2۱های کارآفريني به آموزش مهارت -

 .نفر دوره دوم متوسطه د1۹نفر دوره اول متوسطه و  1۹متوسطه م تربيت مربي کارآفريني در دوره -

 باب هنرستان کاردانشد۷باب هنرستان فني و حرفه ای  3اجرای طرح هنرستان کارآفرين م -

ای و کاردانشد نفر فني و حرفه  5۱نفر دوره دوم متوسطه نظری، و  5۱نفر دوره اول متوسطه،  5۱نفر م 15۱آموزش و توجيه   -

 های اجرايي.نامهها و شيوهعوامل اجرايي و آموزشي اداره کل و مناطق آموزشي در خصوا آيين نامه

د؛ ادبيات فارسي 54/1۶م  ۱02تجربي د ؛ علوم2/15م  ۱02ي های دروس هدف دوره اول متوسطه مرياضبهبود ميانگين نمره -

 د2/1۶م ۱03د؛ زبان انگليسي 32/1۸م۱02

 ددر دوره اول متوسطه۸2/۹۷د و هشتم م11/۹۸هفتم م هایدرصدی نرخ ارتقای پايه ۱0۱3بهبود  -

 شود.  % ۷5حداقل   در دروس نهاييدانش آموزان پايه دوازدهم متوسطه نظری درصد قبولي  -

 منمرهد شود. 12دانش آموزان پايه دوازدهم متوسطه نظری حداقل  ميانگين نمرات در دروس نهايي -

 شود. %۷۱ای و کاردانش حداقل التحصيلي دوره دوم متوسطه نظری، فني و حرفهنرخ فارغ -

 نفرد . 5۱۱نفرد  و دوم متوسطه م  5۱۱م های  اول     درصد مديران و معاونان مدارس دوره 2۱های آموزش توانمندسازی برای برگزاری کارگاه -

نفرد   15۶۱های دوره اول م درصددبيرستان 2۱ای معلمان، هنرآموزان و راهنمايي آنان با  رويكرد باليني در نظارت بر عملكرد حرفه -

وز کاردانش  با نفر هنر آم 13۷نفر هنر آموز فني و حرفه ای و  13۷نفرد و هنرستان ها  ۹۷۹درصد دوم متوسطه نظری م  1۱و 

 همكاری گروه های آموزشي.

 نفرد ۷۸۱م  درصد از معلمان دوره اول متوسطه 1۱ای پايش و ارزشيابي از عملكرد حرفه -

 باب د. 3۱باب دوهنرستان ها م 45باب دودوم متوسطهم  ۶۸های دوره اولم درصد دبيرستان 1۱گيری ازمدل درس پژوهي درتوسعه وبهره -

درصد هنرآموزان هنرستان  5نفرد و 1۹5۱نفر دو دوره دوم متوسطه نظریم15۶۱دبيران دوره اول متوسطهمدرصدی  2۱مشارکت  -

 ها ، طرح ها و برنامه های توانمندسازی معلمان.نفرد در  جشنواره 2۸5های فني و حرفه ای و کاردانش م

به شكل  رس زبان در دوره اول متوسطهد 1های راهبری درس / رشته منشست کشوری برای هريک از دبيرخانه 5۱برگزاری  -

 د و...  IPTVب کنفرانس و تلويزيون تعاملي مخه های فني و حرفه ای و کاردانش به شكل ودرس کارآفريني  در  شا 1و  حضوری 

طه دوره اول متوس 2۱بخشي به فرايند آموزش و يادگيری دوره متوسطه مهای کيفيتنشست تعاملي از سوی دبيرخانه 5۱برگزاری  -

 د و ...دIPTVفني و حرفه ای و کاردانشد از طريق وب کنفرانس، تلويزيون تعاملي م 2۱دوره دوم متوسطه نظری و  1۱، 

 های آموزشي مناطق دوره اول متوسطهنفر د سرگروه 15۸درصدی  م  1۱۱آموزش  -

 نشست استاني کيفيت بخشي بمنظور اجرای مطلوب برنامه درسي هنرستانها. 3برگزاری  -

 د معلمان دوره اول متوسطه.نفر ۷۸۱درصد  م  1۱سنجش و ارزشيابي عملكردی ويژه  هایزاری کارگاهبرگ -

 نفر د دبيران علوم تجربي دوره اول متوسطه. 235درصد  م 15بقات آزمايشگاهي برای برگزاری مسا -

 25انش آموزان دوره دوم متوسطه م درصد از د 15نفرد  و  ۹۱آموزان مدارس روستايي دوره اول متوسطه م درصد دانش ۷آموزش  -

 5-1 نفرد  در طرح محروميت زدايي از مدارس دو منطقه

 های آموزشي دوره اول متوسطه .تهيه دو  بسته آموزشي الكترونيكي  در حوزه گروه -

اول متوسطه مناطق های روستايي دوره  تهيه و توزيع تجهيزات مورد نياز متلويزيون، ستاپ باکس، و ... د برای  تمامي دبيرستان -

2-5 

بسته های آموزشي الكترونيكي از اجراهای برگزيده جشنواره الگوهای تدريس برتر در دروس متوسطه دوم  برای تمام  1۹تهيه  -

 مناطق آموزشي شهر تهران به منظور بهره برداری در شبكه های مجازی داخلي، تلويزيون تعاملي و ...

 ش در سامانه اداره کل شهر تهرانبه روز رساني معرفي رشته ای کاردان -

 ها.محتوای آموزشي مدرس پژوهي، نظارت باليني، هويت، ارزشيابي و ...د ويژه آموزش تخصصي هنر آموزان  هنرستان 1۹توليد  -

عنوان درسي در پايه  3۱تحليل و نقد و بررسي کتاب های جديد التأليف و برگزاری نشست های تخصصي با حضور مؤلفان برای  -

 دهم شاخه نظری.دواز

مدانش آموزان مناطق محروم  .طرح کالس های فوق برنامه آموزشي دوم دردانش آموزان شبانه روزی متوسطه درصدی  5۱پوشش  -

 = دانش آموزان شبانه روزی د

 هنرستاند . 2۱درصد هنرستان ها م  5اجرای طرح آموزش همراه با توليد در  -

 دهنرستان فني و حرفه ای  1و هنرستان کاردانش  2م  های مستقل. درصد هنرستان 5اجرای طرح زيست محيطي در  -

باب کارگاه هنرستان  ۶5باب کارگاه هنرستان های کاردانش و   4۱اجرای طرح  بهبود بهداشت، ايمني و آراستگي کارگاه ها در  -

 فني و حرفه ای.

آموزشي دوره دوم متوسطه فني و حرفه ای  و درصد تجهيزات کارگاهي مطابق سرفصل های جديد  25تجهيز و بروزرساني  -

 کاردانش اجرای برنامه بهبود کيفيت در هنرستان های نمونه دولتي فني و حرفه ای.
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 مخاطبان -2

 کارشناسان دوره های تحصيلي ، گروه های آموزشي و هوشمندسازی اداره کل و مناطق -

 مديران و معاونان و دبيران  مدارس -

 و دوم متوسطه نظری و فني و حرفه ای و کاردانشدانش آموزان دوره اول  -

 شرح -6

 اجمالی

 از فرایند

 اجرای

 برنامه

 مراحل

 تجزيه و تحليل وضعيت آموزشي مناطق -

 توجيه و ايجاد حساسيت برای مسئولين و عوامل اجرايي اين مناطق از طريق تحليل وضعيت آموزشي آنها -

 با وضعيت آموزشي آنها برنامه ريزی اجرايي برای هريک از مناطق متناسب -

 توجيه مديران و عوامل اجرايي و دبيران واحدهای آموزشي درخصوا طرح های اجرايي به واسطه ی مسئوالن آموزش -

 اجرای شيوه نامه های اجرايي مرتبط -

 نظارت بر اجرای کامل و مطلوب فعاليت ها و ارزشيابي از آنها -

 هافعالیت

 تقويت و حمايت گروه های آموزشي -

 برگزاری جشنواره نوآوری و يادگيری دوره اول متوسطه و جشنواره الگوهای تدريس برتر در دوره دوم متوسطه -

 اجرای درس پژوهي و اقدام پژوهي در دبيرستان های متوسطه -

 اری کارگاه های آموزشي ، دوره های آموزشي، همايش ها و سمينارهای مرتبط با برنامه های درسيبرگز -

 توليد درهنرستان هاآموزش همراه با  -

 ساماندهي تجهيزات و فعاليت های آزمايشگاهي ، کارگاهي ، فناوری آموزشي ، اطالعاتي و ارتباطاتي مدارس دوره متوسطه -

 تجهيز ، تكميل و استانداردسازی تجهيزات کارگاهي و آزمايشگاهي هنرستان ها -

 ايجاد هنرستان های سبز م زيست محيطيد -

 دHSEآراستگي کارگاه ها و آموزشگاه های هنرستان مبهبود بهداشت ، ايمني و  -

 تشكيل کالس های فوق برنامه آموزشي بااولويت مناطق کمتر برخوردار -

 اجرای طرح هميار معلم -

 اقدامات

 گيری از آزمايشگاه، گارگاه و فناوری آموزشي دردوره اول و دوم متوسطه نظری.نظارت و ارزيابي از ميزان بهره -

 2های اول و دوم متوسطه از محل اعتبارات فناوری مآزمايشگاهي و کارگاهيدمدارس دوره –ساماندهي فضا، تجهيزات آموزشيمديريت بر  -

 درصد فروش گاز.

 آموزی دوره متوسطه .ها، مسابقات آزمايشگاهي ملي و المپيادهای دانشمديريت برگزاری جشنواره -

 راهبری مسابقات کسب و کارنويسي -

 های اول و دوم متوسطه و برگزاری همايش ملي کارآفريني.های کارآفريني در دورهبرنامهمديريت اجرای  -

 طراحي بانک اطالعات دانش آموزان و فارغ التحصيالن کارآفرين. -

 حمايت، راهبری و مديريت توسعه مراکز رشد کارآفريني -

 متوسطه دورههای اجرايي نظام جديد آموزشي نامهها و شيوه نامهتدوين و تبيين آيين -

 فرهنگ سازی و کمک به اجرای هدايت تحصيلي دانش آموزان دوره اول متوسطه. -

 مديريت اجرای طرح کيفيت بخشي مدارس  دوره متوسطه -

 کل آموزش و پرورش با تاکيد بر فناوری اطالعاتاداره تجزيه و تحليل وضعيت آموزشي مناطق توسط  -

 متوسطه نظریاجرای طرح هميار معلم در دبيرستان های  -

 پژوهشي در دبيرستان های متوسطه نظری-تشكيل انجمن های علمي -

پايش عملكرد دانش آموزان پايه دوازدهم در شاخص های درصد قبولي درس به درس، ميانگين نمرات و نرخ فارغ التحصيلي و ارائه بازخورد  -

 .مناطق به 

 کمک به استقرار نظام جديد آموزشي در دوره دوم متوسطه. -

 مديريت اجرای طرح کيفيت بخشي مدارس  دوره متوسطه -

 تجزيه و تحليل وضعيت آموزشي مناطق توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان ها با تاکيد بر فناوری اطالعات -

 های  اول و دوم متوسطه.های آموزشي توانمندسازی مديران و معاونان آموزشي مدارس دورهمديريت وراهبری برگزاری کارگاه -

های دوره اول و دوم متوسطه و ای معلمان و هنرآموزان و راهنمايي آنان با  رويكرد باليني در دبيرستانمديريت و راهبری عملكرد حرفه -

 هنرستان ها.

 ای معلمان دوره اول متوسطه.پايش و ارزشيابي از عملكرد حرفه -

 هنرستان ها.های دوره اول و دوم متوسطه و توسعة فرهنگ درس پژوهي در دبيرستان -

 تقويت گروه های آموزشي و دبيرخانه های راهبری دروس / رشته دوره متوسطه -

 اول متوسطههای آموزشي دوره برنامه ريزی ومديريت اجرای برنامه های توانمندسازی سرگروه -

 درسي هایهای تخصصي و سمينارهای مرتبط با برنامههای آموزشي،  نشستها و دورهحمايت از برگزاری کارگاه -
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از طريق کاربرد روش های يادگيری تلفيقي مرکب از روش های آموزش   5-1مدارس روستايي مناطق اجرای طرح محروميت زدايي از  -
 سنتي و الكترونيكي

 مديريت برگزاری جشنواره نوآوری در فرايند آموزش و يادگيری ويژه دوره اول متوسطه و الگوهای تدريس برتر در دوره دوم متوسطه -

 های معرفي جامع شاخه ها و رشته های تحصيلي دوره دوم متوسطه با تأکيد بر رشته های هنرستاني. بری اجرای طرحراه -

های اول و دوم متوسطه نظری با اولويت مناطق های فوق برنامة آموزشي مجبراني، تكميلي و تقويتيد در مدارس دورهراهبری تشكيل کالس -
 کمتر برخوردار .

 های مجری . اجرای برنامه آموزش همراه با توليد در هنرستانمديريت و کمک به  -

م  د به مديران و معاونان فني هنرستان ها.HSEمحيط زيستم  هایآموزش مهارتهای سبز مزيست محيطيد و  کمک به ايجاد هنرستان -
طريق بانک خازني ، نصب سلول های کاهش مصرف انرژی برق از طريق اصالح توان راکتيو به ويژه در هنرستان های زمينه صنعت از 

 خورشيدی ، و....د

 ها های هنرستان ها و آزمايشگاه حمايت از طرح های بهبود بهداشت، ايمني وآراستگي کارگاه -

ها شاعه فرهنگ بهداشت و ايمني از طريق برگزاری مسابقات ايمني کشوری، تهيه پوسترها و انيميشن های مختلف و برگزاری دورها -
 های آموزشي در هنرستان ها.کارگاه   و

متناسب با آخرين سرفصل های دروس و تغييرات آنها، تخصيص  تامين تجهيزات مورد نياز هنرستان هابهينه سازی توزيع اعتبار مربوط به  -
 ...د مواداوليه وم هزينه تنخواه

سامانه برخط مآناليند، تجهيزات آموزشي در قالب سازی پايش فضا و تجهيزات آموزشي آزمايشگاهي و کارگاهي مدارس دوره متوسطه مپياده -
آموزی و پيگيری تعريف و تدوين استاندارد فضا و تجهيزات کارگاهي، شناسايي تجهيزات غيراستاندارد، بازنگری در سامانه يكپارچه دانش

 ها متناسب با سرفصل دروس نظام جديدآموزشيد.های هنرستانفضاهای استاندارد کارگاه

ها شاخه فني و حرفه ای و پايش ميانگين نمرات و درصد قبولي دروس و طراحي و اجرای سامانه ارزشيابي مبتني بر شايستگي در هنرستان -
 .مناطق ارايه بازخورد به 

 زسنجي فضا، تجهيزات و نيروی انساني هنرستان ها.راهبری طرح نيا -

 89    / سال :    46/ ماه :      64خاتمه:    روز :     89/ سال :    41ماه :     /  41شروع :     روز :      زمان اجرای برنامه -2

 مسئول -4

 اجرا  و

 همکاران برنامه

 معاونت آموزش متوسطه حوزه   مسئول

 های همکارحوزه
 معاونت پژوهش برنامه ريزی وآموزش نيروی انساني -

 معاونت توسعه مديريت و پشتيباني -

 نیازاعتبار مورد  -2

 

 نفر ساعت:

 نفر ساعت ۷5۱متوسطه اول 

 نفر ساعت 14۹۷متوسطه دوم 

 نفر ساعت 114۷3فني و حرفه ای : 

 نفر ساعت 2۱05۹۱گروه های آموزشي : 

 منبع تامين :

 هنرجو، هنرآموز، گروه های آموزشي ، دوره های تحصيلي ، اساتيد و دبيران

 اعتبار موردنياز:

 ميليون ريال 10۸۷۱0۱۱۱متوسطه اول : 

 ميليون ريال 40۷1۸05۱۱0۱۱۱متوسطه دوم : 

 304۶305۸50۱۱۱فني و حرفه ای و کاردانش : 

 20۱5۹0۱۱۱0۱۱۱گروه های آموزشي 

 : منبع تامين

 متوسطه اول : ابالغ اعتبار وزارتي و درآمدهای اختصاصي

 متوسطه دوم : اعتبارات استاني

 صاصيفني و حرفه ای : اعتبار وزارتي و درآمد اخت

 گروه های آموزشي : اعتبارات وزارتي و استاني

شاخص ها و سازوکار نظارت و  -35

 ارزیابی برنامه

 شاخص ها:
 درصد قبولي دانش آموزان دوره دوم متوسطه دردروس نهايي /هدف -

 ميانگين نمرات دانش آموزان دوره دوم متوسطه دردروس نهايي/هدف -

 اول متوسطهميانگين نمرات دروس دانش آموزان دوره  -

 نرخ ارتقای پايه دردوره اول متوسطه -

 ش همراه با توليدزدرصدِ هنرستان های تحت پوشش آمو -

 درصد دبيران شرکت کننده در جشنواره ها -

 تحت پوشش نظارت باليني دبيران درصد  -

 تحت پوشش طرح درس پژوهي و هنرستان های درصد دبيرستان ها -

 زشي آن ها پايش شده است.درصد مدارسي که آزمايشگاه و کارگاه آمو -

 درصد کارگاه های تجهيز شده هنرستان -

 سازوکار نظارت و ارزیابی:
 نظارت و بازديد -

 دريافت آمار و اطالعات از معاونت پژوهش برنامه ريزی و آموزش نيروی انساني / اداره طرح و برنامه -
 اخذ گزارش از مناطق -

  سایر توضیحات تکمیلی -33

 صالحذیتأیید مقامات  -35

 : نام و نام خانوادگی

 سمت: رئیس اداره

 امضاء :

 نام و نام خانوادگی :

 سمت : معاون آموزش متوسطه

 امضاء :
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 3322-24 آموزش متوسطه  معاونت  3شماره برنامۀ 

 ارتقای مدیریت آموزشگاهی  عنوان برنامه -3

 اهمیت و ضرورت  -5

فق ه دراارتقای سطح آگاهي عمومي جامعه و شكل گيری انتظارات جديد ازسوی والدين نسبت به ماهيت و کارکردهای مدرسه از سويي و ترسيم سيمای مدرس

ميم گيری مدارس درسند تحول بنيادين آموزش و پرورش با ويژگي های مترقي آن ازسوی ديگر، مارا از برنامه ريزی برای ارتقای جايگاه تص    14۱4چشم انداز  

سي ا            سا سند تحول، نقش ا شي به مدارس مورد انتظار  شكل گيری و هويت بخ شي و تعالي مديريت که در ستقرار مديريت برنامه محور و کيفيت بخ فا مي يو ا

ار ارکنان از الزامات اوليه آن به شم کند، ناگزير مي سازد. براين اساس تغيير درنگاه به مدرس و اختيارات آن و ارتقای سطح صالحيت های حرفه ای و تربيتي ک    

 درراستای پاسخ گويي به اين نياز و ضرورت   "برنامه تعالي مديريت مدرسه و افزايش اختيارات مدارس و رتبه بندی آنها  "مي آيد که نبايد مورد غفلت قرارگيرد. 

 طراحي شده است.   

3- 

 مستندات

 برنامه

راهبرد ها 

ی وسیاست ها

 مرتبط

 ابالغی رهبر معظم :سیاست های 

  ۸بند 

 :89راهبردها و سیاست های سال 

 203بند 

سند تحول ونقشۀ 

 راه

  46-164/1و   48/4-191/6نقشه راه : 

 راهكارهای مرتبط سند:

 طراحي و اجرای الگوی مدرسه موری و بهبود مديريت مدرسه م آموزشگاهيد با تأکيد بر توانمندسازی مديران مدرسه  -203

راهم افزايش کارآمدی شوراهای درون مدرسه م مانند شورای معلمان و شورای دانش آموزان د با تفويض برخي اختيارات اداره و مدرسه به آنان و ف–1332

 آوردن زمينه مشارکت ايشان درفرآيند تعليم و تربيت مدرسه  
 سازی عملكرد و ارتقای کيفيت و تقويت انگيزه های رقابت منطق و علمي بين آنان ايجاد نظام رتبه بندی مدارس و مؤسسات آموزش و پرورش به منظور شفاف  -1۹03

تا  فراهم آوردن زمينه های الزم برای نقش آفريني مدرسه به عنوان کانون کسب تجربيات تربيتي محله و جلوه ای از جامعه اسالمي و حيات طيبه -۷01

 تمام مؤلفه ها و عوامل درون مدرسه ایتفويض اختيار و مسئوليت به آن و استاندارد سازی 

 ارتقای کيفيت مديريت آموزشگاهي - برنامه های وزیر محترم 

 برنامه ششم توسعه

 قانون برنامه ششم توسعه :  66بند الف ماده  6و  4جزء

 د اجرای سند تحول 1جزء م

انساني و مولد سرمايه ی اجتماعي و انساني عهده دار اجرای سياست های د ارتقای جايگاه آموزش و پرورش به مثابه مهم ترين نهاد تربيت نيروی 3جزء م

 مصوب و هدايت و نظارت برآن به عنوان امر حاکميتي با توسعه همكاری دستگاه های اجرايي

  - سایر

4- 

 اهداف

 برنامه

 کیفی

 تربيتي مدارس  –ارتقای مديريت ، جايگاه و کيفيت آموزشي  -

 کاهش تصدی گردی و تمرکز در تصميم گيری های معطوف به مدرسه  -

 زمينه  سازی برای دستيابي به استاندارد های آموزشي و مديريتي در مدارس -

 زمينه سازی به منظور ارتقاء کيفيت  آموزشي و پرورشي مدارس -

 حرکت به سوی نهادينه سازی نگاه تعالي بخش در فرايند های مديريتي -

 زماني از طريق توسعه فرهنگ کار تيمي در مدرسهايجاد وفاق سا -

 ترويج و تقويت سيستم خود ارزيابي در راستای بهبود  و تعالي عملكرد مديريت در مدرسه -

 افزايش انگيزه مديران و ديگر کارکنان برای بهبود عملكرد -

 توسعه  و تقويت مشارکت کارکنان و اولياء  در امر راهبری مديريت مدرسه -

 کمی

 مخاطبان -2
 کارشناسان دوره های تحصيلي اداره کل و مناطق  -

 مديران و معاونان مدارس  -

 شرح -6

 اجمالی

 از فرایند

 اجرای

 برنامه

 مراحل
 ارزيابي از برنامه  ،اخذ مصوبات قانوني ،آموزش مجريان ،اجرای برنامه در مدارس  -

 انتخاب و انتصاب مديران براساس دستوراعمل ابالغي  -

 هافعالیت
 اجرای برنامه تعالي مديريت مدرسه  -

 آموزش سرگروه های آموزشي مديران مدارس  -

 اقدامات

 مديريت و راهبری آموزش مديران مدارس متوسطه درخصوا برنامه تعالي .  -

 حمايت از اجرای برنامة تعالي مديريت مدرسه و ارزيابي بيروني از مدارس مجری .  -

 آموزشي مديران مدارس دوره متوسطههای برگزاری نشست کشوری ويژه گروه -

 راهبری فرايند نظارت بر اجرای دستورالعمل انتخاب و انتصاب مديران مدارس. -
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 برنامه تعالی مدیریت مدرسه : 

 آموزش مجريان مدارس، مشاوران ، ناظران و ارزيابان مجری برنامه  -

 ارائه مشاوره به مديران مدارس مجری برنامه م درطول سال تحصيلي د  -

 ارزيابي بيروني از عملكرد مدارس مجری برنامه م پايان سال تحصيلي د  -

 شرکت در برگزاری کنفرانس ملي تعالي مديريت مدرسه  -

 شرکت در همايش ملي تجليل از موفق ترين مدارس مجری  -

 تجليل و تشويق برگزيدگان   -

 رتبه بندی مدارس : 

 اجرای رتبه بندی در مناطق تعيين شده  -

 ي و بازنگری طرح سرارزيابي ، بر -

 89    / سال :   46/ ماه :       64خاتمه:    روز :     89/ سال :    44/ ماه :      49شروع :     روز :     زمان اجرای برنامه -2

 مسئول -4

 اجرا  و

همکاران 

 برنامه

 معاونت آموزش متوسطه  حوزۀمسئول

 های همکارحوزه
 معاونت پرورشي و فرهنگي  -

 معاونت پژوهش برنامه ريزی وآموزش نيروی انساني  -

 معاونت توسعه مديريت و پشتيباني  -

 اعتبار مورد نیاز - 2

 

 نفر ساعت:

 2۱۱۱متوسطه اول : 

 نفر ساعت  25۷2۱متوسطه دوم : 

 نفر ساعت  14۱۱فني و حرفه ای : 

  منبع تامين :

 کارشناسان و مدرسان و ارزيابان برنامه تعالي  

 اعتبار موردنياز:        

 20۱۱۱0۱۱۱متوسطه اول : 

 ميليون ريال    30۸5۸0۱۱۱0۱۱۱متوسطه دوم : 

 10۷۱۱0۱۱۱0۱۱۱فني و حرفه ای و کاردانش : 

 : منبع تامين

 متوسطه اول : اعتبارات وزارتي و درآمدهای اختصاصي اداره کل 

 لمتوسطه دوم : اعتبارات وزارتي و درآمدهای اختصاصي اداره ک

 فني وحرفه ای : اعتباروزارتي و درآمد اختصاصي اداره کل

شاخص ها و سازوکار  -35

 نظارت و ارزیابی برنامه

 شاخص ها:
 برنامه تعالي مديريت مدرسه : تعداد مدارس مجری -

 رتبه بندی : تعداد مدارس رتبه بندی شده  -

 واگذاری اختيارات : درقالب شيوه نامه های ارسال از وزارت متبوع  -

 سازوکار نظارت و ارزیابی:

 برنامه تعالي مديريت مدرسه : براساس شاخص های نظارت و ارزيابي تدوين شده از سوی دبيرخانه تخصصي برنامه تعالي مديريت مدرسه  -

  رتبه بندی و واگذاری اختيارات : درقالب شيوه نامه -

 مديريت معاونت آموزش متوسطه انجام مي شود .برنامه تعالي در دوره های تحصيلي با  - سایر توضیحات تکمیلی -33

 صالحتأیید مقامات ذی -35

 :  نام و نام خانوادگی

 سمت: رئیس اداره 

 امضاء : 

 نام و نام خانوادگی : 

 سمت : معاون آموزش متوسطه 

 امضاء :  
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 3322-24 آموزش متوسطه  معاونت  4شماره برنامۀ 

 توسعه و مشارکت دستگاه های دولتی و غیردولتی درحوزه آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش  عنوان برنامه -3

 اهمیت و ضرورت  -5
سان ضرورت اجرای آموزش های فني و حرفه ای و مهارتي مطابق با مقتضيات و نياز بازار کار محلي و منطقه ای که مستلزم تأمين فضا ، تجهيزات       ي و نيروی ان

زها ، ضرورت توسعه مشارکت    مطابق با استانداردهای بازار کار ملي و جهاني مي باشد و محدوديت منابع و امكانات آموزش و پرورش برای پاسخگويي به اين نيا   

 ، کاهش هزينه ها   

 مستندات -3

 برنامه

راهبرد ها 

ی وسیاست ها

 مرتبط

 سیاست های ابالغی رهبر معظم :

 4-۸و  1-۶

 :89راهبردها و سیاست های سال 

 ۷/3-5/4-4/4-4/1 -3/1و بندهای  1هدف 

سند تحول 

 ونقشۀ راه

 راهكارهای مرتبط سند:

ه گسترش و تنوع دادن به حرف و مهارت های مورد نياز جامعه و تعليم متناسب و برنامه ريزی شده ی آن در همه ی دوره های تحصيلي و برای هم -1-۶

 دانش آموزان  
من تلفيقي و مسأله محور درض تقويت و توسعه تعامالت نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي باجامعه و ساير دستگاه ها و نهادها از طريق گسترش ساختار–2-۶

 طراحي و اجرای برنامه های درسي   

 تقويت و گسترش مدارس غيردولتي بااصالح و بازنگری قوانين و مقررات موجود -4-۹

برنامه های 

 وزیر محترم 

 توسعه مشارکت دستگاه های دولتي و غيردولتي -

 تقويت مهارت های علمي عملي و کارآفريني -

 آموزش های فني و حرفه ای و مهارت های اساسي زندگي و شهروندیوسعه و تقويت ت -

برنامه ششم 

 توسعه

 19و ماده  19بند الف ماده 

 قانون برنامه ششم توسعه  66بند الف ، ت ،ف  ماده  6و  4جزء

 قانون برنامه ششم توسعه  66ماده  41جدول 

 سایر
 ۷۹4اساسنامه تأسيس مدارس وابسته مصوبه  -

 شورای عالي  ۷۸۸آيين نامه اجرايي مديريت به شيوه هيأت امنايي مصوبه جلسه  -

 اهداف -4

 برنامه

 کیفی

 انطباق آموزش های مهارتي متناسب با نياز بازار کار محلي و بومي  -

 تربيت و تأمين نيروی انساني متناسب با نيازهای جامعه  -

 رشد سهم آموزش های فني و حرفه ای و کاردانش دردوره دوم متوسطه باتوجه به نياز بازار کار   -

 به روز رساني آموزش های فني و حرفه ای و مهارتي  -

 تنوع بخشي و گسترش حرف و مهارت های مورد نياز جامعه  -

 رشد و ارتقای فرهنگ کار و توليد  -

 شاغل محلي و بوميفراهم آموردن زمينه اشتغال هنرجويان در م -

 کمی

  باب مدارس متوسطه دوره اول  342 های مهارتي کوتاه مدت مايران مهارتد برایاجرای طرح آموزش حرفه -

هنرجوی  نفر 1۸۱۱های دولتي، غيردولتي و بخش خصوصي برای آموزش عقد قراردادهای آموزشي في مابين وزارت آموزش و پرورش و ساير دستگاه -

 شاخه کاردانش به شيوه برون سپاری

درصد از هنرجويان شاخه های  5/3ای و .. د برای آموزش های غيردولتي، دانشگاه آزاد اسالمي، دانشگاه فني و حرفهخريد خدمات آموزشي از مهنرستان -

 . نفرد  3۷۱م  کاردانش

 نفرد  23۱م  ای و کاردانشحرفه های وابسته شاخه  های فني وافزايش يک درصدی هنرجويان هنرستان -

 .حرفه ای وکاردانش  اجرای درس کارآموزی و کارورزی برای هنرجويان پايه های يازدهم و دوازدهم شاخه های   فني و -

 درصد رشته های پرخطر هنرستان های فني و حرفه ای  1۱۱همكاری با اداره کل تعاون به منظور بهره گيری از طرح های بيمه ای در  -

 علوم و فنون دريايي شاخه فني وحرفه ای  درصد هنرستان های 25پياده سازی سيستم مديريت کيفيت و استانداردهای تخصصي دريايي در  -

 مخاطبان -2

 کارشناسي متوسطه اول اداره کل و مناطق  -

 کارشناسي فني و حرفه ای  اداره کل و مناطق  -

 مديران هنرستان های فني و حرفه ای و کاردانش   -

 شرح -6

 اجمالی
 مراحل

 تشكيل کميته توسعه رشته های فني و حرفه ای  -

 تشكيل جلسات هماهنگي با ذی ربطان و ذی نفعان  -

 بررسي و صدور مجوز  -
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 از فرایند

 اجرای

 برنامه

 نظارت و ارزيابي    -

 هافعالیت

 برون سپاری آموزش های مهارتي شاخه کاردانش بامشارکت دستگاه های دولتي و بخش خصوصي   -

افزايش مشارکت دستگاه ها و ارگان های دولتي و غيردولتي و بخش خصوا درآموزش های فني و حرفه ای شامل : راه اندازی رشته های جديد  -

 ه صورت وابسته م جوارد  فني و حرفه ای بامشارکت ارگان ها و سازمان های ذی ربط ب

 اقدامات

 ارتي کوتاه مدت مايران مهارتد های مهاجرای طرح آموزش حرفه -

شاخه کاردانش  انهای دولتي، غيردولتي و بخش خصوصي برای آموزش هنرجويعقد قراردادهای آموزشي في مابين وزارت آموزش و پرورش و ساير دستگاه -

 به شيوه برون سپاری

و  ای و .. د برای آموزش هنرجويان شاخه های کاردانشهای غيردولتي، دانشگاه آزاد اسالمي، دانشگاه فني و حرفهآموزشي از مهنرستانخريد خدمات  -

  فني و حرفه ای

  ای و کاردانشحرفههای وابسته شاخه  های فني و افزايش هنرجويان هنرستان -

 .حرفه ای وکاردانش  ای يازدهم و دوازدهم شاخه های   فني واجرای درس کارآموزی و کارورزی برای هنرجويان پايه ه -

 ها.های بيمه ای در رشته های پرخطر هنرستانگيری از طرحمنظور بهرهه همكاری با اداره کل تعاون ب -

 علوم و فنون دريايي شاخه فني وحرفه ای پياده سازی سيستم مديريت کيفيت و استانداردهای تخصصي دريايي در هنرستان های -

 89    / سال :  46/ ماه :       64خاتمه:    روز :     89/ سال :   41/ ماه :     41شروع :     روز :     زمان اجرای برنامه -2

 مسئول -4

 اجرا  و

همکاران 

 برنامه

 معاونت آموزش متوسطه  حوزۀمسئول

های حوزه

 همکار

 معاونت پژوهش برنامه ريزی وآموزش نيروی انساني   -

 معاونت توسعه مديريت و پشتيباني  -

 دستگاه های دولتي و غيردولتي و بخش خصوصي  -

 اداره مشارکت ها و مدارس غيردولتي  -

 انجمن اوليا و مربيان -

 اعتبار مورد نیاز - 2

 

 نفر ساعت:

  1۱5۱متوسطه اول : 

 نفر ساعت   5۷۷۹۱فني و حرفه ای : 

  منبع تامين :

 متوسطه اول : دبيران و مربيان طرح 

 فني و حرفه ای : هنرجويان و هنرآموزان 

 اعتبار موردنياز:   

      10۱۱۱0۱۱۱متوسطه اول 

 ميليون ريال      3۹0۸۹10۱۱۷0۱۱۱فني وحرفه ای : 

 : منبع تامين

 و درآمد اختصاصي فني و حرفه ای : اعتبار وزارتي

شاخص ها و سازوکار  -35

 نظارت و ارزیابی برنامه

 شاخص ها:
 تعداد هنرجويان تحت پوشش برون سپاری م برحسب نفرساعت آموزش ارائه شده به شيوه برون سپاری د -

 تعداد هنرجويان هنرستان های وابسته  -

 تعداد هنرستان های وابسته و جوار  -

 سازوکار نظارت و ارزیابی:

 ارائه دقيق اطالعات برون سپاری پس از اعمال در سامانه سناد که قابل اعتماد مي باشد.  -

 بازديدهای کارشناسي  -

 اخذ گزارش به صورت مستمر -

 آمار دريافتي از سامانه های مرکز برنامه ريزی و نيروی انساني و فناوری اطالعات  -

  - سایر توضیحات تکمیلی -33

 صالحتأیید مقامات ذی -35

 :  نام و نام خانوادگی

 سمت: رئیس اداره 

 امضاء : 

 نام و نام خانوادگی : 

 سمت : معاون آموزش متوسطه 

 امضاء :  
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 3322-24 آموزش متوسطه  معاونت  2شماره برنامۀ 

                                             فعالیت های پژوهشی و پژوهش سراهای دانش آموزی  توسعه عنوان برنامه -3

 اهمیت و ضرورت  -5

 پژوهشي -لزوم پژوهش محوری در فعاليت های دانش آموزان و ضرورت وجود مراکز علمي -

 توجه به فناوری های نوين  -

 توجه به خالقيت و نوآوری و لزوم حمايت از ايده های خالقانه درنظام آموزش و پرورش  -

عدم امكان پرورش کامل ايده های نو و خالقانه دانش آموزان در محيط مدرساااه به دليل محدوديت امكانات و تجهيزات و نيروی متخصاااص و                   -

 درنتيجه لزوم ايجاد شبكه های يادگيری مكمل  

 مستندات -3

 برنامه

راهبرد ها 

وسیاست ها ی 

 مرتبط

 سیاست های ابالغی رهبر معظم :

تفكر ، تحقيق، خالقيت و نوآوری و بهره گيری از روش های ياددهي وی يادگيری متنوع و مطلوب و ايجاد تفكر منطقي و منسجم  توسعه ی فرهنگ -2-4

 برای تحليل و بررسي موضوعي

 : 89راهبردها و سیاست های سال 

ارچوب توجه به توسعه مهارت های زندگي و نيازهای زيستن درعصراطالعات و ارتباطات ،مسائل زيست محيطي و توسعه پايدار درتدوين برنامه ها، درچ -۶03

 استلزامات تعليم و تربيت اسالمي 

 ترويج و توسعه پژوهش درمدارس و افزايش مهارت های هنری و خالقيت فكری دانش آموزان  -۶0۹

سند تحول 

 ونقشۀ راه

 6/6-19/6نقشه راه : 

 راهكارهای مرتبط سند:

تخصصي ايجاد شبكه ای از محيط های يادگيری مانند پژوهش سراها ، اردوگاه ها ، خانه های فرهنگ ، کتابخانه های عمومي ، نمايشگاه و موزه های –۶-۶

به و برقراری تعامالت اثربخش مدارس بااين محيط ها، بارعايت اصل غني سازی محيط مدرسه علوم و فناوری ، مراکز کارآفريني ، ورزشگاه ها و ساير مراکز مشا

 باهمكاری ساير دستگاه ها 

جاد حمايت مادی و معنوی از طرح های موفق و نوآوری های تربيتي ، بومي، مستندسازی و انتشار يافته های پژوهشي درداخل و خارج از کشور و اي -3-23

 بانک اطالعاتي فعال و کارآمد  

برنامه های 

 وزیر محترم 
 تقويت مهارت های علمي عملي و کارآفريني

برنامه ششم 

 توسعه

 قانون برنامه ششم توسعه :  66ماده  4جزء

 د اجرای سند تحول1جزء م

  - سایر

 اهداف -4

 برنامه

 کیفی

ستعد و      - سايي، جذب و هدايت  دانش آموزان م شنا تقويت و تعميق فرهنگ مطالعه، تحقيق و پژوهش های فردی و گروهي دربين دانش آموزان ، 

 عالقه مند متناسب با نيازهای کشور

 تلفيق دانش نظری و فعاليت های علمي و کاربردی  -

 تسهيل دستيابي دانش آموزان به يافته های جديد علمي و پژوهشي -

سراها،     - سعه فرهنگ مطالعه و پژوهش دردانش آموزان ، تلفيق دانش نظری و فعاليت های عملي و کاربردی، ارتقای کيفيت برنامه های پژوهش  تو

 آموزانارتقای خالقيت و نوآوری دانش 

 

 کمی

 د 4۹/۶2۶م      امتياز ارزيابي از عملكرد پژوهش سراهای دانش آموزی.  استانيدرصدی ميانگين  5رشد  -

 پژوهش برگزيده دانش آموزی در پژوهش سراهای دانش آموزی .  5۱حمايت از  -

 برنامه قطب های کشوری پژوهش سراهای دانش آموزیمسه برنامه در هر قطبد ۶حمايت از  -

 نفر هنرجو د   25۱م  مشارکت يک درصدی هنرجويان هنرستان ها در حداقل يک فعاليت پژوهشي  پژوهش سراهای دانش آموزی -

 مخاطبان -2

 مديران پژوهش سراهای دانش آموزی مناطق  -

 مديران مدارس ابتدايي ،  دوره اول و دوم متوسطه نظری و فني و حرفه ای و کاردانش  -

 و دوم متوسطه نظری و فني و حرفه ای و کاردانشدانش آموزان دوره اول  -

 

 شرح -6

 اجمالی
 مراحل

 پژوهشي پژوهش سرا –احصای برنامه ها و روز آمد نمودن و استاندارد سازی برنامه و فعاليت های علمي  -

 اد دانش آموزان تحت پوششارزيابي و رتبه بندی پژوهش سراها براساس برنامه های استاندارد شده و تعد  -

 شناسايي ، اشاعه و تشويق ايده های نوآورانه و خالقانه دانش آموزان و تسهيل جهت معرفي به جشنواره های کشوری  -
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 از فرایند

 

 

 اجرای 

 برنامه

 ارزيابي از عملكرد پژوهش سراهای دانش آموزی و تشويق مراکزی که ارتقای عملكرد داشته اند.      -

 هافعالیت

 

 شهر تهران   کارآفريني در پژوهشسرای ويژه کارآفرينيايشي برنامه های شورای سياستگذاری جرای آزما -

 اقدامات

 

 مديريت برگزاری فعاليت های کيفيت بخشي امور پژوهش سراهای دانش آموزی بر اساس نيازهای بومي و منطقه ای. -

 سراهای دانش آموزی با همكاری ساير نهاد ها و سازمانهای ذيربط.راهبری برگزاری دوره های توانمندسازی نيروی انساني شاغل در پژوهش  -

 .پژوهش سراهای دانش آموزی مديريت  و نظارت بر تهيه و تدوين محتواهای پژوهشي، مقاالت و نشريات تخصصي در  -

 پژوهش سراهای دانش آموزی . حمايت از برگزاری نمايشگاهها ، مسابقات ، المپيادها ، جشنواره ها و ... استاني، ملي و بين المللي در -

 4689/ سال :      41/ ماه :     19خاتمه:    روز :       4689 / سال :  41/ ماه :   41شروع :     روز :    زمان اجرای برنامه -2

 مسئول -4

 اجرا  و

همکاران 

 برنامه

 معاونت آموزش متوسطه  حوزۀمسئول

های حوزه

 همکار

 معاونت پژوهش برنامه ريزی وآموزش نيروی انساني  -

 معاونت توسعه مديريت و پشتيباني -

 اعتبار مورد نیاز - 2

 

 نفر ساعت:

 نفر ساعت  25۱۱پژوهش سرا: 
 منابع استاني منبع تامين :

 اعتبار موردنياز:            

                                ميليون ريال  15۱۱
 : منابع استاني منبع تامين

شاخص ها و سازوکار  -35

 نظارت و ارزیابی برنامه

 شاخص ها:
 درصد ميانگين عملكرد پژوهش سراها  -

 سازوکار نظارت و ارزیابی:

 بازديد -

 دريافت گزارش عملكرد -

  - سایر توضیحات تکمیلی -33

 صالحتأیید مقامات ذی -35

 :  نام و نام خانوادگی

 سمت: رئیس اداره 

 امضاء : 

 نام و نام خانوادگی : 

 سمت : معاون آموزش متوسطه 

 امضاء :  
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 ) هوشمند سازی (  3322-24شهر تهران کل اداره آموزش متوسطه  معاونت 6 برنامۀ 

 توسعه فناوری اطالعات و ارتقای راهبری و مدیریت فضای مجازی در آموزش و پرورش                                             عنوان برنامه -3

 اهمیت و ضرورت  -5

چالش بزرگ دسااتگاه ها و نهادهای آموزشااي اين اساات که ازيک سااو بايد نقش فعلي خود را برای پاسااخگويي به نيازها،ويژگي ها و اولويت های  -

شورها و         سعه کيفي خود درتراز کيفيت جهاني رقابت و همكاری با همه ک ست يابي به تو سوی ديگربايد برای د شهروندان حفظ کرده و از دولت و 

ستم های    ضعيت         سي شناخت دقيق و عالمانه از و ساز برای زمان حال و آينده بدون  سل تمدن  شي ، برنامه ريزی و اقدام نمايند. لذا تربيت ن آموز

ستگذاری و راهبری کالن ف       سيا شيوه های تربيتي امكان پذير نبوده و اين امر نيازمند  صد آينده م آينده پژوهي و آينده نگارید در ای ض فعلي و ر

 زش و پرورش برای مديريت يک پارچه و هوشمندانه برای کليه ی اليه های آن مي باشد.     مجازی آمو

 مستندات -3

 برنامه

راهبرد ها 

وسیاست ها ی 

 مرتبط

 سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران  :

 دانشمنداني در طراز برترين های جهان برخورداری از انسان های صالح ، فرهيخته، سالم و تربيت شده درمكتب اسالم و انقالب با -

 توانا در توليدو توسعه علم ، فناوری و نوآوری و به کارگيری دستاوردهای آن  -

 نظام جامع علم و فناوری کشور :

 يژه نسل جوان تعميق و گسترش آموزش های عمومي و تخصصي همراه با تقويت اخالق ، آزاد انديشي و روحيه خالقيت درآحاد جامعه ، به وهدف کالن  :

 اهداف بخشي : 

 برخوردار از نظام آموزشي مناسب هدايت کننده ی دانش آموزان در مسير:  -

 تقويت قدرت تفكر و خردورزی .1

 استعدادهای شغلي و آينده شغلي برای برآوردن نيازهای جامعه  .2

 استعدادهای علمي برای ورود به دوره تخصصي  .3

سند تحول 

 ونقشۀ راه

 سند:راهكارهای مرتبط 

ر اتوسعه ضريب نفوذ شبكه ملي اطالعات و ارتباطات م اينترنتد درمدارس با اولويت پرکردن شكاف ديجيتالي بين مناطق آموزشي و ايجاد سازو ک–1۷-1۱

 آموزان درچارچوب نظام معيار اسالمي مناسب برای بهره برداری بهينه و هوشمندانه توسط مربيان و دانش 

 رگيری محتوای الكترونيكي متناسب با نياز دانش آموزان و مدارس .....توليد و به کا – ۱2-1۷

 گسترش بهره برداری از ظرفيت آموزش های غيرحضوری و مجازی دربرنامه های آموزشي و تربيتي ويژه معلمان ، دانش آموزان،و....    -۱4-1۷

برنامه های 

 وزیر محترم 

 بهره برداری از فناوری های نوين  -

 راهبری فضای مجازی و توسعه دولت الكترونيک و يكپارچه سازی سامانه های مربوطتوسعه و  -

برنامه ششم 

 توسعه

 قانون برنامه ششم توسعه :  66ماده  4جزء

 د اجرای سند تحول 1جزء م

  - سایر

 اهداف -4

 برنامه

 کیفی

 از انواع فناوری های نوين آموزشي و پرورشي و تعامالت سازماني تقويت کاربست و بهره مندی هوشمندانه  -

 روز آمدسازی خدمات آموزشي و پرورشي در مدارس مجری هوشمندسازی -

 راهبری برای تحقق اهداف سند تحول بنيادين آموزش و پرورش  -

 ا يكديگر هماهنگي ، تعامل پذيری ، مشارکت و هم افزايي وظايف اختصاصي توزيع شده تمامي بخش ها ب  -

 يادگيری-استفاده اثر بخش از فناوری های نوين درکليه ی جنبه های فرآيند ياددهي -

 يادگيری بابكارگيری فناوری های نوين  –بهبود سطح ياددهي  -

 توسعه ، گسترش و تعميق به کار گيری فناوری اطالعات و ارتباطات درحوزه ی آموزشي و پرورشي ، پژوهش و نوآوری ، و....  -

 دن و کاهش شكاف ديجيتالي پر کر -

 کمی

 مدرسه  3۱توسعه زيرساخت فناوری اطالعات در  -

 بهره مندی از فناوری در برنامه های آموزشي و پرورشي  %1۱افزايش  -

 مدرسه به عنوان اينترنت و پنجره واحد ياديگری مجازی  2۱۱توسعه شبكه يادگيری در -

 نفر از معلمان ، معاونان فناوری مدارس مجری طرح هوشمندسازی  5۱۱توانمندسازی   -

 مدرسه مجری طرح هوشمندسازی  13۱۱ارزيابي و نظارت بر فعاليت  -

 مخاطبان -2
 کارشناسان هوشمند سازی  -

 معلمان و معاونان فناوری و دانش آموزان مدارس دوره اول و دوم متوسطه نظری و فني و حرفه ای و کاردانش  -

 شرح -6

 اجمالی
 مراحل

 برنامه ريزی و هماهنگي برای :  -

 شده دربرنامه هاتشكيل کارگروه های موضوعي و مشاوره ای به منظور شناسايي راهكارهای تحقق اهداف پيش بيني  .1

 تمهيدات برگزاری جشنواره ارزيابي مدارس مجری هوشمند سازی  .2
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 از فرایند

 اجرای

 برنامه

 ارتقای توانمندی و شايستگي های حرفه ای و سواد فناوری معلمان و معاونان فناوری مدارس مجری هوشمندسازی  .3

 اجرای نظارت بر مدارس مجری هوشمند سازی  .4

 اشتراک گذاری تجارب موفق مدارس مجری برنامه هوشمندسازی   .5

 هافعالیت

 ارزيابي مدارس مجری طرح هوشمند سازیتشكيل گروه ارزيابان ، بازنگری شاخص های نظارت و اجرای   -

 بهينه سازی و توسعه زير ساخت سخت افزاری و نرم افزاری در مدارس -

 آموزش های توانمندسازی ويژه ی معلمان و معاونان فناوری  تعيين سرفصل های -

 شناسايي، معرفي واستفاده از وب سايتهای آموزشي و کتابخانه های ديجيتالي -

 موفق در حوزه هوشمندسازی تجارباشتراک گذاری فراخوان تجارب موفق و  -

 هوشمندسازی ارائه راهكارهای مناسب جهت اشتراک گذاری فعاليت های مدارس موفق در حوزه -

 اقدامات

 برگزاری جشنواره ارزيابي مدارس مجری هوشمندسازی  -

 اجرای آموزش های توانمندسازی ويژه معلمان و معاونان فناوری مدارس  -

 اجرای ارزيابي مدارس مجری طرح هوشمند و تعيين رتبه های يک ، دو و سه ستاره   -

 مدرسه به منظور اجرای بهينه سازی و توسعه زير ساخت های سخت افزاری درمدارس مذکور  3۱تعيين  -

 گرد آوری ، تدوين و نشر و تقدير از تجارب موفق مدارس مجری برنامه هوشمندسازی  -

 4689/ سال :      41/ ماه :     19خاتمه:    روز :       4689 / سال :   49/ ماه :   44شروع :     روز :    زمان اجرای برنامه -2

 مسئول -4

 اجرا  و

همکاران 

 برنامه

 معاونت آموزش متوسطه  حوزۀمسئول

های حوزه

 همکار

 معاونت پژوهش برنامه ريزی وآموزش نيروی انساني  -

 معاونت توسعه مديريت و پشتيباني  -

 اعتبار مورد نیاز - 2

 

 1۱5۱ نفر ساعت:
کارشناسان هوشمندسازی ، مديران، معاونان فناوری،  منبع تامين :

 کارشناس فناوری 

 :اعتبارات وزارتي و اداره کل  منبع تامين ريال ميليون  ۷30۹2۱0۱۱۱اعتبار موردنياز:              

شاخص ها و سازوکار  -35

 نظارت و ارزیابی برنامه

 شاخص ها:
 مدرسه هدف   3۱بهينه سازی در  -

 مدرسه  4۱۱توسعه شبكه يادگيری در -

 نفر از معلمان ، معاونان فناوری مدارس مجری طرح هوشمندسازی  1۱۱۱توانمندسازی   -

 مدرسه مجری طرح هوشمندسازی  13۱۱ارزيابي و نظارت بر فعاليت  -

 سازوکار نظارت و ارزیابی:

 بازديد ناظران  -

 دريافت گزارش عملكرد از ناظران  -

 نظارت الكترونيكي -

 انجام کميسيون  -

  - سایر توضیحات تکمیلی -33

 صالحتأیید مقامات ذی -35

 :  نام و نام خانوادگی

 سمت: رئیس اداره 

 امضاء : 

 نام و نام خانوادگی : 

 سمت : معاون آموزش متوسطه 

 امضاء :  
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   3برنامۀ شماره 

 ....(-والیبال  –درصد از دبیران در مسابقات ورزشی )طناب کشی  94درصد از دانش آموزان و  94شرکت حداقل  عنوان برنامه -3

 اهمیت و ضرورت -5

دست یابی بنه توسعه کیفی خود در تراز کیفیت –پاسخگویی به نیازهای و ویژگی ها و اولویت های دولت و شهروندان -

ایجاد تعامل و توازن و تنوع بخشی در توسعهرشته های تحصیلی  –تربیت نسل تمدن ساز برای زمان حال و آینده -جهانی

 متناسب با استعدادها و عالیق دانش آموزان 

 مستندات -3

 برنامه

 ارتقاءو ترمیم جایگاه علمی –استراتژی و سیاستهای معاونت آموزشی متوسطه –سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران  مرتبط ی راهبرد ها وسیاست ها

 سند تحول بنيادين و راهكارهای مرتبط با سند  نقشۀ راه سند تحول و

 سند چشم انداز –قانون برنامه ششم توسعه   برنامه ششم توسعه

 ---- سایر

 اهداف -4

 برنامه

 کیفی

 محوريت و تقويت شورای معلمان تصميم سازی در مدارس با  -

 ايجاد بستر  ارتقای مهارت و کارايي معلمان در اثر آموزش در شورا -

 بهبود جو سازماني و افزايش روحيه کارکنان و ايجاد الفت بين آنها  -

 ها در تصميم سازی، شكوفايي استعدادها گزينش بهترين رأیبهره مندی از انگيزه و عالقه دبيران برای مشورت کردن و دخيل کردن آن -

 )سالمت جسم(مدرسهتوسعه مشارکت معلمان در اداره  کمی

 مخاطبان -2
 

 شرح -6

 اجمالی

 از فرایند

 اجرای

 برنامه

 بررسي وضعيت مدرسه در زمينه پوشش تحصيلي مورد مربوطه–برنامه ريز ی و هماهنگي  مراحل

 بازنگری شاخص های نظارت –تشكیل گروه ارزیابان -ارائه راهكارهای مناسب–تعیین سرفصل ها آموزشی  هافعالیت

 اقدامات
 برنامه ریزی-فراهم کردن وسایل ورزشی مورد نیاز-برگزاری المپیاد ورزشی بین دانش آموزان با یكدیگر و دبیران

 تهیه هدیه جهت برترین های مسابقات -آموزانهماهنگی بین دبیران و دانش –جهت زمان ومكان مسابقات 

زمان اجرای  -2

 برنامه
 تا پایان سال تحصیلیتا :  مهر  از :  

 مسئول -4

 اجرا  و

 همکاران برنامه

 ۶دبيرستان فرزانگان مسئول حوزۀ

 شورای دانش آموزان–شورای دبیران -شورای مدرسه-انجمن واولیا های همکارحوزه

اعتبار مورد  -2

 نیاز
  

  منبع تأمین اعتبار -35

 شاخص ها و سازوکار نظارت و ارزیابی برنامه -33
 –نظارت بر هماهنگی های مزم جهت برنامه ریزی زمان و مكان و رشته های مختلف ورزشی و تعداد شرکت کننده 

 بررسی نتای  مسابقات –بررسی به موقع و به خوبی انجام شدن مسابقات 

 ايجاد همدلي بين دانش آموزان با يكديگر و با دبيران -ايجاد روحيه و نشاط در دانش آموزان و دبيران–ايجاد سالمت جسمي در دانش آموز  تکمیلی سایر توضیحات -35

 صالحتأیید مقامات ذی -33

 :  نام و نام خانوادگی

 مسئول دوره تحصیلی 

 امضاء : 

 :   نام و نام خانوادگی

        معاون آموزش متوسطه  

 امضاء :  
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   5برنامۀ شماره 

 درصد شورای دبیران به صورت کارگاهی  94تشكیل حداقل  عنوان برنامه -3

 اهمیت و ضرورت -5

دست یابی بنه توسعه کیفی خود در تراز کیفیت –پاسخگویی به نیازهای و ویژگی ها و اولویت های دولت و شهروندان -

ایجاد تعامل و توازن و تنوع بخشی در توسعهرشته های تحصیلی  –تربیت نسل تمدن ساز برای زمان حال و آینده -جهانی

 متناسب با استعدادها و عالیق دانش آموزان 

 مستندات -3

 برنامه

 ارتقاءو ترمیم جایگاه علمی –استراتژی و سیاستهای معاونت آموزشی متوسطه –سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران  مرتبط ی راهبرد ها وسیاست ها

 سند تحول بنيادين و راهكارهای مرتبط با سند  نقشۀ راه سند تحول و

 سند چشم انداز –قانون برنامه ششم توسعه   برنامه ششم توسعه

 ---- سایر

 اهداف -4

 برنامه

 کیفی

 محوريت و تقويت شورای معلمان تصميم سازی در مدارس با  -

 ايجاد بستر  ارتقای مهارت و کارايي معلمان در اثر آموزش در شورا -

 بهبود جو سازماني و افزايش روحيه کارکنان و ايجاد الفت بين آنها  -

 آنها در تصميم سازی، شكوفايي استعدادها گزينش بهترين رأیبهره مندی از انگيزه و عالقه دبيران برای مشورت کردن و دخيل کردن  -

 کمی
 مدرسه)سالمت روان(توسعه مشارکت معلمان در اداره  -تدوين واستقرار الگوی تبادل تجارب، مسئله يابي و تصميم سازی درشورای معلمان

 مخاطبان -2
 

 شرح -6

 اجمالی

 از فرایند

 اجرای

 برنامه

 بررسي وضعيت مدرسه در زمينه پوشش تحصيلي مورد مربوطه–برنامه ريز ی و هماهنگي  مراحل

 بازنگری شاخص های نظارت –تشكیل گروه ارزیابان -ارائه راهكارهای مناسب–تعیین سرفصل های آموزشی  هافعالیت

 انجام کارگاه در شورای دبیران- ایجاد بستر ارتقای مهارت و کارایی معلمان در امر آموزش اقدامات

زمان اجرای  -2

 برنامه
 تا :  هرماه یک جلسهاز :  

 مسئول -4

 اجرا  و

 همکاران برنامه

 ۶دبيرستان فرزانگان مسئول حوزۀ

 شورای دانش آموزان–شورای دبیران -شورای مدرسه-انجمن واولیا های همکارحوزه

اعتبار مورد  -2

 نیاز
  

  اعتبارمنبع تأمین  -35

 بررسی تمایل همكاران جهت استفاده از کارگاه-بررسی نقاط قوت و ضعف کارگاه شاخص ها و سازوکار نظارت و ارزیابی برنامه -33

 سایر توضیحات تکمیلی -35
و  ارتقاء -همكاران بتوانند با نام گذاری روی دانش آموزان در کالس درسی از نقاط مثبت دانش آموز استفاده نمایند 

 -مهارت و کارایی معلمان در امر آموزش

 صالحتأیید مقامات ذی -33

 :  نام و نام خانوادگی

 مسئول دوره تحصیلی 

 امضاء : 

 :   نام و نام خانوادگی

        معاون آموزش متوسطه  

 امضاء :  
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   3برنامۀ شماره 

 درصدی سطح سالمت و بهداشت دانش آموزی توسط اعضا انجمن.و اولیا 64ارتقا  عنوان برنامه -3

 اهمیت و ضرورت -5

دست یابی بنه توسعه کیفی خود در تراز کیفیت –پاسخگویی به نیازهای و ویژگی ها و اولویت های دولت و شهروندان -

ایجاد تعامل و توازن و تنوع بخشی در توسعهرشته های تحصیلی  –تربیت نسل تمدن ساز برای زمان حال و آینده -جهانی

 متناسب با استعدادها و عالیق دانش آموزان 

 مستندات -3

 برنامه

 ارتقاءو ترمیم جایگاه علمی –استراتژی و سیاستهای معاونت آموزشی متوسطه –سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران  مرتبط ی راهبرد ها وسیاست ها

 سند تحول بنيادين و راهكارهای مرتبط با سند  نقشۀ راه تحول وسند 

 سند چشم انداز –قانون برنامه ششم توسعه   برنامه ششم توسعه

 ---- سایر

 اهداف -4

 برنامه

 کیفی

 محوريت و تقويت شورای معلمان تصميم سازی در مدارس با  -

 آموزش در شوراايجاد بستر  ارتقای مهارت و کارايي معلمان در اثر  -

 بهبود جو سازماني و افزايش روحيه کارکنان و ايجاد الفت بين آنها  -

 بهره مندی از انگيزه و عالقه دبيران برای مشورت کردن و دخيل کردن آنها در تصميم سازی، شكوفايي استعدادها گزينش بهترين رأی -

 کمی
 درسه)سالمت روان(در اداره م اولیاتوسعه مشارکت 

 مخاطبان -2
 

 شرح -6

 اجمالی

 از فرایند

 اجرای

 برنامه

 بررسي وضعيت مدرسه در زمينه پوشش تحصيلي مورد مربوطه–برنامه ريز ی و هماهنگي  مراحل

 بازنگری شاخص های نظارت –تشكیل گروه ارزیابان -ارائه راهكارهای مناسب–تعیین سرفصل های آموزشی  هافعالیت

 اقدامات

 دانش آموزان که پزشک یا پرستار باشندشناسایی اولیا -

 تحت معاینه قرار دادن دانش آموزان و دبیران  و مشاوره های تخصصی -

  ارتقا سطح سالمت و بهداشت روح وروان دانش آموزان و دبیران -

زمان اجرای  -2

 برنامه
 تا : پایان سال تحصیلی مهر  از :  

 مسئول -4

 اجرا  و

 همکاران برنامه

 ۶دبيرستان فرزانگان مسئول حوزۀ

 شورای دانش آموزان–شورای دبیران -شورای مدرسه-انجمن واولیا های همکارحوزه

اعتبار مورد  -2

 نیاز
  

  منبع تأمین اعتبار -35

 نظارت بر بهتر انجام شدن مراحل عمل شاخص ها و سازوکار نظارت و ارزیابی برنامه -33

 روحيه و سالمتي دانش آموزان و همكاران و اعضا انجمن تقويت سایر توضیحات تکمیلی -35

 صالحتأیید مقامات ذی -33

 :  نام و نام خانوادگی

 مسئول دوره تحصیلی 

 امضاء : 

 :   نام و نام خانوادگی

        معاون آموزش متوسطه  

 امضاء :  
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    4  برنامۀ شماره

 محیطی تبدیل دبیرستان به یک مدرسه زیست عنوان برنامه -3

 اهمیت و ضرورت -5

دست یابی بنه توسعه کیفی خود در تراز کیفیت –پاسخگویی به نیازهای و ویژگی ها و اولویت های دولت و شهروندان -

ایجاد تعامل و توازن و تنوع بخشی در توسعهرشته های تحصیلی  –تربیت نسل تمدن ساز برای زمان حال و آینده -جهانی

 متناسب با استعدادها و عالیق دانش آموزان 

 مستندات -3

 برنامه

 ارتقاءو ترمیم جایگاه علمی –استراتژی و سیاستهای معاونت آموزشی متوسطه –سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران  مرتبط ی راهبرد ها وسیاست ها

 سند تحول بنيادين و راهكارهای مرتبط با سند  نقشۀ راه تحول وسند 

 سند چشم انداز –قانون برنامه ششم توسعه   برنامه ششم توسعه

 ---- سایر

 اهداف -4

 برنامه

 کیفی

 محوريت و تقويت شورای معلمان تصميم سازی در مدارس با  -

 آموزش در شوراايجاد بستر  ارتقای مهارت و کارايي معلمان در اثر  -

 بهبود جو سازماني و افزايش روحيه کارکنان و ايجاد الفت بين آنها  -

 بهره مندی از انگيزه و عالقه دبيران برای مشورت کردن و دخيل کردن آنها در تصميم سازی، شكوفايي استعدادها گزينش بهترين رأی -

 کمی
 مدرسه)سالمت روان(در اداره  و اولیا ودانش آموزان توسعه مشارکت معلمان

 مخاطبان -2
 

 شرح -6

 اجمالی

 از فرایند

 اجرای

 برنامه

 بررسي وضعيت مدرسه در زمينه پوشش تحصيلي مورد مربوطه–برنامه ريز ی و هماهنگي  مراحل

 بازنگری شاخص های نظارت –تشكیل گروه ارزیابان -ارائه راهكارهای مناسب–تعیین سرفصل های آموزشی  هافعالیت

 اقدامات

 –برگزاری نمایشگاه دائمی گل  و گیاه در مدرسه  –طراحی فضایی جهت محل دائمی تشكیل جلسات هفتگی کمیته محیط زیست 

وی رتعیین اساس نامه و نصب دائمی بر –بعدی با استفاده از گلدان و نصب برای سال تحصیلی جدید  6طراحی بورد محیط زیست 

طراحی اینفو گرام های آموزشی تخصصی به صورت ماهانه با هدف آموزش و تمرکز و  –ای آن از طرف همه بور د محیط زیست و الزام به اجر

 آموزش های کوتاه کاربردی محیط زیست به صورت دائمی در شوراهای دبیران–فعالیت تخصصی بر روی هر موضوع به صورت ماهانه 

زمان اجرای  -2

 برنامه
 تحصیلیتا : پایان سال  مهر  از :  

 مسئول -4

 اجرا  و

 همکاران برنامه

 ۶دبيرستان فرزانگان مسئول حوزۀ

 شورای دانش آموزان–شورای دبیران -شورای مدرسه-انجمن واولیا های همکارحوزه

اعتبار مورد  -2

 نیاز
  

  منبع تأمین اعتبار -35

 شاخص ها و سازوکار نظارت و ارزیابی برنامه -33
برگزاری اردوهای جنگل و –نظارت جدی بر اجرای مفاد اساسنامه محیط زیستی دبیرستان علی الخصوص ظروف و زباله ها 

 اجرای طرح محفظه تولید کمپوست و نصب اینفو گرام –بازدیداز موزه های منابع طبیعت و شرکت اعضا کمیته و عالقه مندان 

 آموزان  و دبیران در جهت آشنایی با نگه داری بهینه ی محیط زیستآشنایی دانش  سایر توضیحات تکمیلی -35

 صالحتأیید مقامات ذی -33

 :  نام و نام خانوادگی

 مسئول دوره تحصیلی 

 امضاء : 

 :   نام و نام خانوادگی

        معاون آموزش متوسطه  

 امضاء :  
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    2  برنامۀ شماره

  مشكالت احتمالیپیشرفت تحصیلی وحل  عنوان برنامه -3

 اهمیت و ضرورت -5

دست یابی بنه توسعه کیفی خود در تراز کیفیت –پاسخگویی به نیازهای و ویژگی ها و اولویت های دولت و شهروندان -

ایجاد تعامل و توازن و تنوع بخشی در توسعهرشته های تحصیلی  –تربیت نسل تمدن ساز برای زمان حال و آینده -جهانی

 متناسب با استعدادها و عالیق دانش آموزان 

 مستندات -3

 برنامه

 ارتقاءو ترمیم جایگاه علمی –استراتژی و سیاستهای معاونت آموزشی متوسطه –سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران  مرتبط ی راهبرد ها وسیاست ها

 سند تحول بنيادين و راهكارهای مرتبط با سند  نقشۀ راه تحول وسند 

 سند چشم انداز –قانون برنامه ششم توسعه   برنامه ششم توسعه

 ---- سایر

 اهداف -4

 برنامه

 کیفی

 محوريت و تقويت شورای معلمان تصميم سازی در مدارس با  -

 آموزش در شوراايجاد بستر  ارتقای مهارت و کارايي معلمان در اثر  -

 بهبود جو سازماني و افزايش روحيه کارکنان و ايجاد الفت بين آنها  -

 بهره مندی از انگيزه و عالقه دبيران برای مشورت کردن و دخيل کردن آنها در تصميم سازی، شكوفايي استعدادها گزينش بهترين رأی -

 کمی
 درسهمار تقای کيفيت آموزشي و پرورشي در  -(مدرسه)سالمت رواندر اداره و دانش آموزن و اولیا  توسعه مشارکت معلمان 

 مخاطبان -2
 

 شرح -6

 اجمالی

 از فرایند

 اجرای

 برنامه

 بررسي وضعيت مدرسه در زمينه پوشش تحصيلي مورد مربوطه–برنامه ريز ی و هماهنگي  مراحل

 بازنگری شاخص های نظارت –تشكیل گروه ارزیابان -ارائه راهكارهای مناسب–تعیین سرفصل های آموزشی  هافعالیت

 اقدامات
اعالم برنامه ی دیدار با دبیران -برنامه ریزی با دبیر جهت ساعت فراغت از تدریس-جلسات مشترک دبیران با اولیاء

 به خانواده

زمان اجرای  -2

 برنامه
 تا : پایان سال تحصیلی مهر  از :  

 مسئول -4

 اجرا  و

 همکاران برنامه

 ۶دبيرستان فرزانگان مسئول حوزۀ

 شورای دانش آموزان–شورای دبیران -شورای مدرسه-انجمن واولیا های همکارحوزه

اعتبار مورد  -2

 نیاز
  

  منبع تأمین اعتبار -35

 نظارت بر کلیه مراحل عمل شاخص ها و سازوکار نظارت و ارزیابی برنامه -33

 مدرسهدر اداره و دانش آموزن و اولیا  توسعه مشارکت معلمان  سایر توضیحات تکمیلی -35

 صالحتأیید مقامات ذی -33

 :  نام و نام خانوادگی

 مسئول دوره تحصیلی 

 امضاء : 

 :   نام و نام خانوادگی

        معاون آموزش متوسطه  

 امضاء :  
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    6  برنامۀ شماره

 حداقل یک نشریه در هردوماه تولید عنوان برنامه -3

 اهمیت و ضرورت -5

دست یابی بنه توسعه کیفی خود در تراز کیفیت –پاسخگویی به نیازهای و ویژگی ها و اولویت های دولت و شهروندان -

ایجاد تعامل و توازن و تنوع بخشی در توسعهرشته های تحصیلی  –تربیت نسل تمدن ساز برای زمان حال و آینده -جهانی

 متناسب با استعدادها و عالیق دانش آموزان 

 مستندات -3

 برنامه

 ارتقاءو ترمیم جایگاه علمی –استراتژی و سیاستهای معاونت آموزشی متوسطه –سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران  مرتبط ی راهبرد ها وسیاست ها

 سند تحول بنيادين و راهكارهای مرتبط با سند  نقشۀ راه تحول وسند 

 سند چشم انداز –قانون برنامه ششم توسعه   برنامه ششم توسعه

 ---- سایر

 اهداف -4

 برنامه

 کیفی

 محوريت و تقويت شورای معلمان تصميم سازی در مدارس با  -

 آموزش در شوراايجاد بستر  ارتقای مهارت و کارايي معلمان در اثر  -

 بهبود جو سازماني و افزايش روحيه کارکنان و ايجاد الفت بين آنها  -

 بهره مندی از انگيزه و عالقه دبيران برای مشورت کردن و دخيل کردن آنها در تصميم سازی، شكوفايي استعدادها گزينش بهترين رأی -

 کمی
 کميته کار گروهي با رويكرد رشد شاخص های آموزشيتشكيل  -تقويت روحيه خبر نگا ری دانش آموزان عالقمند

 

 مخاطبان -2
 

 شرح -6

 اجمالی

 از فرایند

 اجرای

 برنامه

 بررسي وضعيت مدرسه در زمينه پوشش تحصيلي مورد مربوطه–برنامه ريز ی و هماهنگي  مراحل

 بازنگری شاخص های نظارت –تشكیل گروه ارزیابان -ارائه راهكارهای مناسب–تعیین سرفصل های آموزشی  هافعالیت

 اقدامات
نشریه ی الكترونیک و -تولید و انتشار نشریات تخصصی و ترویجی در حوزه شناسایی و پرورش استعدادهای برتر

  تشكیل هیئت تحریر یه دبیران و دانش آموزان و جمع آوری و تالیق مقامت و مصاحبه ها –چاپی 

زمان اجرای  -2

 برنامه
 تا : پایان سال تحصیلی مهر  از :  

 مسئول -4

 اجرا  و

 همکاران برنامه

 ۶دبيرستان فرزانگان مسئول حوزۀ

 شورای دانش آموزان–شورای دبیران -شورای مدرسه-انجمن واولیا های همکارحوزه

اعتبار مورد  -2

 نیاز
  

  منبع تأمین اعتبار -35

 بررسی و نظارت برکلیه مراحل عمل شاخص ها و سازوکار نظارت و ارزیابی برنامه -33

 سرگرمي مفيد آموزشي و کاربردی -تقويت انگيزه ی کار گروهي در دانش آموزان-بهبود نظام شناسايي و پرورش استعدادهای درخشان سایر توضیحات تکمیلی -35

 صالحتأیید مقامات ذی -33

 :  نام و نام خانوادگی

 مسئول دوره تحصیلی 

 امضاء : 

 :   نام و نام خانوادگی

        معاون آموزش متوسطه  

 امضاء :  
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    2  برنامۀ شماره

 ایجاد فضای بیان آزاد برای دانش آموزان عنوان برنامه -3

 ضرورتاهمیت و  -5

دست یابی بنه توسعه کیفی خود در تراز کیفیت –پاسخگویی به نیازهای و ویژگی ها و اولویت های دولت و شهروندان -

ایجاد تعامل و توازن و تنوع بخشی در توسعهرشته های تحصیلی  –تربیت نسل تمدن ساز برای زمان حال و آینده -جهانی

 متناسب با استعدادها و عالیق دانش آموزان 

 مستندات -3

 برنامه

 ارتقاءو ترمیم جایگاه علمی –استراتژی و سیاستهای معاونت آموزشی متوسطه –سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران  مرتبط ی راهبرد ها وسیاست ها

 سند تحول بنيادين و راهكارهای مرتبط با سند  نقشۀ راه سند تحول و

 سند چشم انداز –قانون برنامه ششم توسعه   برنامه ششم توسعه

 ---- سایر

 اهداف -4

 برنامه

 کیفی

 محوريت و تقويت شورای معلمان تصميم سازی در مدارس با  -

 ايجاد بستر  ارتقای مهارت و کارايي معلمان در اثر آموزش در شورا -

 بهبود جو سازماني و افزايش روحيه کارکنان و ايجاد الفت بين آنها  -

 بهره مندی از انگيزه و عالقه دبيران برای مشورت کردن و دخيل کردن آنها در تصميم سازی، شكوفايي استعدادها گزينش بهترين رأی -

 کمی
 برای دانش آموزانتدوين واستقرار الگوی تبادل تجارب، مسئله يابي و تصميم سازی 

 مخاطبان -2
 

 شرح -6

 اجمالی

 از فرایند

 اجرای

 برنامه

 بررسي وضعيت مدرسه در زمينه پوشش تحصيلي مورد مربوطه–برنامه ريز ی و هماهنگي  مراحل

 بازنگری شاخص های نظارت –تشكیل گروه ارزیابان -ارائه راهكارهای مناسب–تعیین سرفصل های آموزشی  هافعالیت

 اقدامات
پاسخ به انتقادات و پرسشها و  –مطرح کردن سوامتی خالقانه در زمینه های آموزش و پژوهش  –پاسخ و پیگیری 

 نصب پاسخ دانش آموزان از زبان مسئولین به تدری  در برد–خواسته های دانش آموزان 

زمان اجرای  -2

 برنامه
 تا : پایان سال تحصیلی مهر  از :  

 مسئول -4

 اجرا  و

 همکاران برنامه

 ۶دبيرستان فرزانگان مسئول حوزۀ

 شورای دانش آموزان–شورای دبیران -شورای مدرسه-انجمن واولیا های همکارحوزه

اعتبار مورد  -2

 نیاز
  

  منبع تأمین اعتبار -35

 نظارت و احدهای پژوهش مدرسه تا پایان مراحل مختلف شاخص ها و سازوکار نظارت و ارزیابی برنامه -33

 توضیحات تکمیلیسایر  -35
جلب اطمينان دانش آموزان نسبت به کادر اجرايي و معلمان و پيشبرد اهداف دانش  –بيان خواسته ها و پرسشها و انتقادات 

 -تقويت روحيه پرسش گری و کاوشگری و مثبت انديشي و آزاد انديشي در دانش آموزان –آموزی 

 صالحتأیید مقامات ذی -33

 :  نام و نام خانوادگی

 مسئول دوره تحصیلی 

 امضاء : 

 :   نام و نام خانوادگی

        معاون آموزش متوسطه  

 امضاء :  
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    4  برنامۀ شماره

 کسب مدالهای استانی و کشوری در رشته های مختلف و راهیابی به مسابقات جهانی عنوان برنامه -3

 اهمیت و ضرورت -5

دست یابی بنه توسعه کیفی خود در تراز کیفیت –پاسخگویی به نیازهای و ویژگی ها و اولویت های دولت و شهروندان -

ایجاد تعامل و توازن و تنوع بخشی در توسعهرشته های تحصیلی  –تربیت نسل تمدن ساز برای زمان حال و آینده -جهانی

 متناسب با استعدادها و عالیق دانش آموزان 

 تنداتمس -3

 برنامه

 ارتقاءو ترمیم جایگاه علمی –استراتژی و سیاستهای معاونت آموزشی متوسطه –سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران  مرتبط ی راهبرد ها وسیاست ها

 سند تحول بنيادين و راهكارهای مرتبط با سند  نقشۀ راه سند تحول و

 سند چشم انداز –قانون برنامه ششم توسعه   برنامه ششم توسعه

 ---- سایر

 اهداف -4

 برنامه

 کیفی

 محوريت و تقويت شورای معلمان تصميم سازی در مدارس با  -

 ايجاد بستر  ارتقای مهارت و کارايي معلمان در اثر آموزش در شورا -

 بهبود جو سازماني و افزايش روحيه کارکنان و ايجاد الفت بين آنها  -

 عالقه دبيران برای مشورت کردن و دخيل کردن آنها در تصميم سازی، شكوفايي استعدادها گزينش بهترين رأیبهره مندی از انگيزه و  -

 (سالمت اجتماعی و مهارتیمتدوين واستقرار الگوی تبادل تجارب، مسئله يابي  کمی

 مخاطبان -2
 

 شرح -6

 اجمالی

 از فرایند

 اجرای

 برنامه

 بررسي وضعيت مدرسه در زمينه پوشش تحصيلي مورد مربوطه–برنامه ريز ی و هماهنگي  مراحل

 بازنگری شاخص های نظارت –تشكیل گروه ارزیابان -ارائه راهكارهای مناسب–تعیین سرفصل های آموزشی  هافعالیت

 اقدامات

برگزاری آزمونهای المپیاد  –نجوم  –ادبی  –زیست  –شیمی  –فیزیک  –ریاضی  –برگزاری کالسهای المپیاد های علمی در زمینه های کامپیوتر 

برگزاری کالسهای المپیاد توسط –برگزاری جشن پایان دوره ی المپیادهای علمی  –کار تحقیقی در زمینه ی جشنواره ی خوارزمی  –های علمی 

 مسئول المپیاد مدرسه

زمان اجرای  -2

 برنامه
 تا : پایان سال تحصیلی مهر  از :  

 مسئول -4

 اجرا  و

 همکاران برنامه

 ۶دبيرستان فرزانگان مسئول حوزۀ

 شورای دانش آموزان–شورای دبیران -شورای مدرسه-انجمن واولیا های همکارحوزه

اعتبار مورد  -2

 نیاز
  

  منبع تأمین اعتبار -35

 شاخص ها و سازوکار نظارت و ارزیابی برنامه -33
 –شناسایی دانش آموزان موفق در اجرای طرح  –نظارت بر روند اجرای کمی و کیفی برنامه در مدرسه 

 نظارت واحدها تا پایان مراحل

 سایر توضیحات تکمیلی -35
تاثیر گذاری دانش  –شناسایی ،هدایت و ماندگاری پژوهشهای علمی  –پشتیبانی و تقویت انگیزه ی دانش آموزی 

 آموزان به عنوان نیروهای بالقوه علمی و آینده سازان کشور در شناسایی و پرورش و هدایت آینده علمی کشور

 صالحتأیید مقامات ذی -33

 :  نام و نام خانوادگی

 مسئول دوره تحصیلی 

 امضاء : 

 :   نام و نام خانوادگی

        معاون آموزش متوسطه  

 امضاء :  
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    2  برنامۀ شماره

 مسابقه پژوهشگران جوان سمپاد عنوان برنامه -3

 اهمیت و ضرورت -5

دست یابی بنه توسعه کیفی خود در تراز کیفیت –پاسخگویی به نیازهای و ویژگی ها و اولویت های دولت و شهروندان -

ایجاد تعامل و توازن و تنوع بخشی در توسعهرشته های تحصیلی  –تربیت نسل تمدن ساز برای زمان حال و آینده -جهانی

 متناسب با استعدادها و عالیق دانش آموزان

 مستندات -3

 برنامه

 ارتقاءو ترمیم جایگاه علمی –استراتژی و سیاستهای معاونت آموزشی متوسطه –سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران  مرتبط ی راهبرد ها وسیاست ها

 سند تحول بنيادين و راهكارهای مرتبط با سند  نقشۀ راه تحول وسند 

 سند چشم انداز –قانون برنامه ششم توسعه   برنامه ششم توسعه

 ---- سایر

 اهداف -4

 برنامه

 کیفی

 آموزش در شوراايجاد بستر  ارتقای مهارت و کارايي معلمان در اثر  -محوريت و تقويت شورای معلمان تصميم سازی در مدارس با  -

بهره مندی از انگيزه و عالقه دبيران برای مشورت کردن و دخيل کردن  -بهبود جو سازماني و افزايش روحيه کارکنان و ايجاد الفت بين آنها  -

 آنها در تصميم سازی، شكوفايي استعدادها گزينش بهترين رأی

 کمی
بهره گيری و توسعه فرهنگ  -)سالمت اجتماعی ومهارتی(سازی تدوين واستقرار الگوی تبادل تجارب، مسئله يابي و تصميم

 سالمت سواد آموزی

 مخاطبان -2
 

 شرح -6

 اجمالی

 از فرایند

 اجرای

 برنامه

 بررسي وضعيت مدرسه در زمينه پوشش تحصيلي مورد مربوطه–برنامه ريز ی و هماهنگي  مراحل

 بازنگری شاخص های نظارت –تشكیل گروه ارزیابان -ارائه راهكارهای مناسب–تعیین سرفصل های آموزشی  هافعالیت

  اقدامات

زمان اجرای  -2

 برنامه
 تا : پایان سال تحصیلی مهر  از :  

 مسئول -4

 اجرا  و

 همکاران برنامه

 ۶دبيرستان فرزانگان مسئول حوزۀ

 شورای دانش آموزان–شورای دبیران -شورای مدرسه-انجمن واولیا های همکارحوزه

اعتبار مورد  -2

 نیاز
  

  منبع تأمین اعتبار -35

 آشنایی بادستاوردهای پژوهشی جدید در پیشبرد اهداف پژوهشی مدرسه شاخص ها و سازوکار نظارت و ارزیابی برنامه -33

 ايجاد تعامل سازنده بين مدارس سمپاد سایر توضیحات تکمیلی -35

 صالحذیتأیید مقامات  -33

 :  نام و نام خانوادگی

 مسئول دوره تحصیلی 

 امضاء : 

 :   نام و نام خانوادگی

        معاون آموزش متوسطه  

 امضاء :  
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    35  برنامۀ شماره

 ، آموزانهای گروهی و ایجاد سرگرمی  و تشویق دانشکسب مهارت سخنوری و تنظیم و ایجاد برنامه عنوان برنامه -3

 و ضرورتاهمیت  -5

دست یابی بنه توسعه کیفی خود در تراز کیفیت –پاسخگویی به نیازهای و ویژگی ها و اولویت های دولت و شهروندان -

ایجاد تعامل و توازن و تنوع بخشی در توسعهرشته های تحصیلی  –تربیت نسل تمدن ساز برای زمان حال و آینده -جهانی

 متناسب با استعدادها و عالیق دانش آموزان 

 مستندات -3

 برنامه

 ارتقاءو ترمیم جایگاه علمی –استراتژی و سیاستهای معاونت آموزشی متوسطه –سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران  مرتبط ی راهبرد ها وسیاست ها

 سند تحول بنيادين و راهكارهای مرتبط با سند  نقشۀ راه تحول وسند 

 سند چشم انداز –قانون برنامه ششم توسعه   برنامه ششم توسعه

 ---- سایر

 اهداف -4

 برنامه

 کیفی

 محوريت و تقويت شورای معلمان تصميم سازی در مدارس با  -

 آموزش در شوراايجاد بستر  ارتقای مهارت و کارايي معلمان در اثر  -

 بهبود جو سازماني و افزايش روحيه کارکنان و ايجاد الفت بين آنها  -

 بهره مندی از انگيزه و عالقه دبيران برای مشورت کردن و دخيل کردن آنها در تصميم سازی، شكوفايي استعدادها گزينش بهترين رأی -

 آموزانفكری بيشتر دانشآموزان و ايجاد خالقيت افزايش اعتماد به نفس در دانش کمی

 مخاطبان -2
 

 شرح -6

 اجمالی

 از فرایند

 اجرای

 برنامه

 بررسي وضعيت مدرسه در زمينه پوشش تحصيلي مورد مربوطه–برنامه ريز ی و هماهنگي  مراحل

 بازنگری شاخص های نظارت –تشكیل گروه ارزیابان -ارائه راهكارهای مناسب–تعیین سرفصل های آموزشی  هافعالیت

 اقدامات

 -آبستره و تلقین آن با نقاشی و خط -سامر خوبان در مهرماه محرم با همراهی موسیقی و نقاشی به سبک انتزاعی

بحث وتبادل نظر پیرامون نقش مشارکت  -دعوت از اساتید تعلیم و تربیت در خصوص مسئله یابی و تصیمیم سازی

 اولیا ودبیران ودانش آموزان واحد آموزشی و ارائه ی راهكارها 

زمان اجرای  -2

 برنامه
 تا : پایان سال تحصیلی مهر  از :  

 مسئول -4

 اجرا  و

 همکاران برنامه

 ۶دبيرستان فرزانگان مسئول حوزۀ

 شورای دانش آموزان–شورای دبیران -شورای مدرسه-انجمن واولیا های همکارحوزه

اعتبار مورد  -2

 نیاز
  

  منبع تأمین اعتبار -35

 نظارت واحدهای پژوهشی مدرسه تا پایان مراحل مختلف شاخص ها و سازوکار نظارت و ارزیابی برنامه -33

 در مسايل ديني و فرهنگي مسئله يابيو تدوين واستقرار الگوی تبادل تجارب  تکمیلیسایر توضیحات  -35

 صالحتأیید مقامات ذی -33

 :  نام و نام خانوادگی

 مسئول دوره تحصیلی 

 امضاء : 

 :   نام و نام خانوادگی

        معاون آموزش متوسطه  

 امضاء :  
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    33  برنامۀ شماره

 بخشی به مهارت و کارایی معلمان در امر آموزشی بهبود عنوان برنامه -3

 اهمیت و ضرورت -5

دست یابی بنه توسعه کیفی خود در تراز کیفیت –پاسخگویی به نیازهای و ویژگی ها و اولویت های دولت و شهروندان -

ایجاد تعامل و توازن و تنوع بخشی در توسعهرشته های تحصیلی  –تربیت نسل تمدن ساز برای زمان حال و آینده -جهانی

 متناسب با استعدادها و عالیق دانش آموزان 

 مستندات -3

 برنامه

 ارتقاءو ترمیم جایگاه علمی –استراتژی و سیاستهای معاونت آموزشی متوسطه –سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران  مرتبط ی راهبرد ها وسیاست ها

 سند تحول بنيادين و راهكارهای مرتبط با سند  نقشۀ راه تحول وسند 

 سند چشم انداز –قانون برنامه ششم توسعه   برنامه ششم توسعه

 ---- سایر

 اهداف -4

 برنامه

 کیفی

 محوريت و تقويت شورای معلمان تصميم سازی در مدارس با  -

 آموزش در شوراايجاد بستر  ارتقای مهارت و کارايي معلمان در اثر  -

 بهبود جو سازماني و افزايش روحيه کارکنان و ايجاد الفت بين آنها  -

 بهره مندی از انگيزه و عالقه دبيران برای مشورت کردن و دخيل کردن آنها در تصميم سازی، شكوفايي استعدادها گزينش بهترين رأی -

 تصميم سازی درشورای معلمانتدوين واستقرار الگوی تبادل تجارب، مسئله يابي و  کمی

 مخاطبان -2
 

 شرح -6

 اجمالی

 از فرایند

 اجرای

 برنامه

 بررسي وضعيت مدرسه در زمينه پوشش تحصيلي مورد مربوطه–برنامه ريز ی و هماهنگي  مراحل

 بازنگری شاخص های نظارت –تشكیل گروه ارزیابان -ارائه راهكارهای مناسب–تعیین سرفصل های آموزشی  هافعالیت

 اقدامات

استفاده از تجارب و اطالعات علمی و آموزشی و -های آموزشی درسی دبیرانبرگزاری جلسات کارگروه در گروه

گیری و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی های اندازههای تدریس و شیوهنظران و دبیران در ارتباط با روشای صاحبحرفه

 و کاربرد تكنولوژی آموزشی و تقویت زمینه تحقیق و پژوهشو نقد و بررسی کتب درسی 

زمان اجرای  -2

 برنامه
 تا : پایان سال تحصیلی مهر  از :  

 مسئول -4

 اجرا  و

 همکاران برنامه

 ۶دبيرستان فرزانگان مسئول حوزۀ

 شورای دانش آموزان–شورای دبیران -شورای مدرسه-انجمن واولیا های همکارحوزه

مورد  اعتبار -2

 نیاز
  

  منبع تأمین اعتبار -35

 شاخص ها و سازوکار نظارت و ارزیابی برنامه -33
 ها ونظرات دبیران در امور تخصصی دپارتمانفراهم کردن تمهیدات مزم توسط کادر اجرایی مربوطه و دریافت نقطه

 نظارت و بررسی جلسات کارگروه اجرایی

 سایر توضیحات تکمیلی -35
 ارتقاء سطح علمي و آموزشي دبيران و تبادل -ارتباط سازنده بين دبيران با جلب مشارکت آنان در فرآيند تعليم و تربيتتعامل و 

 نظر تجارب شغلي همكار

 صالحتأیید مقامات ذی -33

 :  نام و نام خانوادگی

 مسئول دوره تحصیلی 

 امضاء : 

 :   نام و نام خانوادگی

        معاون آموزش متوسطه  

 امضاء :  
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    35  برنامۀ شماره

 برنامه ریزی جهت هوشمند سازی مدرسه عنوان برنامه -3

 اهمیت و ضرورت -5

دست یابی بنه توسعه کیفی خود در تراز کیفیت –پاسخگویی به نیازهای و ویژگی ها و اولویت های دولت و شهروندان -

ایجاد تعامل و توازن و تنوع بخشی در توسعهرشته های تحصیلی  –تربیت نسل تمدن ساز برای زمان حال و آینده -جهانی

 متناسب با استعدادها و عالیق دانش آموزان 

 مستندات -3

 برنامه

 ارتقاءو ترمیم جایگاه علمی –استراتژی و سیاستهای معاونت آموزشی متوسطه –سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران  مرتبط ی راهبرد ها وسیاست ها

 سند تحول بنيادين و راهكارهای مرتبط با سند  نقشۀ راه تحول وسند 

 سند چشم انداز –قانون برنامه ششم توسعه   برنامه ششم توسعه

 ---- سایر

 اهداف -4

 برنامه

 کیفی

 محوريت و تقويت شورای معلمان تصميم سازی در مدارس با  -

 آموزش در شوراايجاد بستر  ارتقای مهارت و کارايي معلمان در اثر  -

 بهبود جو سازماني و افزايش روحيه کارکنان و ايجاد الفت بين آنها  -

بهره مندی از انگيزه و عالقه دبيران برای مشورت کردن و دخيل کردن آنها در تصميم سازی، شكوفايي استعدادها گزينش  -

 بهترين رأی

 بهبود نتای  آموزشی و افزایش راندمان دبیران و سهولت در امر یادگیری-ارائه برنامه های آموزشیبه کارگیری فن آوری در کلیه فرایند ها و تسهیل در  کمی

 مخاطبان -2
 

 شرح -6

 اجمالی

 از فرایند

 اجرای

 برنامه

 بررسي وضعيت مدرسه در زمينه پوشش تحصيلي مورد مربوطه–برنامه ريز ی و هماهنگي  مراحل

 بازنگری شاخص های نظارت –تشكیل گروه ارزیابان -ارائه راهكارهای مناسب–تعیین سرفصل های آموزشی  هافعالیت

 -آموزش دبیران-نیاز سنجی و شناسایی امكانات فیزیكی موجود–تهیه تجهیزات و تعمیرات وسایل  اقدامات

زمان اجرای  -2

 برنامه
 تا : پایان سال تحصیلی مهر  از :  

 مسئول -4

 و  اجرا

 همکاران برنامه

 ۶دبيرستان فرزانگان مسئول حوزۀ

 شورای دانش آموزان–شورای دبیران -شورای مدرسه-انجمن واولیا های همکارحوزه

اعتبار مورد  -2

 نیاز
  

  منبع تأمین اعتبار -35

 شاخص ها و سازوکار نظارت و ارزیابی برنامه -33

بررسی نمرات پایانی دانش آموزان و عملكرد آنان نسبت به سال –پیگیری حل مشكالت -تهیه جدول مشكالت

 بررسی-پیگیری استفاده مستمر دبیران از امكانات و رضایت مندی دانش آموزان–بررسی محتوای آموزشی -قبل

 -تعمیق یادگیری 

 درصد واحدهای آموزشي ۸۱به کارگيری بيش از  سایر توضیحات تکمیلی -35

 صالحذیتأیید مقامات  -33

 :  نام و نام خانوادگی

 مسئول دوره تحصیلی 

 امضاء : 

 :   نام و نام خانوادگی

        معاون آموزش متوسطه  

 امضاء :  
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    33  برنامۀ شماره

  توسعه کمی رشته ادبیات و علوم انسانی عنوان برنامه -3

 اهمیت و ضرورت -5

دست یابی بنه توسعه کیفی خود در تراز کیفیت –پاسخگویی به نیازهای و ویژگی ها و اولویت های دولت و شهروندان -

ایجاد تعامل و توازن و تنوع بخشی در توسعهرشته های تحصیلی  –تربیت نسل تمدن ساز برای زمان حال و آینده -جهانی

 متناسب با استعدادها و عالیق دانش آموزان 

 تنداتمس -3

 برنامه

 ارتقاءو ترمیم جایگاه علمی –استراتژی و سیاستهای معاونت آموزشی متوسطه –سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران  مرتبط ی راهبرد ها وسیاست ها

 سند تحول بنيادين و راهكارهای مرتبط با سند  نقشۀ راه سند تحول و

 سند چشم انداز –قانون برنامه ششم توسعه   برنامه ششم توسعه

 ---- سایر

 اهداف -4

 برنامه

 کیفی

 صيانت از برنامه درس ملي -

 ارتقاء کيفيت آموزشي -
 کنترل و  کيفيت بخشي به منابع کمک اموزشي و آمادگي کنكور در مدارس-

 توسعه و تقويت امر آموزش رشته علوم انساني- اجرای آيين نامه ساماندهي منابع آموزشي در مدارس کمی

 مخاطبان -2
 

 شرح -6

 اجمالی

 از فرایند

 اجرای

 برنامه

 بررسي وضعيت مدرسه در زمينه پوشش تحصيلي مورد مربوطه–برنامه ريز ی و هماهنگي  مراحل

 بازنگری شاخص های نظارت –تشكیل گروه ارزیابان -ارائه راهكارهای مناسب–تعیین سرفصل های آموزشی  هافعالیت

 اقدامات

بر گزار ی تورهای آموزشی با محتوای طرح ریزی شده برنامه های علمی الگوسازی و بازدیدهای الگو ساز با محوریت 

 –طرح ریزی برنامه های تشویقی و انگیزش برای افراد شرکت کننده  -الگوهای موفق در رشته های  علوم انسانی

 اردوی موزه جواهرات –اردوی برون شهری  –کار گروهی 

زمان اجرای  -2

 برنامه
 تا : پایان سال تحصیلی مهر  از :  

 مسئول -4

 اجرا  و

 همکاران برنامه

 ۶دبيرستان فرزانگان مسئول حوزۀ

 شورای دانش آموزان–شورای دبیران -شورای مدرسه-انجمن واولیا های همکارحوزه

اعتبار مورد  -2

 نیاز
  

  منبع تأمین اعتبار -35

 سازوکار نظارت و ارزیابی برنامهشاخص ها و  -33
نظارت و تاکید بر استفاده از منابع کمک آموزشی آمادگی کنكور که طی آئین نامه ساماندهی منابع آموزشی اعالم  -

 مستند سازی و ارائه روند پیشرفت بر اساس گروه های تشكیل شده-گردیده

 های تدوین برنامه هفتگیاستقرار برنامه درسی طبق شاخص  سایر توضیحات تکمیلی -35

 صالحتأیید مقامات ذی -33

 :  نام و نام خانوادگی

 مسئول دوره تحصیلی 

 امضاء : 

 :   نام و نام خانوادگی

        معاون آموزش متوسطه  

 امضاء :  



   89-89سال تحصیلی                                                        تهران                          6دبیرستان دوره دوم فرزانگان        
  

79 

 

 

    34  برنامۀ شماره

 در صد قبولی در پذیرفته شدن در دانشگاههای سراسری افزایش درصد قبولی و میانگین نمرات دروس تخصصی دانش آموزان و عنوان برنامه -3

 اهمیت و ضرورت -5

دست یابی بنه توسعه کیفی خود در تراز کیفیت –پاسخگویی به نیازهای و ویژگی ها و اولویت های دولت و شهروندان -

ایجاد تعامل و توازن و تنوع بخشی در توسعهرشته های تحصیلی  –تربیت نسل تمدن ساز برای زمان حال و آینده -جهانی

 متناسب با استعدادها و عالیق دانش آموزان 

 مستندات -3

 برنامه

 ارتقاءو ترمیم جایگاه علمی –استراتژی و سیاستهای معاونت آموزشی متوسطه –سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران  مرتبط ی راهبرد ها وسیاست ها

 سند تحول بنيادين و راهكارهای مرتبط با سند  نقشۀ راه تحول وسند 

 سند چشم انداز –قانون برنامه ششم توسعه   برنامه ششم توسعه

 ---- سایر

 اهداف -4

 برنامه

 مدارس کنترل و  کيفيت بخشي به منابع کمک اموزشي و آمادگي کنكور در-ارتقاء کيفيت آموزشي -صيانت از برنامه درس ملي - کیفی

 )سالمت آموزشی(اشاعه آیین نامه سامان دهی منابع آموزشی وتربیتی)مواد ورسانه( کمی

 مخاطبان -2
 

 شرح -6

 اجمالی

 از فرایند

 اجرای

 برنامه

 بررسي وضعيت مدرسه در زمينه پوشش تحصيلي مورد مربوطه–برنامه ريز ی و هماهنگي  مراحل

 بازنگری شاخص های نظارت –تشكیل گروه ارزیابان -ارائه راهكارهای مناسب–تعیین سرفصل های آموزشی  هافعالیت

 اقدامات

تهیه جزوات و  –برگزاری کالس های توانمند سازی دبیران و کادر اجرایی  –اجرای برنامه کیفیت بخشی آموزشی 

ارائه الگوهای  –تجزیه و تحلیل وضعیت آموزشی و ایجاد حساسیت برای عوامل اجرایی  –کتابهای کمک آموزشی 

تهیه نرم افزارهای مدیریتی تحلیل آزمون ها و پیشرفت هر –افزایش انگیزه برای بهبود عملكرد   -مدیریتی  به روز 

 آزمون نسبت به آزمون قبل و بعد

زمان اجرای  -2

 برنامه
 سال تحصیلی تا : پایان مهر  از :  

 مسئول -4

 اجرا  و

 همکاران برنامه

 ۶دبيرستان فرزانگان مسئول حوزۀ

 شورای دانش آموزان–شورای دبیران -شورای مدرسه-انجمن واولیا های همکارحوزه

اعتبار مورد  -2

 نیاز
  

  منبع تأمین اعتبار -35

 شاخص ها و سازوکار نظارت و ارزیابی برنامه -33
 -تحلیل نتای  امتحانات نهایی و آزمون ها –ارزیابی درصد قبولی دانش آموزان  -نظارت  و بررسی مراحل عمل

 مستند ساز ی و ارائه روند پیشرفت بر اساس تحلیل نرم افزار آزمون

 سایر توضیحات تکمیلی -35
با ال رفتن درصد قبولي فارغ التحصيالن پايه چهارم در کنكور سراسری  –افزايش ميانگين نمرات هر آزمون نسبت به آزمون قبلي 

 بهبود در شاخص های آموزشي و اندازه گيری–

 صالحتأیید مقامات ذی -33

 :  نام و نام خانوادگی

 مسئول دوره تحصیلی 

 امضاء : 

 :   نام و نام خانوادگی

        معاون آموزش متوسطه  

 امضاء :  
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    32  شمارهبرنامۀ 

 درصد از کالسها در طرح هوشمند سازی 94قرار گرفتن  عنوان برنامه -3

 اهمیت و ضرورت -5

دست یابی بنه توسعه کیفی خود در تراز کیفیت –پاسخگویی به نیازهای و ویژگی ها و اولویت های دولت و شهروندان -

ایجاد تعامل و توازن و تنوع بخشی در توسعهرشته های تحصیلی  –تربیت نسل تمدن ساز برای زمان حال و آینده -جهانی

 متناسب با استعدادها و عالیق دانش آموزان 

 مستندات -3

 برنامه

 ارتقاءو ترمیم جایگاه علمی –استراتژی و سیاستهای معاونت آموزشی متوسطه –سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران  مرتبط ی راهبرد ها وسیاست ها

 سند تحول بنيادين و راهكارهای مرتبط با سند  نقشۀ راه تحول وسند 

 سند چشم انداز –قانون برنامه ششم توسعه   برنامه ششم توسعه

 ---- سایر

 اهداف -4

 برنامه

 کیفی

 صيانت از برنامه درس ملي -

 ارتقاء کيفيت آموزشي -
 در مدارسکنترل و  کيفيت بخشي به منابع کمک اموزشي و آمادگي کنكور -

 )سالمت آموزشی(اشاعه آیین نامه سامان دهی منابع آموزشی وتربیتی)مواد ورسانه( کمی

 مخاطبان -2
 

 شرح -6

 اجمالی

 از فرایند

 اجرای

 برنامه

 بررسي وضعيت مدرسه در زمينه پوشش تحصيلي مورد مربوطه–برنامه ريز ی و هماهنگي  مراحل

 بازنگری شاخص های نظارت –تشكیل گروه ارزیابان -ارائه راهكارهای مناسب–تعیین سرفصل های آموزشی  هافعالیت

 اقدامات
به کار گیری فناوری در  -تهیه نرم افزارهای مورد نیاز همكاران -آموزش همكاران در طرح کالس در س هوشمند

 کلیه فرایندها و تسهیل در ارائه برنامه آموزشی

زمان اجرای  -2

 برنامه
 تا : پایان سال تحصیلی مهر  از :  

 مسئول -4

 اجرا  و

 همکاران برنامه

 ۶دبيرستان فرزانگان مسئول حوزۀ

 شورای دانش آموزان–شورای دبیران -شورای مدرسه-انجمن واولیا های همکارحوزه

اعتبار مورد  -2

 نیاز
  

  منبع تأمین اعتبار -35

 شاخص ها و سازوکار نظارت و ارزیابی برنامه -33
ی پ –بررسی محتوای آموزشی تولید شده  –پیگیری حل مشكالت  -تشكیل گروه های ناظر و تهیه جدول مشكالت

 گیری استفاده مستمر دبیران از امكانات و فن آور ی در تدریس و رضایت مندی دانش آموزان

 ارتقا بار علمی همكاران –پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  سایر توضیحات تکمیلی -35

 صالحتأیید مقامات ذی -33

 :  نام و نام خانوادگی

 مسئول دوره تحصیلی 

 امضاء : 

 :   نام و نام خانوادگی

        معاون آموزش متوسطه  

 امضاء :  
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    36  برنامۀ شماره

 عنوان برنامه -3
ایل وس-تجدید پذیربه کارگیری انرژیهای -مهارتهای الكترونیک و رباتیک-ارتقا طرحهای برنامه نویسی ربوکاپ

 (پروازی بدون موتور )گالیدر

 اهمیت و ضرورت -5

دست یابی بنه توسعه کیفی خود در تراز کیفیت –پاسخگویی به نیازهای و ویژگی ها و اولویت های دولت و شهروندان -

ایجاد تعامل و توازن و تنوع بخشی در توسعهرشته های تحصیلی  –تربیت نسل تمدن ساز برای زمان حال و آینده -جهانی

 متناسب با استعدادها و عالیق دانش آموزان 

 مستندات -3

 برنامه

 ارتقاءو ترمیم جایگاه علمی –استراتژی و سیاستهای معاونت آموزشی متوسطه –سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران  مرتبط ی راهبرد ها وسیاست ها

 سند تحول بنيادين و راهكارهای مرتبط با سند  نقشۀ راه تحول وسند 

 سند چشم انداز –قانون برنامه ششم توسعه   برنامه ششم توسعه

 ---- سایر

 اهداف -4

 برنامه

 مدارس کنترل و  کيفيت بخشي به منابع کمک اموزشي و آمادگي کنكور در-ارتقاء کيفيت آموزشي -صيانت از برنامه درس ملي - کیفی

 کمی
ایجاد بستری مناسب برای پرورش خالقیت و نوآوری و ابتكار -(اشاعه آیین نامه سامان دهی منابع آموزشی وتربیتی)مواد ورسانه

 عمل دانش آموزان

 مخاطبان -2
 

 شرح -6

 اجمالی

 از فرایند

 اجرای

 برنامه

 تحصيلي مورد مربوطهبررسي وضعيت مدرسه در زمينه پوشش –برنامه ريز ی و هماهنگي  مراحل

 بازنگری شاخص های نظارت –تشكیل گروه ارزیابان -ارائه راهكارهای مناسب–تعیین سرفصل های آموزشی  هافعالیت

 اقدامات
اجرای –هدایت تحصیلی بر اساس عالیق و ویژگی های دانش آموزانو توسعه حرفه ای و سرمایه انسانی مورد نیاز 

 هدایت دانش آموزان برای شرکت در دوره ها و مسابقات–برنامه و حمایت مزم 

زمان اجرای  -2

 برنامه
 تا : پایان سال تحصیلی مهر  از :  

 مسئول -4

 اجرا  و

 همکاران برنامه

 ۶دبيرستان فرزانگان مسئول حوزۀ

 شورای دانش آموزان–شورای دبیران -شورای مدرسه-انجمن واولیا های همکارحوزه

مورد اعتبار  -2

 نیاز
  

  منبع تأمین اعتبار -35

 بر رسی و ارزیابی وضع موجود و برنامه  ریزی برای آینده شاخص ها و سازوکار نظارت و ارزیابی برنامه -33

 هزينهکم بررسي و بهره برداری از انرژيهای پاک و -خالقيت و شكوفايي استعداد های دانش آموزان ايجاد زمينه های بروز و پرورش سایر توضیحات تکمیلی -35

 صالحتأیید مقامات ذی -33

 :  نام و نام خانوادگی

 مسئول دوره تحصیلی 

 امضاء : 

 :   نام و نام خانوادگی

        معاون آموزش متوسطه  

 امضاء :  
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    32  برنامۀ شماره

  ارتقا مهارتهای اجتماعی همكاران عنوان برنامه -3

 اهمیت و ضرورت -5

دست یابی بنه توسعه کیفی خود در تراز کیفیت –پاسخگویی به نیازهای و ویژگی ها و اولویت های دولت و شهروندان -

ایجاد تعامل و توازن و تنوع بخشی در توسعهرشته های تحصیلی  –تربیت نسل تمدن ساز برای زمان حال و آینده -جهانی

 نش آموزانمتناسب با استعدادها و عالیق دا

 مستندات -3

 برنامه

 ارتقاءو ترمیم جایگاه علمی –استراتژی و سیاستهای معاونت آموزشی متوسطه –سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران  مرتبط ی راهبرد ها وسیاست ها

 سند تحول بنيادين و راهكارهای مرتبط با سند  نقشۀ راه سند تحول و

 سند چشم انداز –قانون برنامه ششم توسعه   برنامه ششم توسعه

 ---- سایر

 اهداف -4

 برنامه

 کیفی

 محوريت و تقويت شورای معلمان تصميم سازی در مدارس با  -

 ايجاد بستر  ارتقای مهارت و کارايي معلمان در اثر آموزش در شورا -

 بهبود جو سازماني و افزايش روحيه کارکنان و ايجاد الفت بين آنها  -

 بهره مندی از انگيزه و عالقه دبيران برای مشورت کردن و دخيل کردن آنها در تصميم سازی، شكوفايي استعدادها گزينش بهترين رأی -

 کمی
 (رسه )سالمت آموزشیتوسعه مشارکت معلمان در اداره مد-

 تدوين واستقرار الگوی تبادل تجارب، مسئله يابي و تصميم سازی درشورای معلمان-

 مخاطبان -2
 

 شرح -6

 اجمالی

 از فرایند

 اجرای

 برنامه

 بررسي وضعيت مدرسه در زمينه پوشش تحصيلي مورد مربوطه–برنامه ريز ی و هماهنگي  مراحل

 بازنگری شاخص های نظارت –تشكیل گروه ارزیابان -ارائه راهكارهای مناسب–تعیین سرفصل های آموزشی  هافعالیت

 اقدامات

 -آموزش مشاوران  در زمینه ی مهارت های تخصصی و حرفه ای-های ضمن خدمت دبیرانبرگزاری کالس 

 شرکت مستمر در شورای دبیران -دعوت از اساتید تعلیم و تربیت در خصوص مسئله یابی و تصیمیم سازی 

 بحث وتبادل نظر پیرامون نقش مشارکت در اداره ی واحد آموزشی و ارائه ی راهكارها  -

اجرای زمان  -2

 برنامه
 تا : پایان سال تحصیلی مهر  از :  

 مسئول -4

 اجرا  و

 همکاران برنامه

 ۶دبيرستان فرزانگان مسئول حوزۀ

 شورای دانش آموزان–شورای دبیران -شورای مدرسه-انجمن واولیا های همکارحوزه

اعتبار مورد  -2

 نیاز
  

  منبع تأمین اعتبار -35

 نظارت بر کلیه مراحل عمل نظارت و ارزیابی برنامهشاخص ها و سازوکار  -33

 سهولت در روش تدريس –بهبوددر امر آموزش  سایر توضیحات تکمیلی -35

 صالحتأیید مقامات ذی -33

 :  نام و نام خانوادگی

 مسئول دوره تحصیلی 

 امضاء : 

 :   نام و نام خانوادگی

        معاون آموزش متوسطه  

 امضاء :  
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    34  برنامۀ شماره

 - دبیران و واحدهای آموزشی % 84 آموزش  عنوان برنامه -3

 اهمیت و ضرورت -5

دست یابی بنه توسعه کیفی خود در تراز کیفیت –پاسخگویی به نیازهای و ویژگی ها و اولویت های دولت و شهروندان -

ایجاد تعامل و توازن و تنوع بخشی در توسعهرشته های تحصیلی  –تربیت نسل تمدن ساز برای زمان حال و آینده -جهانی

 متناسب با استعدادها و عالیق دانش آموزان 

 مستندات -3

 برنامه

 ارتقاءو ترمیم جایگاه علمی –استراتژی و سیاستهای معاونت آموزشی متوسطه –سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران  مرتبط ی راهبرد ها وسیاست ها

 سند تحول بنيادين و راهكارهای مرتبط با سند  نقشۀ راه تحول وسند 

 سند چشم انداز –قانون برنامه ششم توسعه   برنامه ششم توسعه

 ---- سایر

 اهداف -4

 برنامه

 کیفی

 آموزش در شوراايجاد بستر  ارتقای مهارت و کارايي معلمان در اثر  -محوريت و تقويت شورای معلمان تصميم سازی در مدارس با  -

بهره مندی از انگيزه و عالقه دبيران برای مشورت کردن و دخيل کردن  -بهبود جو سازماني و افزايش روحيه کارکنان و ايجاد الفت بين آنها  -

 آنها در تصميم سازی، شكوفايي استعدادها گزينش بهترين رأی

 تدوين واستقرار الگوی تبادل تجارب، مسئله يابي و تصميم سازی درشورای معلمان -(مدرسه )سالمت آموزشیتوسعه مشارکت معلمان در اداره  کمی

 مخاطبان -2
 

 شرح -6

 اجمالی

 از فرایند

 اجرای

 برنامه

 بررسي وضعيت مدرسه در زمينه پوشش تحصيلي مورد مربوطه–برنامه ريز ی و هماهنگي  مراحل

 بازنگری شاخص های نظارت –تشكیل گروه ارزیابان -ارائه راهكارهای مناسب–تعیین سرفصل های آموزشی  هافعالیت

 اقدامات

 تهیه نرم-ترغیب دبیران به انجام تولید محتوای آموزشی-آموزش همكاران در طرح تهیه تولید محتوای الكترونیكی آموزشی

پیگیری حل مشكالت و رفع  -جدول مشكالتتهیه -آماده سازی و تجهیز مدرسه از نظر فیزیكی-افزارهای مورد نیاز همكاران

 مشكالت ایجاد شده

زمان اجرای  -2

 برنامه
 تا : پایان سال تحصیلی مهر  از :  

 مسئول -4

 اجرا  و

 همکاران برنامه

 ۶دبيرستان فرزانگان مسئول حوزۀ

 شورای دانش آموزان–شورای دبیران -شورای مدرسه-انجمن واولیا های همکارحوزه

مورد  اعتبار -2

 نیاز
  

  منبع تأمین اعتبار -35

 شاخص ها و سازوکار نظارت و ارزیابی برنامه -33

بررسی تأثیر -بررسی محتوای آموزشی تولید شده -بررسی تعمیق یادگیری به واسطه ی استفاده از فن آوری جدید در آموزش

پیگیری استفاده مستمر دبیران از امكانات و -آموزان استفاده از فن آوری در آموزش با نظرسنجی و بررسی نتای  امتحانات دانش

 فن آوری ها در تدریس

 سایر توضیحات تکمیلی -35
 رسیدن -تقویت آموزش حرفه ای دبیران-بهبود نتای  آموزشی و افزایش راندمان دبیران و سهولت در امر یادگیری

 ارتقاء مهارت های پایه الكترونیک -به سطح ابداع یا ابزار اولیه

 صالحتأیید مقامات ذی -33

 :  نام و نام خانوادگی

 مسئول دوره تحصیلی 

 امضاء : 

 :   نام و نام خانوادگی

        معاون آموزش متوسطه  

 امضاء :  
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    32  برنامۀ شماره

 تقاء سطح علمی و نظام پژوهشی در دانش آموزانار عنوان برنامه -3

 اهمیت و ضرورت -5

دست یابی بنه توسعه کیفی خود در تراز کیفیت –پاسخگویی به نیازهای و ویژگی ها و اولویت های دولت و شهروندان -

ایجاد تعامل و توازن و تنوع بخشی در توسعهرشته های تحصیلی  –تربیت نسل تمدن ساز برای زمان حال و آینده -جهانی

 متناسب با استعدادها و عالیق دانش آموزان 

 تنداتمس -3

 برنامه

 ارتقاءو ترمیم جایگاه علمی –استراتژی و سیاستهای معاونت آموزشی متوسطه –سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران  مرتبط ی راهبرد ها وسیاست ها

 سند تحول بنيادين و راهكارهای مرتبط با سند  نقشۀ راه سند تحول و

 سند چشم انداز –قانون برنامه ششم توسعه   برنامه ششم توسعه

 ---- سایر

 اهداف -4

 برنامه

 کیفی

 محوريت و تقويت شورای معلمان تصميم سازی در مدارس با  -

 ايجاد بستر  ارتقای مهارت و کارايي معلمان در اثر آموزش در شورا -

 بهبود جو سازماني و افزايش روحيه کارکنان و ايجاد الفت بين آنها  -

 عالقه دبيران برای مشورت کردن و دخيل کردن آنها در تصميم سازی، شكوفايي استعدادها گزينش بهترين رأیبهره مندی از انگيزه و  -

 کمی
رسیدن به سطح  -تقویت یادگیری -بهبود نتای  آموزشی و افزایش راندمان دانش آموزان و سهولت در امر یادگیری

 )سالمت اجتماعی و مهارتی(ارتقاء مهارت های پایه الكترونیک -ابداع یا ابزار اولیه

 مخاطبان -2
 

 شرح -6

 اجمالی

 از فرایند

 اجرای

 برنامه

 بررسي وضعيت مدرسه در زمينه پوشش تحصيلي مورد مربوطه–برنامه ريز ی و هماهنگي  مراحل

 بازنگری شاخص های نظارت –تشكیل گروه ارزیابان -ارائه راهكارهای مناسب–تعیین سرفصل های آموزشی  هافعالیت

 اقدامات
پژوهشی و شرکت های تحقیقی در جذب و به کارگیری دانش پژوهان -تعامل و ارتباط و همكاری با مؤسسات علمی

 تشكیل گروه های پژوهشی و برقراری ارتباط بین قطب های علمی و صنعتی -جوان

زمان اجرای  -2

 برنامه
 تا : پایان سال تحصیلی مهر  از :  

 مسئول -4

 اجرا  و

 همکاران برنامه

 ۶دبيرستان فرزانگان مسئول حوزۀ

 شورای دانش آموزان–شورای دبیران -شورای مدرسه-انجمن واولیا های همکارحوزه

اعتبار مورد  -2

 نیاز
  

  منبع تأمین اعتبار -35

 نظارت بر کلیه امور عمل شاخص ها و سازوکار نظارت و ارزیابی برنامه -33

 پيشرفت فرهنكي و علمي دانش آموزان سایر توضیحات تکمیلی -35

 صالحتأیید مقامات ذی -33

 :  نام و نام خانوادگی

 مسئول دوره تحصیلی 

 امضاء : 

 :   نام و نام خانوادگی

        معاون آموزش متوسطه  

 امضاء :  
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    55  برنامۀ شماره

   دانش آموز مساعد در هر پایه جهت معرفی برنامه های پژوهشی و فعالیت های تحقیقی 64شناسایی حداقل  عنوان برنامه -3

 اهمیت و ضرورت -5

دست یابی بنه توسعه کیفی خود در تراز کیفیت –پاسخگویی به نیازهای و ویژگی ها و اولویت های دولت و شهروندان -

ایجاد تعامل و توازن و تنوع بخشی در توسعهرشته های تحصیلی  –تربیت نسل تمدن ساز برای زمان حال و آینده -جهانی

 متناسب با استعدادها و عالیق دانش آموزان 

 مستندات -3

 برنامه

 ارتقاءو ترمیم جایگاه علمی –استراتژی و سیاستهای معاونت آموزشی متوسطه –سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران  مرتبط ی راهبرد ها وسیاست ها

 سند تحول بنيادين و راهكارهای مرتبط با سند  نقشۀ راه تحول وسند 

 سند چشم انداز –قانون برنامه ششم توسعه   برنامه ششم توسعه

 ---- سایر

 اهداف -4

 برنامه

 کیفی

 محوريت و تقويت شورای معلمان تصميم سازی در مدارس با  -

 آموزش در شوراايجاد بستر  ارتقای مهارت و کارايي معلمان در اثر  -

 بهبود جو سازماني و افزايش روحيه کارکنان و ايجاد الفت بين آنها  -

 بهره مندی از انگيزه و عالقه دبيران برای مشورت کردن و دخيل کردن آنها در تصميم سازی، شكوفايي استعدادها گزينش بهترين رأی -

 کمی
 مهارتی()سالمت اجتماعی و پيشرفت فرهنكي و علمي دانش آموزان

 مخاطبان -2
 

 شرح -6

 اجمالی

 از فرایند

 اجرای

 برنامه

 بررسي وضعيت مدرسه در زمينه پوشش تحصيلي مورد مربوطه–برنامه ريز ی و هماهنگي  مراحل

 بازنگری شاخص های نظارت –تشكیل گروه ارزیابان -ارائه راهكارهای مناسب–تعیین سرفصل های آموزشی  هافعالیت

 اطالع رسانی مطلوب و هدایت دانش آموزان برای شرکت در گروه ها و مسابقات-کارگاه های حل مسئله خالقانه اقدامات

زمان اجرای  -2

 برنامه
 تا : پایان سال تحصیلی مهر  از :  

 مسئول -4

 اجرا  و

 همکاران برنامه

 ۶دبيرستان فرزانگان مسئول حوزۀ

 شورای دانش آموزان–شورای دبیران -شورای مدرسه-انجمن واولیا های همکارحوزه

اعتبار مورد  -2

 نیاز
  

  منبع تأمین اعتبار -35

 نظارت واحدهای مربوطه و واحدهای پژوهشی تا پایان مراحل مختلف شاخص ها و سازوکار نظارت و ارزیابی برنامه -33

 ايجاد فضای مناسب جهت رشد خالقيت دانش آموزان-شناسايي و جذب دانش آموزان خالقايجاد بستر مناسب جهت  سایر توضیحات تکمیلی -35

 صالحتأیید مقامات ذی -33

 :  نام و نام خانوادگی

 مسئول دوره تحصیلی 

 امضاء : 

 :   نام و نام خانوادگی

        معاون آموزش متوسطه  

 امضاء :  
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    53  برنامۀ شماره

 خانواده هاآموزش  عنوان برنامه -3

 اهمیت و ضرورت -5

دست یابی بنه توسعه کیفی خود در تراز کیفیت –پاسخگویی به نیازهای و ویژگی ها و اولویت های دولت و شهروندان -

ایجاد تعامل و توازن و تنوع بخشی در توسعهرشته های تحصیلی  –تربیت نسل تمدن ساز برای زمان حال و آینده -جهانی

 متناسب با استعدادها و عالیق دانش آموزان 

 مستندات -3

 برنامه

 ارتقاءو ترمیم جایگاه علمی –استراتژی و سیاستهای معاونت آموزشی متوسطه –سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران  مرتبط ی راهبرد ها وسیاست ها

 سند تحول بنيادين و راهكارهای مرتبط با سند  نقشۀ راه تحول وسند 

 سند چشم انداز –قانون برنامه ششم توسعه   برنامه ششم توسعه

 ---- سایر

 اهداف -4

 برنامه

 کیفی

 محوريت و تقويت شورای معلمان تصميم سازی در مدارس با  -

 آموزش در شوراايجاد بستر  ارتقای مهارت و کارايي معلمان در اثر  -

 بهبود جو سازماني و افزايش روحيه کارکنان و ايجاد الفت بين آنها  -

 بهره مندی از انگيزه و عالقه دبيران برای مشورت کردن و دخيل کردن آنها در تصميم سازی، شكوفايي استعدادها گزينش بهترين رأی -

 ايجاد فضای مناسب جهت رشد دانش آموزان-ايجاد بستر مناسب جهت شناسايي و جذب دانش آموزان  کمی

 مخاطبان -2
 

 شرح -6

 اجمالی

 از فرایند

 اجرای

 برنامه

 بررسي وضعيت مدرسه در زمينه پوشش تحصيلي مورد مربوطه–برنامه ريز ی و هماهنگي  مراحل

 بازنگری شاخص های نظارت –تشكیل گروه ارزیابان -ارائه راهكارهای مناسب–تعیین سرفصل های آموزشی  هافعالیت

 برگزاری جلسات آموزش خانواده اقدامات

زمان اجرای  -2

 برنامه
 تا : پایان سال تحصیلی مهر  از :  

 مسئول -4

 اجرا  و

 همکاران برنامه

 ۶دبيرستان فرزانگان مسئول حوزۀ

 شورای دانش آموزان–شورای دبیران -شورای مدرسه-انجمن واولیا های همکارحوزه

اعتبار مورد  -2

 نیاز
  

  منبع تأمین اعتبار -35

 نظارت و بررسی بر کلیه ی مراحل عمل شاخص ها و سازوکار نظارت و ارزیابی برنامه -33

 تقويت مهارت های اجتماعي و ترويج الگوهای مديريتي مطلوب در زمينه آموزشي و پرورشي اولياء سایر توضیحات تکمیلی -35

 صالحذیتأیید مقامات  -33

 :  نام و نام خانوادگی

 مسئول دوره تحصیلی 

 امضاء : 

 :   نام و نام خانوادگی

        معاون آموزش متوسطه  

 امضاء :  
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    55  برنامۀ شماره

 وپخش اذان دروقت مقرر شرعی مدرسهزنگ نماز در برنامه روزانه   درج عنوان برنامه -3

 اهمیت و ضرورت -5

دست یابی بنه توسعه کیفی خود در تراز کیفیت –پاسخگویی به نیازهای و ویژگی ها و اولویت های دولت و شهروندان -

ایجاد تعامل و توازن و تنوع بخشی در توسعهرشته های تحصیلی  –تربیت نسل تمدن ساز برای زمان حال و آینده -جهانی

 متناسب با استعدادها و عالیق دانش آموزان 

 مستندات -3

 برنامه

 ارتقاءو ترمیم جایگاه علمی –استراتژی و سیاستهای معاونت آموزشی متوسطه –سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران  مرتبط ی راهبرد ها وسیاست ها

 سند تحول بنيادين و راهكارهای مرتبط با سند  نقشۀ راه سند تحول و

 سند چشم انداز –قانون برنامه ششم توسعه   برنامه ششم توسعه

 ---- سایر

 اهداف -4

 برنامه

 مدرسهتوسعه فرهنگ اقامه نماز در  کیفی

 )سالمت معنوی( "طرح جامع تقویت و تعمیم فرهنگ اقامه نماز "استقرار کمی

 مخاطبان -2
 

 شرح -6

 اجمالی

 از فرایند

 اجرای

 برنامه

 زمينه پوشش تحصيلي مورد مربوطهبررسي وضعيت مدرسه در –برنامه ريز ی و هماهنگي  مراحل

 بازنگری شاخص های نظارت –تشكیل گروه ارزیابان -ارائه راهكارهای مناسب–تعیین سرفصل های آموزشی  هافعالیت

 اقدامات
برگزاری کنگره ی سراسری قرآن کریم دانش آموزان در -اجرای طرح حفظ ودرک مفاهیم سوره های قرآن کریم

 برگزاری کالسهای پاسخ به مسائل دینی و شرعی-برگزاری جلسات نقد و بررسی-درخشانمدارس استعدادهای 

زمان اجرای  -2

 برنامه
 تا : پایان سال تحصیلی مهر  از :  

 مسئول -4

 اجرا  و

 همکاران برنامه

 ۶دبيرستان فرزانگان مسئول حوزۀ

 دانش آموزانشورای –شورای دبیران -شورای مدرسه-انجمن واولیا های همکارحوزه

اعتبار مورد  -2

 نیاز
  

  منبع تأمین اعتبار -35

 بررسی و نظارت در روند اجرای طرح شاخص ها و سازوکار نظارت و ارزیابی برنامه -33

 سایر توضیحات تکمیلی -35
 آموزانارتقاء مهارتهای اجتماعی و دینی و قرآنی دانش -افزایش تعداد شرکت کنندگان در نماز جماعت مدرسه

 تعمیق باورهای دینی و اعتقادی دانش آموزان

 صالحتأیید مقامات ذی -33

 :  نام و نام خانوادگی

 مسئول دوره تحصیلی 

 امضاء : 

 :   نام و نام خانوادگی

        معاون آموزش متوسطه  

 امضاء :  
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    53  برنامۀ شماره

 نمازگزار  ایجاد روحیه نشاط در دانش آموزان عنوان برنامه -3

 اهمیت و ضرورت -5

دست یابی بنه توسعه کیفی خود در تراز کیفیت –پاسخگویی به نیازهای و ویژگی ها و اولویت های دولت و شهروندان -

ایجاد تعامل و توازن و تنوع بخشی در توسعهرشته های تحصیلی  –تربیت نسل تمدن ساز برای زمان حال و آینده -جهانی

 متناسب با استعدادها و عالیق دانش آموزان 

 مستندات -3

 برنامه

 ارتقاءو ترمیم جایگاه علمی –استراتژی و سیاستهای معاونت آموزشی متوسطه –سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران  مرتبط ی راهبرد ها وسیاست ها

 سند تحول بنيادين و راهكارهای مرتبط با سند  نقشۀ راه تحول وسند 

 سند چشم انداز –قانون برنامه ششم توسعه   برنامه ششم توسعه

 ---- سایر

 اهداف -4

 برنامه

 کیفی
 مدرسهتوسعه فرهنگ اقامه نماز در 

 )سالمت معنوی("طرح جامع تقویت و تعمیم فرهنگ اقامه نماز "استقرار کمی

 مخاطبان -2
 

 شرح -6

 اجمالی

 از فرایند

 اجرای

 برنامه

 بررسي وضعيت مدرسه در زمينه پوشش تحصيلي مورد مربوطه–برنامه ريز ی و هماهنگي  مراحل

 بازنگری شاخص های نظارت –تشكیل گروه ارزیابان -ارائه راهكارهای مناسب–تعیین سرفصل های آموزشی  هافعالیت

 اقدامات

 برگزاری اردوی یكروزه برای دانش آموزان نمازگزار 

 هماهنگی مزم برای سرویس ایاب و ذهاب اردوی دانش آموزی 

 تمهیدات مزم برای انتخاب مان و مكان مناسب اردو

زمان اجرای  -2

 برنامه
 تا : پایان سال تحصیلی مهر  از :  

 مسئول -4

 اجرا  و

 همکاران برنامه

 ۶دبيرستان فرزانگان مسئول حوزۀ

 شورای دانش آموزان–شورای دبیران -شورای مدرسه-انجمن واولیا های همکارحوزه

اعتبار مورد  -2

 نیاز
  

  منبع تأمین اعتبار -35

 نظارت بر برپایی نماز و بررسی تعداد دانش آموزان نمازگزار شاخص ها و سازوکار نظارت و ارزیابی برنامه -33

 حس همكاری و کار گروهی در دانش آموزان توضیحات تکمیلیسایر  -35

 صالحتأیید مقامات ذی -33

 :  نام و نام خانوادگی

 مسئول دوره تحصیلی 

 امضاء : 

 :   نام و نام خانوادگی

        معاون آموزش متوسطه  

 امضاء :  
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    54  برنامۀ شماره

 برنامه تعالی مدیریت مدرسه عنوان برنامه -3

 اهمیت و ضرورت -5

دست یابی بنه توسعه کیفی خود در تراز کیفیت –پاسخگویی به نیازهای و ویژگی ها و اولویت های دولت و شهروندان -

ایجاد تعامل و توازن و تنوع بخشی در توسعهرشته های تحصیلی  –تربیت نسل تمدن ساز برای زمان حال و آینده -جهانی

 متناسب با استعدادها و عالیق دانش آموزان 

 مستندات -3

 برنامه

 ارتقاءو ترمیم جایگاه علمی –استراتژی و سیاستهای معاونت آموزشی متوسطه –سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران  مرتبط ی راهبرد ها وسیاست ها

 سند تحول بنيادين و راهكارهای مرتبط با سند  نقشۀ راه تحول وسند 

 سند چشم انداز –قانون برنامه ششم توسعه   برنامه ششم توسعه

 ---- سایر

 اهداف -4

 برنامه

 کیفی
 ارتقا بهره وری آموزشي و مديريت زمان يادگيری 

 رشد تعداد فعالیتهای مدرسه-ارتقای کیفیت آموزش کمی

 مخاطبان -2
 

 شرح -6

 اجمالی

 از فرایند

 اجرای

 برنامه

 بررسي وضعيت مدرسه در زمينه پوشش تحصيلي مورد مربوطه–برنامه ريز ی و هماهنگي  مراحل

 بازنگری شاخص های نظارت –تشكیل گروه ارزیابان -ارائه راهكارهای مناسب–تعیین سرفصل های آموزشی  هافعالیت

 اقدامات
تهیه –برگزاری جلسه با اولیا و دانش آموزان و دبیران برای توجیه -هماهنگی و برنامه ریزی فعالیتهای مدرسه

 مستندات از کلیه فعالیتها

زمان اجرای  -2

 برنامه
 تا : پایان سال تحصیلی مهر  از :  

 مسئول -4

 اجرا  و

 همکاران برنامه

 ۶دبيرستان فرزانگان مسئول حوزۀ

 شورای دانش آموزان–شورای دبیران -شورای مدرسه-انجمن واولیا همکارهای حوزه

اعتبار مورد  -2

 نیاز
  

  منبع تأمین اعتبار -35

 نظارت و ارزیابی از همه فعالیتها توسط کمیته طرح تعالی شاخص ها و سازوکار نظارت و ارزیابی برنامه -33

 رشد و ارتقاء سطح آموزش-کیفی فعالیتهای مدرسهرشد و ارتقاء کمی و  سایر توضیحات تکمیلی -35

 صالحتأیید مقامات ذی -33

 :  نام و نام خانوادگی

 مسئول دوره تحصیلی 

 امضاء : 

 :   نام و نام خانوادگی

        معاون آموزش متوسطه  

 امضاء :  
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    52  برنامۀ شماره

 آموزانپژوهشی دانشپرورشی و ، آموزشی ارتقاء علمی ،  عنوان برنامه -3

 اهمیت و ضرورت -5
مدن تربیت نسل ت-دست یابی بنه توسعه کیفی خود در تراز کیفیت جهانی–پاسخگویی به نیازهای و ویژگی ها و اولویت های دولت و شهروندان -

 ایجاد تعامل و توازن و تنوع بخشی در توسعهرشته های تحصیلی متناسب با استعدادها و عالیق دانش آموزان  –ساز برای زمان حال و آینده 

 مستندات -3

 برنامه

 ارتقاءو ترمیم جایگاه علمی –استراتژی و سیاستهای معاونت آموزشی متوسطه –سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران  مرتبط ی راهبرد ها وسیاست ها

 سند تحول بنيادين و راهكارهای مرتبط با سند  نقشۀ راه تحول وسند 

 سند چشم انداز –قانون برنامه ششم توسعه   برنامه ششم توسعه

 ---- سایر

 اهداف -4

 برنامه

 کیفی

زمينه سازی به منظورارتقای کيفيت آموزشي و پرورشي  -زمينه سازی برای دست يابي به استاندارهای آموزشي و مديريتي در مدارس  -

ايجاد وفاق سازماني از طريق توسعه فرهنگ کار گروهي در  -حرکت به سوی نهادينه سازی نگاه تعالي بخش در فرآيندهای تربيتي  -مدارس 

افزايش انگيزه مديران و ديگرکارکنان برای  -تقويت سيستم خودارزيابي درراستای بهبود و تعالي عملكرد مديريت درمدرسه ترويج و  -مدرسه 

 توسعه و تقويت مشارکت کارکنان ، دانش آموزان و اوليا درامر راهبری و مديريت مدرسه  -بهبود عملكرد 

 منظور ارتقای کيفيت آموزشي وپرورشي مدارسزمينه سازی به  -ارايه ترويج الگوهای مديريتي مطلوب -

 () سالمت آموزشمتناسب با الزامات تحقق سطح آموزشی مدرسهارتقای   کمی

 مخاطبان -2
 

 شرح -6

 اجمالی

 از فرایند

 اجرای

 برنامه

 بررسي وضعيت مدرسه در زمينه پوشش تحصيلي مورد مربوطه–برنامه ريز ی و هماهنگي  مراحل

 بازنگری شاخص های نظارت –تشكیل گروه ارزیابان -ارائه راهكارهای مناسب–تعیین سرفصل های آموزشی  هافعالیت

 اقدامات
ارائه ی الگوهای مدیریتی به روز و تروی  آن در --تألیف و بازنگری محتوای تكمیلی پایه هفتم و هشتم دروس ریاضی و علوم تجربی و فارسی 

 گروه دبیران و دانش آموزان

زمان اجرای  -2

 برنامه
 تا : پایان سال تحصیلی مهر  از :  

 مسئول -4

 اجرا  و

 همکاران برنامه

 ۶دبيرستان فرزانگان مسئول حوزۀ

 شورای دانش آموزان–شورای دبیران -شورای مدرسه-انجمن واولیا های همکارحوزه

اعتبار مورد  -2

 نیاز
  

  منبع تأمین اعتبار -35

 های درس ریاضی و فارسی و فیزیک وشیمینظارت بر روند پیشرفت گروه سازوکار نظارت و ارزیابی برنامهشاخص ها و  -33

 آموزانسهولت در امر آموزشی علوم پایه ن پیشرفت تحصیلی ارتقاء علمی دانش سایر توضیحات تکمیلی -35

 صالحتأیید مقامات ذی -33

 :  نام و نام خانوادگی

 مسئول دوره تحصیلی 

 امضاء : 

 :   نام و نام خانوادگی

        معاون آموزش متوسطه  

 امضاء :  
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    56  برنامۀ شماره

 مشاوره های گروهی و فردی با دانش آموزان و خانواده ها عنوان برنامه -3

 اهمیت و ضرورت -5
مدن تربیت نسل ت-دست یابی بنه توسعه کیفی خود در تراز کیفیت جهانی–پاسخگویی به نیازهای و ویژگی ها و اولویت های دولت و شهروندان -

 ایجاد تعامل و توازن و تنوع بخشی در توسعهرشته های تحصیلی متناسب با استعدادها و عالیق دانش آموزان  –ساز برای زمان حال و آینده 

 مستندات -3

 برنامه

 ارتقاءو ترمیم جایگاه علمی –استراتژی و سیاستهای معاونت آموزشی متوسطه –سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران  مرتبط ی راهبرد ها وسیاست ها

 سند تحول بنيادين و راهكارهای مرتبط با سند  نقشۀ راه سند تحول و

 سند چشم انداز –قانون برنامه ششم توسعه   برنامه ششم توسعه

 ---- سایر

 اهداف -4

 برنامه

 کیفی

 ايجاد بستر  ارتقای مهارت و کارايي معلمان در اثر آموزش در شورا -محوريت و تقويت شورای معلمان تصميم سازی در مدارس با  -

بهره مندی از انگيزه و عالقه دبيران برای مشورت کردن و دخيل کردن  -بهبود جو سازماني و افزايش روحيه کارکنان و ايجاد الفت بين آنها  -

 در تصميم سازی، شكوفايي استعدادها گزينش بهترين رأی آنها

 معلمان بين تدوين واستقرار الگوی تبادل تجارب، مسئله يابي و تصميم سازی در کمی

 مخاطبان -2
 

 شرح -6

 اجمالی

 از فرایند

 اجرای

 برنامه

 مربوطهبررسي وضعيت مدرسه در زمينه پوشش تحصيلي مورد –برنامه ريز ی و هماهنگي  مراحل

 بازنگری شاخص های نظارت –تشكیل گروه ارزیابان -ارائه راهكارهای مناسب–تعیین سرفصل های آموزشی  هافعالیت

 اقدامات

 های باز دارنده در امر آموزشی های مناسب جهت چالشآموزان در مناطق خاص و ارائه راهكارهای گروهی با دانشمشاوره

های آموزاندر ارتباط با تحلیل نمرات ن وضع تحصیلی و توصیهخانواده ) درقالب جلسات ( با والدین محترم دانشهای فردی و گروهی مشاوره

دعوت از اساتید تعلیم و تربیت در  آموزان در ارتباط با امور تحصیل در رفتارهای فردی با دانشعلمی جهت به کار بستن اولیاء در منزل ن مشاوره

یمیم سازی دعوت از اساتید تعلیم و تربیت در خصوص مسئله یابی و تصیمیم سازیشرکت مستمر در شورای دبیران خصوص مسئله یابی و تص

 مدارس بحث وتبادل نظر پیرامون نقش مشارکت در اداره ی واحد آموزشی و ارائه ی راهكارها  

زمان اجرای  -2

 برنامه
 تا : پایان سال تحصیلی مهر  از :  

 مسئول -4

 اجرا  و

 همکاران برنامه

 ۶دبيرستان فرزانگان مسئول حوزۀ

 شورای دانش آموزان–شورای دبیران -شورای مدرسه-انجمن واولیا های همکارحوزه

اعتبار مورد  -2

 نیاز
  

  منبع تأمین اعتبار -35

 آموزش و نظارت بر روند فرایند آموزشهای باز دارنده در کیفیت فرایند شناسایی چالش شاخص ها و سازوکار نظارت و ارزیابی برنامه -33

 آموزانتوسعه و تقويت مشارکت اولياء در امر راهبردی ارتقاء کيفيت آموزشي دانش سایر توضیحات تکمیلی -35

 صالحتأیید مقامات ذی -33

 :  نام و نام خانوادگی

 مسئول دوره تحصیلی 

 امضاء : 

 :   نام و نام خانوادگی

        معاون آموزش متوسطه  

 امضاء :  
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    52  برنامۀ شماره

 تدوین برنامه هفتگی بر اساس سند برنامه درسی ملی عنوان برنامه -3

 اهمیت و ضرورت -5

دست یابی بنه توسعه کیفی خود در تراز کیفیت –پاسخگویی به نیازهای و ویژگی ها و اولویت های دولت و شهروندان -

ایجاد تعامل و توازن و تنوع بخشی در توسعهرشته های تحصیلی  –تربیت نسل تمدن ساز برای زمان حال و آینده -جهانی

 متناسب با استعدادها و عالیق دانش آموزان 

 مستندات -3

 برنامه

 ارتقاءو ترمیم جایگاه علمی –استراتژی و سیاستهای معاونت آموزشی متوسطه –سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران  مرتبط ی راهبرد ها وسیاست ها

 سند تحول بنيادين و راهكارهای مرتبط با سند  نقشۀ راه سند تحول و

 سند چشم انداز –قانون برنامه ششم توسعه   برنامه ششم توسعه

 ---- سایر

 اهداف -4

 برنامه

 کیفی

 بهره گيری از توانمندی های علمي دانش آموزان ممتاز هر درس و جلب مشارکت آنان 

 شناسايي نقاط قابل بهبود با نظارت و راهنمايي در راستای برنامه درسي –نهادينه کردن فعاليتها ی علمي 

 کمی
 افزايش مشارکت در فعاليتهای کالسي دانش آموزان و يادگيری علوم و فنون علمي

 مخاطبان -2
 

 شرح -6

 اجمالی

 از فرایند

 اجرای

 برنامه

 بررسي وضعيت مدرسه در زمينه پوشش تحصيلي مورد مربوطه–برنامه ريز ی و هماهنگي  مراحل

 بازنگری شاخص های نظارت –تشكیل گروه ارزیابان -ارائه راهكارهای مناسب–تعیین سرفصل های آموزشی  هافعالیت

 دبيران تدريس با تحصيلي رشته تناسب – خصوصي جلسات در دعوت–شناسايي افراد صاحب نظر  اقدامات

زمان اجرای  -2

 برنامه
 تا : پایان سال تحصیلی از : مهر   

 مسئول -4

 اجرا  و

 همکاران برنامه

 ۶دبيرستان فرزانگان مسئول حوزۀ

 شورای دانش آموزان–شورای دبیران -شورای مدرسه-انجمن واولیا های همکارحوزه

اعتبار مورد  -2

 نیاز
  

  منبع تأمین اعتبار -35

 شاخص ها و سازوکار نظارت و ارزیابی برنامه -33
 و درسهم عملكرد بررسي – مدرسه آموزشي برنامه بررسي – کالمي غير و کالمي ارتباط –گفتگو و ارتباط هوشمندانه 

 آموزان و دبيران و عوامل اجرايي و اوليا ايت مندی دانشرض ميزان بررسي – ارتقاء ميزان

 ايجاد تعامل سازنده بين اوليا و دانش آموزان و دبيران سایر توضیحات تکمیلی -35

 صالحتأیید مقامات ذی -33

 نام و نام خانوادگی : 

 مسئول دوره تحصیلی 

 امضاء : 

 نام و نام خانوادگی  : 

 معاون آموزش متوسطه         

 امضاء :  
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    54  برنامۀ شماره

 جوان خوارزمیبرگزاری جشنواره  عنوان برنامه -3

 اهمیت و ضرورت -5

دست یابی بنه توسعه کیفی خود در تراز کیفیت –پاسخگویی به نیازهای و ویژگی ها و اولویت های دولت و شهروندان -

ایجاد تعامل و توازن و تنوع بخشی در توسعهرشته های تحصیلی  –تربیت نسل تمدن ساز برای زمان حال و آینده -جهانی

 متناسب با استعدادها و عالیق دانش آموزان 

 مستندات -3

 برنامه

 ارتقاءو ترمیم جایگاه علمی –استراتژی و سیاستهای معاونت آموزشی متوسطه –سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران  مرتبط ی راهبرد ها وسیاست ها

 سند تحول بنيادين و راهكارهای مرتبط با سند  نقشۀ راه تحول وسند 

 سند چشم انداز –قانون برنامه ششم توسعه   برنامه ششم توسعه

 ---- سایر

 اهداف -4

 برنامه

 کیفی

 -هره گيری از توانمندی های علمي دانش آموزان ممتاز هر درس و جلب مشارکت آنان

   آموزانعلمي دانش  بهبود و تقويت بنيه

 ايجاد فضای مناسب جهت رشد خالقيت دانش آموزان کمی

 مخاطبان -2
 

 شرح -6

 اجمالی

 از فرایند

 اجرای

 برنامه

 بررسي وضعيت مدرسه در زمينه پوشش تحصيلي مورد مربوطه–برنامه ريز ی و هماهنگي  مراحل

 بازنگری شاخص های نظارت –تشكیل گروه ارزیابان -ارائه راهكارهای مناسب–تعیین سرفصل های آموزشی  هافعالیت

 اقدامات

نظارت و ارزيابي و تحليل وضعيت آموزشي و ايجاد حساسيت -برگزاری کالس توانمندسازی دبيران نظارت و ارزيابي و تحليل وضعيت آموزشي

و تهيه جزوات و کتاب های کمک آموزشي و به کارگيری پشتيبان  امكاناتهوشمندسازیدستورالعمل ، تجهيز مدرسه به  اجرای-برای مسئولين

 تحصيل

زمان اجرای  -2

 برنامه
 تا : پایان سال تحصیلی از : مهر   

 مسئول -4

 اجرا  و

 همکاران برنامه

 ۶دبيرستان فرزانگان مسئول حوزۀ

 شورای دانش آموزان–شورای دبیران -شورای مدرسه-انجمن واولیا های همکارحوزه

اعتبار مورد  -2

 نیاز
  

  منبع تأمین اعتبار -35

 جشنواره تحليل نتايجشرکت کننده های در طرح   ارزيابي درصد افزايش دراجرای طرح ارزيابي از ميزان مشارکت شاخص ها و سازوکار نظارت و ارزیابی برنامه -33

 دانش آموزان علمي و پژوهشيرشد  سایر توضیحات تکمیلی -35

 صالحتأیید مقامات ذی -33

 نام و نام خانوادگی : 

 مسئول دوره تحصیلی 

 امضاء : 

 نام و نام خانوادگی  : 

 معاون آموزش متوسطه         

 امضاء :  
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    52  برنامۀ شماره

 جشنواره جلوه های بالندگی در علوم انسانی و معارف عنوان برنامه -3

 اهمیت و ضرورت -5

-دست یابی بنه توسعه کیفی خود در تراز کیفیت جهانی–پاسخگویی به نیازهای و ویژگی ها و اولویت های دولت و شهروندان -

ایجاد تعامل و توازن و تنوع بخشی در توسعهرشته های تحصیلی متناسب با  –تربیت نسل تمدن ساز برای زمان حال و آینده 

 استعدادها و عالیق دانش آموزان 

 مستندات -3

 برنامه

 ارتقاءو ترمیم جایگاه علمی –استراتژی و سیاستهای معاونت آموزشی متوسطه –سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران  مرتبط ی راهبرد ها وسیاست ها

 سند تحول بنيادين و راهكارهای مرتبط با سند  نقشۀ راه سند تحول و

 سند چشم انداز –قانون برنامه ششم توسعه   برنامه ششم توسعه

 ---- سایر

 اهداف -4

 برنامه

 کیفی

 ايجاد بستر  ارتقای مهارت و کارايي معلمان در اثر آموزش در شورا -محوريت و تقويت شورای معلمان تصميم سازی در مدارس با  -

عالقه دبيران برای مشورت کردن و دخيل کردن بهره مندی از انگيزه و  -بهبود جو سازماني و افزايش روحيه کارکنان و ايجاد الفت بين آنها  -

 آنها در تصميم سازی، شكوفايي استعدادها گزينش بهترين رأی

 افزایش تعداد دانش آموزان در رشته های علوم انسانی و معارف کمی

 مخاطبان -2
 

 شرح -6

 اجمالی

 از فرایند

 اجرای

 برنامه

 مدرسه در زمينه پوشش تحصيلي مورد مربوطهبررسي وضعيت –برنامه ريز ی و هماهنگي  مراحل

 بازنگری شاخص های نظارت –تشكیل گروه ارزیابان -ارائه راهكارهای مناسب–تعیین سرفصل های آموزشی  هافعالیت

 هااطالع رسانی و هدایت دانش آموزان برای مشارکت در دوره –بررسی و ارزیابی وضع موجود و برنامه ریزی برای آینده  اقدامات

زمان اجرای  -2

 برنامه
 تا : : پایان سال تحصیلی مهر  از :  

 مسئول -4

 اجرا  و

 همکاران برنامه

 ۶دبيرستان فرزانگان مسئول حوزۀ

 شورای دانش آموزان–شورای دبیران -شورای مدرسه-انجمن واولیا های همکارحوزه

اعتبار مورد  -2

 نیاز
  

  منبع تأمین اعتبار -35

 نظارت واحدهای اجرایی تا پایان سال از طرق مختلف ها و سازوکار نظارت و ارزیابی برنامهشاخص  -33

 افزایش تعداد عالقه مندان به رشته های انسانی و معارف سایر توضیحات تکمیلی -35

 صالحتأیید مقامات ذی -33

 :  نام و نام خانوادگی

 مسئول دوره تحصیلی 

 امضاء : 

 :   نام و نام خانوادگی

        معاون آموزش متوسطه  

 امضاء :  
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    35  برنامۀ شماره

 ساماندهی تجهیزات آزمایشگاهی ،کارگاهی و فناوری اطالعات و ارتباطاتی مدارس عنوان برنامه -3

 اهمیت و ضرورت -5

دست یابی بنه توسعه کیفی خود در تراز کیفیت –پاسخگویی به نیازهای و ویژگی ها و اولویت های دولت و شهروندان -

ایجاد تعامل و توازن و تنوع بخشی در توسعهرشته های تحصیلی  –تربیت نسل تمدن ساز برای زمان حال و آینده -جهانی

 متناسب با استعدادها و عالیق دانش آموزان 

 مستندات -3

 برنامه

 ارتقاءو ترمیم جایگاه علمی –استراتژی و سیاستهای معاونت آموزشی متوسطه –سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران  مرتبط ی راهبرد ها وسیاست ها

 سند تحول بنيادين و راهكارهای مرتبط با سند  نقشۀ راه سند تحول و

 سند چشم انداز –قانون برنامه ششم توسعه   برنامه ششم توسعه

 ---- سایر

 اهداف -4

 برنامه

 کیفی

 محوريت و تقويت شورای معلمان تصميم سازی در مدارس با  -

 ايجاد بستر  ارتقای مهارت و کارايي معلمان در اثر آموزش در شورا -

 بهبود جو سازماني و افزايش روحيه کارکنان و ايجاد الفت بين آنها  -

 آنها در تصميم سازی، شكوفايي استعدادها گزينش بهترين رأیبهره مندی از انگيزه و عالقه دبيران برای مشورت کردن و دخيل کردن  -

 ایجاد نگرش مثبت و تغییر ذهنیت معلمان و اولیا دانش آموزان  کمی

 مخاطبان -2
 

 شرح -6

 اجمالی

 از فرایند

 اجرای

 برنامه

 بررسي وضعيت مدرسه در زمينه پوشش تحصيلي مورد مربوطه–برنامه ريز ی و هماهنگي  مراحل

 بازنگری شاخص های نظارت –تشكیل گروه ارزیابان -ارائه راهكارهای مناسب–تعیین سرفصل های آموزشی  هافعالیت

 تهیه ملزومات واجرای کالسها به صورت آزمایشگاهی اقدامات

زمان اجرای  -2

 برنامه
 تا : پایان سال تحصیلی مهر  از :  

 مسئول -4

 اجرا  و

 همکاران برنامه

 ۶دبيرستان فرزانگان مسئول حوزۀ

 شورای دانش آموزان–شورای دبیران -شورای مدرسه-انجمن واولیا های همکارحوزه

اعتبار مورد  -2

 نیاز
  

  منبع تأمین اعتبار -35

 ارزیابی نتای  و تهیه راه حلهای اصالحی شاخص ها و سازوکار نظارت و ارزیابی برنامه -33

 سطح آموزشي مدرسه و نمرات دانش آموزانرشد  سایر توضیحات تکمیلی -35

 صالحتأیید مقامات ذی -33

 :  نام و نام خانوادگی

 مسئول دوره تحصیلی 

 امضاء : 

 :   نام و نام خانوادگی

        معاون آموزش متوسطه  

 امضاء :  

 


