
حکمرانی تربیتی
تولیدگراعدالت محور ، مردم پایه، 

چهار پیشنهاد عملیاتی





جامعه 

شناسی  

پ.آ

موتور 
تبعیض

سلطه طبقه 
متوسط و 

تمرکزگرایی

غیرتولیدگرا و 
ضد فنی و 

حرفه ای

وضعیت کنونی

مدرسه پولی

اشراف دولتی و 
مدیران محافظه 

کار

تورم رشته 
تجربی



تشدید شکاف از مدرسه به دانشگاه به بازار کار

دوپارگی منفعت مردم و سیاستگذاران در آموزش

مدرسه پولی



(بزرگترین فراکسیون کارمندان دولت)سرکوب هویتی و معیشتی معلمان 

عالمت دهی غلط به نیروی انسانی در مرحله جذب به آموزش و پرورش

پشیمان کردن نیروهای تحول خواه از ورود به آموزش و پرورش

سلطه رویکرد اسناد استعماری و لیبرال بر اسناد تحول ملی

اشراف دولتی و مدیران محافظه کار



سراب صندلی های پردآمد دولت و تورم کنکور

برهم زدن تناسب رشته های مدرسه و نیاز توسعه ای ایران

تحقیر فرهنگ کار و تولید

کنکور زدگی و مرگ مدرسه لذت بخش

تورم رشته های نظری



عدالت

ادغام کاسه منافع 

عمومی و خصوصی

خاموش کردن 

ضموتور تشدید تبعی
احیاء منزلت معلم

راهبردها



جمهور

مشارکت مردم 

پایه علیه 

خصوصی سازی

تحول خواهان 

انقالبی علیه 

ی اسناد بین الملل

تنوع مدرسه 

علیه تمرکز  

وزارتخانه

ایالم علیه 

شمیران

راهبردها



دانش

ه فنی وحرفه ای علی

نظری

آموزشکده فنی 

علیه دانشگاه

تولید صنعتی 

علیه کارمندی

راهبردها



راهکارها

1395قانون مراکز غیرانتفاعی مصوب •

انحالل تدریجی مدارس پولی-1

86قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب •

چتر واحد حقوق و دستمزد کارمندان دولت-2

72قانون شوراهای آموزشی مصوب •

88آئین نامه مشارکت های مردمی مصوب •

احیاء شوراهای آموزش-3

96قانون نظام جامع آموزش فنی وحرفه ای •

درصدی رشته های فنی وحرفه ای از جمعیت دانش آموزی60سهم -4



اقدامات مرحله ای و پیشرونده با توجه به ظرفیت

انحالل تدریجی مدارس 

پولی

قطع مزایا مدارس غیردولتی •
95در قانون سال 

احیاء یک سوم سهم •
روستائیان و حاشیه شهرها در

مدارس خاص

اجرای جدی بخشنامه تعارض •
منافع در آموزرش و پرورش

الگوی جذب مختلط •
دانش آموزان مناطق برخوردار 

و محروم

چتر واحد حقوق و دستمزد 

کارمندان دولت

ترمیم دستمزدی معلمان به •
درصد20میزان 

اجرای مالیات بر مجموعه •

PITدرآمد پلکانی  

احیاء شوراهای آموزش

زدی بسته تشویقی غیردستم•
در رتبه بندی معلمان

ی الگوی بودجه ریزی و مدیریت•
وم مشابه دانشگاه عل)استانی 
(پزشکی

هر منطقه یک مدرسه الگوی •
دولتی

درصدی 60سهم 

فنی وحرفه ای

بورسیه دانش آموزان •
فنی وحرفه ای از سوی 

شرکت های دولتی

سهمیه خاص کاردانی و •
کارشناسی ناپیوسته در 

استخدام دولتی

ن کاهش سن قانونی بیمه تأمی•
اجتماعی

ی تخفیف کسری خدمت سرباز•
برای هنرجویاننفنی وحرفه ای

تسهیالت واگذاری های بند ب•
برای هنرجویان 44اصل 

فنی وحرفه ای

درصدی حق شغل 10افزایش •
هنرآموزان نسبت به معلمان 



اجماعی و فوریزیرساخت و اقدام سه 

 استقرار نظام هوشمند اطالعات آمایش آموزشی کشور

 برای جبران موج ... و 28اشباع فوری ظرفیت اسمی پذیرش دانشگاه فرهنگیان و ماده

1402بازنشستگی تا 

ساماندهی آموزش مجازی


