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       امام خمینی )ره(:

تعلیم و تعلم عبادت است.
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پیش گفتار : 
نظــام تعلیــم و تربیــت رســمی و عمومــی یکــی از مهــم تریــن نظامــات 
ــوری  ــی جمه ــی و اجتماع ــاختار سیاس ــوب س ــاز در چهارچ ــه س جامع

ــران اســت. اســامی ای
ــن اســام  ــی مبی ــی دین ــای و مبان ــوزه ه ــه ریشــه در آم ــن نظــام ک  ای
ــناد  ــخور اس ــامی دارد و از آبش ــه اس ــکیل جامع ــری تش ــی نظ و مبان
باالدســتی ماننــد قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران، ســند چشــم 
انــداز نظــام جمهــوری اســامی و سیاســت هــای کلــی ایجــاد تحــول در 
نظــام آمــوزش و پــرورش و در نتیجــه از راهبردهــا، اهــداف و راه کارهــای 

ــرورش ســیراب مــی گــردد.  ــن آمــوزش و پ ســند تحــول بنیادی
بنیانگــذار جمهــوری اســامی و مقــام معظــم رهبــری همــواره بــر اهمیــت 
ــت  ــد و دول ــده ان ــد ورزی ــت تأکی ــم و تربی ــای نظــام تعلی ــت و ارتق تقوی
جمهــوری اســامی ایــران نیــز سیاســت هــای روشــن و امیدبخشــی را در 

جهــت تحقــق اهــداف ســند تحــول بنیادیــن اتخــاذ کــرده انــد.
 خوشــبختانه در طــی ســـالیانی کــه از طراحــی و اجــرای ســند تحــول 
ــورای  ــب ش ــه تصوی ــن و ب ــند تدوی ــن س ــای ای ــام ه ــذرد زیرنظ ــی گ م
عالــی آمــوزش و پــرورش رســیده اســت و برنامــه هــای ذیــل هــر زیرنظام 
نیــز تدویــن و عملیاتــی شــده و امیــد اســت در فرصــت پیــش رو تــا پایان 
دولــت دوازدهــم بخــش عمــده ای از راه کارهــای ایــن ســند بــه طـــور 
ــای  ــدی ه ــات و توانمن ــه امکان ــود و هم ــی ش ــی و عملیات ــل اجرای کام
ــات  ــات و امکان ــرورش و اقتضائ ــوزش و پ ــام آم ــی نظ ــانی و فیزیک انس
ــه شــود  ــه خدمــت گرفت ــن ســند ب ــق اهــداف ای ــت تحق ــی در خدم مل
بــه نحــوی کــه چرخــش هــای تحولــی زیرنظــام هــای ســند بــه انجــام 
ــز  ــدان عزی ــع فرزن ــم و تربیــت جام ــه هــای تحقــق تعلی رســیده و زمین
ایــران در هــر شــش ســال ســند تحــول بنیادیــن بــه نحــو کامــل فراهــم 
شــود.بدیهی اســت تحقــق ایــن اهــداف بــدون همراهــی و مســاعدت همــه 
ارکان نظــام اســامی، خانــواده هــای دانــش آمــوزان و نهادهــای فرهنگــی 
و اجتماعــی و خیریــن عمــًا ناممکــن خواهــد بــود. مدیــران و معلمــان بــا 
اتــکا بــه پشــتوانه ملــی و مردمــی و بــا تکیــه بــر اجمــاع ملــی خواهنــد 

توانســت اهــداف تحــول را در مــدارس جامعــه تحقــق بپوشــانند. 
ــت،  ــم و تربی ــه در نظــام تعلی ــه جانب ــق تحــول هم ــرای تحق بی شــک ب
ــه  ــی هم ــه همراه ــد ب ــم امی ــال چش ــد متع ــه خداون ــکال ب ــس از ات پ
دلســوزان و دغدغــه منــدان سرنوشــت نســل هــای آتــی ایــران اســامی 

ــم. داری
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چکیده سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرايي 
محسن حاجي میرزايي

مشخصات فردي:
نام و نام خانوادگي: محسن حاجي میرزایي        

تاریخ تولد: 1338                 
محل تولد: قم 

سوابق تحصیلي 
کارشناسي ارشد جامعه شناسي دانشگاه آزاد-تهران شمال 1378  
کارشناسي ارشد مدیریت مرکز آموزش مدیریت دولتي 1378  
لیسانس علوم اجتماعي دانشگاه تهران 1369 رتبه ممتاز   

سوابق اجرایي 
دبیر هیأت دولت 1392- تاکنون   
رئیس کمیسیون اصاح الگوي مصرف 1392-1388  
رئیس مرکز ملي بهره وري ایران 1389-1385  
جمهور    رئیس  دفتر  ارشد  مدیران  امور  دفتر  مدیرکل  و  مشاور 

1385-1381
دبیر کمیسیون بررسي و اعطاي نشان دولتي دفتر رئیس جمهور   

1385-1381
قائم مقام سازمان نهضت سواد آموزي 1381-1378  
مشاور وزیر آموزش و پرورش 1378  
جمهوري    ریاست  نهاد  دولت  هیأت  دفتر  هاي  بررسي  معاون 

1378-1377
قائم مقام سازمان نهضت سواد آموزي 1377-1372  
معاون آموزش سازمان نهضت سواد آموزي 1372-1369  
معاون اداري و مالي سازمان نهضت سواد آموزي 1369-1362  
مدیر استان هاي آذربایجان شرقي و تهران سازمان نهضت سواد   

آموزي 1362-1359
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سوابق آموزشي 
تدریس دروس جامعه شناسي آموزش و پرورش، مباني مدیریت و 
برنامه ریزي، مباني جامعه شناسي، تغییر اجتماعي، کاربرد جمعیت، 
مدیریت آموزشــي، ســاختاري ســازماني و اصول مدیریت، مهارت 
هاي ارتباط مؤثر، مباني مدیریت اســامي، اخاق مدیریت، مدیریت 

راهبردي فرهنگي در مراکز آموزش عالي 

عضویت در مجامع، شوراها و کارگروه هاي تخصصي 
عضو کمیسیون تدوین برنامه پنج ساله دوم و سوم وزارت آموزش 	■

و پرورش 
عضو شــوراي مشــورتي بهره وري زیر مجموعــه کارگروه تحول 	■

اقتصادي 
رئیس شوراي حکام سازمان بهره وري آسیا APO درسال 2008	■
عضو شوراي عالي پشتیباني سواد آموزي، شوراي مرکزي نهضت 	■

سواد آموزي 
نایب رئیس شــوراي حکام سازمان بهره وري آسیا APO در سال 	■

2007 میادی
■	 APO نماینده جمهوري اسامي ایران در سازمان بهره وري آسیا
رئیس هیأت نماینـــدگي ایران در اجاس رؤســاي سازمان هاي 	■

بهره وري آســیا در ســال هاي 2005 بالي اندونزي، 2006 هانوي، 
ویتنام، 2007 سیم ریپ - کامبوج و 2008 مانیل - فیلیپین 

عضو هیأت رئیسه سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور 	■
 )1389-1385(

عضو هیأت مدیره انجمن بهره وري ایران )ازسال 1386( 	■
عضو شوراي مشاوران دیوان محاسبات کشور 	■
دبیر کمیسیون بررسي و اعطاي نشان هاي دولتي	■
عضو شوراي عالي اداري	■
رئیس کمیسیون اصاح الگوي مصرف شوراي عالي انقاب فرهنگي	■
عضو کمیسیون ســبک زندگي در دبیرخانه شوراي عالي انقاب 	■

فرهنگي
15- عضو هیأت امناي ستاد اقامه نماز کشور )تا کنون سه دوره(	■
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سایر فعالیت ها
دریافت سه جایزه بین المللي از سازمان فرهنگي ملل متحد یونسکو  
اساسي    مهارت هاي  با  سواد  تلفیق  اجراي  و  مدیریت  طراحي، 

زندگي و ساماندهي مراکز یادگیري محلي به عنوان مراکز عرضه و 
تقاضاي آموزش هاي کاربردي ویژه بزرگساالن و مدیریت تولید بیش 

از صد عنوان کتاب در این حوزه
در    بیسوادي  میزان  شدید  کاهش  طرح هاي  اجرایي  مدیریت 

کشور و تبعیض هاي منطقه اي ) استان هاي مختلف، شهر و روستا( و 
جنسیتي )زن و مرد( در آموزش عمومي 

مدیریت تولید سند برنامه جامع اقامه نماز در آموزش و پرورش  
تدوین و اجراي برنامه اصاح آئین نامه هاي هیأت دولت با هدف   

افزایش اثر بخشي و کارائي هیأت وزیران
تدوین طرح افراز مسئولیت ها در نهاد ریاست جمهوري  
طراحي و عملیاتي کردن بانک اطاعات مدیران ارشد کشور  
تهیه برنامه راهبردي ارتقاي بهره وري کشور  
مدیریت تولید بسته جامع بهره وري در مجموعه طرح هاي تحول   

اقتصادي
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 رويکردها و باورها

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مبنای سیاست ها، راهبردها 	■
و برنامــه های وزارت آموزش و پرورش اســت که مســیر تحوالت و 
چرخش های اساســی را در نهاد تعلیم و تربیت ترسیم نموده است.

زیرنظام های این ســند چارچوب قابل اعتمادی برای جاری سازی و 
اســتقرار برنامه های تحولی فراهم نموده و الزم است کلیه فرایندها، 
اقدامــات و تأمین و تخصیص منابع در نظــام آموزش و پرورش در 

راستای اجرای برنامه های زیرنظام های سند تحول بنیادین باشد.
آموزش و پرورش به عنوان مهم ترین نهاد تربیت نیروی انســانی 	■

و مولد سرمایه انسانی و اجتماعی امری حاکمیتی تلقی می شود که 
اداره کارا و اثربخــش آن منوط به ایجاد عزم ملی جلب مشــارکت و 
همکاری هدفمند و گســترده مردم، سازمان ها و ارکان حاکمیت در 
تمام ســطوح و بهره مندی سنجیده از ظرفیت های بخش خصوصی 

است.
مؤثرترین عامل ایجاد، استقرار و پایدارسازی تحول در نظام تعلیم 	■

و تربیت معلمان هســتند و توجه عمیق و راهبــردی به فرایندهای 
جــذب، آموزش، نگهداشــت، ارتقا، افزایش رضایت شــغلی، ارتقای 
منزلت، ســطح انگیزش و بهبود شرایط معیشتی آنان از اولویت های 

اصلی نظام تعلیم و تربیت است.
نظام مدیریت در آموزش و پرورش باید مبتنی بر شایسته ساالری 	■

باشــد زیرا بهبود کیفیت نظام آموزشی و ارتقای بهره وری منابع در 
آن، منــوط به بهره گیری از مدیران ارزش گــرا، توانمند و با انگیزه 
اســت و لذا انتخاب آنان باید فارغ از دســته بندی ها و جناح بندی 
های رایج در درون نظام سیاســی بوده و براساس مهارت های حرفه 
ای و صاحیت های شــخصیتی مبتنی بر معیارهای مرجع اخاقی و 

دینی باشد.
تربیت متوازن و رشــد شایســتگی های پایــه و تربیت جامع در 	■

ابعاد اعتقادی، عبادت اخاقی، اجتماعی و سیاسی، علمی و فناورانه، 
هنری، زیستی و بدنی زمینه ساز دستیابی به مراتبی از حیات طیبه 
اســت. بر همین مبنا تحکیم و تقویت عوامل مؤثر تربیت و تعدیل و 

رفع موانع آن باید مد نظر قرار گیرد.
تأمین و بسط عدالت در بهره مندی از فرصت ها و امکانات تعلیم 	■

و تربیــت با کیفیت به ویــژه در مناطق محروم و مرزی، روســتاها، 
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حاشــیه شهرها و مناطق عشایری در راســتای تأکیدات سند تحول 
بنیادین ضروری است.

ارتقــای کیفیت مدارس دولتی و حرکت به ســمت کاهش تنوع 	■
مدارس در راســتای عدالت آموزشــی و تربیتی از اهمیت اساســی 

برخوردار است.
لزوم توجه به شکل گیری هویت دینی و ملی از دوران کودکی بر 	■

مبنای آموزه های دینی و براســاس مفاد سند تحول بنیادین آموزش 
و پرورش، دوره ابتدایی و به ویژه دوره پیش دبســتانی را از اهمیتی 
اساسی برخوردار می سازد. بر همین اساس، تعلیم و تربیت متناسب 
با اقتضائات روانشناســی رشــد کودکی و نوجوانی و ایجاد شادابی و 
نشاط در برنامه های آموزشــی و تربیتی این دوره بنیادین ضرورتی 

اساسی است.
حرکت از سمت حافظه محوری به مهارت آموزی رویکردی اصلی 	■

در آمــوزش و پرورش اســت که باید در کلیه برنامه های درســی و 
فعالیت های آموزشــی و تربیتی پیگیری شود. برداشتن دیوار میان 
جامعه و مدرســه و پیوند آموزه های آموزشــی بــا زندگی واقعی از 

اولویت های اساسی آموزش و پرورش است.
اتخــاذ رویکردهای تمرکززدایی و مدرســه محــوری به افزایش 	■

توانمنــدی و اختیارات ارکان مدرســه و بهبود نظام تصمیم گیری و 
مشــارکت فکری و خاقیت مدیران و معلمان مدارس می انجامد که 
باعث بالندگی هرچه بیشــتر مدرارس می شــود و مدارس بالنده و 
توانمند، پیشــران آموزش و پرورش کیفی و کانون پیشــرفت محلی 

محسوب می شوند.
طراحی مکانیســم های مبتنی بر »رقابت تنظیم شــده« در نظام 	■

آموزشــی با محوریت نگاه بــه آموزش و پرورش به عنــوان بازاری 
جورســاز در تعالیم جدید علم اقتصاد از اصول این دوره مدیریت در 

آموزش و پرورش خواهد بود.
نیاز به حرکت به سمت خانواده و والدین در کلیه شئونات مربوط 	■

به مدرســه خصوصا بازنمایی نظام تامیــن مالی آموزش و پرورش با 
استفاده از مدل های پیشرفته در این حوزه

توســعه ســوادآموزی از راهبردهای اساســی انقاب اســامی و 	■
جمهوری اســامی ایران اســت و بر همین اســاس وزارت آموزش 
و پرورش همچنان راهبرد توســعه ســوادآموزی را بــا هدف جلب 
بازماندگان از تحصیل و افزایش پوشــش ســوادآموزی در بازه های 

سنی مختلف به عنوان اولویتی اساسی پیگیری خواهد کرد.
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اسناد باالدستی:
سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور ●
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ●
بیانیه گام دوم انقاب ●
قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری  ●

اسامی ایران
سیاست ها و برنامه های دولت دوازدهم درخصوص آموزش و پرورش ●

بهبود کیفیت راهبری و مدیریت در آموزش و پرورش:

طراحی و استقرار استاندارد صاحیت حرفه ای و شایستگی های 	■
تخصصی مدیران و اصاح فرایند انتخاب و انتصاب آنان

تفویض اختیار از ستاد به سطوح استانی، منطقه ای و مدرسه ای	■
افزایش مشــارکت معلمــان و فرهنگیان در تصمیم ســازی ها و 	■

تدوین برنامه ها
افزایش مشــارکت والدین و خانواده ها به عنوان رکن اصلی تعلیم 	■

و تربیت دانش آموزان
تدوین نظام نامه تعامل و مشارکت با ارکان سهیم و مؤثر آموزش 	■

و پرورش به منظور دســتیابی به ادراک مشترک، جلوگیری از اتاف 
منابع و بهره مندی بهینه از ظرفیت آنان

عملیاتــی نمودن سیاســت های دولت الکترونیک و زیرســاخت 	■
فناوری اطاعات در آموزش و پرورش و مدارس

ارتقای سامت نظام اداری با استفاده از حکمرانی داده محور 	■
ترویج قانون گرایی و ســنجش میزان آن بر اســاس شاخص های 	■

به روز
اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع 	■

در کلیه سطوح سازمانی وزارت آموزش و پرورش
اســتقرار الگوی مدرســه محوری با تحکیــم و تقویت مدیریت 	■

آموزشگاهی
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ایجاد تحول در اقتصاد آموزش و پرورش:

اصاح ساختاری و جدی نظام بودجه ریزی با رویکرد بودجه ریزی  ½
بر مبنای عملکرد و استفاده از حکمرانی داده محور در این اصاحات

طراحی و استقرار نظام رفاه فرهنگیان در راستای ارتقای خدمات  ½
معیشتی، رفاهی، درمانی، مسکن و مصرف آنان

منابع  ½ یار، جذب  توسعه مشارکت خیرین مدرسه ساز و مدرسه 
مسئولیت اجتماعی شرکت ها، ترویج فرهنگ وقف در حوزه تعلیم و 
تربیت و تقویت نقش و اثربخشی شوراهای آموزش و پرورش استان 

ها و مناطق
در سطوح  ½ مالی  عملکرد  به  نسبت  پاسخگویی  و  شفافیت  ایجاد 

مختلف سازمانی از ستاد تا مدرسه )و ایجاد حساب یکپارچه و سامانه 
و  مدارس  اولیاء  به  ساالنه  مالی  بیان  ارایه  و  مدارس  حسابداری 

ذینفعان(
بهره مندی از ساز و کارهای تخصیص منابع و ارتقای بهره وری و  ½

مدیریت بهینه مصارف و منابع
نظارت  ½ بر  تأکید  با  اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان  بازنگری 

و  صندوق  منابع  و  امکانات  از  فرهنگیان  مستمر  مندی  بهره  و 
نظارت دقیق و جامع بر عملکرد این صندوق برای بهره مندی بیشتر 

فرهنگیان و جلوگیری از بستریابی فساد 

ساماندهی فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی

مکان یابی فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی با توجه به تحوالت  ●
جمعیتی، پراکنش فضاهای موجود و شعاع دسترسی

رعایت اســتاندارد سرانه زمین و فضا در ســاخت مدارس جدید  ●
االحداث

کاهش تعداد مدارس کوچک و ایجاد مدارس متوســط و بزرگ و  ●
ایجاد امکان تعلیم و تربیت تمام ســاحتی در راســتای تحقق اهداف 

سند تحول بنیادین
طراحی، ســاخت و تجهیز مدارس با رعایت الزامات بهداشــتی،  ●

ایمنی و استانداردها
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طراحی، ساخت و متناسب سازی مجتمع های آموزشی و تربیتی  ●
دختران با الزامات فنی و فرهنگی

اولویت دهی به محصوالت داخلی در ساخت و تجهیز مدارس ●
متناســب ســازی مدارس با الزامات مربوط به دانــش آموزان با  ●

نیازهای ویژه
استانداردســازی تأسیسات و وسایل گرمایشی مدارس با توجه به  ●

اقتضائات و شرایط جغرافیایی

توسعه و ترویج فرهنگ پژوهشگری و پرسشگری

کاربست یافته های پژوهشی و ارزشیابی در فرایند تصمیم سازی 	■
و تصمیم گیری در سطوح ستادی و صفی نظام تعلیم و تربیت

بهره مندی مؤثر از ظرفیت دانشــگاهی و مراکز علمی کشــور در 	■
مرتفع نمودن نیازهای پژوهشی حوزه های مختلف آموزش و پرورش 

کشور
ارتقای شایستگی های پژوهشی معلمان در زمینه اقدام پژوهی و 	■

درس پژوهی
تحکیم و تقویت پژوهش سراهای دانش آموزی به منظور پرورش 	■

دانش آموز پژوهنده
رصد و پایش مســتمر تحوالت آمــوزش و پرورش در عرصه های 	■

ملی، منطقه ای و بین المللی
تدوین و اباغ آیین نامه، مستندسازی، انتشار و اشاعه یافته های 	■

پژوهشی و نوآوری های بومی در آموزش و پرورش
ایجاد ســاز و کارهای قانونی و ســاختار مناســب برای سنجش، 	■

ارزشیابی و پایش ملی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی
استقرار ارزشیابی شایستگی محور در سنجش و ارزشیابی پیشرفت 	■

تحصیلی و تربیت دانش آموزان
توسعه منابع و پایگاه های اطاعات علمی و پژوهشی	■
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ــی  ــی و فرهنگ ــای پرورش ــت ه ــج فعالی ــعه و تروی توس
ــای  ــاحت ه ــداف س ــق اه ــم و تحق ــتای تحکی در راس
اعتقــادی، عبــادی، اخالقــی، اجتماعــی، سیاســی و هنــری

تعمیق تربیت و آداب اسامی و تقویت التزام و اعتقاد به ارزش  ½
های انقاب اسامی با هدف زمینه-سازی برای دستیابی متربیان به 

مراتبی از حیات طیبه
تعلیم  ½ فرایند  در  خانواده  نهاد  مشارکت  افزایش  و  نقش  ارتقای 

و تربیت تمام ساحتی با تأکید بر توسعه مهارت ها و آداب زندگی 
تربیت  اعتای  و  تعمیق  و  خانواده  بنیان  تحکیم  ایرانی،   - اسامی 

دینی و اخاقی
و  ½ دانش  مستمر  ارتقای  و  انسانی  نیروی  تأمین  ساماندهی، 

شایستگی های حرفه ای مربیان، معلمان، کارشناسان و مدیران در 
حوزه پرورشی مطابق با قانون احیاء معاونت پرورشی

هدایت  ½ و  راهنمایی  مشاوره،  خدمات  ارایه  فراگیر  نظام  استقرار 
دانش  اجتماعی  مراقبت  نظام  تحکیم  و  شغلی  تربیتی،  تحصیلی، 
آموزان در راستای مقابله با آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی و 
تقویت سامت روانی برای دانش آموزان تمامی دوره های تحصیلی 
با همکاری سازمان ها، نهادها، دانشگاه ها، مؤسسات و مراکز آموزش 

عالی و حوزه های علمیه
ترویج و توسعه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در دوره های تحصیلی  ½

و کمک به افزایش مهارت های هنری و خاقیت فکری دانش آموزان
تحقق  ½ منظور  به  آموزی  دانش  های  تشکل  های  فعالیت  تقویت 

تربیت متوازن و متعادل، تقویت و تعمیق فرهنگ اقامه نماز و کسب 
شایستگی ها و مهارت های شهروندی

ارتقــای ســطح ســالمت، بهداشــت و ایمنــی دانــش 
آمــوزان و توســعه و ترویــج فعالیــت هــای تربیــت بدنــی و 
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ــی ــتی بدن ــاحت زیس ــق س ــت تحق ورزش در جه

تأمین، حفظ و ارتقای سامت دانش آموزان از طریق توسعه نظام 	■
مراقبت از ســامت جسمانی، روانی و اجتماعی با هدف ترویج سبک 

زندگی اسامی - ایرانی
ارتقای ســطح آگاهی و مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی دانش 	■

آموزان نســبت به محیط زیســت به عنوان امانت الهــی و افزایش 
مشارکت اجتماعی آنان در حفظ و نگهداری از محیط زیست

بهره مندی از ظرفیت های تربیت بدنی مدارس و ورزش مدارس 	■
در ترویج رفتار و منش پهلوانی و اخاقی و ارتقای سطح مهارت های 

اجتماعی و روانشناختی دانش آموزان

توسعه عدالت آموزشی و پرورشی

توسعه فرصت های دسترسی به آموزش های با کیفیت مطلوب و  ●
کارآمدسازی مدارس اعم از دولتی و غیردولتی

حرکت به ســمت رقابت تنظیم شده برای بهبود کیفیت مدارس  ●
با عملکرد ضعیفتر

افزایش پوشش دوره پیش دبســتانی در برنامه ششم توسعه، در  ●
مناطق محروم و دو زبانه با استفاده از منابع دولتی و در سایر مناطق 

با مشارکت و سرمایه گذاری مردم و سایر نهادها
توانبخشــی و کیفیت بخشــی تعلیم و تربیت دانــش آموزان با  ●

نیازهای ویژه و ســرآمد، در دوره های مختلف تحصیلی، با تأکید بر 
استقرار و توسعه الگوی تلفیقی

طراحــی، تدویــن و اجــرای برنامــه هــا بــر مبنــای زیرنظام 
هــای ســند تحــول بنیادین
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ایجاد  ½ منظور  به  بنیادین  تحویل  سند  راهبردی  نظام  تحکیم 
هماهنگی، یکپارچگی و تعامل نظام مند و مؤثر درون و برون سازمانی 

در راستای اجرایی نمودن سند تحول بنیادین
همسوسازی تخصیص منابع مالی و انسانی و مدیریتی، قوانین و  ½

با  پرورش  و  آموزش  وزارت  رویه-های  و  فرایندها  وظایف،  مقررات، 
زیرنظام های سند تحول به منظور ارتقای اثربخشی و کارایی سیستم

متوازن سازی محتوا، برنامه ها، فعالیت ها و فرایندها در ساحت  ½
های شش گانه تعلیم و تربیت

بازمهندسی برنامه درسی

تولید بسته های آموزشی در راستای توسعه شایستگی های مورد 	■
تأکید سند تحول بنیادین و سند برنامه درسی ملی

تولید مواد و رســانه های آموزشــی با اولویت حــوزه های آداب 	■
و مهــارت های زندگی، رفــع نیازهای زیســتن در عصر اطاعات و 

ارتباطات و توجه به مسائل زیست محیطی
تصویب استانداردهای حوزه های تربیت و یادگیری مطابق برنامه 	■

درسی ملی
تحکیم تفکر، تحقیق، خاقیــت و نوآوری و تحول در روش های 	■

یاددهی و یادگیری
ایجاد انعطاف در برنامه های درسی	■
متناسب سازی حجم و تعداد دروس برای ارتقای کیفیت یادگیری	■
اشاعه و پایش برنامه درسی ملی در قالب شاخص های مندرج در 	■

اسناد تحولی
 

تدوین برنامه جامع، تأمین و بهسازی منابع انسانی
اصاح نظام پرداخت براساس شایستگی ها، صاحیت ها و ویژگی  ●

های شغلی معلمان
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متناسب ســازی منابع انســانی در چارچوب برنامه درس ملی و  ●
شرایط اقلیمی و اهداف سند تحول بنیادین

بازآموزی معلمان از طریق توسعه شبکه مدیریت دانش و استفاده  ●
بهینه از فناوری های نوین ارتباطی و اطاعاتی

تأمین و تربیت ســرمایه انســانی کیفی با محوریت دانشگاه های  ●
فرهنگیان و شهید رجایی و بهره مندی از ظرفیت سایر دانشگاه ها و 

نهادهای ذی صاح به عنوان یک رویکرد تکمیلی
متناسب سازی عناوین و محتوای رشته های تحصیلی نظام تربیت  ●

معلــم با نیازهای جاری و آتی تعلیــم و تربیت و تأکید بر راه اندازی 
رشته های تلفیقی و چند مهارتی

تحکیــم و ارتقای منزلت اجتماعــی و فرهنگی معلمان و افزایش  ●
انگیزه و رضایت شــغلی آنان و بزرگداشــت ســرمایه های نمادین و 

مفاخر تعلیم و تربیت و تکریم بازنشستگان

ــی،  ــای آموزش ــاخص ه ــر ش ــی ب  نگاه
پرورشــی ســال تحصیلــی 97-98
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ترکیب جمعیت دانش آموزی

توزیع جمعیت دانش آموزی در مدارس شهری و روستایی 

توزیع جمعیت دانش آموزی در شاخه های تحصیلی دوره 
دوم متوسطه

آمار نیروی انسانی )رسمی و پیمانی( 

 جمع دختر پسر دوره تحصیلی
 8081483 3923046 4158437 ابتدایی

 3314668 1596193 1718475 متوسطه اول
 2621009 1269783 1351226 متوسطه دوم 

 14017160 6789022 7228138 کل
 %100 %43/48 %57/51 درصد

 

 جمع شهر روستا دوره تحصیلی
 8081483 5805379 2276104 ابتدایی

 3314668 2580874 733794 متوسطه اول
 2621009 2349840 271169 متوسطه دوم 

 14017160 10736093 3281067 کل
 %100 %77 %23 درصد

 

 جمع آموزدانش رشته دوره تحصیلی
 درصد آمار درصد آمار

 %65 1713787 %26 689593 انسانیادبیات و علوم نظری
 %10 265355 ریاضی و فیزیک
 %28 745239 علوم تجربی 

 %1 13600 علوم و معارف اسالمی
 %35 907220 %16 422229 ای فنی و حرفه مهارتی

 %19 484991 کار و دانش 
 %100 2621007 %100 2621007 کــل 
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جدول وضعیت بازنشستگی نیروی انسانی 

جدول ترکیب نیروی انسانی به تفکیک نوع استخدام در 
سال تحصیلی 97-98 )شامل کلیه پرسنل عادی و استثنایی و 

دانشجویان متعهد خدمت دبیری وزارت آموزش و پرورش(

 98-97 97-96 96-95 95-94 94-93 93-92 سال تحصیلی 
 902582 886443 906225 927571 955397 979228 تعداد

 

 98-97 97-96 96-95 95-94 94-93 93-92 سال تحصیلی 
 61535 50172 41312 26597 31605 24121 تعداد

 

 درصد 98-97 نوع استخدام
 92/2 26399 آزمایشی 
 54/12 113148 پیمانی 
 82 740424 رسمی 

 1 9141 سرباز معلم 
 49/1 13470 قراردادی 

 100 902582 جمع
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محسن حاجی میرزایی
وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش

تعالی آموزش و پرورش،  تعالی جامعه


