
تعلیموتربیت«غایتنظامسیاسیجمهوریاسالمیایراناست.»تعلیموتربیترسمیوعمومی«ازکلیدیترین
مؤلفههابرای»بقا«و»تقویت«جمهوریاسالمیایرانوفرصتیبرایتمرینجمهوریتمحسوبمیشودوبهعنوان
»مهمتریننهادتربیتنیرویانسانیومولدسرمایهیاجتماعی«و»مهمتریننهادبرایتحولفرهنگیواجتماعی
جامعه«درنظرگرفتهشدهاستکهگسترهی»مهدکودکوپیشدبستانیتادانشگاه«رابهعنوانامرحاکمیتیدر
برمیگیرد.وزارتآموزشوپرورشودیگرنهادهایذیربطوذینفعباهماینامرمّلیواجتماعیرامحققمینمایند
براساسقانوناساسی،دولتبایدوسایلخدماتآموزشوپرورشرایگانرابرایهمهآحادجامعهفراهمنماید.این
امراجتماعیدرچارچوباسنادتحولبنیادینآموزشوپرورشبایدبانظامیعادالنهوکارآمدواثربخشدرذیل
بهعنوان ایدهی»مدرسهصالح«،انسانهاییصالحباویژگیهایترازدرشئونوساحتهایمختلف»حیاتطیبه«ـ
غایتتعلیموتربیتاسالمیـتربیتنمایدتاباکسبشایستگیهایالزم،آمادهورودبهزندگیفردی،خانوادگیو
اجتماعیبراساسنظاممعیاراسالمیباشندونهایتاً»خانوادهصالح«و»جامعهصالح«راشکلدهند)تکوینتمدن

ایرانی(؛بهنحویکهرهآوردهایآنبرایجامعهوخانوادهملموسوقابلسنجشوپایشباشد اسالمیـ
بااینحالپسازانقالباسالمی،نظامآموزشوپرورشایرانگرچهدرگسترشکّمیخدماتآموزشیوچرخش
بهدغدغههایتربیتاسالمیموفقیتهایچشمگیریرادرکارنامهدارد،اماوضعکنونیآنبادومینگامازانقالب

اسالمیمتناسبودرحدانتظارنیست

به نام او

 برنامه آقای دکرت حسین باغگلی
(وزیر پیشنهادی برای وزارت آموزش و پرورش)

1400-1404
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مشخصات فردی
حسینباغگلی

ـمشهدمقدس متولد1۳۵۷ه.ش
عضوهیئتعلمیدانشگاهفردوسیمشهد

)پژوهشکدهمطالعاتاسالمیدرعلومانسانی(

سوابق تحصیلی 
ـدانشگاهفردوسیمشهد دکتریعلومتربیتی)فلسفهتعلیموتربیت(

ـدانشگاهتهران کارشناسیارشدعلومتربیتی)تاریخوفلسفهآموزشوپرورش(
ـدانشگاهفردوسيمشهد کارشناسيعلومتربیتي)مدیریتوبرنامهریزيآموزشي(

ـرشتهالکتروتکنیک دیپلمفنیوحرفهای

سوابق اجرایی و علمی در حوزه تعلیم و تربیت 
بهدلیلعالقهمندیبهنزدیککردننظروعملتعلیموتربیت،تحصیالتخودرابه

طوررسمیدرعلومتربیتیتاباالترینسطحادامهدادهوهمزمانواردمیدانهایعملیتعلیموتربیتنیز
شدوتاکنوننیزبهدستاوردهاییرسیدهاست.اهماینسوابقعبارتنداز

مدیرعاملبنیادفرهنگیرضوی)1۳۹۷تاکنون
درسال1۳۹۷توسطآیتاهللسیدابراهیمرئیسیبهعنوانمدیرعاملبنیادفرهنگیرضویمنصوب
گردیدهاست.اینبنیادمدیریتمجموعهمدارسآستانقدسرضوی)مدارسامامرضا)ع((وپردیس
تربیتیتوانابارویکردعامالمنفعهرابرعهدهداردکهشامل1۹مدرسهوبیشاز۷هزاردانشآموزدرمناطق
مختلفشهرمشهدوبرخیدیگرازشهرهایخراسانرضویبهویژهدرمناطقمحروموکمبضاعتاست.
۶0درصدازکادراینمدارسکارمندانرسمیآموزشوپرورشهستندوبخشیرانیزخادمانتربیتی

داوطلبتشکیلمیدهند
عضومتخصصکارگروهپرورشیادارهکلآموزشوپرورشخراسانرضوی

ـدانشگاهفرهنگیان دبیرشورایعلمیجشنوارهملیفعالیتهایدینیوقرآنمعلمانابتدایی

سوابق علمی در حوزه تعلیم و تربیت
تدریسدردانشگاهفرهنگیان)بیشاز۵سال
همکاریدرانجاممطالعاتپشتیبانسندتحولبنیادینآموزشوپرورش
عضویتدرانجمنفلسفهتعلیموتربیتایران
مشاورتخصصیدرطراحیبرنامههایآموزشیتربیتیدرمدارسشهرمشهد
طراحیمدلدبستانابتداییرشادوراهبریمدیریتیآن)بهمدتسهسال
عضوکارگروهمدارستحولخواهمشهدمقدس
انجامپژوهشهایمتعددعلمیدرحوزهتعلیموتربیتاسالمی
انتشارمقاالتمتعددعلمیوپژوهشیدرحوزهتعلیموتربیتاسالمی

سوابق اجرایی در حوزه فرهنگی
ایشانگسترهیوسیعیازفعالیتهاومدیریتفرهنگیواجتماعیرادرنهادهایمختلفمنطقهای

وملیتجربهنمودهاست،ازجمله
ـآستانقدسرضوی عضوهیاتمؤسسشرکتصنایعخالق

عضوهیئتمدیرهموسسهجوانانآستانقدسرضوی)1۳۹۷الی1۳۹۹
عضوهیئتاندیشهورزکودکونوجوانحرممطهر)1۳۹۷تاکنون

عضوهیئتامنايفرهنگسرايکودکوایمنیشهرداریمشهد
عضوهیئتامنايفرهنگسرايکودکوآیندهشهرداریمشهد

عضوهیئتاندیشهورزادارهکلاموراجتماعیاستانداریخراسانرضوی
عضووفعالیتبسیجاساتیددانشگاه

طراحیواجرایطرح»باهم«)باشگاههمسرانمشهدی(ویژهزوجینجوان-دوسال

دستاوردهای شاخص دوره مدیرعاملی بنیاد فرهنگی رضوی
دورهمدیرعاملیدربنیادفرهنگیرضویومدارسامامرضا)ع(فرصتیبرایاقداماتتحولیواساسیدرراستای
پیادهسازیسندتحولبنیادینآموزشوپرورشبودهاستکهعمدهآنهابااقتضائاتی،میتوانددرسطحملینیز

موردتوجهقرارگیرد؛ازجمله
طراحیواجرایسامانهآموزشمجازی»سیبرضوی

راهاندازیمرکزنوآوریهایتربیتی
راهاندازیپردیستربیتیتوانادرتهران

مدلسازیتربیتیازجملهطراحیواجرایمدلاختصاصیپیشدبستانیاسالمیورضویبارویکردتجربهی
زیستاجتماعی

پیادهسازیرویکردمدرسهمحوریدربرنامهریزیوبودجهریزیمدارسامامرضا)ع
فعالیتهایبینالمللیبارویکردشبکهسازیفعاالنومدارساسالمیکشورهایمختلفوهمکاریدرطراحیو

برگزاریاولینکنفرانسبینالمللیتربیتدرادیانتوحیدی
تولیدبستههاییادگیریالکترونیکدرحوزههایمختلف)۲0هزاردقیقه(کهمورداستقبالوزارتآموزشو

پرورشنیزقرارگرفتهاست
راهبریشبکهملیخادمیاریتربیتینوجوانان

راهاندازیوتجهیزدوبابمدرسهدرشهرستانمحرومسرخس)ابتداییاولودوم

)

)

)

)

)

)

)

»



اهم چالش های ناظر به کیفیت و عدالت آموزشی و پرورشی نیز می توان به موارد ذیل اشاره نمود
1.پایینبودنمیانگینمعدلآزمونهاینهاییدورهمتوسطهدوموفاصلهقابلتوجهآنمیاناستانهایبرخوردارومحروم

۲.ضعفتوجهمطلوبومنطقیبههمهساحتهایتربیت
۳.نیازشدیدقریببهیکسومازدانشآموزانبهتوانمندسازیمرتبطباآسیبهایاجتماعی

4.بازماندگیازتحصیلقریببه۲0درصدازافرادمشمولدورهمتوسطهدوم
۵.عدمدسترسیحداقل۲میلیوندانشآموزبهخدماتآموزشوپرورشمجازیدردورهکرونا

۶.تحصیلبیشاز14درصدازدانشآموزانکشوردرمدارسپولی
۷.رتبهپایینایراندرآزمونهایبینالمللیدانشآموزیدرسطحمنطقهوجهان)ازجملهرتبه4۸از۵۸کشورشرکتکنندهدرآزمون

ـ۲01۹ علومپایهچهارمورتبه۵0از۵۹کشورشرکتکنندهدرآزمونریاضیهشتمدرتیمز
۸.کمبودفضاهایآموزشیوپرورشیمناسبوتوزیعنامتوازنآندرمناطقمختلف

۹.اثرمنفیکنکوروبازارآنبرکیفیتعناصریاددهیویادگیری
10.گسترشورونقتحصیلمجازیدرمدارسومراکزآموزشیبینالمللی

11.کاستیهاینظامارزشیابیوتضمینکیفیتخدماتآموزشیوپرورشیوفقداننظامسنجشآموزشوپرورشرسمیوعمومیدر
سطحملی

اهم رویکردها و راهبردها
1.پایبندیبهاسنادتحولیکشوربهویژهسیاستهایکلیتحولنظامآموزشوپرورش)ابالغیمقاممعظمرهبری(وسندتحولبنیادین

ـایرانی)همچونسند۲0۳0 آموزشوپرورشواسنادتابعهآنوجلوگیریازاجرایاسنادیمغایرباهویتوارزشهایاسالمی
۲.پیگیریبرایاجراییسازیاسنادتحولبنیادینآموزشوپرورشبارویکرد»تحولگراییتمهیدی

۳.توسعهونهادینهسازیعدالتآموزشیوتربیتیوایجاددسترسیهمگانیوباکیفیتدرراستایتحققاصول۳و۳0قانوناساسی
جمهوریاسالمیایران

ـتربیتیاولیا،معلمان،نهادهایدولتیوعمومی،مردمیوغیردولتیبرایبهسازیوتحول 4.زمینهسازیبرایافزایشمشارکتاجتماعی
نظامآموزشیوپرورشی

۵.فراهمکردنفرصتخالقیتونوآوریمدیران،معلمانودانشآموزان
۶.ایجادتعاملوهمکاریفعالودوسویهبینوزارتآموزشوپرورشومدارسوسایروزارتخانههاوسازمانهایدولتیوعمومیدرکمک

مسئوالنهبهحلمسائلاجتماعیملیومحلی
۷.پیادهسازیرویکرد»مدرسهمحوری

۸.تقویتشأنوکرامتوجایگاهاجتماعیمعلماندرعینارتقایسطحمعیشتورفاهایشان
۹.استمرار،تقویتوارتقایبرنامههایجاریوتحولیهمخوانباسندتحولبنیادینآموزشوپرورشنظیرطرح»بوم)برنامهدرسیویژه

مدرسه
10.ارتقایشفافیتورفعتعارضمنافعدروزارتآموزشوپرورش

11.اصالحنظامانتصاباتوزارتآموزشوپرورشباضابطهمندسازیوجوانگراییومقابلهباسیاسیبازی
1۲.تالشبرایافزایشسهمبودجهآموزشوپرورشازبودجهکشوردرعینافزایشبهرهوریاعتباراتموجود

1۳.متناسبسازیتماماقداماتوزارتیبانیازهایملیومنطقهایوباتکیهبرقابلیتهاواستعدادهایبومی)آمایشسرزمینی(درراستای
اجرایسندتحولبنیادینآموزشوپرورش

14.تقویتهویتیدانشآموزانوآمادهسازیهمهجانبهبرایحیاتطیبه
1۵.تمرکزواولویتبخشیبهدورههایپیشازدبستانوابتدایی

1۶.اتکابهیافتههایپژوهشیمعتبروبهرهگیریحداکثریازتوانکارشناسیوخبرگیمجربانوصاحبنظراندغدغهمندواندیشکدهها
ومراکزپژوهشیفعالمرتبطباتعلیموتربیت

اهم چالش های نظام آموزش و پرورش ایران در بخش نیروی انسانی عبارتند از
1.نسبتغیرمتناسب10به1۷نیروهایغیرآموزشی)اداریوخدماتی(بهنیروهایآموزشی

۲.توزیعنامتوازننیرویانسانیآموزشوپرورشبهلحاظکمی،کیفیوجنسیتی
۳.کمبودقابلتوجهنیرویانسانیموردنیازدرسالهایآینده

4.جذبنیرویانسانیموردنیازوزارتآموزشوپرورشازمسیرهاییغیرازدانشگاهفرهنگیان
۵.تقلیلدانشگاهفرهنگیانبهصرفتربیتمعلموغفلتازتربیتمدیروکارشناس

۶.فقداننظامارزیابیدورهایصالحیتهایتخصصیوحرفهایواخالقیوعلمیمعلمانمتناسببانیازهاواقتضائات
۷.کمتوجهیبهمنزلتمعلمانبهعنواننیروهایفکریوفرهنگیجامعهومتخصصانامرتربیت

۸.نابسامانیمعیشتیورفاهیفرهنگیان
۹.ناکارآمدینسبیصندوقذخیرهفرهنگیاندربهبودمعیشتفرهنگیانوابهامدرهویتحقوقیآن

10.بینظمیدرپرداختاضافهکاروحقالتدریسودیگرپرداختیهایفرهنگیان
11.تقلیلنقشمعلماز»مربیگری«به»آموزشگری

تحلیل اجمالی چالش های موجود
بهرغمتالشهایمسئوالنامرووزرایمحترمآموزشوپرورشدردههاخیر،»سرعت«و»جهت«اجراییسازیتحول
بنیادیننتوانستهاستانتظاراتمقاممعظمرهبریومردمرابهدرستیبرآوردهکند.عدمتغییرمحسوسبروندادهاوحتی
افتبرخیازآنهاشاهدیبراینمدعاست.شرایطکرونایینیززمینهایشدهتابرخیازاینچالشهابرجستهترگرددوحتی
چالشهایجدیدیبهوجودآید.میتوانچالشهایاصلینظامآموزشوپرورشرادرسهدستهکلی»حکمرانیتربیتی،

نیرویانسانی،کیفیتوعدالتدرآموزشوپرورش«جایداد

اهم چالش های حکمرانی نظام آموزش و پرورش ایران عبارتند از
1.ساختارمتمرکز،بروکراتیکوکمبهرهوروزارتآموزشوپرورش

۲.تصدیگرینابجایوزارتآموزشوپرورشدربرخیازامورغیرضروریازجملهمدرسهسازی،تألیفوچاپوتوزیع
کتابهایدرسیو

ـتربیتیبرایهمهمناطقودانشآموزان ۳.اعمالاستانداردهاوالگوییکسانویکنواختمدیریتی
4.شفافیتپایینوزارتآموزشوپرورشدرامورینظیرفرآیندها،سازوکارها،مجوزهایصادرهوآمارها

۵.بهرهوریپایینمنابعدراختیارارتقایکیفیآموزشوپرورش
۶.تقلیلمشارکتوالدینبهبعداقتصادیآن

۷.کوتاهیدربهروزرسانیوترمیمسندتحولمتناسبباشرایطجدیدنظامتربیتیواجتماعیوکاستیهایدرونیآندر
مواعدتعیینشده

۸.وادادگیدرمقابلاسنادوسیاستهاونهادهایبینالمللیبهویژهاسنادتوسعهپایدار)سند۲0۳0

...

)
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بسته اقدامات ارتقای کیفیت و عدالت آموزشی 
1.توزیعهدفمندوعادالنهبودجهوزارتآموزشوپرورشبارویکردتقویتصفومناطقمحروم

۲.تقویتمدارسدولتیویژه)نظیرسمپاد،نمونهدولتیوهیئتامنایی(باتخصیصسرانهحمایتیدرعینتوجهجامعبه
استعدادهایکشوردرقالبطرح»شهاب

۳.تقویتمدارسدولتیبهویژهدربخشکیفیتخدماتآموزشیوپرورشیبااتخاذسیاست»مدرسهمحوری«وافزایش
اختیاراتمدیریتمدرسهوبرخورداریازسرانهیحمایتیناظربهعملکردمثبتآن

ـتربیتی)تبعیضمثبت(برایجامعههدفمناطقروستایی،محرومومرزیو 4.طراحیواجرایبستههایعدالتآموزشی
حاشیهشهرهابابهرهگیریازالگویلکهگذاریشکافآموزشی

۵.تدوینواعمالپیوستهایعدالتتربیتیونصیبآموزشیدرهمهیاقداماتوبرنامههایوزارتآموزشوپرورشبه
منظوررعایتمالحظاتتضمینکنندهیدسترسیبرابرهمهبهفرصتهاوتوجهبهتفاوتهایمحلیوجنسیتیوفردی

آموزشی-تربیتی
۶.استفادهازبسترمجازیبهعنوانجبرانومکملآموزشوپرورشحضوریبهمنظورتوسعهیفرصتهایآموزشیو
پرورشیملیوبینالمللیبرایکودکانونوجوانانواولیابادرنظرگرفتنپیوستتربیتیوفرهنگیالزمبرایرفعتهدیدات

فضایمجازیوباتوجهبهاقتضائاتدورهیکروناییوپساکرونا
۷.طراحیواجرایسامانهتسهیلخدمتتربیتیداوطلبانهوجهادیفردیوگروهی

۸.تقویتوفراگیرسازیاجرایطرح»شهاب«درهمهمدارسباتجمیعوبهکارگیریهمهامکاناتوشرایطالزمبرای
شناساییوهدایتاستعدادهایبرتر

۹.پیادهسازینظامملیسنجشوارزشیابیوپایشهمهجانبهخدماتتربیتیوآموزشیدانشآموزان،معلمانودانشجومعلمان
ومدارسودیگرنهادهایآموزشیوپرورشیبراساساستانداردهاوشاخصهایبومی

10.طراحیوپیادهسازینظامجامعمشاورهوشناساییوهدایتاستعدادهایتحصیلیوشغلیوبازطراحیشاخههاو
رشتههایتحصیلیبراساسآنوآمایشسرزمینی

11.تحققتربیتهمهساحتیباتأکیدبرمتناسبسازیحجمومحتوایکتبدرسیوساعاتوروزهایآموزشیباتوانمندیها
وویژگیهایدانشآموزان،بهرهگیریازروشهایروزآمدوفعالوخالقوبهرهگیریازتجهیزاتوفناوریهاینوینآموزشی

وتربیتیدرراستایاهداف
ـاجتماعیبهصورتمدارسچندمنظورهباکاربریهایآموزشی 1۲.طراحیوساختمدارسجدیدبهعنوانمحیطتربیتی

وفرهنگیوورزشیباهمکارینهادهایمتولی
1۳.اجراینظامدوریدردورهابتداییبهصورتداوطلبانهوبااختیارسپاریبهمدرسهوبادرنظرگرفتنمالحظاتمربوطبه

حفظکیفیتخدماتآموزشیوپرورش
14.بهرهگیریازظرفیتنهادهایذیربطحاکمیتیووقف،هبهونذربرایایجادفرصتدسترسیبرابربهخدماتباکیفیت

آموزشیوپرورشیدانشآموزانمشمولدرعینحفظکرامتواقتضائاتبومیوتربیتی
1۵.توانمندسازیومشاورهتربیتیویژهوالدینبهویژهبابهرهگیریازظرفیتهاییادگیریمیکرووفضایمجازی

1۶.ایجادفرصتبهرهمندیوتقویتفعالیتهایمتنوعفردیوگروهیتربیتیباتأکیدبرورزشوتربیتبدنی،مهارتآموزی،
ـفرهنگیوجهادیدربسترمدارسدرراستایتحققساحتهایششگانهتعلیموتربیتباتمرکزبرفعالیتهای هنری
مرتبطباکتابواردوبابهرهگیریازظرفیتهایدرونوزارتخانهایوفراوزارتخانهایازجملهکانونپرورشفکریکودکانو

نوجوانبهمنظورتوسعهتجربیاتوموقعیتهای
1۷.حمایتازنهادهایمردمیوخودجوشومؤسساتنوآوریوالگوسازیتربیتیبهمنظورغنیسازیموقعیتهایتربیتی

معلمان،دانشآموزانووالدین

اهم برنامه ها و اقدامات اولویت دار
محورتمامتصمیمگیریها،برنامههاواقداماتوزارتآموزشوپرورشبایددرچارچوبسندتحولبنیادینآموزشو
پرورشوبرایاجراییسازیراهکارهایآنوتحققاهدافکالنوعلمیاتیمربوطهباشد.بااینحالبهدلیلگستردگی
ابعادسندتحول،فراگیرنشدنگفتمانتحولتربیتیوفراهمنبودنزیرساختهاواستلزاماتوپیشنیازها،امکان

تحققهمهایناهدافوپیادهسازیتمامراهکارهادریکدورهچهارسالهممکننیست
ازاینروالزماستدرفرصتبینظیروتکرارنشدنیپیِشرویدولتسیزدهم،اقداماتکارشناسیوحسابشدهای
واولویتداریبهاجرادرآیدکهدرعینحلمسائلوبحرانهایجاریوروزمره،زمینهوپیشنیازهایتحولآفرینیدر

نظامآموزشوپرورشفراهمگردد)تحولگراییتمهیدی
ازاینروبرایدورهچهارساله1400-1404،بستههاییازاهمبرنامههاواقداماتاولویتدارمبتنیبراسنادوسیاستهای
تحولیبهویژهسندتحولبنیادینآموزشوپرورشوزیرنظامهایمصوبآنتنظیمگردیدهاست.البتهاینبرنامهبه
نحویتنظیمشدهکهبرنامههاواقداماتپیشرانواصلیناظربهشرایطکنونیوزارتآموزشوپرورشرادربرگیردو

درراستایآنهافعالیتهایواحدهایتابعهوزارتخانهبایددرچارچوبزیرنظامهاوقوانینمصوبتدوینگردد

تمهیدآغازسالتحصیلیجدیدوبازگشاییمدارسبهنحومناسببارویکردبرنامهریزیغیرمتمرکز

تسریعواکسیناسیونفرهنگیانودانشآموزان

ارتقایکیفیخدماتوپوششدسترسیسامانه»شاد«درجهتارتقایکیفیتوایجادعدالتآموزشی

کوتاهمدتیکماه

کوتاهمدتسهماه

کوتاهمدت۶ماه

       اقدامات فوری و اولویت دار 

)

»



بسته اقدامات انگیزه بخشی و توانمندسازی نیروی انسانی به ویژه معلمان
1.جبرانکمبودهایفورینیرویانسانیموردنیازازروشهایتأمینزودبازدهوکمآسیِبکوتاهمدتباانگیزهبخشیازطریق

پرداختمنظموبهموقعحقالزحمههایمربوطه
۲.ساماندهینیرویانسانیموجودوزارتآموزشوپرورشبهلحاظتوزیعکمیوکیفیجغرافیاییوجنسیتی

۳.پیشبینیوبرنامهریزیبرایتربیت،توانمندسازیوتأمیننیرویانسانیموردنیازوزارتآموزشوپرورشازمسیرهایقانونی
تربیتمعلم)دانشگاهفرهنگیانودانشگاهشهیدرجایی(باتمهیداستلزاماتالزمبرایارتقایکمیوکیفیایندانشگاههاازطریق
کیفیتبخشیبهآموزشهایبدوخدمتبهویژهآموزشهایمجازی،تسریعدرفراخوانوجذباعضایهیئتعلمیباصالحیت
موردنیاز،ساماندهیفیزیکیوجغرافیاییپردیسها،بازطراحیبرنامههایدرسیمتناسببااسنادتحولیوزارتآموزشوپرورش
وآخرینتغییراتبرنامهدرسیمدارسوکتابهایدرسیوتربیتمعلمانچندساحتیوچندمهارتیوفراهمکردنفرصتغنی

کارورزیمیدانیبرایدانشجومعلمانبهنحویکهدرطولتحصیلامکانکسبتجربهومهارتالزمرابیابند
4.توانمندسازیمعلمانومدیرانمدارسموجودبارویکردکسبصالحیتهایمهارتی،اخالقیوتربیتیوفعالشدندرتولیدات

نوآورانهآموزشیوپرورشی
۵.بازطراحیصندوقذخیرهفرهنگیانواساسنامهآنبارویکردتعیینوضعیتحقوقیوارتقایشفافیتورفعتعارضمنافعبرای
تقویتبنیهمالیفرهنگیانشاغلوبازنشستهورفعمشکالتمعیشتیآنهاوبااجرایبندکماده1۲قانونبودجهسال1400

۶.پیگیریتصویبواجرایطرحرتبهبندیعلمیوتربیتیمعلمانمتناسببهصورتگامبهگامدرچارچوباسنادتحولیو
اعتباراتتخصیصیافتهساالنهباتأکیدبرمقطعابتداییبهمنظورتکریممعلمانشایستهودارایصالحیتوارائهامتیازاتغیرمادی

بهایشان
۷.پیگیریهمسانسازیحقوقاعضایهیئتعلمیدانشگاهفرهنگیان

۸.تسهیلراهاندازیوفعالیتقانونینهادهایصنفیوعلمیمعلمانبابهرسمیتشناختنشأنوحقکنشگریواظهارنظر
تخصصیآنهادرساختارهایسیاستگذاریوتصمیمسازیحوزهآموزشوپرورشرسمیوعمومیبرایدفاعقانونمندازحقوق

فرهنگیانوکمکبهبهبودکیفیتوعدالتآموزشیوپرورشی
۹.پیگیریاختصاصمسکنباکیفیتوارزانقیمتبرایفرهنگیانفاقدمسکنبهویژهزوجهایفرهنگیجوان

10.طراحیواعمالشیوههایارزیابیکیفیدانشجومعلمانومهارتآموزانماده۲۸قبلازورودبهخدمتبهمنظورارتقایکیفیت
وتوانمندیهاینیرویانسانیورودیآموزشوپرورش

بسته اقدامات حکمرانی تربیتی
1.الکترونیکسازیوهوشمندسازیخدماتوفرآیندهاوحذفواحدهایزائدواسطمیانستادوزارتخانهومدرسهدرراستای

تقویتزیرساختهایتنظیمگریونظارتوکوچکوچابکنمودنوزارتخانهودستگاههایتابعه
۲.راهاندازیسامانهشناساییوارزیابیافرادشایستهجهتتصدیمدیریتهایآموزشیوپرورشیازطریقکانونهایارزیابی

وتهیهبانکاطالعاتجهتانتصابدرالیهیمعاونینوزارتی،مدیرانکلستادیواستانی
۳.اصالحوبهسازیشاخصهایسامانهجذبمدیرانمدارسوبرگزاریکانونهایارزیابیمدیرانبهصورتاستانیبهمنظور

بهینهسازیکیفیتمدیریتمدرسهباتأکیدبرجوانگرایی
4.راهاندازیسامانهیشفافیتوزارتآموزشوپرورشبهمنظورشفافسازیرویههاوفرآیندهاوارائهیگزارشعمومی،
برخطوبهروزازمواردیهمچونقوانینومقرراتآموزشی،آمارهاینظامآموزشیدرشاخصهاومؤلفههایمربوطه،مجوزها،

قراردادهاوگزارشمالیشرکتها،سازمانهایوابستهوکلیهمدارس
۵.اعمالسیاسترفعتعارضمنافعدرکلیهسطوحمدیریتیوزارتآموزشوپرورش

ـتربیتیبرمدارسغیردولتیورتبهبندیایشانبراساسمؤلفههایمربوطهواطالعرسانی ۶.اعمالنظارتمدیریتیوآموزشی
نتایجدرراستایتضمینکیفیتخدماتآموزشیوپرورشی

۷.اجرایسیاستمدرسهمحوریبهصورتمرحلهایوباتوجهبهآمادگیهایمحلیباارائهاختیاراتالزمازجملهدرانتخاب
معلمانازمیانمعلمانموجودوحمایتمضاعفدرقبالعملکردمثبتآموزشی،پرورشی،مدیریتیواقتصادی

۸.اهتمامبهفعالسازیظرفیتهایقانونی»شورایعالیآموزشوپرورش«بهمنظوراجراییسازیسندتحولبنیادینآموزش
وپرورشکشور

۹.احیاوتقویت»شوراهایاستانیومنطقهایآموزشوپرورش«درراستایتقویتقاعدهگذاری،حمایتونظارتمحلیو
نقشآفرینیفعالخانوادههاوفرهنگیان

10.طراحیوپیادهسازیسامانهمشارکتفرهنگیاندرارائهایدههاوحلمسائلتربیتیملیومحلی11.طراحیوراهاندازی
»معاونتبهرهوریواقتصادوزارتآموزشوپرورش«باهدفبرنامهریزیوبهرهوریمنابعموجودوایجادمنابعجدیدبهنفع

توسعهکیفیتعلیموتربیت
1۲.اجراییسازیسیاستچندتألیفیکتابهایدرسیوبستههاییادگیریبهمنظورارتقایکیفیتآنهادرچارچوباهداف

دورههایتحصیلیواسنادباالدستیباحفظشأنحاکمیتیوزارتآموزشوپرورش



 اقدامات تمهیدی
1.تسریعدراستقرارکاملسازمانملیتعلیموتربیتکودکبرایسازماندهیوحلمسائلمهدکودکهاومراکزتربیتی

کودکانوتحققاهدافتربیتیمدنظر
۲.تسریعدرتدویننسخهترمیمشدهسندتحولبنیادینآموزشوپرورشبراساسمصوبهشورایعالیانقالبفرهنگی

وپیگیریفرآیندبررسیوتصویبآن
۳.بازطراحیبرنامهدرسیملیبراساساسنادتحولیآموزشوپرورشوبازتولیدبرنامههایدرسیواهدافدورههای

تحصیلیکنونی
4.تدوینپیشنویسبخشآموزشوپرورشالیحهبرنامههفتمتوسعهکشوربانگرشهماهنگیبینبخشی

۵.پیگیریبرایتهیهپیشنویسلوایحقانونیموردنیازبرایاجراییسازیمفادوراهکارهایسندتحولبنیادینآموزش
وپرورشازطریقاصالحقوانینموجودیاتدوینقوانینجدید
۶.تدوینسندراهبردیتعلیموتربیتکودکومبناینظریآن


