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سئل ست و چنانچه بدون برنامه،  کیمهمات  برنامه از ۀم شور ا شور کیک شود، یک شود، با ینم بخواهد اداره ب برنامه  دیشود اداره ب

شد. برنامه ر ص دیها را با یزیبا شخا صص  که یبا کمال دقت، ا صتخ شخا س یدارند، ا سائل  سیکه توجه به م سائل اجتماع یا و  یو م

 .کنند یزیکنند و متحداً با هم برنامه ر یبا کمال دقت بررس دیبا نهایا دارند، یمسائل اسالم

 بنیان گذار نظام جمهوری اسالمی ایران، حضرت امام خمینی)ره( 

 121صفحه  17ره جلد ینیامام خم فهیصح

 

ست؛ هدفها با یطبعاً هدفها در درجهدر طرح تحوّل،  شود  دیاوّل ا شخّص ب  یمتّک دیهدفها با نیا یکه البتّه همه -کالن یهدفها-م

سالم و وح شد به ا ص یرانیا یجامعه یقیحق یازهایو ن یو قرآن یدتیمحکم عق یو مباد یبا صو  نیبه ا یمتّک دیکه دارد؛ با یاتیّبا خ

است که  ییکارها نهای. اشودیمشخّص م یکلّ یها و راهبردهاهدفها، دستورالعمل نیباشد. هدفها که مشخّص شد، بر اساس ا زهایچ

صورت گرفته؛  شما  ستورالعمل نیا یستیاند. البتّه باکارها را انجام داده نیا یعنیدر طرحِ تحوّلِ   شود،یم نیّها که معراهبردها و د

مشخّص  دیندارد؛ با یادهیفا خورد،یدر آن به درد نم نهایو مانند ا ینظر همراه باشد؛ لفّاظ موردِمفهومِ  حِیحص نِییروشن باشد، با تب

شد که چه کار م ستورالعمل کلّ م،یبکن میخواهیبا ساس استیچ یو راهبرد کلّ یآن د  یِ اتیّعمل یراهبردها، آن وقت هدفها نی. بر ا

و در واقع  یاتیّعمل یهدفها نی. بعد از آنکه اسخختیهدفها چ نیم و ایچگونه عمل کن یجزء مشخخخّص بشخخود که در هر بخشخخجزءبه

 .]هدفها[ نیبه ا دنیرس یمشخّص است برا یِاجرائ یمشخّص شد، آن وقت نوبتِ برنامه یعمل یاستهایس

  مقام معظم رهبری

 99وریآموزش و پرورش. شهر رانیبا رؤسا و مد یریدر ارتباط تصو اناتیب
 

 

 مطالب فهرست
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 مقدمه 
 دیدگا ه های الهام بخش و اسناد فرادست 

 مردمی برای ایران قوی آموزش و پرورش دولتکالن  رویکردها و الویت های 

 نیادینظام آموزش و پرورش به منظور تحقق تحول بن)آسیب شناسی( وضع موجود  لیتحل  

 برنامه یو مفهوم ییمبنا یالگو 

o یوعموم یتعریف تربیت رسم 

o  وزارت آموزش و پرورش(تعریف  نظام تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ایران( 

o یوعموم یعام تربیت رسم یهای ویژگ 

o ویژگی های خاص 

o یوعموم یتربیت رسم یاختصاص یهای ویژگ 

o رسالت 

o هدف کلی تربیت عمومی 

o  کارکردهای اختصاصی 

o کارکردهای مشترک 

o یعموم و یتربیت رسم یاصول ناظر به روابط درون 

o یو عموم یتربیت رسم یاصول ناظر به روابط بیرون 

o تیمأمور هیانیب 

o اندازچشم 

o کالن یهاهدف 

o کالن یراهبردها 

  الگوی عملیاتی برنامه 

o   روش شناسی 

o ی اتیعمل یمالحظات و اصول الگو 

o راهبردهای عملیاتی 

o الگوی مفهوی زیرنظام ها 

o  مدرسه برمبنای مدرسه محوری و نقش صحیح ستادنمونه ای از فرآیند برنامه ریزی از ستاد تا 

o عنوان اولویت های اجرایی 

  هاپیوست 
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 مقدمه

ست و تاکیدهای مقام معظم رهبری و  شیده نی سی پو شور برک سعه ک شرفت و تو نقش محوری و بی بدیل آموزش و پرورش در پی

ست محترم جمهوری شور اکنون دارای چارچوب  ،منتخب ریا سمی و عمومی ک شبختانه نظام تربیت ر شان از این اهمیت دارد. خو ن

شه راه حرکت آموزش و پرورش را تبیین نموده  ست که به مانند یک طرح و برنامه راهبردی نق سبی ا ستی منا سناد باالد های و ا

سئولیت خطیر رهبری و مدیریت این وزارتخانه کلیدی  ست. بنابراین م شور و ا جز تمرکز بر تامین و بکارگیری تمام ظرفیت های ک

تحلیل وضعیت موجود و مبتنی اجرای متوازن و هوشمندانه این برنامه راهبردی نمی باشد.لذا آنچه در پیشرو ارائه می گردد باتوجه 

ل وزارت اموزش و پرورش در بر الگوی مفهمومی برگرفته از اسخخناد تحولی مجموعه ای از راهبردهای عملیلتی اسخخت که برنامه عم

 دولت سیزدهم را تبیین می نماید

 دیدگا ه های الهام بخش و اسناد فرادست

 رهنمودهای حضرت امام)ره( و مقام معظم رهبری ●

 بیانیه گام دوم انقالب اسالمی ●

 سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور ابالغی مقام معظم رهبری ●

 ابالغی مقام معظم رهبری)اقتصاد مقاومتی، تحول علوم انسانی، سالمت، اصالح الگوی مصرف و ...(سایر سیاست های  ●

 کشور. برنامه توسعهمصوب اسناد سیاست ها و  ●

 مجموعه اسناد مصوب تحولی)مبانی نظری، رهنامه، سندتحول، زیرنظام های ششگانه، اهداف ساحت ها و دوره های تحصیلی( ●

 مهندسی فرهنگی کشور و نقشهجامع علمی نقشه  ●

رویکردها و برنامه های ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی در دولت سیزدهم در حوزه آموزش و  ●

 پرورش؛

 مردمی برای ایران قوی آموزش و پرورش دولتکالن رویکردها و الویت های  

آموزش و پرورش به عنوان نقشه ی راه نظام تعلیم و د تحول بنیادین اسناسیاست های ابالغی و  تمرکز بر تحقق مفاد .1

.)چرخش های تحول آفرین، اهداف عملیاتی، راهکارها و اقدامات اساسی و برنامه های می ایرانالتربیت جمهوری اس

 مصوب زیرنظام ها(

 یاجتماع هیماو مولد سر یانسان یروین تینهاد ترب نیبه مثابه  مهمترارتقاء رویکرد حاکمیتی به آموزش  و پرورش  .2

در  با مالحظه مقتضیات و نیازهای بومیو رفع محرومیت از مناطق کمتربرخوردار و مرزی دستیابی به عدالت تربیتی  .3

 برنامه درسی به منظور پیشرفت فردی و اجتماعی.

 بنیادین()براساس مشخصات مندرج در مبانی نظری سند تحول دستیابی به مدرسه صالحتقویت جایگاه محوری مدرسه و  .4

برنامه درسی چند ساحتی و تربیت و ارزشیابی مطلوب دانش خروج از نظام برنامه درسی تک ساحتی و دستیابی به  .5

 آموزان در راستای تحقق اهداف دوره های تحصیلی در دانش آموزان

 جایگاه معلم. ارتقاء شان و و و مشارکت پذیری و نقش آفرینی افزایش انگیزه سازماندهی شایسته محور مدیریتی و  .6

 باز تعریف مفاهیم و واژه ها مبتنی بر اسناد تحول بنیادین. .7

آموزش و پرورش از دسته  طیتن محداشدور نگه ی و و انقالب یارزش کردیدر آموزش و پرورش با رو تیریثبات مد نیتأم .8

 یاسیس یهایبند

المللی در چهارچوب نظام معیار  حوزه آموزش و پرورش در سطح ملی، منطقه ای و بینارتقاء شاخص های کلیدی  .9

 اسالمی

به منظور تحقق ماموریت و نقش دستگاه ها و  کلیه ذی نفعاناز ظرفیت قانون گذاری و مشارکت حداکثری استفاده  .10

 اهداف آموزش و پرورش و تحقق تحول بنیادین
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 به منظور تحقق تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش)آسیب شناسی( تحلیل وضع موجود

شده و چالش ها و در  ضع موجود انجام  صلی به منظور تحلیل و سند تحول مطالعات مف ست های ابالغی و  سیا تدوین 

مزیت ها و نقاط  ضعف و قوت و فرصت و تهدید احصاء و مبتنی بر آن این اسناد تحولی و باالدستی تدوین شده اند. لذا 

و پیدا کردن راهبردها و راهکارهای تحولی نیست ،  دی نیستیدر اینجا تحلیل وضع موجود به منظور تدوین سند جد

ضع موجود زیرا همگی آنها وجود دارند. بنابراین  ستا و تحلیل و سی و یافتن راهبردهای در را شنا سیب  به منظور آ

جام می گردد یادین ان به منظور تحقق تحول بن یاتی  بت منفی درون و بیرون آموزش و  و عمل کات مث یل ن یان و تحل ب

 در تحقق تحول بنیادین وجود دارد، راهبردهای عملیاتی مطلوب را تبیین می نماید پرورش که
 

 ها ضعفچالش ها و 

 در آموزش و پرورش یرذاگ استیها و برنامه ها و س تیریمد یداریناپا 

  تحولی در ناهماهنگی و ناکافی بودن اعتبارات و بودجه با برنامه های تحولی و نداشتن ردیف مشخص اجرای برنامه های

 قانون بودجه سنواتی

  به منظور اجرای مفاد اسناد تحولی یبدنه کارشناسمدیریت و انگیزه، رویکرد، دانش و مهارت ناکافی 

  و نیازهای فردی و اجتماعی به منظور  براساس اهداف ساحت های تربیتی دانش اموزاننامطلوب  یخروچعدم توجه به

 پیشرفت و توسعه پایدار کشور

 نیمعلمغیر موثر  زهیانگو  و مدیریت مدارس نیمعلمناکافی عملکرد  تیفیک 

 یبوم یبرنامه درس یمل یدر برنامه درس یتاب محورک  

 و مغایرت آن با اهداف ساحت های تربیتی یلیتحص یابیارزش وهیش 

 وجود مسائل و مشکالت جاری 

  ناهماهنگ و سنگیننامناسب و ساختار 

 و گزارش نویسی فعالیت های آموزشی و پرورشی به صورت سطحی و صوری وجود فرهنگ سازمانی انجام 

 کم توجهی به مدرسه محوری و تصدی گری و رویکردهای اجرایی در ستاد به جای نقش راهبری، پشتیبانی و نظارتی 

 

 ها قوتمزیت ها و 

 و برنامه های مصوب در زیرنظام های ششگانه یداشتن اسناد باالدست •

 مطالبه خانواده ها نسبت به دریافت خدمات آموزشی و پرورشی مطلوبنیاز و تقاضای و  •

 وجود نیروهای متعهد و متخصص و با انگیزه •

 دهایتهد

 به آموزش و پرورشسیاستگذار و تصمیم گیر ملی ندادن مراجع  تیاولو •

 بنیادینعدم شفافیت و التزام در مشارکت و نقش آفرینی دستگاه ها و نهادهای دیگر در جهت تحقق تحول  •

 نبود سازوکارهای نقش آفرینی کلیه ذی نفعان و مشارکت های غیردولتی  •

 یو توسعه ا یا هیسرما ینگاه ها یبه آموزش و پرورش به جا یا نهینگاه هز •

و منافع  دانشگاه ها کنکور رشینظام سنجش و پن یکردهایها و رو استیاز س ینظام آموزش و پرورش رسم ذیریرپیتاث •

 مالی افراد و موسسات تاثیرگذار

 یو آموزش عال یررسمیو غ یرسم تیو ترب میتعل نیگسست ب •

 در انتصابات و برنامه ها نیاز طرف مسئول یاسیس یاعمال فشارها •
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 ها فرصت

و مطالبات ایشان به منظور  موزش و پرورشو رئیس جمهور منتخب به جایگاه آ یمثبت مقام معظم رهبر یکردهایرو •

 تحقق تحول بنیادین

 وجود سازوکارهای قانونی بخصوص در تدوین برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه سنواتی و بازنگری سند تحول بنیادین •

 

 )برگرفته و مستند به متن اسناد تحولی مصوب(الگوی مبنایی و مفهومی برنامه

 یوعموم یتعریف تربیت رسم

شی از جریان سالمی و  بخ سه با محوریت دولت ا شده، قانونی، عادالنه، همگانی و الزامی در مدر سازمان دهی  شکل  تربیت که به 

شارکت فعال دیگر ارکان تربیت سازمان ها و نهادها-م سانه و شترک صورت می پذیرد و با تأکید بر وجوه -یغیردولت یخانواده، ر  م

سالمی، ایرانی( سانی، ا صی هویت متربیان -)ان صا سیتی() همراه با توجه به وجوه اخت ست تا آنان،  -به ویژه هویت جن در پی آن ا

صیل یو اجتماع یخانوادگ ،یطیبه در ابعاد گوناگون فرد حیات مرتبه ای از آمادگی را برای تحقق ست آورند که تح آن مرتبه،  به د

 م یا شایسته باشدبرای عموم افراد جامعه الز

 )وزارت آموزش و پرورش(تعریف  نظام تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ایران 

واعتالء فرهنگ عمومی در جامعه اسخخالمی  بسخخطسخخازمان یافته ای که، به عنوان مهم ترین عامل انتقال،  یو فرهنگ ینهاد اجتماع

سئولیت فراهم آوردن زمینه سب آمادگ مند وعادالنه نظام ایران، م را  ابعاد متربیان جهت تحقق مرتبه ای از حیات طیبه در همه یک

صیل آن مرتبه برا سته یبرعهده دارد که تح شای شد عموم افراد جامعه، الزم یا  ستیاب . با جهت تکوین  یبه این مرتبه از آمادگ ید

جامعه  مداومی واعتال یشکل گیر یبرهویت مشترک انسانی اسالمی وایرانی ایشان(در راستا تاکیدوتعالی پیوسته هویت متربیان )با

سالم ساس نظام معیار ا ست که تربیت یافتگان یصالح برا ستلزم آن ا ستگ این م شای صالح مداوم  یها ینظام،  الزم جهت درک وا

 مبانی( 336.)صسب نمایندک موقعیت خود ودیگران را

 یوعموم یرسمعام تربیت  یهای ویژگ

 نظام مندی و سامان یافتگی 

 قانون مندی 

 فراگیری نسبت به آحاد جامعه 

 مالحظه تفاوت ها بین متربیان 

 آموزش اجباری(حضور الزامی متربیان( 

 مدرسه مداری 

 اعطای مدرک معتبر 

 و اجتماعی یپیش نیاز حضور در حیات بالندة فردی، خانوادگ 

 یپیش نیاز ورود به انواع تربیت تخصص 
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 ویژگی های خاص

 عدالت محوری 

 )نقش آفرینی مؤثر دولت)اسالمی( به طور متعامل با دیگر ارکان تربیت)خانواده، رسانه، نهادها و سازما نهای غیر دولتی 

 تحول آفرینی و هدایت تغییرات اجتماعی 

 ارز شمداری عقالنی 

 تأکید بر وحدت ملی و انسجام اجتماعی، ضمن پذیرش کثرت و تنوع 

  معیار مدار یفپذیرانعطا 

 گیری از تجارب دیگران )در چهارچوب اصول( تعامل و بهر ه 

 

 یوعموم یتربیت رسم یاختصاص یهای ویژگ

 (ی)انطباق همۀ ابعاد و مؤلف هها با نظام معیاراسالم یدین مدار 

 و تناسب با جامعۀ امروز ایران یایران یتکیه برفرهنگ و تمدن اسالم 

 

 رسالت

الزم برای عموم افراد جامعه به منظور  یوجمعی خانوادگ ،ینظام مند و عادالنه کسخخب شخخایسخختگی های فرد فراهم آوردن زمینه 

 آمادگی جهت تحقق حیات طیبه در همه ابعاد به مرتبه قابل قبولی از یدستیاب

 

 هدف کلی تربیت عمومی

)به  و غیر مشترک یهویت فرد یاختصاص وجوه هویت مشترک )انسانی، اسالمی، ایرانی( متربیان، همراه با توجه به یتکوین و تعال

سیت صوص هویت جن شان بهیخ ستایک یصورت ( ای ساس نظام یپارچه در را صالح واعتالی مداوم آن برا معیار  شکل گیری جامعۀ 

 گیرد یژه( صورت مالزم )پایه ووی یها یکه از طریق کسب شایستگ یاسالم

 

 کارکردهای اختصاصی 

 با تاکید بر ابعاد  -هویت آن  زمینه سخخازی برای شخخناخت ظرفیت های وجودی متربیان و کمک به تکوین وتعالی پیوسخخته

 یبر اساس نظام معیار اسالم -مشترک انسانی، اسالمی وایرانی 

 طیبه و پاسخ گویی به  ازحیاتی به مراتب یهای اساسی و پایه در متربیان برای دستیاب یکسب شایستگ یبرا یساز بستر

 نیازهای حال و آینده خود و جامعه

 (و تربیت حرفه ای عالی الزم برای ورود تربیت یافتگان به انواع تربیت تخصصی)آموزش یآوردن زمینه ها فراهم 

 اعتالی آن ها برای آوری های مورد نیازجامعه و زمینه سازیو ترویج عادالنه دانش پایه وکاربردی و فن اشاعه 
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 کارکردهای مشترک

 سالم سانی، ا سطح فرهنگ عمومی)باورها و یایران-یتقویت هویت ان سالمی،  ارزمتربیان وارتقاء  سانی، ا شترک ان شهای م

 ملی( افراد جامعه؛

 ،عدالت اجتماعی و تحرک  سخخترشگ ارزیابی و تعالی میراث فرهنگی )اسخخالمی و ایرانی( و انتقال آن به نسخخل جوان حفظ

  اجتماعی طبقات محروم بر اساس کسب شایستگی ها؛

 اعتماد عمومی و امنیت اجتماعی )و دیگر مصادیق سرمایه اجتماعی(؛ گسترش 

 انسجام اجتماعی و تحکیم وحدت ملی؛ ایجاد  

 سط سازنده و نقش آفرینی عموم آحادم ب سی شارکت  سیا -انتظار در نظام اجتماعی مورد مردم در تحوالت اجتماعی و 

 سیاسی مبتنی بر مردم ساالری دینی؛

 ؛یوگسترش روابط فردی، خانوادگی و اجتماعی بر مبنای نظام معیاراسالم تنظیم  

 سترش ستیزی بین آحادجامعه گ ستقالل طلبی، آزادی خواهی و ظلم  سالمی در جهت  ارتباط روحیه ا برادرانه با جوامع ا

 ؛ ()عجیمهدو عدل جامعه یشکل گیری امت واحده اسالمی وبرپای

 ؛جهانی روابط انسانی ومسالمت آمیز وحق محورانه ومبتنی برعدالت با مردم دیگر کشور ها بسط 

 یو عموم یتربیت رسم یط دروناصول ناظر به رواب

 یانطباق با نظام معیار اسالم 

 آموزشی و پرورشی(عدالت تربیتی( 

 یو زبان وادب فارس یایران یتأکید بر فرهنگ اسالم 

 انسجام اجتماعی 

 تنوع و کثرت 

 خرد ورزی 

 آزادی یحفظ وارتقا 

 محورِ مربیان یسندیتِ شایستگ 

 محبوبیت و مقبولیت مربیان 

 تعامل همه جانبه 

 همه جانبه نگری 

 یک پارچگی 

 یو مسئولیت پذیر یحق محور 

 یپویایی و آینده نگر 

 استمرار 

 

 یو عموم یتربیت رسم یاصول ناظر به روابط بیرون

 پاسخ گویی 

 مشارکت 

 تقدم مصالح تربیتی 
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 تیمأمور هیانیب

و  میتعل یهادر همه سخخخاحت تیو ترب میتعل ندیفرآ یمتول ،یعموم یرسخخخم تیو ترب مینهاد تعل نیآموزش و پرورش مهمتر وزارت

با مشخخخارکت خانواده، نهادها و  ،یاسخخخالم اریبراسخخخاس نظام مع یجامعه اسخخخالم بخشیو تعال یقوام بخش فرهنگ عموم ت،یترب

ست نهیزم ه،یپا یهایستگیبر شا دیدارد با تأک تیمأمور ادنه نیاست. ا یردولتیو غ یدولت یهاسازمان سندانش یابید  نیآموزان در 

ص هیپا 12 یط میالزم التعل ص یلی)چهار دوره تح ساله( تح و  یاجتماع ،یخانوادگ ،یدر ابعاد فرد بهیط اتیاز ح یبه مراتب یلیسه 

صورت نظام یجهان ساختا یعادالنه و الزام ،یمند، همگانرا به  سازد. انجام ا یردر  ساختیمهم نقش ز نیکارآمد و اثربخش فراهم   یر

 .خواهد داشت یعموم یرسم تیو ترب میدر نظام تعل

 اندازچشم

فرهنگ و تمدن  ،یاسخخخالم اریبر نظام مع یمبتن ،یاله زالی، با اتکاء به قدرت ال1404در افق  یعموم یرسخخخم تیو ترب میتعل نظام

ممتاز در طراز  یتیترب یهایو برخوردار از توانمند یعدل مهدو یجامعه جهان سخخازنهیبخش آنها و زم و قوام یرانیخخخخخخ ا یاسخخالم

در سخخطح جهان،  یتیو ترب میتعل یهاتعامل سخخازنده و مؤثر با نظام یبخش و داراالهام منطقه،در سخخطح  رانیا یاسخخالم یجمهور

شکل ییشکوفا یبرا یسازنهیتوانمند در زم ستعدادها و  سالم کپارچهی تیهو یریگفطرت و ا آموزان با دانش یرانیخخخخ ا یانقالب ،یا

مؤمن آراسته به  رانیو مد انیجو، برخودار از مربو مشارکت محوردالتع رنده،یادگیآنان؛ کارآمد، اثربخش،  یاختصاص تیتوجه به هو

 .شناسحق ر،یبص ن،یعاقل، متعهد، ام نگر،ندهیآ ،یانقالب ن،یآفرو تحول جویعامل به عمل صالح، تعال یفضائل اخالق اسالم

 کالن یهاهدف

سان تیتربخخخخ 1 سئول یان شنا و متعهد به م در برابر خدا، خود،  فیو وظا هاتیموحد و مؤمن و معتقد به معاد و آ

صلحو عاقل، عدالت جوقتیحق عت،یو طب گرانید شجاع و ا ز،یستجو، ظلمخواه و  ست، و وطن ثارگریجهادگر،  دو

با اراده و  ،یدر جهت تحقق حکومت عدل جهان رو منتظر و تالشخخخگ مدارتیوال ش،یاندیگرا و جهانمهرورز، جمع

انتخابگر و آزادمنش، متعلق به اخالق  اء،یعزت نفس، امانتدار، دانا و توانا، پاکدامن و با ح یخودباور و دارا دوار،یام

ته سیشا یو آماده ورود به زندگ ریپذمدار و نظمو مقتصد و ماهر، سالم و بانشاط، قانون نیخالق و کارآفر ،یاسالم

 .یاسالم اریبراساس نظام مع یو اجتماع یخانوادگ ،یفرد

سم تیو ترب مینقش نظام تعل یارتقا خخخخ2 شد و تعال یعموم یر سط و اعتال یو خانواده در ر شور، ب فرهنگ  یک

سالم نیو تکو یعلم تیاقتدار و مرجع یبرا یسازنهیو زم یعموم ستا یرانیخخخخخ ا یتمدن ا تحقق جامعه  یدر را

به  یوفادار ،یاخالق یهابه ارزش زامالت ،یاسیو س ینید رتیمعرفت و بص قیبر تعم دیبا تأک یعدل مهدو یجهان

 میتحک ،ینید یسخخخاالرو مردم هیمطلقه فق تیبه اصخخخل وال یاعتقاد و التزام عمل ران،یا یاسخخخالم ینظام جمهور

 ،یمتعال یزندگ نییآداب و آ یارتقا ،یاجتماع یهاتیحقوق و مسخخخئول تیرعا ،یعلم هیروح تیتقو ،یوحدت مل

 .یطیمحستیو ز یبهداشت

 .یتیو ترب یجانبه عدالت آموزشهمه نیخ گسترش و تأم3

 .یاسالم اریبراساس نظام مع یمنابع انسان تیریو مد تیرینظام اثر بخش و کارآمد مد یخ برقرار4

 .یعموم یرسم تیو ترب مینظام تعل یخانواده در تعال ژهیبه و یهمگان یمشارکت و اثربخش شیخ افزا5

 .یکالبد یهارساختیو ز یو ادار یمال ،یو درس یآموزش یزیرو تحول در نظام برنامه یخ بهساز6

 .یعموم یرسم تیو ترب میدر نظام تعل ییکارا شیو افزا یاثربخش یخ ارتقا7

سب موقع8 ست ترب تیخخخخخ ک سالم و ارتقا یتینخ در  رانیا یتیو ترب میتعل گاهیجا ندهیفزا یدر منطقه و جهان ا

 .یسطح جهان
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 کالن یاهبردهار

و اجرایی  یاسالم تیو ترب میو فلسفه تعل ینظر یبراساس مبان یعموم یرسم تیو ترب میخخخخ استقرار نظام تعل1

 .متوازن سند تحول بنیادین 

آموزش و پرورش مناطق  تیدر مناطق مختلف کشور و تقو یتیو ترب یکردن عدالت آموزش نهیخخخ توسعه و نهاد2

هماهنگ  یتیترب یهافرصت تیفیمناطق با تمرکز بر ک نیآموزان امعلمان و دانش یبر توانمندساز دیبا تأک یمرز

 . یاسالم اریبا نظام مع

سئول یسازنهیو نهاد تیخخخخخ تقو3 شارکت اثربخش و م صاد یمردم، خانواده و نهادها یریپذتیم  تیریمد ،یاقت

 . یعموم یرسم تیو ترب میالمنفعه در نظام تعلعام یادهایو بن ییو روستا یشهر

 اریبر نظام مع یمبتن یعموم یرسخخم تیو ترب میدر نظام تعل نینو یهایهوشخخمندانه از فناور یمندخخخخخخ بهره4

 .یاسالم

نهاد  ژهیمرتبط به و یهانهادها و دستگاه ریبا سا یعموم یرسم تیو ترب میخخخخ تعامل اثربخش و فعال نظام تعل5

  یررسمیو غ یرسم تیو ترب میتعل یبر کاهش مرزها دیخانواده و رسانه با تأک

استقرار نظام کارآمد منابع  یبرا یو پاسخگو و بسترساز ریپذتیاثربخش، کارآمد، مسئول تیریخ استقرار نظام مد6

 . یعموم یرسم تیو ترب میو مصارف در نظام تعل

 هیو مولد سخخرما یانسخخان یروین تینهاد ترب نیکشخخور به عنوان مهمتر تیو ترب مینظام تعل گاهیجا یخخخخخ ارتقا7

تا دانشخخگاه به عنوان امر  یدبسخختان شیو نظارت بر آن، از پ تیمصخخوب و هدا یهااسخختیو اعمال سخخ یاجتماع

 . یبا توسعه مشارکت همگان یتیحاکم

آموزان و معلمان و دانش یو اخالق یمعنو یرشد و تعال یبرا یاسیو س یانقالب ،ینید رتیخخخ ارتقاء معرفت و بص8

 .خانواده  یارتقاء معنو یمشارکت برا

 .یعموم یرسم تیو ترب میدر نظام تعل هاهیساختارها و رو یو بازساز یخ بازنگر9

 .انیفرهنگ یاو حرفه یعلم ،یتیترب ،یاعتقاد یهایو توانمند هایستگیخ توسعه مستمر شا10

و  یالمللنیب یهاحضور فعال و سازنده در صحنه یبرا یو پرورش یآموزش یهایو توانمند هاتیخ توسعه ظرف11

 یکل یهااستیانداز و سو سند چشم یمندرج در قانون اساس یهاتیتحقق اهداف و مأمور یدر راستا یامنطقه

 .پنج ساله  یهاو برنامه یمقام معظم رهبر

 تیثیبر ح دیبا تأک بهیط اتیبه ح یابیمؤثر در دسخخخت یبه عنوان عامل یآموزعلم و علم گاهیجا یخخخخخخ ارتقا12

 .علم تیو مطلوب تیکاشف
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 برنامهالگوی عملیاتی 

   روش شناسی

 ارائه می شخخود می بایسخخت در واقع شخخیوه عملیاتی کردن  برای وزارت آموزش و پرورش طرح و برنامه ای که

سازی  شد. بنابراین باید به جای محتوا ستگاه با ستی مربوطه و وظایف و تکالیف قانونی د سنادباالد محتوای ا

دوباره و ارائه فهرسخختی جدید از سخخیاسخخت ها و برنامه ها، به شخخکل و روش اجرایی و عملیاتی کردن محتوا و 

و  را تبیین کرددر اسخخناد باالدسخختی پرداخت و به جای پرداختن به چیسخختی به چگونگی  برنامه های مندرج

ا را مطابق اسخخناد موجود پیدا کرد و می بایسخخت عوامل راهبردهای عملیاتی جهت تحقق اهداف و ماموریت ه

بر روی کلیدی موفقیت در تحقق اهداف و ماموریت ها را بدرسخختی به عنوان راهبردهای عملیاتی، شخخناخت و 

 آن ها متمرکز شد.

  در اسناد باالدستی بیش از پانصد عنوان سیاست، هدف، راهبرد، راهکار، برنامه و اقدام اساسی در تمامی حوزه

منزلت و رفاه معلمان، کیفیت، بهره تربیت، عدالت آموزشخخی، باید توجه کرد مفاهیمی از جمله ها وجوددارد و 

با  عنوان های جدیدوجود دارد و دوباره نویسخخخی و تکرار  آنهاهمگی در وری، اقتصخخخاد آموزش و پرورش و ... 

 ادبیات دیگر ضرورتی ندارد و باعث ناهماهنگی و دورشدن از تحقق صحیح اسناد مصوب می شود.

  ستراتژی عملیاتی کردن آنها ستی و تعیین راهبردها و ا سنادباالد شود الگوی عملیاتی کردن ا آنچه ارائه می 

ست و آنچه ب ستی با ا سناد باالد ست بلکه الگوی چگونگی تحقق ا سند راهبردی جدید نی شود یک  اید ارائه 

 ارائه چند راهبرد عملیاتی کلیدی و موثر است.

 و اصول الگوی عملیاتی مالحظات

 ستی سناد باالد شم انداز پایبندی حداکثری به مفاهیم و محتوای ا سند چ ست 1404. مفاد مندرج در  سیا  ،

شه جامع  سالمی، نق شورای ا صوب مجلس  های ابالغی رهبر معظم انقالب، قانون اهداف آموزش و پرورش م

و نشانگرهای مصوب و اسناد زیرنظام ها کشور، مبانی نظری و سند تحول بنیادین و مهندسی فرهنگی علمی 

شاخص های عمومی و اخ صی، در چهارچوب شورای عالی و  صا ست مورد توجه بیانیه گام دومت دی ج، می بای

ساس  برنامه های عملیاتیقرارگیرد و  ستخراج گردد و برا مورد نظارت  شاخص های کلیدی موفقیتاز آن ها ا

در اسنادباالدستی بقدر کفایت اهداف و سیاست ها و راهبردها و راهکارها و برنامه و ارزیابی مستمر قرارگیرد. 

ست بلکه  ست و برنامه نی سیا ست کردن جدیدی از تعدادی عنوان  شود فهر ست و آنچه باید انجام  ها آمده ا

 است.تبیین برنامه عمل و ارائه استراتژی و راهبردهای عملیاتی برای تحقق مفاد اسناد باالدستی 

  در قالب اجرای صخخحیح برنامه درسخخی ملی با توجه به مقتضخخیات و  به تحول و بهبود امر و فعل تربیتتمرکز

مطابق ادبیات سند تحول اصطالح تربیت در معنای آموزش و پرورش )  نیازهای و ظرفیت های بومی و محلی

شاگرد در محیط تربیتی اتفاق می افتد(بکار می رود  و محور قرار دادن آن و پرهیز از  یعنی آنچه بین معلم و 

گرفتار شدن در ساختار، ماموریت ها و برنامه های سنتی وزارت آموزش و پرورش. به عبارت دیگر اگر بر اصل 
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فعل تربیت تمرکز گردد و سخاختار و فرآیندهای نظام تربیت باتمرکز بر مدرسخه به صخورت صخحیح بنا شخود، 

 شاهد تحول و بهبود مطلوب خواهیم بود.

  آموزش و پرورش دسخخختگاهی حاکمیتی اسخخخت و ماموریت آن تعلیم و تربیت رسخخخمی و عمومی کودکان و

ست. این ماموریت در قالب  شور ا سی ملینوجوانان این ک سمتی  برنامه در سیرکلی باید به  اجرا می گردد. م

 سل شایسته باشد.باشد که یگانه محور تمام برنامه ها و فعالیت ها، تحقق مطلوب این برنامه و تربیت ن

  صوب مجلس ستی پذیرفت که آموزش و پرورش دارای قانون اهداف م ست به در صحیح را می بای این واقعیت 

شورای اسالمی، سند تحول بنیادین مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی به عنوان یک برنامه مستند راهبردی 

از طرف مراجع باالدستی و انجام وظایف است . همچنین موظف به تحقق برنامه ها و شاخص های ابالغ شده 

سناد راهبردی)حداقل تا چندین  ستی برنامه ها و ا ستگاه به هیچ وجه از نظر چی شد، لذا این د سازمانی می با

سخخال( نیاز به نوآوری ندارد و می بایسخخت تمرکز مدیریت و راهبری، بر چگونگی و انتخاب شخخیوه بهینه تحقق 

رویکردها و سیاست ها و برنامه های سلیقه نقش مدیران ارشد بهیچ عنوان ابالغ  این اسناد و برنامه ها باشد و

نیست بلکه وظیفه آنها انتخاب سیاست و راهبردهای های تله ساختار و تشکیالت و گرفتارشدن در  ای جدید

عملیاتی و اجرایی صخخحیح و کشخخف عوامل کلیدی موفقیت و تشخخخیص نقاط تمرکز به منظور تحقق اهداف و 

رفتن خروجی مورد نظر اسناد باالدستی و راهبری دستگاه با کارآئی و اثربخشی مطلوب و بکارگیری ظرفیت گ

ها و ساختارهای قانونی موجود است . آموزش و پرورش از مرحله تدوین اسناد گذشته است و باید به صورت 

ستمر عملکرد و تحقق اهدا سمت افزایش بهره وری و بهبود م صحیح به  ستمر و  صلی خود و م ف و ماموریت ا

 گام های موثری بردارد. گرفتن خروجی ملموس و تربیت مطلوب نسل

  شاخص های ست ها و برنامه ها و  سیا سخگوی  ستگاه دولتی، مجری و پا آموزش و پرورش به عنوان یک د

ست های ابالغی مقام معظم رهبری در محو سیا ست. بیانیه گام دوم ،  ستی ا رهای کالن ابالغی مراجع باالد

شاخص های  صی و  صا شاخص های عمومی و اخت شور ،   شه جامع علمی ک سعه، نق مختلف، برنامه های تو

ست مورد  شورای عالی آموزش و پرورش همگی می بای صوب  شانگرهای م منطقه ای و بین المللیِ موجه و ن

شاخص محورتوجه محوری و عمل قرار گیرند.  سیدن به تحول و رویکرد خروجی و  سیار در ر اقعی و تحقق ب

 اهداف و راهبری برنامه ها موثر و کلیدی است.

  ساختار نقش ساختار آموزش و پرورش انجام می گیرد و چنانچه اجزای این  سط  اجرای مطلوب برنامه ها، تو

ستی انجام ندهند و  شارکتی و انگیزه بخش و افزایش صحیح خود را به در تاکید بر تمرکز زدایی و مدیریت م

شی و کیفیت  شد، کارایی و اثربخ شاهد عدم موفقیت و کاهش بهره وری خواهیم بود . یکی از نبا به طور قطع 

شور  سمی و عمومی ک ست که با توجه به اینکه در نظام تعلیم و تربیت ر ضوع این ا صادیق بارز این مو نهاد م

ست صلی ا سه رکن ا صلی  مدر ست محور ا ستگاه در آنجا اتفاق می افتد، می بای و خدمت و ماموریت این د

مناطق ، ادارات کل استان ها و حوزه های استانی برروی عالیت تربیتی)آموزشی و پرورشی( باشد و مدرسه و ف

و تا حد امکان از اصالت دادن به خود و برنامه و پشتیبانی و نظارت و ارزیابی خود متمرکز شوند راهبری نقش 

آن با برنامه درسخخی ملی های مسخختقل خودشخخان پرهیز کنند. هیچ برنامه ای در آموزش و پرورش تا نسخخبت 

  معلوم نشود دارای هویت و در راستای ماموریت این دستگاه نیست.
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 غلب این نکته اصلی مورد غفلت قرارگرفته است که ماموریت اصلی آموزش و پرورش ارائه خدمت آموزشی و ا

شود . به عبارت سنل تامین می  ست که از طریق پرداخت حقوق به پر شی به دانش آموزان ا دیگر هزینه  پرور

صلی  ست که بابت اجرای ماموریت ا سنلی در آموزش و پرورش در واقع عمده ترین اعتبار موجود و نقدی ا پر

مدیریت صخخحیح منابع انسخخانی و که همان اجرای برنامه درسخخی ملی اسخخت، هزینه می شخخود. بنابراین با یک 

وریت تربیت دانش آموزان را به شکل می توان مام پرداخت های مدیریت شده و انگیزه بخش حقوق به پرسنل

مطلوب به انجام رسخخخاند. منابع انسخخخانی مهمترین و کلیدی ترین منابع برای اجرای برنامه اصخخخلی آموزش و 

 باعث افزایش کیفیت و بهره وری گردد. ،پرورش که می تواند با مدیریت صحیح و هوشمندانه پاداش

 س سی ترین ارکان تو سا ست و علی القاعده برنامه های میان یکی از ا شور، آموزش و پرورش ا شرفت ک عه و پی

شور به منظور تحقق این امر تدوین و ابالغ می گردند ،به همین جهت برنامه ریزی در آموزش  سعه ک مدت تو

و پرورش می بایسخخت هماهنگ و پیرو این برنامه میان مدت باشخخد تا بتواند نقش تعیین شخخده خود را در این 

قانون هفتم توسخخعه و تبصخخرها و جداول قانون بهره برداری حداکثری از ظرفیت تدوین نامه ملی ایفا نماید. بر

سنادتحولی سالمی و ا شورای ا صوب مجلس  سالیانه و همچنین بازنگری قانون اهداف و وظایف م ، به بودجه 

 پرورش ضروری می باشد.منظور تحقق اهداف و ماموریت آموزش و 

 تغییر و تفاوت  نباید تحول را تنها در فهرست کردن و اجرای تعدادی برنامه دانست، بلکه تحول می بایست در

، خود را نشخخخان دهد. اگر بنا باشخخخد کارهای جدیدی با اماترویکردها و روش ها و فرهنگ حاکم بر تمام اقد

شود هیچگاه تحول مطلوب اتفاق نخواهد افتاد. لذا در تاروپود برنامه ریزی مطلوب،  سنتی انجام  همان رویکر 

می بایسخخت رویکرد حقیقی تحولی حاکم باشخخد. شخخرح وظایف سخخاختاری و فعالیت های جاری و وظیفه ای، 

صلی  میزان قابل توجهی از سهم حائز اهمیتی در تحقق ماموریت ا منابع آموزش و پرورش را جذب می کند و 

آموزش و پرورش دارد، لذا راهبری تحول گرا و نتیجه محور می بایسخخت نه تنها معطوف به برنامه های تحولی 

ستا شامل برنامه های جاری و وظیفه ای حوزه های مختلف آموزش و پرورش از  ست  شد بلکه می بای د تا با

 صف نیز باشد و شاهد ارتقاء کیفیت و بهره وری در تمام فعالیت های جاری آموزش و پرورش باشیم.

  کلیه ذی نفعان، دستگاه ها و نهادها و شوراها  آفرینینقش و ظرفیت از استفاده حداکثری بایست سازوکار می

 . ، طراحی و عملیاتی گرددحقق تحول و رسیدن به اهداف مطلوبراستای تو مشارکت های مردمی در 

 بایست نقاط ضعف و تهدیدها بخوبی شناسایی و کاهش  به منظور گرفتن خروجی مطلوب از برنامه ریزی می

یابد و ضخخخمن ارتقاء، از نقاط قوت و فرصخخخت ها بهترین بهره برداری انجام گیرد که از جمله افزایش دانش 

ست. شور ا ست گذاری و مدیریتی ک سیا سی و مدیریتی و بهبود جایگاه آموزش و پرورش در نظام  شنا  کار

صت ها و همچنین  ضعف و فر ضع موجود و تعیین نقاط قوت و  تحلیل دقیق و واقعی و بدور از جهت گیری و

ایف این دسخختگاه و بهره بردای تهدیدهای عملیاتی وزرات آموزش و پرورش در راسخختای تحقق ماموریت و وظ

کامل از تجربیات و اقدامات مفید و موثر گذشخخخته در جلوگیری از اتالف منابع و تحقق به هنگام اهداف الزم 

 است.
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 راهبردهای عملیاتی

(: تمرکز بر تحقق مفاد اسناد باالدستی و تدوین برنامه عمل و تعیین عوامل  راهبرد اصلی)1راهبرد 

 کلیدی موفقیت برای اجرای برنامه های برگرفته از آنان.

شم انداز  شامل چ سناد  صوص تحول در آموزش و پرورش /  1404این ا ست های ابالغی رهبر معظم در خ سیا  /

کشور / مبانی نظری و رهنامه و سند تحول بنیادین / زیرنظام های مصوب و مهندسی فرهنگی نقشه جامع علمی 

 می باشد.

، تدوین محتوای اسخخناد باالدسخختی بتنی برم مدیریت در آموزش و پرورشتمرکز راهبری و توضخخیح عملیاتی   

اجرایی به عملیاتی و اسخخخت . تنها دغدغه تمام ارکان وزارت آموزش و پرورش توجه برنامه عمل و تقویم اجرایی 

اسخت و تمرکز مدیریت ارشخد وزارتخانه رصخد مسختمر تحقق این برنامه ها براسخاس  برنامه های مصخوب تحولی 

سخخخلیقه ای و  ازآفرینی ها و بازگویی هایباسخخخت و به شخخخدت از آنها های کلیدی موفقیت و ارزیابی شخخخاخص 

 ناهماهنگ پرهیزخواهند کرد.

 

یار و 2راهبرد یت و تفویا اخت ظام تعلیم و ترب به عنوان مهمترین رکن ن مدرسههه محوری  : تحقق 

و  یتیبان، پشههاهبریر ر نقشدتمرکززدایی و نقش آفرینی مناطق و ادارات کل و حوزه های سههتادی 

 با مشارکت کلیه ذی نفعان انجام می گیرد. نظارت و ارزیابی کننده

و مبانی نظری، عنوان مدرسه به صفت صالح مزین  1404براساس چشم انداز مدرسه در افق  توضیح عملیاتی:

شارکت و نقش آفرینی  ستا م شوند. در این را ست محقق  صالح ویژگی هایی دارد که می بای سه  ست و مدر شده ا

ان و تعامل با محله و بخصوص مساجد و حسینیه ها بسیار کلیدی است اولیاء و کلیه ذی نفعان و نهادسازی معلم

، پشخختیبانی و نظارت و ارزیابی را بعهده دارند و عملیات هبریارو مناطق، ادارات کل و حوزه های سخختادی نقش 

 اصلی توسط مدیریت مدرسه و در کالس درس اتفاق می افتد.

 

سی ملی با ویژگی های خروجی محور، بومی و محلی و : تحقق رویکرد راهبردی به 3راهبرد  برنامه در

 تربیت چندساحتی.

ست . اما این برنامه باید منجر به  توضیح عملیاتی: سی ملی ا صلی آموزش و پرورش اجرای برنامه در ماموریت ا

مه درسی ملی تربیت نسلی مطلوب با کسب دانش و مهارت های الزم متناسب با ایران اسالمی پیشرفته باشد. برنا
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سل  ستگی های مطلوب در ن شای باید منطبق بر ویژگی های بومی و محلی و دارای نتایج و تحقق توانمدی ها و 

 باشد و همچنین با انعطاف در برنامه درسی می بایست مفهوم صحیحی از عدالت آموزشی را محقق نمود. 

نقش عملیاتی در تحقق این برنامه داشخته  سخازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشخی با تغییر ماهیتی می بایسخت

باشد و به جای تولید متون و چاپ کتاب به هدف گذاری تربیتی و تدوین سرفصل تحول در ارزشیابی تحصیلی و 

 نظارت مبادرت ورزد.

 باتوجه به فرصت بازنگری اسناد تحولی الزم است اصالحات الزم در زیرنظام برنامه درسی ملی صورت گیرد.

 

 به جای فعالیت محوری .تحقق اهداف  و: تاکید بر شاخص و نتیجه محوری 4راهبرد 

ضیح عملیاتی: صی ابالغی و  تو صا شاخص های عمومی و اخت ستگاه آموزش و پرورش در معرض ارزیابی با  د

شاخص محور، توجه را به  ست. رویکرد  شور ا شه علمی ک شاخص های نق صوب آموزش و پرورش و  شانگرهای م ن

ستگاه سمت گرفتن نتیجه و تحقق اه ست و د ستگاه ا داف معطوف می کند و همچنین مالک قانونی ارزیابی د

نسخخبت به انجام آن متعهد اسخخت. همچنین آمایش سخخرزمین به معنای هدف گذاری و تعیین کمیات مربوط به 

شاخص محوری تاکید  ست بر  ساله ا سعه پنج  ستر تدوین برنامه های تو شور که مبنا و ب سعه ک شاخص های تو

 دارد.

 

: بهره برداری حداکثری از ظرفیت قانون گذاری، بویژه فرصههت تدوین برنامه هفتم و قانون 5راهبرد 

و ظرفیت شههوراهای آموزش و پرورش اسههتان ها و مناطق  وبودجه سههالیانه و اصههالن اسههناد تحولی 

 ایجاد بسترهای الزم به منظور تحقق اهداف مندرج در اسنادباالدستی .همچنین 

ضیح عملیاتی  رش و ایجاد سخخازوکارها الزم بازنگری اهداف مصخخوب مجلس به منظور اعتالی آموزش و پرو: تو

جهت تحول و ظرفیت سخخازی در راسخختای تحقق ماموریت تربیت نسخخل مطلوب. همچنین اسخختفاده حداکثری از 

می بایست با قوت و به ظرفیت شوراها  وفرصت تدوین برنامه هفتم و قانون بودجه سالیانه و اصالح اسناد تحولی 

قانونی الزم برای تحول و کیفیت بخشخخی و صخخورت جدی و با نگاهی کارشخخناسخخانه به منظور ایجاد ظرفیت های 

 تحقق مطلوب ماموریت آموزش و پرورش صورت گیرد.

 الگوی مفهوی زیرنظام ها

نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی)آموزش و پرورش( یک سیستم کالن است یعنی دارای ساختارها، فرآیندها 

یستم است که به منظور انجام ماموریت آن به زیرس 6و روابط و ورودی و خروجی است. این سیستم کالن دارای 

صخخورت هماهنگ عمل می کنند. تصخخویر زیر به صخخورت نمادین روابط این زیرنظام ها را نشخخان میدهد. تدوین و 
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تبیین صخخخحیح زیرنظام ها سخخخاختارها، فرآیندها، روابط و ورودی ها و خروجی های آموزش و پرورش را با نگاه 

ب آنان می باشد مصو هایزیرنظام ها که بخشی از کتابچه برنامه ای اساسی و قدامات ا تحولی مشخص می کند.

 می باشد.پیوست 
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 نمونه ای از فرآیند برنامه ریزی از ستاد تا مدرسه برمبنای مدرسه محوری و نقش صحیح ستاد
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 عنوان اولویت های اجرایی 

تقویت انگیزه و مشخخارکت پذیری و بهره برداری سخخازماندهی و بهسخخازی شخخایسخخته محور مدیریتی و  .1

 تحقق ماموریت ها و وظایف.حداکثری از ظرفیت منابع انسانی به منظور 

 .تمهید مقدمات و برنامه ریزی جهت بازگشایی مدارس متناسب با وضعیت کرونایی کشور .2

و قانون  اسخختفاده حداکثری از ظرفیت تدوین قانون برنامه توسخخعه هفتم کشخخور و بازنگری سخخند تحول .3

 .بودجه سنواتی

با استفاده از ظرفیت   دانش آموز مطلوبافزایش اختیارات صف و تمرکز بر نقش محوری مدرسه و تربیت  .4

 آئین نامه اجرایی جدید مدارس.

 .انیفرهنگ یطرح رتبه بندکامل  یاجرا .5

 

 هاپیوست 

  لیاتی و راهکارهای سند تحول بنیادینعماهداف های عنوان 

  شگانهش زیرنظام های های مصوبرنامه باساسی و اقدامات 

  مصوب شورای عالی آموزش و پرورشنشانگرهای 

  ماریهای آداده 

بیفرهنگیان جوان انقالگروه   


