
 

 برنامه اجرایی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در برنامه ششم توسعه )زیرنظام راهبری و مدیریت(

 ردیف
ردیف 

 برنامه
 واحدهای همکار واحد مسئول ستادی عنوان برنامه شماره راهکار

در واحد مسئول  سال اجرا

 دبیرخانه
 مالحظات

1397 1398 1399 1400 

1 1 

3-3 

ب برای فهم و قرائت مناسب و تهیه و تدوین چارچوب ادراکی مناس

 های دینیاز عفاف و پوشش از منظر آموزه یکسان

معاونت پرورشی و فرهنگی، سازمان پژوهش 

 و برنامه ریزی آموزشی

 ستاد همکاریدفتر امور زنان، 

وپرورش، های علمیه و آموزشحوزه

 معاونت پرورش و فرهنگی

 *   

 

 

2 2 
 م عملی خانواده ویدار و التزاسازی رفتار پاادینهطراحی الگوهای نه

 کارکنان مدرسه به فرهنگ عفاف و حجاب
 معاونت پرورشی و فرهنگی

دفترانجمن اولیا و مربیان، دفتر 

های حوزههمکاریستادامور زنان، 

 وپرورش علمیه و آموزش

* *   

 

 

3 3 
های های آموزشی خانواده با همکاری حوزهطراحی و اجرای دوره

 نهاد محلیها و سایر مراکز آموزشی مردمعلمیه، دانشگاه
 دفتر انجمن اولیا و مربیان

های علمیه و حوزههمکاریستاد

دانشگاه  وپرورش ،آموزش

 فرهنگیان

* * * * 

 

 

4 5 

5-3 

های یکسان یا متنوع بازنگری قوانین و مقرارت برای استفاده از طرح

آموزان با توجه به شرایط لباس و پوشش ویژه مربیان و دانش

گیری از مطالعات و با بهره فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور

 های علمی و پژوهشیتطبیقی و یافته

 دفتر انجمن اولیا و مربیان

دبیرخانه شورای عالی، دفتر امور 

های علمیه حوزههمکاریستادزنان، 

 وپرورش و آموزش

*    

 

 

5 6 

ها و الگوی لباس و پوشش مناسب، متنوع، زیبا و تدوین ویژگی

ناسب با مراحل رشد ایرانی و مت -آراسته مبتنی بر فرهنگی اسالمی

 های فرهنگی در کشورآموزان و تفاوتدانش

 انجمن اولیا و مربیاندفتر 

دفتر امور  -دبیرخانه شورای عالی

های علمیه حوزههمکاریستادزنان، 

سازمان پژوهش وپرورش، و آموزش

 ریزی آموزشیو برنامه

* *   

 

 

6 12 1-4 
های آموزشی و تربیتی خاص خانواده توسط تولید و پخش برنامه

 صدا و سیما با همکاری انجمن اولیا و مربیان
 انجمن اولیا و مربیاندفتر 

رسانی و روابط عمومی، مرکز اطالع

های علمیه و حوزههمکاریستاد

 وپرورش آموزش

* * * * 

 

 

7 18 3-4 

های درسی و تربیتی مدارس بر اساس نیازهای تنظیم و اجرای برنامه

ها در ای و بومی آنها با مشارکت خانوادهاجتماعی، فرهنگی، منطقه

 اسالمی چارچوب نظام معیار

 ریزی آموزشیسازمان پژوهش و برنامه

معاونت پرورشی و فرهنگی دفتر 

معاونین  -انجمن اولیا و مربیان

های حوزههمکاریستاد -آموزشی

 وپرورش علمیه و آموزش

* * * * 

 

 

 
 



 

 برنامه اجرایی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در برنامه ششم توسعه )زیرنظام راهبری و مدیریت(

 ردیف
 ردیف

 برنامه
 واحدهای همکار واحد مسئول ستادی عنوان برنامه شماره راهکار

واحد مسئول در  سال اجرا

 دبیرخانه
 مالحظات

1397 1398 1399 1400 

8 22 4-4 
های های حمایتی آموزشی و فرهنگی برای خانوادهتهیه بسته

 امداد و...ها، کمیته هرداریشزا با همکاری پذیر و آسیبآسیب

دفتر انجمن اولیا و 

 مربیان

بدنی و سالمت و معاونت تربیت

های علمیه و حوزههمکاریستاد

  وپرورشآموزش

* * * * 

 

 

9 28 1-5 
های تربیتی منعطف و سیار با تاکید بر طراحی الگوی برنامه

 بدنی و اجتماعیهای قرآنی، تربیتآموزش

معاونت پرورشی و 

 فرهنگی

بدنی و سالمت، دفتر معاونت تربیت

انجمن اولیا و مربیان، معاونت آموزش 

ابتدایی، سازمان پژوهش و 

ریزی آموزشی و برنامه

های علمیه و حوزههمکاریستاد

  وپرورشآموزش

* *   

 

 

10 42 7-1 

وپرورش و طراحی برنامه عمل و نقشه راه همکاری متقابل آموزش

مراکز فرهنگی، مذهبی و ورزشی  ها ومدارس با سایر سازمان

 محالت

معاونت پرورشی و 

 فرهنگی

بدنی و سالمت، سازمان معاونت تربیت

مدارس غیردولتی و توسعه 

های مردمی، دفتر انجمن مشارکت

اولیا و مربیان، معاونت حقوقی و امور 

مجلس، معاونت توسعه مدیریت و 

های حوزههمکاریستادپشتیبانی، 

، کودکان ورشوپرعلمیه و آموزش

 استثنایی

* *   

 

 

11 48 2-7 

مند و اثربخش روحانیون ایجاد سازوکارهای الزم برای حضور نظام

ها توانمند و مبلغان مذهبی با تجربه در مدرسه با همکاری دستگاه

 و مراکز ذیربط

معاونت پرورش و 

 فرهنگی

های علمیه و حوزههمکاریستاد

 وپرورش آموزش
* * * * 

 

 

12 55 3-8 

ایجاد سازوکار مناسب برای استفاده از فضای مدرسه در ساعات 

های آموزی، کانونهای دانشغیررسمی آموزش توسط تشکل

آموزی برای های اسالمی و مجلس دانشعلمی و فرهنگی، انجمن

آموزان ارائه خدمات آموزشی، فرهنگی و اجتماعی به سایر دانش

 و مردم محله

معاونت پرورشی و 

 فرهنگی

معاونت  حقوقی و امور مجلس  

ه معاونت توسع -معاونین آموزشی

معاونت  -مدیریت و پشتیبانی

بدنی و سالمت سازمان تربیت

وپرورش کودکان استثنایی و آموزش

های علمیه و حوزههمکاریستاد

  وپرورشآموزش

* * * * 

 

 

 
 

 

 



 

 توسعه )زیرنظام راهبری و مدیریت( برنامه اجرایی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در برنامه ششم

 ردیف
 ردیف

 برنامه
 واحدهای همکار واحد مسئول ستادی عنوان برنامه شماره راهکار

 واحد مسئول در دبیرخانه سال اجرا
 مالحظات

1397 1398 1399 1400 

13 62 9-8 

مراکز رسانه کشور، های مراکز فرهنگیشناسایی کلیه ظرفیت

های مجازی برای دیداری و شنیداری و شبکهملی و استانی 

های آنها برای تبیین جایگاه نظام تعلیم و گیری از قابلیتبهره

های تربیت رسمی عمومی و جلوگیری از نشر مطالب و برنامه

 سازعیف کننده این نهاد سرنوشتتض

رسانی و روابط مرکز اطالع

 عمومی

 -هاها و سازمانسایر معاونت

 -دفتر انجمن اولیا و مربیان

 -معاونت پرورشی و فرهنگی

ریزی منابع انسانی و مرکز برنامه

معاونین  -فناوری اطالعات

ت بدنی و معاونت تربی -آموزشی

های حوزههمکاریستادسالمت و 

 وپرورش علمیه و آموزش

* * * * 

 

 

14 66 

1-9 

الب فرهنگی نیکوکاری و تعاون در قهای بسط تدوین برنامه

های زندگی برای برگزاری مفید و موثر تقویت آموزش مهارت

 اردوهای جهادی

 معاونت پرورشی و فرهنگی

 -دفتر انجمن اولیا و مربیان

ریزی سازمان پژوهش و برنامه

بدنی و تمعاونت تربی -آموزشی

سالمت معاونین آموزشی، 

های علمیه و حوزههمکاریستاد

اداره کل شاهد وپرورش موزشآ

 و ایثارگران

* *   

 

 

15 67 
امنایی و تقویت و ارتقای نقش ارکان گسترش مدارس هیئت

 سهیم و موثر در فرآیند تعلیم و تربیت 

سازمان مدارس غیردولتی و 

 های مردمیمشارکت

معاونین آموزشی و 

های علمیه و حوزههمکاریستاد

 وپرورش آموزش

* * * * 

 

 

16 73 12-11 

بازنگری در جدول مواد درسی و محتوای کتب درسی مدارس 

گویی به نیازهای پذیری و پاسخخارج از کشور با رویکرد انعطاف

محلی و اخذ استانداردهای الزم نظام آموزشی کشورهای میزبان 

 با تاکید بر حفظ تقویت هویت ایرانی اسالمی

الملل و مدارس مرکز امور بین

 خارج از کشور

ریزی سازمان پژوهش و برنامه

آموزشی معاونین آموزشی، 

معاونت پرورشی و فرهنگی 

معاونت تربیت بدنی و سالمت و 

های علمیه و حوزههمکاریستاد

 وپرورش آموزش

 * *  

 

 

 



 

 

 برنامه اجرایی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در برنامه ششم توسعه )زیرنظام راهبری و مدیریت(

 ردیف
 ردیف

 برنامه
 واحدهای همکار واحد مسئول ستادی عنوان برنامه شماره راهکار

 واحد مسئول در دبیرخانه سال اجرا
 مالحظات

1397 1398 1399 1400 

17 82 

6-15 

های اصالح ضوابط توسعه کمی و ارتقای کیفی مدارس و مجتمع

علوم انسانی و مدارس علوم و معارف اسالمی متناسب با 

 اقتضائات اجتماعی و فرهنگی جامعه

 معاونت آموزش متوسطه

های علمیه و حوزههمکاریستاد

دبیرخانه شورای وپرورش آموزش

عالی مرکز ملی پرورش 

استعدادهای درخشان و 

 پژوهان جواندانش

* *   

 

 

18 84 
ریزی و ایجاد  تسهیالت برای جذب استعدادهای برتر به برنامه

 انسانی و مدارس علوم و معارف اسالمیهای علوم رشته
 معاونت آموزش متوسطه

 -معاونت پرورشی و فرهنگی

مرکز ملی پرورش استعدادهای 

پژوهان جوان و درخشان و دانش

های علمیه و حوزههمکاریستاد

 وپرورش آموزش

* * * * 

 

 

19 113 4-21 
ها برای های آموزشی ویژه معلمان  در تمامی دورهتدوین بسته

 مداخله آنها در مشاورهای تربیتی حین آموزش
 معاونت پرورشی و فرهنگی

مرکز  -معاونین آموزشی

ریزی منابع انسانی و برنامه

فناوری اطالعات، سازمان  

وپرورش کودکان آموزش

استثنایی، سازمان پژوهش و 

ریزی آموزشی، برنامه

های علمیه و حوزههمکاریستاد

 معاونت تربیت وپرورشآموزش

 بدنی و سالمت

* *   

 

 

   9 10 18 17    8  جمع

 

 



 

 (برنامه درسیبرنامه اجرایی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در برنامه ششم توسعه )زیرنظام 

 ردیف
 ردیف

 برنامه
 واحدهای همکار واحد مسئول ستادی عنوان برنامه شماره راهکار

 واحد مسئول در دبیرخانه سال اجرا
 مالحظات

1397 1398 1399 1400 

 تولید و تصویب اهداف برنامه درسی ملی 1-1 1 1

سازمان پژوهش و 

 ریزی آموزشیبرنامه

بدنی های آموزشی و پرورشی، تربیتتمامی معاونت 

مرکز نیروی انسانی مرکز سنجش سازمان 

های حوزههمکاریستاداستعدادهای درخشان، 

استثنایی و سازمان وپرورش، علمیه و آموزش

 هاسازمان مشارکت

در برنامه توسعه پنجم و  1بند      *

و ابتدای  96در سال  2بند 

 به اتمام رسیده است. 97

ها تولید و در حوزه 3بند 

 -4مراحل تصویب است. بند 

های آموزشی با تولید بسته

رویکرد همسوسازی در سال 

به اتمام و نظام جدید  97

ولید ت -5گردد. بندمستقر می

های یادگیری جدید در بسته

های ششم و هفتم برنامه

بینی شده است که بر پیش

های یادگیری و اساس حوزه

ها انجام نتایج ارزشیابی

 خواهد شد.

     * های تحصیلیتولید و نصب اهداف و هویت دوره 2-1 2 2

3 3 
4-1 

7-1 

راهنمای حوزه  11اجرای برنامه درسی ملی و تصویب 

 یادگیری
*    

 

4 4 1-2 
های آموزشی بر اساس رویکرد تولید بسته

 همسوسازی با برنامه درسی ملی و اسناد تحولی
*    

 

5 5 

6-2 

1-3 

7-5 

9-21 

های یادگیری با رویکرد انطباق با تولید و انتشار بسته

ها و معیارهای حجم، زمان های یادگیری، مالکحوزه

آموزان های دانشویژگیها و آموزش، توانمندی

)روانشناختی، نیازهای ویژه و استعدادهای خاص(، 

های شهری و روستایی )چند پایه(رویکرد تفاوت

 های نوین.فرهنگی و تربیتی، فناوری

*    

 

6 6 5-2 
های یادگیری آداب و سبک تولید و انتشار بسته

 زندگی
* * * * 

 

7 8 
5-4 

6-4 

های یادگیری تولید بستهانجام مطالعات الزم و 

مدیریت خانواده در دوره متوسطه نظری و فنی و 

 ایحرفه

سازمان پژوهش و 

 ریزی آموزشیبرنامه

معاونین آموزشی و پرورشی و 

 وپرورش زشهای علمیه و آموحوزههمکاریستاد
    

 

 

8 14 

2-1 ،3-1 ، 

4-1 ،7-1 

2-2 ،4-2 

6-3 ،1-9 

از برنامه درسی ملی تدوین برنامه اجرایی پشتیبانی 

های اخالقی، علمی، جهت تقویت مستمر مهارت

های تربیتی با اولویت کرامت و عزت عملی در محیط

نفس و شجاعت، حیا و عفت، صداقت 

 های تحصیلیپذیری و نظم در تمام دورهمسئولیت

معاونت آموزشی 

معاونت پرورشی 

 بدنی و سالمتتربیت

زشی ریزی آموسازمان پژوهش و برنامه

 وپرورششهای علمیه و آموزحوزههمکاریستاد

معاونین آموزشی مرکز استعدادهای درخشان، امور 

 هامشارکت

* * * * 

 

 

9 15 4-3 
های آموزشی تدوین استانداردهای مواد و رسانه

تربیتی با تاکید بر ترویج فرهنگ، حیا، عفاف و 

سازمان پژوهش و 

 ریزی آموزشیبرنامه

های آموزشی پرورشی تربیت بدنی سازمان معاونت

 هانوسازی مرکز سنجش ستاد همکاری
* *   

 
 



 

 آموزانحجاب مناسب در دانش

10 17 
5-6 

6-1 

تدوین و اجرای برنامه توسعه فرهنگ کار و 

 آموزان مدیران و مربیانکارآفرینی برای دانش
 های آموزشیمعاونت

ریزی معاونت پرورشی، سازمان پژوهش و برنامه

های علمیه و حوزههمکاریآموزشی و ستاد

 وپرورش آموزش

* *   

 

 

   2 2 4 9    7  جمع

 

 (زیرنظام تامین فضا، تجهیزات و فناوریبرنامه اجرایی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در برنامه ششم توسعه )

 ردیف
 ردیف

 برنامه
 واحدهای همکار واحد مسئول ستادی عنوان برنامه راهکارشماره 

 واحد مسئول در دبیرخانه سال اجرا
 مالحظات

1397 1398 1399 1400 

1 24 3-14 

تدوین و به روزآوری ضوابط و استانداردهای مرتبط با 

طراحی، ساخت و تجهیز فضاهایی مانند نمازخانه، 

قضای ورزشی و کتابخانه، آزمایشگاه، قضای سبز و 

های ورزشی، همچنین پایگاه تغذیه سالم اعم از سالن

آموزی، فضاهای ورزشی های دانشاستخر و ورزشگاه

روباز، در مدارس با توجه به اقتضائات فرهنگی 

ایط اقلیمی، فرهنگی و ایرانی و شر -اسالمی

 آموزانجغرافیایی و جنسیتی و سنی دانش

سازمان نوسازی، 

توسعه و تجهیز 

 -دارس کشورم

سازمان پژوهش و 

 ریزی آموزشیبرنامه

معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی معاونین آموزش 

ابتدایی، آموزش متوسطه پرورشی فرهنگی، تربیت 

ریزی بدنی و سالمت، سازمان پژوهش و برنامه

ریزی منابع انسانی و فناوری آموزشی، مرکز برنامه

، سازمان ییوپرورش استثنااطالعات، سازمان آموزش

های مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت

مردمی، معاون حقوقی و امور م جلس، 

وپرورش زشهای علمیه و آموحوزههمکاریستاد

الملل و مدارس خارج از کشور، صنایع مرکز امور بین

 وپرورش آموزشی، دبیرخانه شورای عالی آموزش

* * *  

سازمان برنامه و بودجه  

ها، مرازک نشگاهکشور، دا

علمی و پژوهش کشور، 

سازمان ملی استاندارد کشور، 

وزارت کشور، وزارت ورزش و 

جوانان، ستاد اقامه نماز، 

مساجد و ائمه جمعه، سازمان 

محیط زیست وزارت فرهنگ 

و ارشاد، مرکز امور زنان و 

خانواده، نهاد ریاست جموری 

وزارت تعاون کار و رفاه 

ارت اجتماعی وزارت نیرو وز

نفت وزارت فناوری اطالعات 

 و ارتباطات

   - 1 1 1    1  جمع

 

 

 



 

 (زیرنظام تامین و تخصیص منابع مالیبرنامه اجرایی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در برنامه ششم توسعه )

 ردیف
 ردیف

 برنامه
 واحدهای همکار واحد مسئول ستادی عنوان برنامه شماره راهکار

 مسئول در دبیرخانهواحد  سال اجرا
 مالحظات

1397 1398 1399 1400 

1 20 7-20 
توسعه خرید خدمات آموزشی دولتی از مدارس و 

 مراکز غیردولتی 

سازمان مراکز و 

مدارس غیردولتی و 

های توسعه مشارکت

 مردمی

های معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی و معاونت

های علمیه و حوزههمکاریستادآموزشی و پرورشی و 

 وپرورش آموزش

* * * * 

 

 

   1 1 1 1    1  جمع

 

 

 (زیرنظام پژوهش و ارزشیابیبرنامه اجرایی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در برنامه ششم توسعه )

 ردیف
 ردیف

 برنامه
 واحدهای همکار واحد مسئول ستادی عنوان برنامه شماره راهکار

 مسئول در دبیرخانه واحد سال اجرا
 مالحظات

1397 1398 1399 1400 

1 5 3-7 

طراحی الگوی توسعه تعامالت علمی پژوهش بین 

مراکز و موسسات علمی، آموزشی و پژوهشی فنی و 

های علمیه با ای صنعتی و اقتصادی و حوزهحرفه

مدارس منطقه و محله خود در چهارچوب ضوابط 

 آموزشی و تربیتی

پژوهشگاه مطالعات 

 وپرورش آموزش

های آموزشی، مرکز ارتباط با حوزه علمیه، معاونت

سازمان استثنایی مرکز ملی پرورشی استعدادهای 

پژوهان جوان و درخشان و دانش

 وپرورش شهای علمیه و آموزحوزههمکاریستاد

 * * * 

 

 

2 38  

انجام مطالعات در زمینه دانش بومی تربیتی مبتنی 

های فرهنگ اسالمی ایرانی، با همکاری آموزهبر 

 های علمیهای علمیه و انجمنها حوزهدانشگاه

پژوهشگاه مطالعات 

 وپرورش آموزش

ریزی نیروی انسانی معاونت پرورشی و مرکز برنامه

وپرورش شهای علمیه و آموزحوزههمکاریستاد

 هید رجاییهای فرهنگیان و شدانشگاه

* * * * 

 

 

   2 2 2 1    1  جمع

 

 

 

 (زیرنظام تربیت معلم و تامین منابع انسانیبرنامه اجرایی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در برنامه ششم توسعه )



 

 ردیف
 ردیف

 برنامه
 واحدهای همکار واحد مسئول ستادی عنوان برنامه شماره راهکار

 واحد مسئول در دبیرخانه سال اجرا
 مالحظات

1397 1398 1399 1400 

1 1 4-1 

بازنگری و اصالح برنامه درسی تربیت معلم، با تاکید 

گانه تعلیم های ششهای اثربخش و ساحتبر آموزش

 و تربیت

ریزی و مرکز برنامه

منابع انسانی و 

 فناوری اطالعات

وپرورش، معاونت توسعه مدیریت شورای عالی آموزش

و پشتیبانی، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر 

شهید رجایی، معاونت آموزش ابتدایی، معاونت 

ریزی آموزش متوسطه سازمان پژوهش و برنامه

آموزشی معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان 

مدارس استثنایی دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش، 

بدنی و معاونت پرورشی و فرهنگی، معاونت تربیت

های علمیه و حوزههمکاریستادسالمت، 

 وپرورش آموزش

* * * * 

 

 

2 2 4-1 

های ضمن خدمت تربیت و توانمندسازی توسعه برنامه

منابع انسانی، با تاکید بر تعهد سازمانی و اخالق 

ها، های سایر دانشگاهگیری از ظرفیتای با بهرهحرفه

 های علمیه موسسات آموزش عالی و حوزه

ریزی مرکز برنامه

منابع انسانی و 

 فناوری اطالعات

دیریت ونت توسعه موپرورش، معاشورای عالی آموزش

و پشتیبانی، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر 

شهید رجایی، معاونت آموزش ابتدایی، معاونت 

ریزی آموزش متوسطه سازمان پژوهش و برنامه

آموزشی معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان 

مدارس استثنایی معاونت پرورشی و فرهنگی، معاونت 

های علمیه و حوزههمکاریستادبدنی و سالمت، تربیت

 وپرورشآموزش

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (زیرنظام تربیت معلم و تامین منابع انسانیبرنامه اجرایی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در برنامه ششم توسعه )

 ردیف
ردیف 

 برنامه
 واحدهای همکار واحد مسئول ستادی عنوان برنامه شماره راهکار

 دبیرخانهواحد مسئول در  سال اجرا
 مالحظات

1397 1398 1399 1400 

3 5 2-3 

بازنگری و اصالح قوانین و مقررات جذب منابع انسانی 

به عنوان امر حاکمیتی با تاکید بر افزایش دوره 

آموزی انتخاب افراد شایسته متعهد آزمایشی مهارت

برخوردار از سالمت جسمانی الزم و روانی کامل، 

رویکرد مشاغل سخت و تخصصی گزینش اصالح و 

 )جذب(

ریزی مرکز برنامه

منابع انسانی و 

 فناوری اطالعات

وپرورش معاونت توسعه مدیریت شورای عالی آموزش

و پشتیبانی دانشگاه فرهنگیان دانشگاه تربیت دبیر 

شهید رجایی، معاونت آموزش ابتدایی معاونت آموزش 

متوسطه، معاونت پرورشی و فرهنگی، سازمان 

ریزی آموزشی )پژوهشگاه مطالعات وهش و برنامهپژ

وپرورش(، معاونت حقوقی و امور مجلس، آموزش

سازمان مدارس استثنایی، دبیرخانه هیئت مرکزی 

های علمیه و حوزههمکاریستادگزینش، 

بدنی و سالمت، ، معاونت تربیتوپرورشآموزش

 سازمان مدارس استثنایی

* *   

 

 

4 16 6-8 

های درسی تربیت معلم و بهسازی برنامهبازنگری 

های آنان منابع انسانی، با رویکرد تقویت شایستگی

 ایدر ابعاد اعتقادی، تربیتی و حرفه

ریزی مرکز برنامه

منابع انسانی و 

 فناوری اطالعات

دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی، معاونت پرورشی 

و فرهنگی و تربیت بدنی، معاونت توسعه مدیریت و 

های علمیه و حوزههمکاریستادشتیبانی، پ

 وپرورش آموزش

* * *  

 

 

5 20 1-10 

های طراحی سازوکارهای تولید و ساخت برنامه

سازی آنها با تاکید بر های ملی و محلی و غنیرسانه

حضور موثر مشاور و ناظر آموزشی و تربیتی، با 

 رویکرد پاسداشت مقام و ارتقای نقش و جایگاه معلم

رسانی و اطالع مرکز

 روابط عمومی

دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید 

رجایی، معاونت آموزش ابتدایی، معاونت آموزش 

ریزی آموزشی، متوسطه، سازمان پژوهش و برنامه

وپرورش، زشهای علمیه و آموحوزههمکاریستاد

بدنی و معاونت پرورشی و فرهنگی، معاونت تربیت

ریزی منابع انسانی و فناوری امهسالمت، مرکز برن

اطالعات، معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی، 

 سازمان مدارس استثنایی، انجمن اولیا و مربیان

 * * * 

 

 

6 21  

های پاسداشت بازمهندسی و افزایش اثربخشی برنامه

مقام معلم، با رویکرد الگوسازی و اسوه بودن معلمان 

 موفق )نگهداشت(

ریزی و برنامهمرکز 

منابع انسانی و 

 فناوری اطالعات

وپرورش، معاونت توسعه مدیریت شورای عالی آموزش

و پشتیبانی، معاونت آموزش ابتدایی، معاونت آموزش 

متوسطه، معاونت فرهنگی و پرورشی، سازمان 

ریزی آموزشی، معاونت حقوقی و امور پژوهش و برنامه

ان انجمن مجلس، سازمان مدارس استثنایی، سازم

ل اولیا و مربیان، دفتر امور زنان و خانواده، اداره ک

های علمیه و حوزههمکاریستادشاهد و ایثارگران، 

 تربیت بدنی و سالمت وپرورش،آموزش

* * * * 

 

 

 

 



 

 (انسانیزیرنظام تربیت معلم و تامین منابع برنامه اجرایی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در برنامه ششم توسعه )

 ردیف
 ردیف

 برنامه
 واحدهای همکار واحد مسئول ستادی عنوان برنامه شماره راهکار

 واحد مسئول در دبیرخانه سال اجرا
 مالحظات

1397 1398 1399 1400 

7 22 2-10 

های های ارزیابی شایستگیطراحی و تاسیس، کانون

معلمان، با تاکید بر استقرار نظام سنجش صالحیت و 

 بندی معلمان )تربیت(رتبه

ریزی و مرکز برنامه

منابع انسانی و 

 فناوری اطالعات

وپرورش معاوئت توسعه مدیریت شورای عالی آموزش

و پشتیبانی، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر 

شهید رجایی، معاونت آموزش ابتدایی، معاونت  

آموزش متوسطه، پروشی و تربیت بدنی، سازمان 

ریزی آموزشی، معاونت حقوقی و امور و برنامهپژوهش 

مجلس، سازمان مدارس استثنایی، اداره کل ارزیابی 

های علمیه و حوزههمکاری، ستادعملکرد

 دفتر امور زنان و خانواده. وپرورش،آموزش

* * * * 

 

 

8 24 3-10 

بازنگری اصالح قانون متعهدین خدمت و قانون 

های انگیزشی جنبه گزینش معلمان، با رویکرد تقویت

 ای آنانهای تخصصی و حرفهو ارتقای صالحیت

ریزی و مرکز برنامه

منابع انسانی و 

 فناوری اطالعات

وپرورش، معاونت توسعه مدیریت شورای عالی آموزش

و پشتیبانی، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر 

شهید رجایی، معاونت آموزش ابتدایی، معاونت 

معاونت تربیت بدنی و سالمت،  آموزش متوسطه،

معاونت پرورشی و فرهنگی، سازمان پژوهش و 

ریزی آموزشی، معاونت حقوقی و امور م جلس، برنامه

سازمان مدارس استثنایی، دبیرخانه هیئت مرکزی 

 بدنی و سالمت وگزینش، معاونت تربیت

 وپرورش شهای علمیه و آموزحوزههمکاریستاد

* *   

 

 

9 28 1-11 

طراحی و استقرار نظام ملی تربیت معلم با بازنگری 

های مند برنامهساختار نظام آموزشی و پیوند نظام

وپرورش با های وابسته به آموزشآموزشی دانشگاه

های درسی و تربیت منابع انسانی و توسعه برنامه

های های تحصیلی آن، بر اساس نیاز دورهرشته

ها در تخصصهای شغلی و مختلف تحصیلی، رشته

وپرورش و اقتضائات برنامه های مختلف آموزشحوزه

 درسی رسمی و غیررسمی

ریزی مرکز برنامه

منابع انسانی و 

 فناوری اطالعات

دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی، شورای عالی 

وپرورش معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی، آموزش

معاونت آموزش ابتدایی، معاونت آموزش متوسطه، 

ریزی آموزشی، معاونت زمان پژوهش و برنامهسا

حقوقی و امور مجلس، سازمان مدارس استثنایی، 

دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش، معاونت پرورشی و 

های علمیه و حوزههمکاریستادفرهنگی، 

 معاونت تربیت بدنی و سالمت. وپرورشآموزش

* * * * 

 

 



 

 (زیرنظام تربیت معلم و تامین منابع انسانیپرورش در برنامه ششم توسعه )برنامه اجرایی سند تحول بنیادین آموزش و 

 ردیف
 ردیف

 برنامه
 واحدهای همکار واحد مسئول ستادی عنوان برنامه شماره راهکار

 واحد مسئول در دبیرخانه سال اجرا
 مالحظات

1397 1398 1399 1400 

10 30 2-11 

م، با تربیت معلدرسی ملی  طراحی و اجرای برنامه

های کارآموزی و رویکرد تقویت و توسعه برنامه

ای و تخصصی و های حرفهکارورزی و مهارت

های چند مهارتی دانشجوی معلمان، با تاکید آموزش

های گیری هدفمند و هوشمندانه از فناوریبر بهره

های نوین و کارآمد آموزشی و توسعه شایستگی

 معلمی

ریزی و مرکز برنامه

ابع انسانی فناوری من

 اطالعات

وپرورش معاونت توسعه مدیریت شورای عالی آموزش

و پشتیبانی، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر 

شهید رجایی، معاونت آموزش ابتدایی معاونت 

ریزی آموزش متوسطه، سازمان پژوهش و برنامه

آموزشی، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان 

معاونت پرورشی و فرهنگی و  مدارس استثنایی،

وپرورش شهای علمیه و آموزحوزههمکاریستاد

 بدنی و سالمتمعاونت تربیت

 * * * 

 

 

11 31 2-11 

طراحی و سازوکارهای مناسب استفاده حداکثری از 

های عوامل سهیم و موثر در ها و توانمندیظرفیت

 تربیت و توانمندسازی منابع انسانی

ریزی مرکز برنامه

منابع انسانی و 

 فناوری اطالعات

وپرورش معاونت توسعه مدیریت شورای عالی آموزش

و پشتیبانی، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر 

شهید رجایی، معاونت آموزش ابتدایی، معاونت 

ریزی آموزش متوسطه، سازمان پژوهش و برنامه

آموزشی، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان 

نایی، دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش، مدارس استث

معاونت پرورشی و فرهنگی، معاونت تربیت بدنی و 

های علمیه و حوزههمکاریستادسالمت، 

 وپرورش آموزش

 * * * 

 

 

12 32 3-11 

فراهم کردن سازوکارهای الزم استعدادیابی و جذب 

آموختگان مستعد و دارای استعدادهای نخبگان، دانش

های دینی، اخالقی و انقالبی از مسیر صالحیتبرتر و 

 نظام تربیت معلم

ریزی مرکز برنامه

منابع انسانی و 

 فناوری اطالعات

وپرورش معاونت توسعه مدیریت شورای عالی آموزش

و پشتیبانی، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر 

شهید رجایی، معاونت آموزش ابتدایی، معاونت 

ریزی مان پژوهش و برنامهآموزش متوسطه، ساز

آموزشی، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان 

مدارس استثنایی، دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش، 

معاونت پرورشی و فرهنگی، معاونت تربیت بدنی و 

های علمیه و حوزههمکاریستادسالمت، 

 وپرورش و مرکز سنجش آموزشوپرورش آموزش

    

 

 

 

 

 



 

 (زیرنظام تربیت معلم و تامین منابع انسانیتحول بنیادین آموزش و پرورش در برنامه ششم توسعه )برنامه اجرایی سند 

 ردیف
 ردیف

 برنامه
 واحدهای همکار واحد مسئول ستادی عنوان برنامه شماره راهکار

 واحد مسئول در دبیرخانه سال اجرا
 مالحظات

1397 1398 1399 1400 

13 34 4-11 

استقرار نظام جامع و یکپارچه و الگوی طراحی و 

ای منابع های حرفهنیازسنجی مستمر شایستگی

 انسانی، به ویژه معلمان

ریزی و مرکز برنامه

منابع انسانی و 

 فناوری اطالعات

وپرورش معاونت توسعه مدیریت شورای عالی آموزش

و پشتیبانی دانشگاه فرهنگیان دانشگاه تربیت دبیر 

ت آموزش ابتدایی، معاونت شهید رجایی معاون

آموزش متوسطه معاونت پرورشی و تربیت بدنی، 

ریزی آموزشی، معاونت سازمان پژوهش و برنامه

حقوقی و امور مجلس سازمان مدارس استثنایی، 

، وپرورشهای علمیه و آموزشحوزههمکاریستاد

 اداره کل ارزیابی عملکرد.

* * * * 

 

 

14 41 10-11 

و  حقوقی و قانونی استفاده بهینه هایایجاد زیرساخت

ها، موسسات علمی هدفمند از ظرفیت دانشگاه

های های علمیه در تولید برنامهپژوهشی و حوزه

درسی، محتوای آموزشی و تربیت و توانمندسازی 

 منابع انسانی )تربیت(

ریزی و مرکز برنامه

منابع انسانی و 

 فناوری اطالعات

یریت نت توسعه مدوپرورش معاوشورای عالی آموزش

و پشتیبانی دانشگاه فرهنگیان دانشگاه تربیت دبیر 

شهید رجایی معاونت آموزش ابتدایی، معاونت 

آموزش متوسطه معاونت پرورشی و تربیت بدنی، 

ریزی آموزشی، معاونت سازمان پژوهش و برنامه

های علمیه حوزههمکاریستادحقوقی و امور مجلس، 

 ،وپرورشو آموزش

 * *  

 

 

15 42 10-11 

های وابسته طراحی و استقرار نظام مشارکت دانشگاه

ها و گیری از ظرفیتوپرورش در بهرهبه آموزش

 های علمیهها و حوزههای سایر دانشگاهتوانمندی

دانشگاه فرهنگیان و 

 شهیدرجایی

معاونت آموزش ابتدایی، معاونت آموزش متوسطه، 

های حوزههمکاریستادمعاونت پرورشی و فرهنگی، 

ریزی منابع مرکز برنامهوپرورش، علمیه و آموزش

 وپرورش.انسانی، شورای عالی آموزش

 * * * 

 

 

16 43 12-11 

تامین، تربیت و توانمندسازی ویژه معلمان مامور به 

ا تاکید بر طراحی مدارس ایرانی خارج از کشور، ب

های تدریس چندپایه و کارهای الزم برای مهارتسازو

چندرشته، متناسب با نیازهای منابع انسانی و 

 اقتضائات کشور محل ماموریت

 المللمرکز امور بین

ریزی منابع انسانی و فناوری اطالعات، مرکز برنامه

وپرورش معاونت توسعه مدیریت شورای عالی آموزش

و پشتیبانی معاونت آموزش ابتدایی معاونت آموزش 

یزی آموزشی، رمتوسطه، سازمان پژوهش و برنامه

معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان مدارس 

استثنایی، دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش، معاوت 

بدنی و سالمت، پرورشی و فرهنگی، معاونت تربیت

 وپرورش شهای علمیه و آموزحوزههمکاریستاد

  * * 

 

 

 

 

 



 

 (زیرنظام تربیت معلم و تامین منابع انسانیتوسعه )برنامه اجرایی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در برنامه ششم 

 ردیف
 ردیف

 برنامه
 واحدهای همکار واحد مسئول ستادی عنوان برنامه شماره راهکار

 واحد مسئول در دبیرخانه سال اجرا
 مالحظات

1397 1398 1399 1400 

17 52 4-15 

آموزان مستعد طراحی و سازوکار تسهیل جذب دانش

های های علوم انسانی در دانشگاهو توانمند در رشته

 وپرورش وابسته به آموزش

ریزی مرکز برنامه

منابع انسانی و 

 فناوری اطالعات

وپرورش معاونت توسعه مدیریت شورای عالی آموزش

و پشتیبانی دانشگاه فرهنگیان دانشگاه تربیت دبیر 

هید رجایی معاونت آموزش ابتدایی، معاونت ش

آموزش متوسطه معاونت پرورشی و فرهنگی، سازمان 

ریزی آموزشی، معاونت حقوقی و امور پژوهش و برنامه

های علمیه و حوزههمکاریستادمجلس، 

 ، سازمان مدارس استثناییوپرورشآموزش

 * * * 

 

 

18 53 1-16 

شناسایی، هدایت و توانمندسازی مدیران و معلمان در 

های ها و امکانات و خلق فرصتبرداری از ظرفیتبهره

متنوع یادگیری، متناسب با نیازها، عالیق و 

 آموزانهای فردی دانشتفاوت

ریزی مرکز برنامه

منابع انسانی و 

 فناوری اطالعات

وپرورش معاونت توسعه مدیریت شورای عالی آموزش

شگاه تربیت دبیر و پشتیبانی دانشگاه فرهنگیان دان

شهید رجایی معاونت آموزش ابتدایی، معاونت 

آموزش متوسطه معاونت پرورشی و فرهنگی، سازمان 

ریزی آموزشی، معاونت تربیت بدنی و پژوهش و برنامه

های علمیه و حوزههمکاریستادسالمت، 

، سازمان مدارس استثنایی، مرکز وپرورشآموزش

 ملی پرورشی استعدادهای درخشان

* * * * 

 

 

19 54 3-17 

های تربیت و ها و به روز آوری روشاصالح زیرساخت

توانمندسازی معلمان و طراحی و استقرار نظام جامع 

آموزش معلمان با تاکید بر نیازسنجی و طراحی 

 شناسنامه آموزشی

ریزی مرکز برنامه

منابع انسانی و 

 فناوری اطالعات

وپرورش معاونت توسعه مدیریت شورای عالی آموزش

و پشتیبانی دانشگاه فرهنگیان دانشگاه تربیت دبیر 

شهید رجایی معاونت آموزش ابتدایی، معاونت 

آموزش متوسطه معاونت پرورشی و فرهنگی، سازمان 

ریزی آموزشی، معاونت حقوقی و امور پژوهش و برنامه

و های علمیه حوزههمکاریستادمجلس، 

 ، سازمان مدارس استثناییوپرورشآموزش

* * * * 

 

 

20 57 4-17 
های آموزشی حضوری و طراحی و اجرای پودمان

 غیرحضوری برای معلمان اعزامی به خارج از کشور

ریزی مرکز برنامه

منابع انسانی و 

 فناوری اطالعات

وپرورش معاونت توسعه مدیریت شورای عالی آموزش

و پشتیبانی دانشگاه فرهنگیان دانشگاه تربیت دبیر 

شهید رجایی معاونت آموزش ابتدایی، معاونت 

آموزش متوسطه معاونت پرورشی و فرهنگی، سازمان 

ریزی آموزشی، معاونت حقوقی و امور پژوهش و برنامه

و های علمیه حوزههمکاریستادمجلس، 

 الملل، مرکز امور بینوپرورشآموزش

* * *  

 

 

 

 



 

 (زیرنظام تربیت معلم و تامین منابع انسانیبرنامه اجرایی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در برنامه ششم توسعه )

 ردیف
 ردیف

 برنامه
 واحدهای همکار واحد مسئول ستادی عنوان برنامه شماره راهکار

 دبیرخانهواحد مسئول در  سال اجرا
 مالحظات

1397 1398 1399 1400 

21 62 4-21 
های وابسته توسعه و تقویت رشته مشاوره در دانشگاه

 های تحصیالت تکمیلیوپرورش در دورهبه آموزش

دانشگاه فرهنگیان و 

 شهید رجایی

معاونت آموزش ابتدایی، معاونت آموزش متوسطه، 

های حوزههمکاریستاد، معاونت پرورشی و فرهنگی

ریزی و منابع مرکز برنامه وپرورشعلمیه و آموزش

 انسانی

 * * * 

 

 

22 67 3-22 
طراحی و استقرار نظام یکپارچه بازآموزی، 

 توانمندسازی و ارتقای تحصیلی منابع انسانی)تربیت(

ریزی مرکز برنامه

منابع انسانی و 

 فناوری اطالعات

وپرورش معاونت توسعه مدیریت شورای عالی آموزش

و پشتیبانی دانشگاه فرهنگیان دانشگاه تربیت دبیر 

شهید رجایی معاونت آموزش ابتدایی، معاونت 

آموزش متوسطه معاونت پرورشی و فرهنگی، سازمان 

ریزی آموزشی، معاونت حقوقی و امور پژوهش و برنامه

و های علمیه حوزههمکاریستادمجلس، 

ی ، سازمان مدارس استثنایی،مرکز ملوپرورشآموزش

 پرورشی استعدادهای درخشان

 * * * 

 

 

   15 18 19 11    6  جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 خالصه گزارش

 

 عنوان زیرنظام
تعداد راهکار 

 کل
 تعداد برنامه کل

تعداد برنامه ستاد 

 همکاری

 سال اجرا

97 98 99 1400 

 ستاد کل  ستاد کل  ستاد کل  ستاد کل

 9 62 10 75 18 123 17 122 19 131 37 راهبری و مدیریت

 12 14 2 14 4 28 9 33 10 35 45 برنامه درسی
تامین فضا، تجهیزات و 

 فناوری

9 33 1 28 1 29 1 24 1 27 - 

 1 21 1 20 1 19 1 12 1 21 10 تامین و تخصیص منابع مالی
زیرنظام پژوهش و 

 ارزشیابی

11 43 2 29 1 40 2 43 2 43 2 

تربیت معلم و تامین منابع 

 انسانی

36 69 22 50 11 67 19 67 18 56 15 

 39 223 34 243 45 276 40 329 55 332 148 جمع کل


