
های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش سیاست 

انقالب اسالمی در اجرای بند یکاهلل خامنه حضرت آیت  های کلی »ایجاد  سیاست یاساس قانون    ۱۱۰اصل   ای رهبر 

تحول در نظام آموزش و پرورش کشور« را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابالغ  

 .کردند 

گانه و رئیس مجمع  های کلی »ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور« که به رؤسای قوای سه سیاست  متن

 :تشخیص مصلحت نظام ابالغ شده، به شرح زیر است

الرّحیم الرّحمن اهللبسم

 های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور سیاست 

ی تعلیم و تربیت اسالمی در جهت رسیدن به حیات طیبه )زندگی  فلسفه تحول در نظام آموزش و پرورش مبتنی بر   -۱

های بینش، دانش،  فردی و اجتماعی مطلوب اسالمی( و رشد و شکوفایی استعدادهای فطری و ارتقاء کیفی در حوزه 

ی مؤمن،  هاسوادی و تربیت انسان کن کردن بی آموزان با تأکید بر ریشه مهارت، تربیت و سالمت روحی و جسمی دانش 

حقیقت  بانشاط،  خیرخواه،  امیدوار،  بلندهمت،  اسالمی،  اخالق  به  متخلّق  مسئولیت پرهیزکار،  آزادمنش،  پذیر،  جو، 

 گرا، خودباور و ایثارگرستیز، جمع دوست، ظلم خواه، خردورز، خالق، وطن گرا، عدالتقانون 

دارعهده  و    ی اجتماعییروی انسانی و مولّد سرمایهترین نهاد تربیت نارتقاء جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهم  -2

حاکمیتی امر  عنوان  به ( دانشگاه تا  دبستانیپیش  و   کودک  مهد  از ) آن  بر  نظارت  و  هدایت  و   مصوب   هایسیاست اجرای

 هادستگاه   همکاری یتوسعه  با

تربیت کشور و بهبود مدیریت منابع  سازی و اِعالی منابع آموزش و پرورش به عنوان محور تحول در نظام تعلیم و  به  -3

:انسانی با تأکید بر

جهت تهیه بسته آمادگى براى آزمون استخدامى آموزگار ابتدایى، اینجا کلیک نمایید.
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ای و تربیتی فرهنگیان  های علمی، حرفه ها و توانمندی ارتقاء کیفیت نظام تربیت معلم و افزایش مستمرّ شایستگی -3.۱

برنامه  دانشگاه و روزآمد ساختن  و  و شیوه های درسی مراکز  معلم  تربیت  پهای  برای  یادگیری  یاددهی و  رورش های 

 معلمان باانگیزه، کارآمد، متدین، خالق و اثربخش 

ی نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش کارگیری بهینه های جذب، تربیت، نگهداشت و به بازنگری در شیوه  -3.2

شایستگی دارای  و  کارآمد  معلمان  جذب  برای  بسترسازی  گذراندن  و  از  بعد  اخالقی  و  تربیتی  آموزشی،  الزم  های 

 مهارتی  یه دور 

انگیزه  -3.3 افزایش  و  تبلیغی و  اعتالی منزلت اجتماعی معلمان  اقدامات فرهنگی و  با  آنان برای خدمت مطلوب  ی 

 خدمات و امکانات رفاهی و رفع مشکالت مادی و معیشتی فرهنگیان

ارتقاء کیفی آموزش ای و توانمندی ی مهارت حرفه توسعه  -3.4 با  ای ضمن خدمت و  ههای علمی و تربیتی معلمان 

 ریزی برای روزآمد کردن اطالعات تخصصی و تحصیالت تکمیلی معلمان متناسب با نیاز آموزش و پرورش برنامه 

های آموزشی،  ای معلمان مبتنی بر شاخص های عمومی، تخصصی و حرفه استقرار نظام ارزیابی و سنجش صالحیت  -3.5

 پژوهشی، فرهنگی و تربیتی برای ارتقاء

 های آموزشی، پژوهشی، تربیتی و فرهنگی ی مشارکت معلمان در فرآیند بهسازی برنامه توسعه  -3.6

پرداخت -3.7 نظام  شایستگیاستقرار  تخصص،  اساس  بر  رتبه ها  نظام  بر  مبتنی  رقابتی  عملکرد  و  حرفه ها  ای  بندی 

معلمان

 :ریزی آموزشی و درسی با توجه بهایجاد تحول در نظام برنامه  -4

ی تعلیم و تربیت اسالمی و  ی درس ملی مبتنی بر فلسفه روزآمد ساختن محتوای تعلیم و تربیت و تدوین برنامه   - 4.۱

-یاسالم   تیفرهنگ و هو   تیو اهتمام به تقو  یو فناور   یعلم  ی هاشرفتیبا پ  یکشور و انطباق محتو   یازهایبا نمتناسب  

   یرانیا

های یاددهی و یادگیری متنوع و مطلوب گیری از روش ی فرهنگ تفکر، تحقیق، خالقیت و نوآوری و بهرهتوسعه   - 4.2

 و ایجاد تفکر منطقی و منسجم برای تحلیل و بررسی موضوعی



 ثابت   اصول  و  فقیه  والیت  و   اسالمی  جمهوری   مبانی علیه،اهللرضوان سیاسی امام خمینی- ی دینی تبیین اندیشه  -4.3

 انون اساسی در مقاطع مختلف تحصیلی ق

آموزان با دانش  انس  ی فرهنگ و معارف اسالمی و یادگیری قرآن )روخوانی، روانخوانی و مفاهیم( و تقویتتوسعه  -4.4

 ی نماز و گسترش فرهنگ اقامه  (السّالمعلیهم ) و اهل بیت (آله وعلیه اهللصلّی) ی پیامبر اکرمقرآن و سیره 

آموزان برای شناسایی نقاط قوت و ضعف و پرورش استعدادها و خالقیت  های ارزشیابی دانش تحول بنیادین شیوه  -4.5

آموزان دانش

 های آموزشی و درسی ریزی رعایت رویکرد فرهنگی و تربیتی در برنامه  -4.6

ها برای بهبود زندگی فردی و اجتماعی  های زندگی و توانایی حل مسائل و عمل به آموخته تقویت آداب و مهارت  -4.7

آموزان دانش

ای های فنی و حرفه تقویت آموزش   -4.8

 :ویژه دری تعلیم وتربیت اسالمی؛ به پرورش مبتنی بر فلسفه اهتمام به تربیت و  -5

ء آموزان و تالش برای ارتقا دینی برای رشد و تعالی معنوی و اخالقی معلمان و دانش  رت ی بص ارتقاء معرفت و  -5.۱

هامعنوی خانواده 

 های اجتماعی آموزان و پیشگیری از آسیب ارتقاء سالمت جسمی و روحی معلمان و دانش  -5.2

پذیری برای تحکیمآموزان و اهتمام به جامعه ارتقاء تربیت عقالنی و رشد بینش دینی، سیاسی و اجتماعی دانش -5.3

وطن  ملی،  همبستگی  و  مقابله وحدت  و  هوشمندانه دوستی  فرهنگ  با  ی  استقالل،   یتهاجم  پاسداشت  و 

 ی و منافع مل  ی نید یساالرمردم  زادی،آ

 آموزان ی نشاط و شادابی در دانشدادهای فرهنگی و هنری و تقویت روحیه رشد و شکوفایی ذوق و استع -5.4

 ی تربیت بدنی و ورزش در مدارس توسعه  -5.5

برنامه   -5.6 و  اهداف  تحقق  برای  شرایط  واجد  و  توانمند  انسانی  نیروی  تأمین  و  پرورشیتربیت  و  تربیتی  های 

 :مدیریتی با تأکید برتحول در ساختار مالی، اداری و نظام  -6



سازی  سازی، فرهنگ سازی، پویاسازی همراه با ظرفیت ی سطوح با رویکرد چابکبازمهندسی ساختار اداری در کلیه  -6.۱

و   ی نظام ادار ی کل یهااستیس  های مردمی و غیر دولتی، منطبق بر قانون اساسی و و بسترسازی برای تقویت مشارکت

به  پرورش؛  و  زمینه آموزش  ایجاد  خانواده ویژه  معلمان،  مشارکت  حوزه ی  دانشگاه ها،  علمیه،  و  های  علمی  مراکز  ها، 

 های اجرایی در فرآیند تعلیم و تربیت پژوهشی و سایر نهادهای عمومی و دستگاه 

بودجهرعا  -6.2 در  اولویت  بودجه یت  لوایح  در  پرورش  و  آموزش  نیاز  مورد  و  ی  اهداف  تحقق  منظور  به  سنواتی  ی 

 های کلی های مندرج در سیاستمأموریت 

 وری نظام آموزش و پرورش بهبود مدیریت منابع و مصارف با هدف ارتقاء کیفیت و بهره  -6.3

تجهیزات مدارس در مسیر تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت اسالمی با های کالبدی و  سازی فضا، زیرساختبهینه  -7

 :تأکید بر

سازی مدارس با رعایت اصول معماری اسالمی ایرانی  سازی و مصون سازی، زیباسازی، مقاوم مندسازی، به ضابطه  -7.۱

ی مشارکت مردم و  وسعه های آموزشی و تربیتی و تیابی و توزیع فضا به تناسب نیازها، طراحی و ساخت مجتمع مکان

 نهادهای مدیریت شهری در احداث و نگهداری مدارس 

الزام سازندگان شهرک -7.2 با افزایش جمعیت و  ها به احداث احداث واحدهای آموزشی و پرورشی جدید متناسب 

 واحدهای مورد نیاز آموزش و پرورش 

 و پرورش برای ساخت مدارس الرّعایه از طرف وزارت آموزش ی الزمی الگو و ضابطه ارائه  -7.3

های مرتبط با  ی بهینه از آموزش ی استفاده آوردن زمینه تجهیز مدارس به فناوری اطالعاتی و ارتباطی و فراهم -7.4

 های نو در مدارس فناوری 

و مأموریت  -8 اهداف  تحقق  اختیارات مدرسه در  نقش و  بند یک سیاستارتقاء  در  تقویت های مندرج  و  های کلی 

 ها و جامعه ها، رسانه ی آموزش و پرورش با خانواده ات صحیح و سازنده مناسب

 آموزان این مناطقتقویت آموزش و پرورش مناطق مرزی با تأکید بر توانمندسازی معلمان و دانش  -9



تأمین ثبات مدیریت در آموزش و پرورش با رویکرد ارزشی و انقالبی و دورنگهداشتن محیط آموزش و پرورش از  -۱۰

 های سیاسیبندیدسته 

ها و محتوای تعلیم و تربیت در آموزش و پرورش، آموزش عالی  ها، برنامه هماهنگی و انسجام بین اهداف، سیاست - ۱۱

 های مرتبط و سایر دستگاه 

شاخص  - ۱2 نظر  از  پرورش  و  آموزش  جایگاه  تحقق  ارتقاء  منظور  به  جهان  و  منطقه  سطح  در  کیفی  و  کمّی  های 

 ی جمهوری اسالمی ایرانساله ستیانداز بسند چشم اهداف

استقرار نظام جامع رصد، نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام آموزش و پرورش  -۱3

جهت تهیه بسته آمادگى براى آزمون استخدامى آموزگار ابتدایى، اینجا کلیک نمایید.
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