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 واحد علمی پژوهشی بسیج فرهنگیان استان خراسان رضوی



 پیشگفتار

مهم ترین سند اجرایی در نهاد تعلیم و تربیت کشور و وزارت آموزش و پرورش، سند تحول بنیادین می باشد. 

استراتژی نظام جمهوری اسلمی ایران بوده و کلیه ادارات کل آموزش و پرورش مفاد این سند در واقع راهبرد و 

 استان ها نیز ملزم به اجرایی ساختن مفاد آن هستند.

یکی از راهبردهای ابتدایی که بایستی در مورد اجرایی سازی سند تحول بنیادین صورت گیرد، ارائه تعاریف 

برای محقق ساختن مفاد سند می باشد. به این معنا که در مورد عملیاتی و بعد از آن طراحی اهداف عملیاتی 

ء گرددو سپس در مقوله های خاص باید به سند تحول مراجعه شود و دیدگاه سند تحول در مورد آن مقوله احصا

مورد نحوه عملیاتی ساختن آن مقوله برنامه ریزس گردد. به عنوان مثال در مورد مقوله هویت جوانان ابتدا 

مولفه های ذکر شده برای هویت جوانان در سند تحول بنیادین را احصاء و ارزیابی کرده و سپس در  بایستی

 جهت رسیدن به آن برنامه ریزی گردد و اهداف عملیاتی تعیین شود.

دوره نوجوانی یکی از دوره های مهم و سرنوشت ساز برای افراد است و یکی از مهم ترین بحران های دوران 

بحران هویت است. تمام نوجوانان و جوانان جامعه با توجه به شایع بودن و همه گیر بودن نظام انی نوجوانی و جو

عمومی که  آموزشی، بخش عمده ای از عمر خود را در مدارس سپری می کنند. در نتیجه یکی از فرصتهای 

این منظور اگر بخواهیم  همه ی افراد جامعه را تحت پوشش قرار دهد، فرصت تعلیم و تربیت در مدرسه است. به

بر هویت نوجوانان و جوانان تاثیر گذار باشیم، یکی از مناسب ترین و در دسترس ترین راهکار ها تاثیر گذاری از 

 طریق نظام تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش می باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه

 است. یو اقتصاد یاجتماع ی،علم ی،در تمام ابعاد فرهنگمستلزم تالش همه جانبه  یانقالب اسالم یمتعال یتحقق ارزشها و آرمانها

کشور  ستهیشا یانسان هیسرما یارتقا یبرا یهمه جانبه کشور و ابزار جد یتعال یساخت ها ریز نیمهم تر از تیو ترب میعرصه تعل

و  فعال  ،حضور سازنده ی،اسالم میتمدن عظ یایمانند اح رانیا یانقالب اسالم یمتعالی مختلف است. تحقق آرمانها یدر عرصه ها

وآزاده و  یمتق ،عالم یانسان ها تیجهان در گرو ترب در تیعدالت و معنو یبرقرار یبرا یملت ها و کسب آمادگ انیر مد شروپی

 هیسرما نیدر پرتو چن باشدی رانیا یو تمدن اسالم یجامعه عدل جهان، بهیط اتیکه تحقق بخش ح یتیو ترب میاست. تعل یاخالق

 و تیظرف یحکومت نیچن هیو در سا افتهیانسان کامل را  یتحقق حکومت جهان یآمادگ یاست که جامعه بشر یمتعال یانسان

 .دیو کمال خواهد رس ییبشر به شکوفا یاستعدادها

لی و تحقق این هدف نیازمند ترسیم نقشه راهی است که در آن نحوه طی مسیر، منابع و امکانات الزم، تقسیم کار در سطح م

الزامات در این مسیر بصورت شفاف و دقیق مشخص شده باشد. در تهیه سند ملی تحول بنیادین آموزش و پرورش کوشش شده 

است تا با الهام گیری از اسناد باال دستی و بهره گیری از ارزشهای بنیادین آنها و توجه به اهداف راهبردی نظام جمهوری اسالمی 

هجری شمسی تبیین شود. تحول بنیادین در آموزش و پرورش مبتنی بر  1404لیم و تربیت در افق ایران، چشم انداز و اهداف تع

، ترسیم گر ایرانی توسعه یافته با جایگاه اول 1404آرمانهای بلند نظام اسالمی باید معطوف به چشم اندازی باشد که در افق روشن 

انقالبی، الهام بخش جهان اسالم همراه با تعاملی سازنده و موثر در فناوری در سطح منطقه با هئیت اسالمی اقتصادی، علمی و 

های وافر و قابل تقدیری از طرف مسئوالن و دست اندرکاران نظام  عرصه روابط بین المللی است. اگر چه در سه دهه گذشته تالش

مثبت و مفیدی نیز برجای گذاشته است،  تعلیم و تربیت برای بهبود و اصالح نظام آموزشی کشور به عمل آمد که خوشبختانه نتایج

لیکن هنوز آموزش و پرورش با چالشهای جدی روبرو است و برون داد آن در طراز جمهوری اسالمی ایران و پاسخگویی تحوالت 

ر محیطی و نیاز های جامعه نمی باشد از این رو تاکیدات حکیمانه رهبر فرزانه انقالب اسالمی مبنی بر ضرورت تحول بنیادی د

ایرانی برای تحول و پرهیز از الگوهای -ایرانی و تدوین الگوی اسالمی-آموزش و پرورش با تکیه بر فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی

 های نظام آموزشی کشور است.  وارداتی، کهنه و تقلیدی محض، چراغ راه برون رفت از چالش

هوشمندانه رهبری معظم انقالب اسالمی )مد ظله العالی( طرح خوشبختانه با درک ضرورت و اهمیت این امر و در پاسخ به ندای 

تدوین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در افق چشم انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران پس از تدوین و تصویب در 

یری حلقه های شورای عالی آموزش و پرورش در دستور کار شورای عالی انقالب فرهنگی قرار گرفت و سرانجام پس از شکل گ

پژوهشی با مشارکت صاحب نظران حوزوی و دانشگاهی و مدیران و کارشناسان مجرب آموزش و پرورش و سایر دستگاه -کارشناسی

های ذیربط، ضمن پایبندی به دیدگاه های حضرت امام خمینی)ره( و نظرات مقام معظم رهبری درباره تحول بنیادین نظام 

 سند چشم انداز بیست ساله کشور، سند مذکور تدوین و به تصویب این شورا رسید. ی، از جمله آموزشی و همسو با اسناد فرادست

 دکتر حمیدرضا حاجی بابایی                                                               دکتر محمدرضا مخبر دزفولی           

 دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی                                                  وزیر آموزش و پرورش                               

  

 



 فصل اول

 کلیات

 اصطالحات به کار رفته به شرح ذیل تعریف می شوند:در این سند، 

 رسمی عمومی. نظام تعلیم و تربیت 

انتقال، بسط و اعتالی فرهنگ در جامعه اسالمی ایران، نهادی است اجتماعی و فرهنگی و سازمان یافته که به عنوان مهم ترین عامل 

مسئولیت آماده سازی دانش آموزان جهت تحقق مرتبه ای از حیات طیبه در همه ابعاد را بر عهده دارد که تحصیل آن مرتبه برای 

ته هویت دانش آموزان ) با تاکید عموم افراد جامعه الزم یا شایسته باشد. دستیابی به این مرتبه از آمادگی برای تکوین و تعالی پیوس

بر وجوه مشترک انسانی، اسالمی و ایرانی( ضمن مالحظه ویژگی های فردی و غیر مشترک و نیز در راستای شکل گیری و اعتالی 

 مداوم جامعه صالح اسالمی مستلزم آن است که تربیت یافتگان این نظام شایستگی های الزم برای درک و اصالح مداوم موقعیت خود

 و دیگران را براساس نظام معیار اسالمی کسب نمایند.

 . تعلیم و تربیت

فرایندی تعالی جویانه، تعاملی، تدریجی، یکپارچه و مبتنی بر نظام معیار اسالمی که به منظور هدایت افراد جامعه به سوی آمادگی 

سب تکوین و تعالی پیوسته هویت ایشان را در راستای برای تحقق آگاهانه و اختیاری مراتب حیات طیبه در همه ابعاد، زمینه های منا

 شکل گیری و پیشرفت جامعه صالح اسالمی فراهم می آورد.

 .  ساحت های تعلیم و تربیت

در فلسفه تعلیم و تربیت در جمهوری اسالمی ایران ) تعلیم و تربیت اعتقادی، عبادی و اخالقی، تعلیم و تربیت ساحت های مندرج 

 هنری، تعلیم و تربیت اقتصادی و خرفه ای، تعلیم و تربیت حرفه ای ، تعلیم و تربیت علمی و فناورانه ( می باشد.زیبا شناختی و 

 .  نظام معیار اسالمی

مبانی وارزش های مبتنی بر دین اسالم ناب محمدی یا سازگار با آن، مشتمل بر سلسله مراتبی از ارزشها است که ناظر به همه ابعاد 

است، زیرا دین اسالم به همه عرصه های امور اجتماعی و فردی، دنیوی و اخروی، مادی و معنوی زندگی بشر پرداخته زندگی انسان 

است ) نفی سکوالریسم ( هرچند نسبت به پاره ای ازاین عرصه ها، به عرصه کلیات اکتفا و نسبت به بخشی دیگر، جزئیات را نیز ذکر 

 کرده است.

 .  شایستگی های پایه

معی ناظر به همه جنبه های هویت ) عقالنی، عاطفی، ارادی و عملی ( و ه ای ترکیبی از صفات و توانمندی های فردی و جمجموع

متربیان برای دستیابی به مراتب حیات طیبه و جهت درک موقعیت نیز تمام مولفه های جامعه بر اساس نظام معیار اسالمی است، که 

 کنند. ((کسب))ای بهبود مستمر آن، باید ای گونه صفات و توانمندی هارا خود و دیگران و عمل فردی و جمعی بر



 .  هویت

برآیند مجموعه ای از بینش ها ، باورها، گرایش ها، اعمال و صفات آدمی است. از این رو، نه تنها امری ثابت و از پیش تعیین شده 

ماعی است. انسان، موجودی است که می تواند با تکیه بر نیست، بلکه حاصل تالش و توفیق شخص و تا حدودی متاثر از شرایط اجت

فطرت و استعداد های طبیعی خود و با استفاده از نیروی عقل و اختیار و اراده خویش، به معرفت دست یابد. معرفت ایجاد شده می 

ین اراده )تصمیم معطوف به عمل( را تواند زمینه میل و گرایش را در او فراهم سازد. بینش و گرایش درونی، زمینه باور )ایمان( و تکو

در وی فراهم می آورد و با عمل و تکرار آن، به تدریج هویتش شکل می گیرد. همین امور نیز، در هرگونه تحول هویت، پس از تکوین 

 اولیه آن نقش آفرین است.

 .  معلم و مربی

)مترادف هم بکار رفته است( و به فردی اطالق می شود که رسالت خطیر تربیت دانش آموزان را در نظام تعلیم  ))معلم(( و ))مربی((

 و تربیت رسمی عمومی بر عهده دارد.

 .  جامعه اسالمی

ی و یا روابط به خدا در حالت تسلیم و رضا استوار می شود نه بر روابط نژادی، خویشاوندی یا قبیله اکه بر روی نمودن اجتماعی است 

که رویکرد استخدامی داشته و متکی بر منفعت های یک طرف یا دو طرف قرارداد می  –انتفاعی و ستمکرانه یا روابط قراردادی 

باشند. در جامعه اسالمی که مظهر تحقق بعد اجتماعی حیات طیبه به شمار می آید، پیوندها خشونت آمیز )ناشی از ترس و تهدید 

ی )ناشی از سودگرایی و استسمار یا استخدام دیگران( نیست بلکه ارتباط میان اعضای جامعه به ارزشهای انسانی و ارعاب( ی انتفاع

و اخالقی، معرفت، محبت و اطاعت از خدا )پیروی آگاهانه و اختیاری از نظام معیار دینی( معطوف است. در چنین جامعه ای روابط 

 و بر توحید به عنوان اساس تکوین و گسترش روابط اجتماعی تاکید میگردد. ظالمانه و تعصبات نژاد پرستانه طرد میشود

 .  سنین الزم التعلیم

 طبق قانون مشخص می شود.سالگی است اما سن افراد الزم التعلیم ) الزم التربیه (  5سن تعلیم و تربیت رسمی 

 .  حیات طیبه

معیار اسالمی ) مبانی و ارزشهای مقبول دین الهی ( است که تحقق  وضع مطلوب زندگی بشر در همه ابعاد و مراتب، بر اساس نظام

آن باعث دستیابی به غایت زندگی یعنی قرب الی اهلل خواهد شد. این گونه زندگانی مستلزم ارتباط آگاهانه و اختیاری با حقیقت 

نتخاب و التزام آگاهانه و آزادانه نظام معیار هستی و تشدید رابطه با او در همه شئون فردی و اجتماعی زندگی است که باید بر اساس ا

و نظام معیار  -قرب الی اهلل -مناسب با دین اسالم باشد. بنابراین، یکی از مشخصات اصلی حیات طیبه، تکیه بر ارزش غایی زندگی

د متعال، به عنوان یگانه متناسب با آن یعنی مبانی و ارزش های مقبول دین اسالم است. زیرا با توجه به لزوم پذیرش ربوبیت خداون

رب حقیقی جهان و انسان، این نظام معیار، جهت اساسی نحوه تحقق حیات طیبه را در همه مراتب به ابعاد زندگی با این نظام )تقوا(، 

وجه تمایز اساسی حیات طیبه از زندگی غیر دینی ) =سکوالر( رایج محسوب می شود. که نقطه اوج و حقیقت آن در جامعه جهانی 

 .مهدوی محقق میگردد



 .  چشم انداز

معرف وضع مطلوب دست یافتنی است که با الهام از وضعیت آرمانی انعکاس یافته در رهنامه تعلیم و تربیت رسمی عمومی و تحت 

می  تاثیر چالش ها ترسیم شده است. استنادات این چشم انداز موید فرآیندی است که به این تصویر از وضع مطلوب دستیافتنی معنا

شورای تخصصی تحول و  1/4/89مورخ  64بخشد. بنابر نظام نامه تدوین سند جامع تحول و نوسازی نظام آموزشی ) مصوب جلسه 

 نوسازی نظام آموزشی کشور ( چشم انداز اینگونه تعریف می شود: 

مقاصد آینده نظام آموزشی صویری از یت و آرمان آن است که تچشم انداز نظام آموزشی اعالمیه جهت گیری نظام آموزشی و بیانگر هو

را ترسیم میکند. این جشم انداز بر اساس اسناد باال دستی: قانون اساسی، سیاست های کلی نظام، سند چشم  1404کشور در افق 

 ترسیم می شود.  1404انداز بیست ساله و فلسفه تعلیم و تربیت در جمهوری اسالمی ایران، در افق 

 . نظام دوری

 عبارت است از همراهی معلم با دانش آموزان در چند پایه تحصیلی نظام دوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل دوم

 بیانیه ارزش ها

گزاره های ارزشی مندرج در بیانیه ارزش ها، باید ها و نباید هایی اسای است که الزم است تمام اجزاء و مولفه های نظام تعلیم و 

همه ی سیاست گذاران و کارگزاران نظام ملتزم و پای بند به آنها باشند. این ارزش ها تربیت رسمی عمومی هماهنگ با آنها بوده و 

بر اساس آموزه های قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم)ص( و حضرات اهل بیت )علیهم السالم(، قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، 

عظم رهبری و سند چشم انداز بیست ساله و نقشه جامع رهنمود های رهبر کبیر انقالب اسالمی حضرت امام خمینی)ره( و مقام م

لمی کشور و سیاست های کلی تحول نظام آموزشی تهیه و تدوین شده است و با مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و 

جمهوری  پرورش ) شامل فلسفه تعلیم تربیت، فلسفه تعلیم و تربیت رسمی عمومی و رهنامه نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در

 اسالمی ایران ( سازگار و مستند به مضامین مندرج در آنها می باشد.

 نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی عبارتند از:گزاره های ارزشی 

آموزه های قرآن کریم نقش معنوی، اسوه ای، هدایتی و تربیتی پیامبر اکرم)ص( و حضرت فاطمه زهرا)سالم اهلل علیها( و  -1

معصومین)علیهم السالم( به ویژه امام زمان)عج( و والیت مداری در تمام ساحت ها برای تحقق جامعه عدل جهانی ائمه 

 )جامعه مهدوی(.

 رح در قانون اساسی بر اساس قوانین موضوعه اقدام خواهند کرد.اقلیت های مذهبی مط تبصره:

به عنوان  حیات و بقای آن در عصر غیبت است، و عامل رمز هویت اسالم نابمهدویت و انتظار که  آموزه های بنیادین -2

 مهم ترین رسالت منتظران در عصر غیبت می باشد.

 میراث نظری و عملی حضرت امام خمینی)ره(، تعمیق عالقه و پیوند با انقالب اسالمی، قانون اساسی و والیت فقیه. -3

شامل تعلیم و تربیت اعتقادی، عبادی و اخالقی، تعلیم و تربیت فرآیند تعلیم و تربیت در تمام ساحت های تعلیم و تربیت  -4

اجتماعی و سیاسی، تعلیم و تربیت زیستی و بدنی، تعلیم و تربیت زیبا شناختی و هنری، تعلیم و تربیت اقتصادی و حرفه ای، 

رآن کریم، سنت حضرات تعلیم و تربیت علمی و فناورانه منطبق بر نظام معیار اسالمی مبانی و ارزش های برگرفته از ق

 معصومین )علیهم السالم( و عقل که تعلیم و تربیت اعتقادی، عبادی و اخالقی در آن محوریت دارد.

ایرانی و انقالبی، در راستای تکوین و  –با تاکید بر خصوصیات مشترک اسالمی  –زمینه سازی کسب شایستگی های پایه  -5

 فردی، خانوادگی و اجتماعی.هویت دانش آموزان در ابعاد  تعالی پیوسته

 .نقلی و تجربی( عقالنی، هویت شناخت مدار و واقع نمایی و معنای گسترده، جامع و منسجم معرفت )وحیانی، -6

نقش معلم )مربی( به عنوان هدایت کننده و اسوه ای امین و بصیر در فرآیند تعلیم و تربیت و موثرترین عنصر در تحقق -7

 و تربیت رسمی عمومی. ماموریت های نظام تعلیم



 اخالقی، اعتقادی، سیاسی اجتماعی فرهنگی. –بصیرت و تعالی در زمینه های گوناگون عبادی  -8

کرامت ذاتی و اکتسابی انسان و کسب فضایل اخالقی از جمله: ایمان، تقوا، تولی و تبری، عمل صلح، خودباوری، روحیه  -9

 عدالت، صداقت، ایثار و فداکاری. مجاهدت، ظلم ستیزی، علم، حکمت، عفت، شجاعت،

 سالمت جسمانی، نشاط و تقویت اراده. -10

تکوین و تعالی جنبه های انسانی هویت دانش آموزان برای تقویت روابط حق محور، عدالت گستر و مهرورزانه با همه  -11

 انسان ها در سراسر جهان.

 اه عالم و معلممنزلت علم نافع، هدایت گر وتوانمند ساز و مقام و جایگ -12

 پرورش، ارتقاء و تعمیق انواع و مراتب عقالنیت در همه ساحت های تعلیم و تربیت -13

 اثربخش آن با نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومیخانواده و مشارکت ارتقای جایگاه و نقش تربیتی  -14

 نقش تربیتی اماکن مذهبی، نهاد های مردمی، اجتماعی و رسانه ها -15

تربیتی در ابعاد کمی، همگانی و الزامی و عدالت کیفی با رعایت تفاوت های فردی، جنسیتی، فرهنگی و  عدالت -16

 جغرافیایی

جایگاه و نقش تعلیم و تربیتی نهاد رسانه و فناوری های ارتباطی و بهره گیری هوشمندانه از آن و مواجهه فعال و آگاهانه  -17

 نامطلوب آنجهت پیشگیری و کنترل آثار و پیامد های 

 وجه توامان به منافع و مصالح فردی و اجتماعی در چارچوب منافع و مصالح ملی -18

 ایرانی –صیانت از وحدت ملی و انسجام اجتماعی با محوریت هویت مشترک اسالمی  -19

 یایرانی و اهتمام به برپایی جامعه مهدو –وطن دوستی و افتخار به ارزش های اصیل و ماندگار اسالمی  20

 به عنوان زبان مشترک یفارس اتیبه زبان و ادب شیگرا تیتقو -21

 میالاس معیارآن وتعامل نقادانه با سایر فرهنگها بر اساس نظام  آگاهانه یابیارز قیایرانی از طر -میالاستمرار فرهنگ اس -22

 و مهارت مورد نیاز جامعه یجمع هیروحو داشتن  یهمه جانبه، مشارکت اجتماع یریپذ تیمسئول -23

 و هنری زمینه ساز کار مولّد مهارتیهای عام حرفهای و  روحیه کارآفرینی ،کسب شایستگی -24

به  یابیدست یی و بسترسازی براالمنظام معیار اس چارچوبدر  یبشر یها ارج نهادن به دستاوردهای علمی و تجربه -25

 جهان یعلم تیمرجع

 معنویو سرمایه فرهنگی و  یانسان یرویاجتماعی و مولد ن اثرگذارو تربیت رسمی عمومی به عنوان عامل  مینظام تعل -26

 یمالاس اریبر نظام مع یمبتن عمومیی فرهنگ التعالی همه جانبه و پایدار و اعترشد و  یبرا



 های تربیتی کسب تجربه محلو تربیت رسمی عمومی و  میمدرسه به عنوان کانون تعل -27

 ابعاد سیاست گذاری، برنامه ریزی، پشتیبانی و نظارت و  در و تربیت رسمی عمومی میشأن حاکمیتی نظام تعل تیتقو -28

 در بعد اجرا با رعایت اصل عدالت یضرور ریضمن مشارکت پذیری و کاهش تصدیگری غ یابیارز

 یها چالشنقش فعال در مواجهه با  یفایبه منظور ا یعموم یرسم تیو ترب میت موثر بر تعلالتحو شیو پا یپژوه ندهیآ -29

 مختلف یها رو در عرصه شیپ

 جامعیت، یکپارچگی و توجه متوازن به ساحتهای تعلیم و تربیت. -30

 

 

 

 فصل سوم

 بیانیه ماموریت 

 

 ت،یتربو میو تربیت درهمه ساحتهای تعل میتعل ندیمتولی فرآ ،یعموم و تربیت رسمی میت آموزش و پرورش مهمترین نهاد تعلوزار

 وسازمانهای نهادهابا مشارکت خانواده،  ،یمالاس اریبر اساس نظام مع میالاسبخش فرهنگ عمومی و تعالی بخش جامعه  قوام

م الزآموزان در سنین  دانشهای پایه، زمینه دستیابی  دارد با تأکید بر شایستگی مأموریتو غیر دولتی است. این نهاد  دولتی

اجتماعی و  ،یفردی، خانوادگ ابعاداز حیات طیبه در  یتحصیلی سه ساله) تحصیلی به مراتب دورهپایه (چهار  12التعلیم طی 

 یساخت ریمهم نقش ز نیسازد. انجام ا فراهمنه و الزامی در ساختاری کارآمد و اثر بخش العاد همگانی،بصورت نظام مند،  را یجهان

 .خواهد داشت یعموم یرسم تیتربو  میتعل در نظام

 

 

 

 

 

 

 



 فصل چهارم

 چشم انداز

 

 تمدنمی، فرهنگ و المبتنی بر نظام معیار اس ،یاله زالیال قدرت، با اتکاء به  1404رسمی عمومی در افق و تربیت مینظام تعل

 طراز درای تربیتی ممتاز ه دل مهدوی و برخوردار از توانمندیع جهانیایرانی و قوام بخش آنها و زمینه ساز جامعه  -میالاس

 جهان، سطحو تربیتی در  میهای تعل دارای تعامل سازنده و مؤثر با نظام ودر سطح منطقه، الهام بخش  رانیا یمالاس یجمهور

دانش آموزان با  ایرانی -بی المی، انقالو شکل گیری هویت یکپارچه اس استعدادهاتوانمند در زمینه سازی برای شکوفایی فطرت و 

 ومدیران مومن انیمربعدالت محور و مشارکت جو، برخوردار از  رنده،یادگیبخش،  اثرآنان؛ کارآمد،  یاختصاص تیتوجه به هو

حق  ر،یبص ن،یمتعهد، ام عاقل،ی، آینده نگر، البانق ن،یجو و تحول آفر یعمل صالح، تعال بهعامل  ،یمالق اسالآراسته به فضائل اخ

 شناس.

 

 1404مدرسه در افق چشم انداز 

و  میهای تعل ای است از تحقق مراتب حیات طیبه، کانون عرضة خدمات وفرصت ر پایة این چشم انداز، مدرسه جلوهب

 درمی، الویت آنان بر اساس نظام معیار اسوتعالی پیوسته ه تکوینح موقعیت توسط دانش آموزان و الساز درک و اص زمینهتربیتی، 

 های زیر است: که دارای ویژگی رانیا یمالاس یجمهورو تربیت رسمی عمومی  میه و رهنامة نظام تعلچارچوب فلسف

 

 ،ییگرا فیتکلبه ویژه »  گرانیبا خالق، جهان خلقت، خود و د مناسباتدر روابط و  یانقالب می،اسال غنی فرهنگ بخش تجلی •

دنیا، همدلی، احترام،  بهکارآمدی، کارآفرینی، پرهیز از اسراف و وابستگی  ،یخودباور ،یکرامت نفس، امانتدار ،یریپذ تیمسئول

و مستضعفان و محرومان  ازو نوآوری، استکبارستیزی، دفاع  ینقاد ،ییقانون گرا ،یثارگریا ت،یاعتماد، وقت شناس، نظم، جد

 «میالب اسالارزشهای انق

 محله تیتربکشور و کانون  شرفتینقطة اتکای دولت و ملت در رشد، تعالی و پ •

 ای و ملی های محلی، منطقه در چارچوب سیاست عملیاتیهای  ریزی در حوزه برخوردار ازقدرت تصمیم گیری و برنامه •

 و اجتماعی دانش آموزان بر اساس  یزندگی فردی، خانوادگ ندیفرآنه و اختیاری المسئو ،ینالدر انتخاب آگاهانه، عق نینقش آفر •

 یالماس اریمع نظام

 دانشئق و رغبت البه نیازها، ع ییو پاسخگو یمتنوع فطر یاستعدادها تیهای فردی ، کشف و هدا دارای ظرفیت پذیرش تفاوت •

 یالماس اریمصالح وچارچوب نظام مع یآموزان در راستا



 خودجوش و تدارک بیننده یریادگی ت،یکننده هداتسهیل تربیتی،های  کمال جو، خواستار تعالی مستمر فرصت رنده،یادگی •

 تیهای جدید در خدمت تعلیم و ترب ظرفیت

 بیرونیخود ارزیاب، مسئول و پاسخگو نسبت به نظارت و ارزیابی  •

 امن، سالم، با نشاط، مهرورز و برخوردار از هویت جمعی علمی،قی، الازهای فردی و اجتماعی و محیط اختأمین کننده نی •

 میالبر اساس نظام معیار اس یدیبا هویت یکپارچه توح های حرف یها و شایستگی یقالاخ لفضای دارای مربیان از برخوردار •

 مبتنی بر رویکرد مدیریتی نقد پذیر، مشارکت جو •

 دانشبر مشارکت ذی نفعان با تأکید برمربیان،  یو موثر و مبتن سهیمو بهره مند از ظرفیت عوامل  تیو ترب میبر ارکان تعل یمتک •

 و خانوادهآموزان 

 (ارتباطات وعات الشبکه ملی اط)ی یادگیری ها طیف منابع و رسانه بهبرخوردار از بهره فناوری آموزشی در سطح معیار؛ با توجه  •

 عمومی رسمیو تربیت  میدارای ظرفیت تصمیم سازی برای نظام تعل •

و  عمومیهای  ای محلی نظیر فرهنگ سرا، کتابخانهه و کانون یمذهبدارای تعامل اثر بخش با مساجد و دیگر نهادها، مراکز  •

 و متخصصان نظران صاحب ،ینیبرخوردار از ارتباط مستمر و موثر با عالمان د

 .یاجتماع اتیای و ملی با حضور فعال درح منطقه محلی،دارای پیوند موثر با موضوعات و مسائل جامعه در مقیاس  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل پنجم

 هدف های کالن

 عت،یطب ودر برابر خدا، خود، دیگران  فیو وظا ها تیتربیت انسانی موحد، مؤمن و معتقد به معاد و آشنا و متعهد به مسئول -1

و جهانی اندیش،  گراو وطن دوست، مهرورز، جمع  ثارگریجهادگر، شجاع و ا ز،یستجو و عاقل، عدالت خواه وصلح جو، ظلم  قتیحق

نفس، امانتدار، دانا  عزت یخودباور و دارا دوار،یحکومت عدل جهانی، با اراده و ام تحققجهت گر در الشیت مدار و منتظر و تالو

ماهر، سالم و بانشاط، قانون  وو مقتصد  نیخالق و کارآفر یمالق اسالخلق به اخمت منش،گر و آزاد  وتوانا، پاکدامن و با حیا، انتخاب

 یمالاس معیارزندگی شایسته فردی، خانوادگی و اجتماعی بر اساس نظام  به ی ورود و آماده ریمدار و نظم پذ

 سازیی فرهنگ عمومی و زمینه الرشد وتعالی کشور، بسط و اعت درو تربیت رسمی عمومی و خانواده  میارتقای نقش نظام تعل -2

 تعمیقبر  دیی عدل مهدوی با تأکدر راستای تحقق جامعه جهان ایرانی -میالو تکوین تمدن اس یعلم تیبرای اقتدار و مرجع

به  یعمل التزاممی ایران، اعتقاد و الوفاداری به نظام جمهوری اس قی،الاخهای  معرفت و بصیرت دینی و سیاسی، التزام به ارزش

های اجتماعی،  مسئولیتوحدت ملی، تقویت روحیه علمی، رعایت حقوق و  تحکیمدینی،  ریالت مطلقه فقیه و مردم ساالیاصل و

 و زیست محیطی بهداشتیارتقای آداب و آئین زندگی متعالی، 

 گسترش و تأمین همه جانبه عدالت آموزشی و تربیتی -3

 یالماس اریبرقراری نظام اثر بخش و کارآمد مدیریت و مدیریت منابع انسانی بر اساس نظام مع -4

 و تربیت رسمی عمومی مینظام تعل یرتعالدهمگانی به ویژه خانواده  یافزایش مشارکت و اثربخش -5

 های کالبدی و زیرساخت یو ادار یمال ،یو درس یآموزش یزیر بهسازی و تحول در نظام برنامه -6

 عمومی رسمیو تربیت  میارتقای اثر بخشی و افزایش کارایی در نظام تعل -7

 و تربیتی ایران در سطح جهانی میفزاینده جایگاه تعل ارتقایم و النخست تربیتی در منطقه و جهان اسکسب موقعیت  -8

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل ششم

 راهبردهای کالن

 (نالکهای  تمام هدف)می الو تربیت اس مینظری و فلسفه تعل مبانیو تربیت رسمی عمومی بر اساس  میاستقرار نظام تعل -1

 رسمیو تربیت  میهای نظام تعل در کلیه مؤلفه یبخش یتعال رویکردو تربیت با  میتعل ندینهادینه کردن نگاه یکپارچه به فرآ -2

 (6و  5، 4، 2، 1ن الهدفهای ک)عمومی 

راهبری  انسانی،شامل برنامه درسی، تربیت معلم و تأمین منابع ) ها نظامابتناء فرایند طراحی، تدوین واجرای اسناد تحولی زیر  -3

و برنامه های کوتاه مدت و میان ( پژوهش و ارزشیابی-فضا، تجهیزات و فناوری تأمینو مدیریت، تأمین و تخصیص منابع مالی، 

 5، 4، 3، 2، 1)هدفهای کالن  ی و مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورشالمبیت اسمدت بر مبانی نظری و فلسفه تعلیم و تر

 (6و

یت آموزش و پرورش مناطق مرزی با تأکید بر توسعه ونهادینه کردن عدالت آموزشی و تربیتی درمناطق مختلف کشور و تقو -4

ن هدف کال)توانمند سازی معلمان و دانش آموزان این مناطق با تمرکز بر کیفیت فرصتهای تربیتی هماهنگ با نظام معیار اسالمی 

 (5و  4، 3

مدیریت شهری و روستایی و تقویت و نهادینه سازی مشارکت اثربخش و مسئولیت پذیری مردم، خانواده و نهادهای اقتصادی،  -5

 ( 7و  3، 2، 5عمومی ) هدف های کالن  بنیادهای عام المنفعه در نظام تعلیم و تربیت رسمی

تربیتی بومی  -گسترش و تعمیق فرهنگ پژوهش و ارزشیابی، خالقیت و نوآوری، نظریه پردازی و مستند سازی تجربیات علمی  -6

 (8و1،2، 4های کالن در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی )هدف 

های نوین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی مبتنی بر نظام معیار اسالمی)هدف های  بهره مندی هوشمندانه از فناوری -7

 (7و1،2،3کالن 

انه با های مرتبط به ویژه نهاد خانواده و رس تعامل اثر بخش و فعال نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی با سایر نهادها و دستگاه -8

 (2و  7، 4، 1تأکید بر کاهش مرزهای تعلیم و تربیت رسمی و غیر رسمی )هدف های کالن 

استقرار نظام مدیریت اثربخش، کارآمد، مسئولیت پذیر و پاسخگو و بستر سازی برای استقرار نظام کارآمد منابع و مصارف در  -9

 (7و2، 4،6نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی)هدف های کالن 

ترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی و اعمال  ارتقای جایگاه نظام تعلیم و تربیت کشور به عنوان مهم -10

های مصوب و هدایت و نظارت بر آن، از پیش دبستانی تا دانشگاه به عنوان امر حاکمیتی با توسعه مشارکت همگانی )هدف  سیاست

 (5و  2، 4کالن 

 قی معلمان و دانش آموزان و مشارکت الو اخ و بصیرت دینی ، انقالبی و سیاسی برای رشد و تعالی معنویارتقاء معرفت  -11

 (5، 1،2،4برای ارتقای معنوی خانواده )هدفهای کالن 



 (7و  1، 2، 3، 5، 6رسمی عمومی )هدف های کالن  ها درنظام تعلیم و تربیت بازنگری و بازسازی ساختارها و رویه -12

 (4و  7، 6، 5کالن  های هدف) های فرهنگیان های اعتقادی، تربیتی، علمی و حرف ها و توانمندی توسعه مستمر شایستگی -13

ها و توانمندهای آموزشی و پرورشی برای حضور فعال و سازنده در صحنه های بین المللی و منطقه ای در  توسعه ظرفیت -14

های کلی مقام معظم رهبری و برنامه  قانون اساسی و سند چشم انداز و سیاستراستای تحقق اهداف و مأموریت های مندرج در 

 (2و  7، 8های پنج ساله )هدف های 

 آموزی به عنوان عاملی مؤثر در دستیابی به حیات طیبه با تأکید بر حیثیت کاشفیت و مطلوبیت  ارتقای جایگاه علم و علم -15

 (8و  1،2،7علم )هدف های کالن 

 

 فصل هفتم

 هدف های عملیاتی و راهکارها

ن برخوردار نیستند. از این رو، برخی الی کها به یک با هدف های ذیل آنها، لزوما از تناظر یکهای عملیاتی و راهکار  هدف

توجه به این دیگری نیز مرتبط باشند. با  النهای ک ممکن است با هدفن، الف کهدفهای عملیاتی و نیز راهکارهای ذیل یک هد

 های دیگر جنبه مکمل دارند. به ها، هر راهکار، برای هدفی که ذیل آن آمده است، جنبه اصلی و برای برخی هدف رتباطا گونه

ا مورد توجه ه پیوستگیهای میان مدت و کوتاه مدت این گونه  م است در تدوین برنامهالزعملیاتی کردن احکام این سند،  هنگام

 .قرار گیرد

 

 پرورش و تربیت یافتگانی که: _1

داکارانه برای شجاعانه و ف م را حق دانسته و آن را به عنوان نظام معیار می شناسند و به آن باور دارند و آگاهانه، آزادانه،ال* دین اس

عیت می ای از حیات طیبه و استقرار حکومت عدل جهانی مهدوی از آن تب قی خود و دست یابی به مرتبهالتکوین و تعالی اخ

 قی مقید هستند. الموازین اخنمایند و به رعایت احکام و مناسک دین و 

ها و رویدادها به عنوان  می، هم چنین از توان تفکر، درک و کشف پدیدهالهای پایه و عمومی سازگار با نظام معیار اس * از دانش

و روحیة مواجهة علمی و خالق با مسائل فردی و ها  آیات الهی و تجلی فاعلیت خداوند در خلقت و نیز دانش، بینش و مهارت

 خانوادگی و اجتماعی برخوردارند.

نه و خردمندانه با سئوالورزی در آنها، شایستگی رویارویی م و اندیشه« احترام به قانون»* با درک مفاهیم اجتماعی و سیاسی و 

کوشند و با روحیه  در دفاع از عزت و اقتدار ملی می کنند و با رعایت وحدت و تفاهم ملی، ت اجتماعی و سیاسی را کسب میالتحو

با ( در سطوح محلی تا جهانی) اجتماعیو  یهای ارتباطی، در حیات خانوادگ مسئولیت پذیری و تعالی خواهی و برخوردار از مهارت

 می، مشارکت مؤثر دارند.الاز نظام معیار اس گرفتهرعایت اصول بر 



قناعت و  ی و جهادی، کارآفرینی،البش و روحیة انقالطریق کار و ت ازمی الدرچارچوب نظام معیار اس* با درک مفاهیم اقتصادی 

های  انضباط مالی، مصرف بهینه و دوری از اسراف و تبذیر و با رعایت وجدان، عدالت و انصاف در روابط با دیگران در فعالیت

 ند.اقتصادی در مقیاس خانوادگی، ملی و جهانی مشارکت می نمای

یک مهارت مفید برای تأمین معاش حالل باشند به گونهای که در صورت جدایی از نظام تعلیم و تربیت رسمی در * دارای حداقل 

 هر مرحله، توانایی تأمین زندگی خود و ادارة خانواده را داشته باشند.

 لة امانات الهی، شایستگی حفظ و ارتقای* با درک مفاهیم بهداشت فردی و اجتماعی و مسائل زیست بوم طبیعی و شهری به منز

مت فردی و بهداشت محیطی را کسب میکنند و با ورزش و تفریحات سالم فردی و گروهی، به نیازهای جسمی و روانی خود و الس

 جامعه بر اساس اصول برگرفته از نظام معیار اسالمی، پاسخ میدهند.

مصنوعات هنرمندانه بشری، درک مفاهیم فرهنگی و میان فرهنگی و بهره * با قدرشناسی و درک زیبا شناسانه آفرینش الهی و 

آورند و برای حفظ و تعالی میراث فرهنگی،  گیری از قدرت تخیل، توانمندی های الزم در خلق آثار فرهنگی و هنری را به دست می

 (8و 2، 5، 4، 1ن تمدنی و هنری در سطح ملی و جهانی براساس نظام معیار اسالمی می کوشند )هدف های کال

 

طراحی، تدوین و اجرای برنامه درسی ملی براساس اسناد تحول راهبردی و باز تولید برنامه های درسی موجود با  -1-1راهکار 

 تأکید بر: 

 ها و ویژگیهای دانش آموزان متناسب سازی حجم و محتوی کتب درسی و ساعات و روزهای آموزشی با توانمندیالف( 

 های پایه دانش آموزان تربیتی در تولید محتوا و تقویت شایستگی -د فرهنگیحاکمیت رویکر (ب

 ق و تعالی بخشالفعال، خ تر از روشهای بهره مندی فزون (ج

 بهره گیری از تجهیزات و فناوریهای نوین آموزشی و تربیتی در راستای اهداف (د

 زان و تفاوتهای شهری و روستاییتوجه بیشتر به تفاوتهای فردی به ویژه هویت جنسیتی دانش آمو (هـ

زم در راستای ترویج، تقویت مستمر و تحکیم فضایل اخالقی در محیط های تربیتی با ال تدوین برنامه های عملیاتی -1-2راهکار 

 های آموزشی و تربیتی با تأکید بر اولویت کرامت و عزت نفس، حیاء و عفت، صداقت، مسئولیت پذیری و استفاده از تمام ظرفیت

 های تحصیلی نظم در تمام دوره

توسعه فرهنگ اقامه نماز و اهتمام به برپایی نماز جماعت در مدرسه و تقویت انس با قرآن در دانش آموزان و  -1-3راهکار 

 ها و توانمند سازی معلمان در راستای تقویت مهارت روخوانی و روان خوانی در دوره ح برنامهتوسعه فرهنگ و سواد قرآنی با اصال

بر اساس منشور توسعه ابتدایی، آشنایی با مفاهیم کلیدی قرآن در دوره متوسطه اول و آموزش معارف قرآنی در متوسطه دوم 

  فرهنگ قرآنی



ایجاد سازو کارهای ترویج و نهادینه سازی فرهنگ والیت مداری تولی و تبری، امر به معروف و نهی از منکر، روحیه  -1-4راهکار 

با تاکید بر بهره گیری از ظرفیت حوزه های علمیه و نقش  « زمینه سازی برای استقرار دولت عدل مهدوی)عج(»جهادی و انتظار  

 الگویی معلمان و اصالح روش ها

ارائه آموزش زبان خارجی در چارچوب بخش انتخابی )نیمه تجویزی( برنامه ی درسی، با رعایت اصل تثبیت و  -1-5راهکار 

 رانیای –تقویت هویت اسالمی 

و مهارت های مورد نیاز جامعه و تعلیم متناسب و برنامه ریزی شده آن در همه  ه هافربه حگسترش و تنوع دادن  -1-6راهکار 

 دوره های تحصیلی و برای همه دانش آموزان

ایرانی در دانش  –ایجاد سازوکار برای تقویت انسجام اجتماعی و وحدت ملی و احیای هویت افتخار آمیز اسالمی  -1-7راهکار 

 آموزان و معلمان با تاکید بر آموزش و اجرای سرود ملی و به اهتزاز در آوردن پرچم جمهوری اسالمی ایران در تمام مدارس

 

 

 پایان قسمت اول سند تحول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نگارش: محمد حسین محمدی


