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  پیشگفتار

رتبۀ این سازمان متعهد شدند تا اهداف دستور در اجالس عالی 2015رهبران کشورهاي عضو سازمان ملل متحد، در سپتامبر 
گذاري کالن ملّی جهانی بود، در سیاسترا که نتیجۀ یک فرآیند گستردة مشورتی در سطح  2030کار جهانی توسعۀ پایدار 

آموزش که هدف . هدف ویژه است 169هدف اصلی و  17این دستور کار، داراي . مد نظر داشته باشند  2016خود از اول ژانویۀ 
یم و غیرمستق) 13و 12، 8، 5، 3، 1اهداف (طور مستقیم در تحقّق کلیۀ اهداف این دستور کار، به1چهارم این دستور کار است،

هاي در نشستی که درخرداد ماه سال جاري با حضور دبیران کل کمیسیون. نقش اصلی و محوري را برعهده دارد) بقیۀ اهداف(
ربط سازمان یونسکو در شهر شانگهاي کشور چین برگزار شد، هدف چهارم به ذيملّی بیش از یکصد و سی کشور و معاونان

شناخته شد و تأکید گردید که آموزش نه تنها به هدف چهارم محدود  2030ر جهانی اتفاق آرا به عنوان اولویت اول دستور کا
  . عنوان اساس موفقیت سایر اهداف توسعۀ پایدار مورد توجه قرار گیردالزم است به شود، بلکهنمی

ي هدف چهارم توسعۀ شود، اجراالمللی موفق در امر آموزش شناخته میعنوان یک نهاد بینکه سازمان یونسکو بهاز آنجائی
به عهدة این سازمان نهاده » العمر با کیفیت، برابر و فراگیر براي همه به سوي آموزش و یادگیري مادام«با عنوان   2030پایدار 

ها، دهی، و ارتقاي ظرفیت کارشناسی دولتشده است و سازمان مذکور با ایفاي سه نقش هدایت و هماهنگی، نظارت و گزارش
در سی و هشتمین کنفرانس عمومی  2030دف مهم را پس از تصویب نهائی چارچوب عمل جهانی آموزش اجراي این ه

  .، آغاز کرده است2015یونسکو در نوامبر 
گانۀ برنامۀ نفعان جهان، تجربۀ اجراي اهداف ششالمللی، کارشناسان و ذياینک سازمان یونسکو و کلیۀ عامالن جامعۀ بین

هاي مکرر این سازمان بر جلب مشارکت کلیۀ شرکا در یک را دارند و به همین دلیل توصیه) 2000- 2015( 2آموزش براي همه
  .رویکرد فرابخشی، اعم از نهادهاي رسمی و غیررسمی، دولتی و خصوصی است

و تر اي گسترده، به مراتب دامنه2030نکتۀ قابل توجه دیگر این است که آموزش فراگیر در چارچوب عمل جهانی آموزش 
هاي دیگر آموزش از هاي ناتمام آموزش براي همه، حوزهتر از برنامۀ آموزش براي همه دارد و عالوه بر حوزهتکالیفی وسیع

هاي اجتماعی و اي، آموزش عالی، آموزش سالمت و بهداشت، آموزشحرفه -ها، آموزش فنّیاشتغال و توسعۀ مهارت: جمله
با وجود . بنیان با کمترین مشکل صورت پذیردند گذار به سوي جوامع یادگیرنده و دانشگیرد، تا فرایشهروندي را نیز در برمی

به همین دلیل، از . تواند از عهدة انجام این تکالیف برآیداین شرایط، روشن است که وزارت آموزش و پرورش به تنهایی نمی
صندوق جمعیت ملل متحد و بانک جهانی و نهادهاي یونسکو، یونیسف، برنامۀ توسعۀ ملل متحد، : ربط جهانی مثلنهادهاي ذي

پایمردي  2030رود که در تحقّق هدف چهارم و اهداف ویژة دستور کار توسعۀ پایدار ربط در سطح هر کشور انتظار میملّی ذي
  .و اهتمام ورزند

در  هاي جهانیچارچوب عمل اساسنامۀ سازمان یونسکو، نهاد متولی اجراي 7کمیسیون ملّی یونسکو ایران که مطابق با بند 
در یونسکو، در خصوص محتواي این سند  2030سازي چارچوب عمل جهانی آموزش ایران است، از بدو فرایند تهیه و نهائی

منظور هاي ملّی تخصصی بهنظران ارشد و نیز کمیتهربط،  متخصصان و صاحبهاي گستردة ملّی را با نهادهاي ذيمشورت

                                                             
1.SDG4  
2. EFA  
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-هاي کشورمان را در زمینۀ چارچوب عملرات جمهوري اسالمی ایران به عمل آورد و بدین ترتیب دیدگاهجمع بندي نقطه نط
  . ، از طریق نمایندگی جمهوري اسالمی ایران در یونسکو به دبیرخانۀ اسپک ارائه کرد2030آموزش جهانی

، کمیسیون ملّی یونسکو بر اساس  2015در یونسکو در نوامبر  2030پس از تصویب نهائی چارچوب عمل جهانی آموزش 
-هايکمیتهرهنمودهاي فنّی که از سوي یونسکو براي هدایت چارچوب عمل در سطح ملّی دریافت کرد، ضمن طرح موضوع در

ها از متخصصان برجستۀ علمی و آموزشی کشور که اعضاي آنپایدار، گروه آموزش این کمیسیونعالی و آموزش و توسعۀآموزش
هاي آموزش و پرورش؛ علوم، تحقیقات و فناوري؛ بهداشت درمان و آموزش پزشکی؛ تعاون، کار و رفاه خانهان وزارتو نمایندگ

ـ کاربردي هستند، تهیۀ اي و علمیحرفه -هاي فرهنگیان، فنّیریزي، رؤساي دانشگاهاجتماعی؛ سازمان مدیریت و برنامه
گروه ملّی تشکیل شود کار 30براین اساس، قرار شد که تعداد . د قرار دادرا در دستور کار خو 2030چارچوب عمل ملی آموزش 

  .  را بر عهده گیرند 2030آموزش یف سازمانی خود، مسئولیت تهیۀ چارچوب عمل ملیتا مطابق با شرح وظا
  

  :اند ازها عبارتعناوین این کارگروه
مراقبت اوان کودکی، آموزش پیش دبستانی  -4یادگیري سنجش و ارزیابی کیفیت و -3آموزش متوسطه -2آموزش ابتدائی -1

اي و مهارتی  آموزش فنّی و حرفه - 7آموزش عالی مهارتی  -6) متوسطه(اي و مهارتی رسمی  آموزش فنّی و حرفه - 5و ابتدائی 
هاي  فرصتبرابرسازي  -10کارآفرینی با تأکید بر کار شایسته -9دسترسی به آموزش عالی با کیفیت و برابر -8غیررسمی 

آموزان با نیازهاي  آموزش دانش-12پذیر به آموزش  دسترسی برابر اقشار آسیب-11آموزشی و اجتماعی براي زنان و دختران 
آموزش توسعۀ پایدار در آموزش ابتدائی و متوسطه با تأکید بر ایجاد   -14سوادي توسعۀ سوادآموزي و مقابله با کم - 13ویژه 

 -17سالم و بهداشتی هاي زندگی آموزش سالمت و شیوه -16عالی ش توسعۀ پایدار در آموزشآموز - 15هماهنگی بین بخشی 
فناوري و تجهیزات  - 19ها و نهادهاي آموزش عالی  دانشگاه -18مدارس و تجهیزات آموزشی در سطوح ابتدائی و متوسطه 

هاي  توسعۀ همکاري -21وزش عالی المللی در آم هاي علمی و بین توسعۀ همکاري -20هاي غیر رسمی مهارتی  آموزش
هاي  تأمین اعتبار برنامه -23المللی در زمینۀ تربیت معلم  هاي علمی و بین توسعۀ همکاري -22المللی در آموزش مهندسی  بین

ارتباط با مراجع  - 26،  2030اسناد کالن باالدستی و آموزش  - 25،  2030هاي آموزش  شاخص - 24،  2030آموزش 
ترویج هماهنگی  -27،  2030هاي مردم نهاد و آموزش  هاي علمی و سازمان امعۀ علمی و پژوهشی، انجمنگذار، ج سیاست

ها و نهادهاي آموزش  رسانی به دانشگاه اطالع - 29، 2030مطبوعات و آموزش  - 28نهادي و بین بخشی در ساختارهاي دولتی 
  2030هاي جمعی و آموزش  رسانه -30  عالی

هاي ملّی گروه آموزش کمیسیون که توسط کمیته 203 آموزشملّیچارچوب عمل  راهنماي فنّی تهیۀاساسها، براین کارگروه
مطابق با تجارب  2030تهیه و تصویب شده بود، به طور هماهنگ و منسجم، نقشه راه پیشنهادي خود را در زمینۀ آموزش 

ل شد و تشکی چارچوب عمل در این مرحله، کمیتۀ تلفیق. ندبندي مشخص ارائه کرددستی در زمانعملکردي و اسناد کالن باال
  . فراهم ساخت 2030چارچوب عمل ملی آموزش انجام داد، زمینۀ الزم را براي انتشار ویرایش اول  با نظارت فنّی و علمی که 

جراي آموزش توسط کمیسیون ملّی یونسکو،  طرح تشکیل کارگروه ملّی ا 2030چارچوب عمل ملی آموزش به موازات تهیۀ 
، در سه جلسۀ متوالی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوري دولت به ریاست وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوري و با 2030

وزیران محترم آموزش و پرورش، صنعت و معدن، معاون محترم علمی و فناوري : حضور برخی از اعضاي محترم دولت از جمله
وهشی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه، ریاست محترم سازمان انرژي اتمی ایران، ریاست ریاست جمهوري، معاون آموزشی، پژ
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ها و دبیرکل کمیسیون ملّی یونسکو مورد بحث و ربط وزارتخانهاز معاونان ذي سازمان حفاظت محیط زیست و برخی محترم
سند آمده ) 102-103( ر این کارگروه در صفحات بررسی قرار گرفت و نهایتاً به تصویب هیأت دولت رسید؛ که اسناد و ساختا

عنوان گزارش عملکرد جمهوري اسالمی ایران در طرح الزم است ذکر شود که بخشی از این اقدامات انجام گرفته، به. است
 که توسط دفتر منطقه اي آموزش یونسکو در بانکوك اجرا شد، به یونسکو ارائه گردید و 2030پیمایش ظرفیت سازي آموزش 

عنوان یکی از کشورهاي پیشگام در منطقۀ آسیا و اقیانوسیه در زمینۀ آمادگی و تمهید تدارکات الزم جمهوري اسالمی ایران به
  .مورد تقدیر قرار گرفت 2030براي اجراي آموزش 

تر فانی و دکتر فخرالدین دکتر فرهادي، وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوري، دک: دانم از جناب آقایانخود الزم میاینجا بر در
احمدي دانش آشتیانی وزیران محترم سابق و فعلی آموزش و پرورش، دکتر علی ربیعی، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی،  وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و آقاي دکتر محمد رضا واعظ مهدوي ، 

چارچوب ها براي تهیۀ گروهمور آموزشی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه که حمایت هاي الزم را از فعالیت کارمعاون محترم ا
  . .عمل آوردند، تشکر و قدردانی نمایمبه 2030عمل ملی آموزش 

ضر، حاصل حامجموعۀ  و نیز اعضاي کمیته که 2030چارچوب عمل ملی آموزش هاي تهیۀ از رؤسا و اعضاي محترم کار گروه
  . کنمهاست و اسامی آنان در پایان این مجموعه آورده شده است، صمیمانه تشکر میتالش و همفکري آن

در خاتمه، از همکاران خود در بخش آموزش کمیسیون ملّی یونسکو خصوصاً سرکار خانم دکتر محب حسینی، مدیر محترم 
ایندگی جمهوري اسالمی ایران در یونسکو جهت انعکاس بخش آموزش این کمیسیون، به سبب همکاري مستمري که با نم

عمل آورد و نیز تالش یک ساله اي که به 2030سازي چارچوب عمل جهانی آموزش نظرات کشورمان در مرحلۀ تهیه و نهائی
هیۀ هاي تگروههاي فنّی یونسکو به کاراز طریق ارائه مشورت 2030چارچوب عمل ملی آموزش براي تهیه و نهائی سازي 

  . نمایم عمل آورد، تشکر و قدردانی میآموزش و آموزش عالی بهو کمیته هاي ملّیچارچوب عمل ملی 
  

؛ اعم از اعضاي اندرکاران اجراي این چارچوب عمل ملین،  همۀ دستهاي ارزشمند این عزیزاامیدوارم به پاس قدردانی از تالش
نفعان آموزش و وزارت آموزش و پرورش مستقر است و سایر نهادها و ذيکه دبیرخانۀ آن در  2030گروه ملّی آموزش کار

  .توسعۀ پایدار در کشورمان، توجه و همت الزم را براي تحقّق اهداف آن مصروف نمایند
  

  سعداهللا نصیري قیداري                                                                                         
  دبیر کل کمیسیون ملّی یونسکو                                                                         

                    1395آذر ماه                                                                                  
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  جمعیت شناختی ایران و اجتماعی و  -ياقتصاد شاخص هاي مروري بر

  ارتباط آن با آموزش 

  مقدمه 

ــی       ــاعی و فرهنگ ــاد، اجتم ــاي اقتص ــاخص ه ــدوین ش ــاي ت ــاخص ه ــعیت ش ــر وض ــزارش حاض ــی  در گ ــل مل ــارچوب عم چ
ــه شــده اســت  2030آمــوزش  ــران ارای ــوري اســالمی ای ــاي   . جمه ــر اســاس محوره ــالش شــده اســت ب در گــزارش حاضــر ت

شــاخص هــاي کلیــدي کشــور بــا اســتخراج از منــابع معتبــر ملــی جمــع آوري و ارایــه   2030چــارچوب عمــل ملــی آمــوزش 
چـارچوب عمــل  چنـین شـاخص هـایی نمایشـگر زیرسـاخت شـاخص هـاي اقتصـاد، اجتمـاعی و فرهنگـی در تـدوین             . گـردد 

  . ایران خواهد بود 2030ملی آموزش 

  شاخص ها

  ) 1395سال (سایت براي مرکز آمار ایران : منبع : 1395 سال  هاي کلیدي کل کشور  شاخص: 1 جدول
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  1394مقایسه هرم سنی جمعتی جهان و ایران سال : 1نمودار

  1395سال    بر حسب استانها هاي کلیدي کل کشور شاخص: 2 جدول
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  1394شاخص هاي توسعه انسانی جمهوري اسالمی ایران 
دهـد توسـعه       تهیـه شـده اسـت نشـان مـی      2014که بر پایـه آمـار و اطالعـات مربـوط بـه سـال        2015گزارش توسعه انسانی 

نـرخ باسـوادي، نـرخ    (، شـاخص آمـوزش   )امیـد بـه زنـدگی در بـدو تولـد     (که بر اساس سـه شـاخص سـالمت     انسانی در ایران
.   ت بــه ســال قبـل از آن انــدکی بهتـر شــده اســت  طــی ایـن ســال نسـب   )ســرانه GNI(و شــاخص درآمـد  ) ثبـت نــام مدرسـه  

نیـز نمـره ایـران     2013بـراي سـال   . را بـه دسـت آورده اسـت    0.766نمـره   2014ایران در شـاخص توسـعه انسـانی در سـال     
بنــدي جهــانی از نظــر توســعه انســانی رتبــه ایــران  بــا ایــن حــال ایــران در رتبــه .اعــالم شــده اســت 0.764در ایــن شــاخص 
جهـان از نظـر توسـعه انسـانی قـرار گرفتـه بـود         69در جایگـاه   2013سـت و در حـالی کـه ایـران در سـال      تغییري نداشـته ا 

البتـه سـازمان ملـل در بـرآورد خـود از وضـعیت توسـعه انسـانی ایـران           .را حفـظ کـرده اسـت    69نیز جایگـاه   2014در سال 
 75نی ایـران از نظــر توسـعه انســانی   رتبـه جهــا  2014در گــزارش توسـعه انســانی  . تجدیــد نظـر کــرده اسـت   2013در سـال  

در گـزارش ایـن   . سـازمان ملـل ایـران را میـان کشـورهاي داراي توسـعه انسـانی بـاال بـه حسـاب آورده اسـت            .اعالم شده بود
انـد کـه عبارتنـد از کشـورهاي      سازمان کشورهاي جهـان از نظـر میـزان توسـعه انسـانی بـه چهـار گـروه تقسـیم بنـدي شـده           

ــانی ب  ــعه انس ــاال،    داراي توس ــانی ب ــعه انس ــورهاي داراي توس ــاال، کش ــیار ب ــط و     س ــانی متوس ــعه انس ــورهاي داراي توس کش
 .کشورهاي داراي توسعه انسانی پایین

انـد یعنـی داراي توسـعه انسـانی بسـیار بـاال هسـتند         کشـور در گـروه نخسـت قـرار گرفتـه      49در گزارش جدید سازمان ملـل  
 .اند کشور نیز در گروه چهارم قرار داده شده 45سوم و کشور در گروه  38کشور در گروه دوم،  56و 

  هاي انسانی کشور در حوزه شاخص 119تر از  یافته ایران توسعه *

ترکیـه  : برخـی از ایـن کشـورها عبارتنـد از    . کشـور جهـان بیشـتر اسـت     119بر اساس ایـن گـزارش، توسـعه انسـانی ایـران از      
، مصـر بـا   90، چـین بـا رتبـه    81، اوکـراین بـا رتبـه    80، اردن بـا رتبـه   78رتبـه  ، آذربایجـان بـا   75، برزیل با رتبـه  72با رتبه 
برخــی کشــورها کــه رتبــه بیشــتري از ایــران  .160و یمــن بــا رتبــه  130، هنــد بــا رتبــه 110، انــدونزي بــا رتبــه 108رتبــه 

، 39، عربسـتان بـا رتبــه   32، قطـر بـا رتبـه    22، فرانســه بـا رتبـه   20، ژاپـن بـا رتبـه    14انگلـیس بـا رتبـه    : دارنـد عبارتنـد از  
 .67و لبنان با رتبه  50، روسیه با رتبه 52، عمان با رتبه 48کویت با رتبه 

  اي ایران از نظر توسعه انسانی منطقه 8رتبه *

در شـاخص توسـعه    0.85قطـر بـا کسـب نمـره     . اعـالم شـده اسـت    8در سطح خاورمیانه رتبـه ایـران از نظـر توسـعه انسـانی      
عربســتان در رتبــه دوم منطقــه و امــارات در رتبــه ســوم از  . نطقــه را بــه خــود اختصــاص داده اســتانســانی رتبــه نخســت م

هـاي چهـارم تـا     ترتیـب در رتبـه   کشـورهاي بحـرین، کویـت، عمـان و لبنـان نیـز پـیش از ایـران بـه          .انـد  این نظر قـرار گرفتـه  
  .. اند به هاي نهم تا یازدهم قرار گرفتهکشورهاي اردن، عراق و یمن نیز پس از ایران و در رت. اند هفتم قرار گرفته
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  دستیابی به آموزش ابتدایی همگانی: 3 جدول

 منبع مقیاس اخصشمقدار    سال

 وزارت آموزش و پرورش درصد 98.45 نرخ ثبت نام خالص در مدارس ابتدایی 1393

ــران  درصد 98.2 )مردان(سال  15 - 24نرخ باسوادي افراد  1393 ــار ای ــز آم ــت، / مرک ــر جمعی دفت
 نیروي کار و سرشماري

  ) زنان(سال  15 - 24نرخ باسوادي افراد  1393

 

ــران  درصد 97.7 ــار ای ــز آم ــت، / مرک ــر جمعی دفت
 نیروي کار و سرشماري

نســبت دانــش آمــوزانی کــه پایــه اول تحصــیلی را  1392
 آغازکرده اندو به پایه پنجم می رسند

 و پرورشوزارت آموزش  درصد 94.5

  ي برابري و اختیارات زنانارتقا: 4 جدول

  مقدار  شاخص  ردیف

 شاخص

  مقیاس  سال
 

 منبع
  

نسبت دختران به پسران در تحصیالت ابتدایی   1
 

 وزارت آموزش و پرورش  درصد 93 0.995

نسبت دختران به پسران در تحصیالت متوسطه   2
 

  وزارت آموزش و پرورش  درصد 93 0.95

نسبت دختران به پسران در تحصیالت عالی   3
 

ســـالنامه / مرکـــز آمـــار ایـــران  درصد 93 84.55
  آماري

 15 - 24نسبت زنـان باسـواد بـه مـردان باسـواد        4
 ساله 

 

دفتـــر / مرکـــز آمـــار ایـــران    درصد 93 99.2
ــار و    ــروي کــ ــت، نیــ جمعیــ

  سرشماري

 هاي زنان در مجلس شوراي اسالمی درصد کرسی  5

 

  وزارت کشور  درصد 93 3.2

ســهم زنــان شــاغل حقــوق بگیــر در بخــش غیــر   6
 کشاورزي

 

دفتـــر / مرکـــز آمـــار ایـــران    درصد 93 15.5
ــار و    ــروي کــ ــت، نیــ جمعیــ

  سرشماري
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ساله و بـیش تـر بـر حسـب گروههـاي عمـده سـنی بـه تفکیـک جـنس،            6نسبت باسوادي جمعیت  :5 جدول
  1394نقاط شهري و روستایی سال 

  

 1394نتایج آمارگیري نیروي کار، : منبع

  

سـاله و بـیش تـر باسـواد بـر حسـب سـطح تحصـیالت بـه تفکیـک            6توزیع نسبی برآورد جمعیت  :6 جدول
  1394جنس، نقاط شهري و روستایی سال 

  

  

  1394نتایج آمارگیري نیروي کار، : منبع
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 ساله و بیش تر بر حسب گروههاي عمده شغلی 10توزیع نسبی برآورد شاغالن :  2 نمودار

  

  1394نتایج آمارگیري نیروي کار، : منبع

ایجاد مشارکت جهانی براي توسعه: 7 جدول
 
   

  ردیف

مقدار   شاخص
 شاخص

  مقیاس  سال
 

 منبع
  

ــان در     1 ــاري جوانـ ــرخ بیکـ نـ
 سال 15 - 24سنین 

ــران   1393 25.2 ــار ای ــز آم ــر / مرک دفت
  جمعیت

تعـــداد مشـــترکین خطـــوط   2
  نفر 100تلفن ثابت در هر 

فنـاوري   وزارت ارتباطات و نفر جمعیت 100عداد در ت 1393 37.87
  اطالعات

ــی در    3 ــاربران اینترنت ــداد ک تع
  نفر 100هر 

ــداد در ت  39.35 ــت  100ع ــر جمعی نف
  ساله و بیشتر 6

 ICT مـارگیري تخصصـی  

  توسط مرکز آمار ایران
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  سري زمانی شاخص هاي نیروي کار: 8 جدول

  

  

  ص هاي کلیدي استان ها شاخ : 9ل دوج

 جمعیت نام استان
نرخ رشد 
 جمعیت

نرخ 
 بیکاري

نرخ مشارکت 
 اقتصادي

نرخ 
 باسوادي

ضریب نفوذ 
 اینترنت

 17.5 84.75 38.2 11.0 1.29 75149669 کل کشور

 15.7 82.08 39.3 7.3 0.66 3724620 آذربایجان شرقی

 11.4 78.84 39.9 10.9 1.40 3080576 آذربایجان غربی

 13.6 80.77 43.7 12.8 0.33 1248488 اردبیل
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 22.5 87.77 40.4 13.8 1.37 4879312 اصفهان

 22.1 90.23 37.5 12.4 3.04 2412513 البرز

 16.4 82.35 36.5 11.6 0.43 557599 ایالم

 19.8 83.64 36.3 9.7 3.11 1032949 بوشهر

 26.0 90.46 37.1 8.1 1.44 12183391 تهران

 14.2 82.54 36.1 16.4 0.86 895263 چهارمحال و بختیاري

 16.1 82.48 36.5 8.6 0.81 662534 خراسان جنوبی

 15.1 86.30 40.1 13.3 1.40 5994402 خراسان رضوي

 12.9 80.26 41.8 11.1 1.35 867727 خراسان شمالی

 14.8 83.55 37.5 10.9 1.17 4531720 خوزستان

 17.0 82.35 39.9 9.6 1.04 1015734 زنجان

 24.0 88.40 38.3 8.4 1.37 631218 سمنان

 6.6 71.56 29.9 11.5 1.05 2534327 سیستان و بلوچستان

 17.4 86.32 37.5 12.1 1.17 4596658 فارس

 17.0 84.08 40.2 11.7 1.00 1201565 قزوین

 20.5 86.58 35.3 11.3 1.93 1151672 قم

 12.3 77.97 40.2 13.3 0.73 1493645 کردستان

 14.0 82.20 35.2 7.9 2.07 2938988 کرمان

 13.0 81.72 39.5 17.6 0.69 1945227 کرمانشاه

و بویراحمدکهگیلویه   658629 0.76 17.7 34.5 81.91 14.5 
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 13.6 83.00 37.6 11.8 1.90 1777014 گلستان

 14.9 84.29 41.1 11.0 0.62 2480874 گیالن

 12.7 80.44 36.2 13.3 0.44 1754243 لرستان

 16.6 85.70 41.0 12.1 1.02 3073943 مازندران

 17.1 83.84 36.5 7.9 0.91 1413959 مرکزي

 13.9 83.67 37.2 11.9 2.37 1578183 هرمزگان

 13.5 82.57 36.8 8.5 0.64 1758268 همدان

 21.2 87.78 41.1 11.2 1.63  1074428 یزد

 
 ) 1395 سال( رانیا آمار مرکز يبرا تیسا:  منبع
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  1394مقایسه برخی شاخص هاي اقتصادي استان هاي کشور  :10 جدول

  

  زاده دکتر یداله مهرعلی
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  )از پایه تا عالی( معرفی ساختار آموزشی ایران 

  

 که توسط موسسه آمار یونسکو تدوین شده است، نظام آموزش)  1ISCED( آموزشی نظام المللی طبقه بنديطبق معیار بین 
  : )مطابق با نمودار صفحه بعد(رسمی ایران از چهار سطح تشکیل شده است 

ساله  5تا  4این دوره شامل یک دوره یک ساله یا دو ساله است که گروه سنی : دوره آموزش پیش از دبستان  -الف 
 .را در بر می گیرد

 وره شش ساله است که به دوساله است که شامل یک د 11تا  6این دوره براي گروههاي سنی : آموزش ابتدایی  - ب
 .مقطع سه ساله تقسیم می شود

این دوره شامل دو سطح سه ساله است که متوسطه اول و متوسطه دوم نامیده می شود و می : آموزش متوسطه  - ج
 .سال است 17تا  12این دوره براي گروههاي سنی . مل آموزش فنی و حرفه اي نیز باشدتواند شا

 :سال است و شامل چند سطح می شود  27تا  18سنی  آموزش عالی که براي گروههاي  - د

 .که شامل آموزش فنی و حرفه اي نیز می شود) فوق دیپلم(دوره کاردانی  -1

ساله پس از کاردانی  2ساله به شکل پیوسته یا یک دوره 4که شامل یک دوره ) لیسانس ( دوره کارشناسی  -2
 .است

وسته طی یک دوره شش ساله انجام می شود یا به شکل که یا به شکل پی) فوق لیسانس(دوره کارشناسی ارشد  -3
 .یک دوره دو ساله پس از دوره کارشناسی صورت می پذیردطی ناپیوسته 

 .ساله است 4دوره دکترا که شامل یک دوره  -4

و ) ، دندانپزشکی و داروسازيپزشکی( کی که شامل دکتراي عمومی آموزش پزشهاي  دورهالزم به ذکر است 
 .سازي شده و ملحوظ گردیده است نیز با این نظام معادلاست، ) دامپزشکی(دکتراي حرفه اي 

  29/9/90د و پنجاه و یکمین جلسه  شوراي عالی آموزش و پرورش مورخ هشتصشود نظام جدید آموزشی ایران در یادآور می 
نحوه در مورد  آموزش و پرورشدو مصوبه شوراي عالی (. جهت اجرا ابالغ شده است 14/10/90تصویب شده است و از تاریخ 

  .)در همین بخش ضمیمه می باشد جدید و پایه هاي تحصیلی نظام آموزشی عناوین دوره هاو  استقرار نظام جدید آموزشی

 

  

  

  
                                                             

1 .International standard classification of education 
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  نحوه استقرار نظام جدید آموزشی

  14/10/90تاریخ  32794/120شماره ابالغ-29/9/1390تاریخ  851جلسه ي

  

پایــه  12در اجــراي مفــاد ســند تحــول بنیــادین آمــوزش و پــرورش و بیانیــه ماموریــت آن مبنــی بــر اســتقرار  :مــاده واحــده 
  : در ساختار نظام آموزش و پرورش،    شوراي عالی آموزش و پرورش تصویب نمود ) چهاردوره سه ساله(تحصیلی

  . پایه تحصیلی است، به دو دوره شش ساله ابتدایی و متوسطه تقسیم می شود 12ساختار نظام آموزشی که داراي  - 1

آغاز و هر سال دو پایه تحصیلی جدید بـر اسـاس الگـوي زیـر      91-92استقرارساختار جدید نظام آموزشی از سال تحصیلی  - 2
 .مستقر شود

  سال تحصیلی

98-
97 

97-
96 

96 -
95 

95-
94 

94-
93 

93-
92 

92-
91 

 دوره تحصیلی پایه

سه ساله  11       
 اول

یی
تدا

اب
 

      * 2 

     *  3 

سه ساله  4   *    
 دوم

   *    5 

      * 6 

متوسطه  7  *     
 اول

طه
وس

مت
 

    *   8 

   *    9 

  *     10 

متوسطه 
 دوم

 *      11 

*       12 

                                                             
 یم یتلق یآموزش دیجد ساختار استقرار در اول گام منزله به 90-91 یلیتحص سال در ییابتدا اول هیپا یدرس برنامه يمحتوا رییتغ  ۱

  .شود
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  : به منظور اجراي مطلوب ساختار جدید، وزارت آموزش و پرورش موظف است – 3

با تأمین و بسیج منابع و امکانات و استفاده از نیروهاي توانمند و واجـد شـرایط زمینـه دسـتیابی متربیـان را بـه تمـامی         -1-3
  .ساحت هاي تعلیم و تربیت فراهم آورد

تحول بنیادین به ویژه در زیر نظام هاي اصـلی شـامل برنامـه درسـی ، تربیـت      برنامه هاي خود را براي تحقق مفاد سند  -2-3
 -معلم و تأمین منابع انسانی، راهبري و مدیریت، تأمین و تخصیص منـابع مـالی، تـأمین فضـا، تجهیـزات و فـن آوري      

 .پژوهش و ارزشیابی را حداکثر ظرف یک سال تهیه و به تصویب شوراي عالی آموزش و پرورش برساند

نظـام دوري را بـه    91-92با برگزاري دوره هاي آموزشی الزم و توانمند سـازي معلمـان ذي ربـط، از سـال تحصـیلی          -3-3
 .  تدریج در دوره سه ساله اول ابتدایی اجرا کند

 بر اساس زیرنظام  برنامه درسی مصوب شوراي عالی آموزش و پـرورش  همزمان با تغییر ساختار، محتواي کتب درسی را -4-3
 . تغییر دهد

وزارت آموزش و پرورش پس از یک سال از اجراي استقرار ساختار نظـام آموزشـی جدیـد، گـزارش عملکـرد خـود را بـه         -1
شوراي عالی آموزش و پرورش ارائه می دهد و در صورت فراهم بودن شرایط و تصـویب شـورا مـی توانـد آن را در زمـان      

  . کوتاه تر اجرا نماید
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  جدید  پایه هاي تحصیلی نظام آموزشیعناوین دوره هاو 

  8/3/1392تاریخ  44758/12شماره ابالغ  -6/3/1392شوراي عالی تاریخ  881 جلسه

  

شوراي عالی آموزش و پرورش در راستاي تحقق اهداف و برنامه هاي تحول بنیادین آموزش و پرورش ، عناوین دوره هـا و پایـه    
  .هاي تحصیلی نظام آموزشی جدید را به شرح زیر تصویب می کند

  

  عناوین دوره ها و پایه هاي تحصیلی نظام آموزشی جدید

 عنوان مدرسه  پایه عنوان دوره 

  

  

  ابتداییدوره 

 دوره اول ابتدایی

 اول

 دوم )دوره اول.(دبستان

 سوم

 دوره دوم ابتدایی

 چهارم

 پنجم )دوره دوم.(دبستان

 ششم

  

  

  دوره متوسطه

دوره اول 
 متوسطه

 هفتم

 هشتم )دوره اول. (دبیرستان

 نهم

دوره دوم 
 متوسطه

 دهم
  دبیرستان

  )دوره دوم(

  هنرستانهاي

 ) فنی و حرفه اي(

 )کار و دانش(

 یازدهم

  دوازدهم

  

  .از تاریخ ابالغ این مصوبه در تمام مکاتبات، مذاکرات و اسناد از عناوین مندرج در این جدول استفاده شود -1
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 .در پایان هر دوره تحصیلی به دانش آموزان گواهی نامه پایان آن دوره اعطاء می شود -2

  .اجرایی این مصوبه توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و با امضاي وزیر ابالغ می شوددستورالعمل  -3

 و دوره ها و پایه هاي تحصیلی نظام آموزشی جدیددر هشتصدوهشـتادو یکمـین جلسـه شـوراي عـالی آمـوزش       عناوین: موضوع
  .به تصویب رسید6/3/1392پرورش تاریخ 
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 جمهوري اسالمی ایراندر  2030اختار و راهبردهاي کالن آموزش س

 

  مقدمه
اي  یک برنامه توسعه) باشد هاي اهداف توسعه پایدار می که همان آرمان چهارم از مجموعه آرمان( 2030برنامه آموزش      

هاي فنی و  پیش دبستانی تا عالی و آموزش(است که کلیت نظام آموزشی را در تمامی سطوح » اي چند مولفه«و » نگر جامع«
هاي  گذاري با توجه به کاربرد جهانی این برنامه و هدف. گیرد در بر می) رسمی، غیر رسمی و ساختار نایافته(ماهیت  و) اي حرفه

این برنامه . نگر جهانی در بخش آموزش محسوب کرد را اولین برنامه جامع 2030توان برنامه آموزش  انجام شده در آن، می
هاي آموزش  اند تا زمینه توسعه فرصت اي طراحی شده گونه اهداف به. موزش استابزار اجرایی در بخش آ) 3(هدف و ) 7(شامل 

در این برنامه، عالوه بر . هاي متنوع فراهم کنند با کیفیت را براي تمامی یادگیرندگان در شرایط متفاوت و با استفاده از شیوه
هاي  ست، بر غناي محیط زندگی و ارتقاء مهارتکه به نقش آموزش در تربیت نیروي انسانی مورد نیاز توسعه توجه شده ا آن

شهروندي براي حضور موثر در اجتماع و مشارکت با کلیه شرکاي اقتصادي ـ اجتماعی دخیل در امر آموزش نیز تاکید ویژه 
براي دهد اما  رویکرد مالی برنامه نیز اگرچه اصالت را به نقش محوري دولت در تامین منابع مورد نیاز می. انجام شده است

  .گذاري مشخصی انجام شده است هاي مشارکتی تامین منابع در تمامی سطوح ظرفیتی نیز هدف شیوه
 

  2030سطوح اجرایی برنامه آموزش ) 1(جدول 

گذاري  هدف  تدوین برنامه
تدوین راهبردهاي   گذاري خرد هدف  کالن

  کالن
تدوین راهبردهاي 

  خرد
تدوین راهبردهاي 

  اجرایی

  ملی  اي منطقه  جهانی  ملی/اي منطقه  جهانی  جهانی

  
  2030نظام تدوین برنامه آموزش 

تعریف » اي ـ جهانی ملی ـ منطقه«داراي ماهیت چند وجهی است که رابطه متقابلی را میان سطوح  2030برنامه آموزش      
کار قرار گرفته، در  اي مورد تقسیم عبارت دیگر، این برنامه در سطح جهانی تدوین و تصویب شده، در سطح منطقه به. کند می

لذا ضروري است . گیرد اي  ـ ملی مورد نظارت و ارزیابی قرار می ح جهانی ـ منطقهشود و در سط سطح ملی تدوین و اجرا می
سازي و  گذاري، شاخص مشتمل بر سیاست(سویی با دستور کار جهانی، اقدامی ملی براي تدوین برنامه کشوري  همزمان با هم

  .  در راستاي محتواي جهانی برنامه، انجام گیرد) نظارت
از یک سو، نقاط . ـ در هر دو سطح جهانی و ملی ـ  بایستی دو اقدام اساسی انجام شود 2030مه آموزش در تدوین و اجراي برنا

گانه و ابزارهاي اجرایی سه گانه تعریف شود و از سوي دیگر،  هدف و حوزه عمل راهبردهاي اساسی براي هر یک از اهداف هفت
رآمد براي نظارت بر برنامه و تحلیل میزان تحقق اهداف ملی و جهانی عنوان یک ابزار کا هاي نظارتی و ارزیابی برنامه به شاخص

هاي اصلی اهداف و راهبردها ضروري است تا بر  براي این منظور تجزیه اهداف برنامه به مولفه. گیرد تعیین و مورد استفاده قرار 
) ذاري ملی و نظارت بر برنامهگ در هدف(هاي مناسب  گذاري ملی، زمینه براي انتخاب شاخص آن اساس ضمن تسهیل هدف

از سوي گروه » مجموعه راهبردهاي اساسی«راستایی با راهبردهاي جهانی،  منظور هم به 2030در برنامه آموزش . فراهم گردد
  .مشاوران یونسکو تدوین و پیشنهاد شده است
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 2030راهبردهاي جهانی براي اجراي برنامه آموزش ) 2(جدول 

  راهبرد اساسی  شماره هدف

4-1  

 فراگیر، رایگان، آموزش سالۀ دوازده دورة یک متضمن که هایی سیاست تدوین و قوانین وضع. 1
 عمومی درآمدهاي محل از آن مخارج و باشد راهنمایی و ابتدایی مقاطع در کیفیت و با منصفانه

 نتایج به و باشد اجباري کودکان همۀ براي باید آن سال نه یادشده، سالِ از  دوازده .شود تأمین
 می بایست کشورها بین المللی، معیارهاي با همگامی منظور  به .بیانجامد و  مناسب مرتبط یادگیري

 واقعیتهاي و ظرفیتها باید راستا این در و دهند افزایش را رایگان و آموزش اجباري سالهاي تعداد
 .باشند داشته نظر مد را ملّی سیاستهاي و اولویتها سطوح توسعه یافتگی، ملّی، متفاوت

ظرفیتها،  مهارتها، محتوا، با آن ارتباط و کیفیت تضمین براي درسی مواد بازبینی و معیارها تدوین. 2
 .جنسیت و دانش فرهنگ، ارزشها،

 افزایش طریق از مدارس حاکمیت و راهبري آموزشی، مؤسسه هاي کارآمدي و کارایی تقویت. 3
 .مدارس مدیریت در والدین و جوانان جمله از مشارکت جوامع،

 از که مدارسی و اقتصادي -اجتماعی نظر از محروم مدارس بین در منابع منصفانه تر اختصاص. 4
 .هستند بهره مند اقتصادي -مزایاي اجتماعی

 این در کودکی اوان در آموزش آغاز .چندزبانه جوامع در چندزبانه و دوزبانه آموزشهاي ترویج. 5
  .می کند صحبت زبان آن به منزل در کودك که باشد زبانی یا کودك اول زبان به جوامع، باید

و  ابتدایی مقاطع در که نوجوانانی و کودکان براي مختلف روشهاي به یادگیري امکان آوردن فراهم. 6
روشهاي  از معمول آموزشی برنامه هاي جاي به که ترتیب این به مانده اند، دور مدرسه از راهنمایی

 آموزش نظام در تحصیلی مقاطع با انطباق براي برنامه هایی از یا و تحصیلی مقاطع معادل یابی
 در انعطافپذیر یادگیري براي تضمینی تا شود استفاده آمده بوجود تحصیلی  شکاف و کاهش رسمی

 توسط باید یادشده روشهاي .باشد اضطراري شرایط در جمله از غیررسمی، و رسمی نظام آموزشی
 .باشند شده شناخته رسمیت به و دولت تأیید

 مقاطع و مواقع در یادگیري تایجنارزیابی  براي ارزیابی جامع تر و پرنفوذتر نظامهاي استقرار. 7
 که باشند گونه اي به باید ارزیابی ها .راهنمایی و ابتدایی مقاطع پایان در و طول در از جمله حساس،

 جمله آن از که دهند قرار سنجش مورد را شناختی غیر مهارتهاي هم و مهارتهاي شناختی هم
 سنجش نیز و ریشه اي شکل به حساب کردن و نوشتن خواندن، ارزیابی یادگیریمهارتهاي : هستند

 بخش عنوان به تدریس، به وابسته دوره اي هاي سنجش گرفتن نظر در .غیر شناختی مهارتهاي
 .دارد ضرورت نیز تحصیلی مقاطع همۀ در یادگیري آموزش و فرایند از مهمی

4-2  

 کیفیت، با آموزش سال یک حداقل اختصاص که منسجمی و فراگیر سیاستهاي اجراي و وضع. 1
 ترین محروم و فقیرترین دسترسی امکان آوردن فراهم به ویژه توجه با را رایگان و اجباري

 ممکن کودکی اوان مراقبتهاي و آموزش حوزة در خدمات ارائۀ طریق از آموزشها این به اقشارکودکان
 با کودکی اوان مراقبتهاي و آموزش هاي برنامه و سیاستها ارزیابی هدف، این تحقّق الزمۀ .میسازد

 .است آنها کیفیت بهبود هدف
 که کودکی اوان مراقبتهاي و آموزش حوزة در بخشی بین سیاستهاي و راهبردها اجراي و وضع. 2

 کودکان، از حفاظت و اجتماعی امور بهداشت، تغذیه، مسئول هاي وزارتخانه حمایت مورد
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 و باشند شده تنظیم یادشده نهادهاي با هماهنگی در و باشند آموزش و دادگستري بهداشت،/آب
 .راهبردها این اجراي براي کافی منابع تأمین

 حوزة در پرسنل سازي اي حرفه براي شفاف، اقدام يِ ها برنامه و راهبردها تدوین و سیاستگذاري. 3
 شرایط و جایگاه حرفه اي، توسعۀ مداوم پایش و رتقاا   :طریق از کودکی اوان مراقبتهاي و آموزش

 .آنان کاري
 اوان براي منسجم و دسترسی قابل جامع، کیفی زیربناهاي و خدمات برنامه ها، اجراي و طراحی. 4

 و معلول کودکان براي ویژه به حمایتی، و آموزشی نیازهاي تغذیه، بهداشت، درحوزه هاي کودکی،
 .کودکان مراقبان اولین به عنوان خانواده ها از حمایت

4-3  

و  حرفه اي و فنّی آموزشهاي حرفه اي، مهارتهاي توسعۀ خصوص در بین بخشی سیاستهاي وضع. 1
 آموزشی حوزة سه این میان در بین بخشی سیاستگذاري همچنین و ،)جداگانه به طور( عالی آموزش

 )جهان در آموزش( تغییر حال در شرایط با همگامی براي سیاستگذاري و علم میان پیوندها و تقویت
 بخشهاي بین در ویژه به مؤثر، مشارکتهاي براي زمینه سازي .)شرایط این با( ماندن و بهروز

 بخش میان مشارکت نمودن اجرایی در اتحادیه ها و کارفرمایان نمودن درگیر و و دولتی خصوصی
.و دولتی خصوصی

 و عالی آموزش مدارك و قابلیت ها به رسمیت شناسی و تأیید کیفیت، تضمین براي زمینه سازي. 2
 .عالی آموزش معتبر مؤسسه هاي میان در درسی واحدهاي تسهیل اعتبارسنجی

 مناسب تأمین با عالی آموزش در دور راه از کیفی آموزش ادغام براي برنامه ریزي و سیاستگذاري. 3
 کاربرد و باز اینترنتی درسی دوره هاي افزایش اینترنت، جمله از فنّاوري، از جا به استفادة مالی و

 کمک آموزش به بهینه دسترسی به کیفیت، با و قبول قابل معیارهاي راستاي در که روشهاي دیگري
 .می کنند

 استفادة طریق از دانشگاهی و عالی آموزش در پژوهش تقویت براي برنامه ریزي و سیاستگذاري. 4
 .دختران و زنان توسط ویژه به ، ریاضیات و مهندسی فناوري، علم، آموزش برنامه هاي از زود هنگام

توسعۀ  همچین و بین مرزي دانشگاهی و عالی آموزشهاي توسعۀ در بین المللی همکاریهاي تقویت. 5
 زمینۀ در منطقه اي و جهانی پیمان نامه هاي چارچوب در جمله از بین مرزي، پژوهشی برنامه هاي

 به بیشتر و بهینه دسترسی از حمایت هدف با عالی آموزش مدارك و قابلیت ها به رسمیت شناسی
 .ظرفیت ها توسعۀ و بهتر شیوه اي به کیفیت آموزش، تضمین

 همچنین و بزرگساالن یادگیري و دانشگاهی و عالی آموزش حرفه اي، و فنّی آموزشهاي ترویج. 6
 قشر هر از و سنّی رده هاي همۀ در بزرگساالن و جوانان تربیت و آموزش براي ترویج فرصتهایی

 نیازهاي با( مهارت هایشان سازگاري و ارتقا براي آنان توانمندسازي هدف با فرهنگی -اجتماعی
 جنسیتی موانع حذف و )مردان و زنان میان برابري( عدالت جنسیتی مسئلۀ ویژه به توجه با ،)موجود

 .معلوالن جمله از آسیب پذیر، اقشاربه  توجه با همینطور و
 قرار اختیار در براي سیاستگذاري از می بایست دانشگاهها جمله از عالی، آموزش مؤسسه هاي. 7

 را اقدامها این و کنند حمایت مادام العمر کیفیت با یادگیري براي منصفانه فرصتهاي دادن دادن
  .کنند ترویج

برنامه  به جهت دهی و هدایت منظور به نیاز مورد مهارتهاي مورد در شواهد از استفاده و گردآوري. 1  4-4
 و کار بازار تغییر حال در نیازهاي به پاسخگویی و آموزشی نابرابري کاهش مهارت ها، هاي توسعۀ
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 .روستایی توسعۀ و غیررسمی اجتماع، اقتصاد
2 .و جامع پرورشی و آموزشی برنامه هاي اجراي و طراحی در اجتماعی شرکاي نمودن درگیر 

 حرفه اي، و فنّی آموزش حوزة در آموزشی و درسی برنامه هاي اینکه تضمین  .بر شواهد مبتنی
 مهارت هاي جمله از انتقال، قابل غیرشناختیِ و کارمحور مهارت هاي و باشند باالیی داشته کیفیت

 نیروهاي و رؤسا و بدانند را ارتباطی و اطالعاتی فنّاوري هاي در مهارت و پایه هاي مهارت کارآفرینی،
 الزم شایستگی شرکتها، و آموزگاران جمله از حرفه اي، و فنّی آموزشی مؤسسه هاي در آموزشی

 .باشند شده تأیید افرادي و داشته باشند را این کار براي
وجود  آن امکان که جا هر درس کالس در و کار محل در یادگیري و آموزش مختلف اشکال ترویج. 3

 .باشد داشته
حرفه  و فنّی آموزشهاي حوزة در کیفیت تضمین براي مؤثر و شفاف نظامهاي به کارگیري تضمین. 4

 .توانمندي ها )سنجش براي( چارچوب هایی و ایجاد اي
توانایی  بین کشوري به رسمیت شناسی و فعالیتها در شفافیت ارتقاي زمینۀ در همکاریها ترویج. 5

 امکان آوردن فراهم و حرفه اي و فنّی آموزشهاي کیفیت ارتقاي هدف با افراد حرفه اي و هاي فنّی
 با حرفه اي و فنّی آموزش برنامه هاي هم سویی تضمین و یادگیرندگان و جابجایی کارمندان

 .کار بازار حال تغییر در تقاضاهاي
  .رسمی غیر آموزشی فضاي در هم و رسمی آموزش در هم انعطاف پذیر یادگیري روشهاي ترویج. 6

زمینه  و حوزه ها این در دستآوردهایشان براي یادگیرندگان به اعتباربخشی امکان فراهم آوردن
 ایجاد و پیشین آموخته هاي به اعتباربخشی و به رسمیت شناسی .آموخته هایشان براي انتقال سازي

 و آزاد و یغیررسم رسمی، روشهاي به یادگیري میان شکاف بردن میان از براي برنامه هاي مناسب
  .مشورتی خدمات ارائۀ و مشاغل خدمات راهنماي ایجاد

4-5  

همینطور  و آموزش بخش به مربوط برنامه هاي و آموزشی سیاستگذاري هاي که مهم این تضمین. 1
اجراي  و تدوین به و باشند آموزش در تساوي و تبعیض عدم اصول متضمن آنها بودجه بندي

در  پیشرفت سنجش براي .کنند کمک آسیبپذیر و شده طرد اقشار براي هدفمند فوري راهبردهاي
 .شوند تدوین شاخص هایی آموزشی باید تساوي تحقّق

 به توجه با بودجه تأمین برنامه هاي و بخشی برنامه هاي آموزشی، سیاستهاي اینکه تضمین. 2
 آموزش در اضطراري شرایط رفع و رویارویی براي آمادگی مخاطرات، ارزیابی مواردي درخصوص

 بزرگساالن و جوانان کودکان، آموزشی نیازهاي رفع براي مفید برنامه هایی و دربرگیرندة شده تدوین
 و دیده اند آسیب واگیردار بیماري هاي و وطن ترك طبیعی، بالیاي اثر در که یا افرادي جنگ زده

 .باشند پناهندگان، و شده اند کشور داخل در خود سکونت محل ترك به که مجبور افرادي نیز
 نیازهاي رفع به قادر که بین منطقه اي و منطقه اي سازوکارهاي ایجاد و تدوین راهبردها از حمایت

 پناهندگان نیز و شده اند کشور داخل در خود سکونت محل ترك به که مجبور افرادي آموزشی
 .است الزامی

 بهبود و پایش همچنین، و کیفیت با آموزش به دختران و زنان دسترسی بهبود و پایش شناسایی،. 3
 .دختران و زنان توسط آموزشی دوره هاي تکمیل و آموزشی نتایج ارزیابی آموزشی، میزان مشارکت

 بر تمرکز سمت به را مسئولین که است الزامی مانده اند، محروم آموزش از پسران که محیط هایی در
 .داد سوق پسران بر تأکید با اقدام هاي هدفمند
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 دور کیفی آموزش برنامه هاي به دسترسی از را آسیب پذیر جوانان و کودکان که موانعی شناسایی. 4
 .موانع آن رفع براي مؤثر تصمیم گیري هاي و نگه می دارد

 توجه با طبیعی، بالیاي تأثیرگذاري مقابل در مدارس مقاوم سازي براي جامع رویکردي از حمایت. 5
 تأمین به می توان مقاوم سازي، این روشهاي جمله از .اثرآنها دامنۀ یا بالیا تأثیرگذاري به شیوة

 اشاره مخاطرات، کاهش و مقاومت مدارس، در بالیا مدیریت آموزش مدارس، براي امکانات ایمن تر
 .کرد

 به دسترسی ارتباطی، و اطالعاتی فنّاوري هاي آموزش دور، راه از آموزش امکان آوردن فراهم. 6
 مناطق در و منازل در یادگیري فضاي ایجاد تسهیل براي ضروري زیربناهاي و مناسبفنّاوري هاي 

 گروه هاي سایر و آسیب پذیر جوانان و پسران زنان، دختران، براي ویژه به مناطق دورافتاده، و جنگی
 .شده رانده حاشیه به
 همینطور و آموزشی سیاستگذاري هاي و بودجه درسی، برنامه هاي و کتب بازبینی تضمین. 7

 از عاري شده یاد موارد که نحوي به دولت ها توسط آنان فعالیتهاي بر نظارت و آموزش معلمان
بین  آموزش و حقوق بشردوستانه تبعیض، عدم تساوي، ترویج در و باشند کلیشۀ جنسیتی هرگونه

 .شوند واقع مؤثر فرهنگی
 آموزش مدیریت اطالعاتی نظام هاي از جمله از اطالعات، و داده چندگانۀ منابع از استفاده تضمین. 8

 حذف پدیدة پایشِ تسهیل براي خانوارها، و مدارس در شده انجام پیمایشی مطالعات و و مدارس
 دست این از اطالعاتی به آموزشی تصمیم گیران دسترسی چگونگی از نمونه اي .آموزش اجتماعی در

 ..است آموزشی نابرابري یا آموزش در تساوي نبود خصوص در جهانی داده هاي اقدام، پایگاه براي
 و جسمی مشکالت داراي کودکان و معلول کودکان مورد در بهتر کیفی داده هاي گردآوري. 9

 بودن، موجود صورت در و تدوین مرتبطی شاخصهاي تا است الزم .آنان آسیب دیدگی ارزیابی سطح
 برنامه آنها مبناي بر بتوان که شواهدي عنوانبه  آمده به دست داده هاي از باید و شوند بهینه سازي

  .شود استفاده نمود، و سیاستگذاري ریزي

4-6  

و  سوادآموزي براي برنامه ریزي و سیاست گذاري براي بین بخشی یا و بخشی رویکردي ایجاد. 1
از  مرتبط، وزارتخانه هاي میان هماهنگی و همکاري تقویت طریق از بودجه تأمین براي همچنین

تقویت  همینطور و کشاورزي و صنعت کار، اجتماعی، رفاه بهداشت، آموزش، وزارتخانه هاي جمله
 با حمایت جانبه، چند و دوجانبه شرکاي و خصوصی بخش مدنی، جامعۀ میان هماهنگی و همکاري

 .تمرکززدایی از عملی
 ملّی ارزیابی سازوکارهاي مبناي بر حساب آموزي و آموزي سواد برنامه هاي باالي کیفیت تضمین. 2

آموخته هاي  و دانش به توجه با و یادگیرندگان نیازهاي راستاي در برنامه ها این اینکه و تضمین
 زبان، روابط فرهنگ، به ویژه توجه بذل مهم، این تحقّق الزمۀ .باشند شده تنظیم و تهیه آنها پیشین

 گروههاي آسیب پذیر و دختران و زنان به خاص توجه با اقتصادي، فعالیتهاي و سیاسی و اجتماعی
 ارتقاي مهارت ها و مهارت آموزي )برنامه هاي( با یادشده برنامه هاي تا دارد ضرورت ضمناً .است
 ادغام العمر، مادام یادگیري مهم عنصر دو عنوان به شرافتمندانه، )و شایسته( اشتغال و معیشت براي
 .شوند

 مشارکت و بزرگساالن براي مهارت ها آموزش و سوادآموزي مؤثر برنامه هاي تدریجی افزایش. 3
انجام  ارتباط این در که مؤثري اقدام هاي و غنی تجارب به توجه با حرکت، این در مدنی دادن جامعۀ
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 .داده اند
و  سوادآموزي برنامه هاي در موبایل فنّاوري ویژه به ارتباطی، و اطالعاتی فنّاوریهاي کاربرد ترویج. 4

 .آموزيحساب 
الزمۀ  .)سوادآموزان( یادگیري نتایج به توجه با تبحر میزان ارزیابی براي چارچوبی و ابزارها ایجاد. 5

  مهارت :جمله اند آن از که است مختلف حوزه هاي در تبحر مفهوم از درست تعریفی ارائۀ این کار،
 .روزمره زندگی در مهارت و کاري هاي

 مورد در به هنگام و مرتبط داده هاي به اشتراك گذاري و تحلیل گردآوري، براي نظامی ایجاد. 6
 به شاخصهاي سایر و جنسیت حسب بر حساب آموزي، و سوادآموزي نیازهاي و سطوح سوادآموزي
 .حاشیه رانده شدن

4-7  

 و شهروندي آموزش و پایدار توسعۀ براي آموزش ترویج براي برنامه هایی و سیاست ها تدوین. 1
 آموزشی، نظام اصالح طریق از کار این انجام .آزاد و رسمی غیر رسمی، آموزشهاي در ادغام آنها

 اقدام برنامۀ اجراي .می شود امکان پذیر آموزشی حمایت هاي و درسی مواد اصالح آموزش معلمان،
 ،عدالت جنسیتی ،حقوق بشردوستانه قبیل از موضوع هایی پایدار و توسعۀ براي جهانی آموزش

 شهروندي و پایدار معیشت هاي اقلیم، تغییر ،)خانواده تنظیم( جنسی جامع هاي آموزش بهداشت،
 در موارد این ادغام در که شود ذکر است الزم .می شود شده یاد مورد نیز مشمول پویا و مسئوالنه

 .دارد زیادي اهمیت ملّی تجارب و توانمندي ها به توجه آموزشی کشورها، برنامه هاي
کسب  براي سنی گروه هر در مرد و زن از اعم افراد، براي عمر طول در یادگیري هاي فرصت ایجاد. 2

 .پایدار و صلح آمیز سالم، جوامعی ساختن براي الزم دیدگاه هاي و ارزش ها مهارت ها، دانش،
 و در درون شهروندي آموزش و پایدار توسعۀ براي آموزش زمینۀ در بهینه اقدام هاي نشر و ایجاد. 3

 .المللی  بین تفاهم و همکاري ها تقویت و آموزشی برنامه هاي بهینۀ اجراي منظور به کشورها مابین
 پایدار توسعۀ براي آموزش با رابطه در آموزگاران و یادگیرندگان براي مشارکتی برنامه هاي ترویج. 4

 .جوامع و اجتماعات در آنان مشارکت تضمین منظور به شهروندي و آموزش
به  توجه با آموزش ارائۀ نیز و پایداري تحقّق در فرهنگ کلیدي نقش به آموزش توجه تضمین. 5

احترام  عین در فرهنگی، تنوع و بیان ها میراث، از آگاهی ها ارتقاي و کشورها ملّی شرایط و فرهنگ
 .آن رعایت و حقوق بشردوستانه به
 به منظور شهروندي آموزش و پایدار توسعۀ آموزش براي قوي ارزیابی نظام هاي ایجاد از حمایت. 6

 که و ابزارهایی موجود ابزارهاي از استفاده با یادگیري احساسی -اجتماعی و شناختی نتایج ارزیابی
 جدید ایجاد ابزارهاي ضرورت ارزیابی ها، این جریان در .است شده اثبات آنها درستی زمان طول در

 به فعالیت هاي توجه با نیز کشورها از وسیعی گسترة )فعالیتهاي( و می شود شناسایی ارزیابی
 .می شوند بررسی آن، همکاران سایر و  (UIS) یونسکو آمار مؤسسۀ

 براي آموزش تضمین براي ذي نفعی چند رویکرد لزوم صورت در و بین رشته اي رویکرد ترویج. 7
 قالب آموزش در جمله از آموزش، اشکال همۀ در و سطوح همۀ در شهروندي آموزش و توسعۀ پایدار

  .خشونت نبود و صلح فرهنگ ترویج هدف با حقوق بشردوستانه

  الف-4
نیازهاي  که جنسیت محوري منسجم و چندوجهی جامع، سیاست هاي کردن اجرایی و تدوین. 1

به  و مدارس امنیت تضمین براي نظام هایی و هنجارها ترویج و می دهند قرار نظر مد هم را معلوالن
 .خشونت از آنها ماندن دور
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از  آموزشی پرسنل و معلمان یادگیرندگان، از حفاظت براي راهبردهایی تدوین و سیاست گذاري. 2
که  مناطقی در مناسب رویکردهاي اتخاذ و خشونت از عاري مدارس ایجاد چارچوب در خشونت

ابزاري  به عنوان آن اجراي و بشردوستانه بین المللِ حقوق به شدن متعهد مسلحانه اند، جنگ درگیر
قبال  در پاسخگویی ترویج و مدنی جامعۀ به متعلق مکان هاي به عنوان مدارس از حفاظت براي

  .2030  آموزش اجراي در خشونت
و  سالم بهداشتی سرویس هاي برق، آب، و باشند امن آموزشی مؤسسه هاي همۀ اینکه تضمین. 3

درس  کالس هاي .باشند ایمن و کافی دسترس، در که باشند داشته پسران و دختران براي مستقل
 .باشند مناسب فنّاوري هاي و آموزشی مواد به مجهز مدارس و باشند کافی و ایمن

غیر  مدارس و اقتصادي -اجتماعی نظر از محروم مدارس میان در منابع منصفانۀ اختصاص تضمین. 4
 .آموزشی مؤسسه هاي میان در همینطور و محروم

و  بزرگساالن آموزش براي یادگیري فضاهاي و غیررسمی یادگیري فضاهاي به دسترسی افزایش. 5
مهم  ابزارهایی به عنوان ارتباطی و اطالعاتی فنّاوریهاي به دسترسی براي الزم امکانات آوردن فراهم

 .مادام العمر یادگیري در

  ب-4

بین  بورسیۀ برنامه هاي حوزة در شده وضع سیاست هاي و برنامه ها سازوکارها، اینکه تضمین. 1
 در انسانی منابع تقویت بر و باشند کشورها ملّی شرایط و برنامه ها اولویت ها، راستاي المللی در

 .باشند شده متمرکز می شود، نیاز احساس آنها در همه از بیش حوزه هایی که
 اینکه تضمین .محروم جوان مردان و زنان سوي به بورسیه ارائۀ فرصت هاي همۀ جهت دهی. 2

تصمیم گیري  امکان وسیله این به تا شود ترویج روشنی به محروم جوانان براي بورسیه امکان اخذ
 .شود حفظ آنها قانونی جایگاه و حقوق و شود فراهم جوانان براي هاي آگاهانه

تحصیل  محل کشورهاي و مبدأ کشورهاي دانشگاه هاي میان مشترك برنامه هاي تدوین و تعریف. 3
مبدأ  کشورهاي به آنها بازگشت براي دانشجویان در انگیزه ایجاد براي ابزاري نوانبه ع دانشجویان

 و تحصیل کرده بسیار افراد مهاجرت مغزها،  فرار از ممانعت براي سازوکارهایی ایجاد همچنین، .خود
 .مغزها جذب ترویج

ذینفع  افراد انواع و تعداد افزایش هدف با دانشجویان، مبدأ کشور در بورسیه ارائۀ برنامه هاي ایجاد. 4
 .محلی /ملّی کار بازار در همینطور و مبدأ کشور در

  پ-4

 به عالقمند و خواهان افراد انگیزه ترین با جلب و جذب براي جنسیت محور راهبردهاي تدوین. 1
کار،  این الزمۀ .است بیشتري نیاز وجودشان به که مناطقی به معلمان انتقال تضمین و حرفۀ معلمی
جذاب  آینده و موجود انسانی نیروهاي براي را معلمی حرفۀ که است قوانینی وضع و سیاستگذاري

 و اجتماعی بیمه هاي از معلمان بهره مندي تضمین کاري، شرایط بهبود طریق از کار این .کند
 حقوق هاي با حداقل آموزش، با مرتبط حرفه هاي در شاغل افراد و معلمان حقوق تضمین اینکه

 هستند، مشابه یا یکسان توانمندي هاي نیازمند که معلمی با مرتبط حرفه هاي در سایر پرداختی
 .باشد قیاس قابل

و  )کار حین در یا و کار به اشتغال از پیش( معلمان آموزش کیفیت بهینه سازي و واکاوي بازبینی،. 2
و  معلمان همۀ براي کار به اشتغال از پیش کیفیت با آموزش هاي از بهره مندي فرصت آوردن فراهم
 .معلمان از حمایتی فعالیت هاي تقویت و آنان حرفه اي مداوم توسعۀ به کمک

که  افرادي و ناظران و معلم تربیت استادان معلمان، توانمندي هاي )ارزیابی( براي چارچوبی ایجاد. 3
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 .هستند معلمان فعالیت هاي بازرسی مسئول
سیاست  آن اجراي و معلمان مدیریت براي جنسیت محور و منصفانه جامع، سیاست گذاري هاي. 4
 توسعۀ دریافتی، حقوق میزان معلمان، توزیع آموزش، استخدام، با مرتبط مختلف در حوزه هاي ها

 کیفیت ارتقاي و آموزگاران و معلمان جایگاه بهینه سازي ضمن آنان؛ کاري شرایط حرفه اي وارتقاي
 .آموزش

فنّاوري هاي  کاربرد در آنان ساختن توانمند منظور به معلمان به فنّی کافی هايمهارت  آموزش. 5
واکاوي  و نقد مهارتهاي و آنان به اطالعاتی سواد آموزش .اجتماعی شبکه هاي و ارتباطی و اطالعاتی

داراي  کودکان( استثنایی کودکان نیازهاي برآوردن نحوة نیز و تدریس براي استفاده مورد منابع
 .درس کالس در استثنایی شاگردان داشتن از ناشی چالش هاي با رویارویی و )ویژه هاينیاز

روشهاي  از حمایت منظور به اطالعات، به دسترسی و دریافت براي مؤثر نظام هاي اجراي و ایجاد. 6
 بر آموزش مثبت تأثیرگذاري از اطمینان حصول و معلمان حرفه اي توسعۀ نیز و تدریس خوب

 .معلمانفعالیت 
 .یادگیري و آموزش بهبود براي مدراس مدیران تقویت. 7
 سازمان هاي و معلمان با شده نهادینه اجتماعی گفت وگوي براي سازوکارهایی تقویت یا ایجاد. 8

 سیاست هاي ارزیابی و پایش اجرا، توسعه، در آنان کامل مشارکت تضمین منظور به نمایندة معلمان،
 .آموزشی

  
هاي  ترین مولفه هاي مورد استفاده در فرآیند نظارت و ارزیابی برنامه، اصلی تدوین برنامه عمل و تعیین شاخصبراي تسهیل 
اند که در جدول  احصاء شده 2030هاي راهبردهاي اساسی برنامه آموزش  گانه و ابزار اجرایی سه گانه و نیز، مولفه اهداف هفت

  :گردد ارائه می) 3(
  

 گذاري در سند ملی برنامه  جهت تسهیل هدف» راهبردهاي ملی«و » اهداف«لی هاي اص مولفه) 3(جدول 

  هاي راهبردهاي اساسی مولفه  هاي هدف مولفه  هدف

4-1  

  رایگان بودن آموزش -
  در دسترس بودن آموزش -
ابتدایی، متوسطه اول (اتمام سه دوره تحصیلی  -

سال آموزش  9با تاکید بر ) و متوسطه دوم
از آموزش ابتدایی و متوسطه متشکل (اجباري 

  )اول
  عدالت جنسیتی -
  کیفیت آموزش -
  )یادگیري موثر(پیامد آموزش  -

  
گذاري براي ارتقاء  وضع قوانین و سیاست -

دسترسی و مشارکت در آموزش فراگیر، رایگان و 
هاي نوین آموزشی و  برابر از طریق توسعه روش

ي ساز استفاده از شیوه هاي انعطاف پذیر و معادل
  شده

هاي آموزش از بودجه  افزایش سهم هزینه -
 GDPعمومی دولت و 

اثربخش کردن نتایج یادگیري از طریق ارتقاء  -
  هاي درسی کیفیت محتوا و برنامه

بهبود مدیریت آموزشگاهی و جلب مشارکت  -
  جوامع محلی در اداره مدارس
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  هدفمندي در توزیع منابع مالی آموزش -
دو زبانه و چند  تقویت آموزش در مناطق -

  فرهنگی
  هاي ارزیابی و امتحانات اصالح روش -
  
  

4-2  

  هاي رشد و مراقبت اوان کودکی برنامه -
  آموزش پیش از دبستان -
  در دسترس بودن آموزش -
  عدالت جنسیتی -
  کیفیت -
  )ایجاد آمادگی جهت ورود به دبستان(پیامد  -

هاي رشد و  گذاري براي انسجام برنامه سیاست -
مراقبت اوان کودکی به منظور تسهیل دسترسی و 

  ها ارتقاء کیفیت برنامه
وضع قوانین الزم براي اجباري کردن دوره یک  -

ساله پیش دبستانی در سال ما قبل پایه اول 
  ابتدایی

هاي بهداشت،  یکپارچه کردن سیاستها و برنامه -
تغذیه، آموزش و حفاظت اجتماعی و حقوقی از 

  هاي رشد و مراقبت اوان کودکی کودکان در برنامه
آموزش کارکنان و مربیان فعال در حوزه  -

  هاي رشد و مراقبت اوان کودکی برنامه
هاي زودهنگام و به موقع براي  تسهیل مراقبت -

  کودکان معلول، آسیب پذیر و در معرض خطر
  

4-3  

غیر /رسمی(اي و مهارتی  آموزش فنی، حرفه -
  )ساختار نایافته/رسمی

  )کالسیک و نوین(ش عالی آموز -
ساختار /غیر رسمی/رسمی(آموزش بزرگساالن  -

  )نایافته
  دسترسی به خدمات آموزشی -
گروههاي /منطقه/مشارکت مبتنی بر جنسیت -

  اقتصادي
اقتصادي و مقرون به صرفه بودن خدمات  -

  آموزشی
  کیفیت آموزش و خدمات آموزش -

هاي  فعالیتگذاري براي  تقویت و ارتقاء سیاست -
بین بخشی و تقسیم کار شده در ارائه خدمات 

اي، عالی و آموزش بزرگساالن  آموزش فنی و حرفه
متناسب با شرایط حضور موثر در جامعه و ارتقاء 

  هاي شغلی مهارت
اعتبارسنجی واحدهاي ارائه دهنده خدمات  -

هاي  آموزش عالی براي استفاده موثر از ظرفیت
  موجود

  اي از راه دور، مجازي و اینترنتیه توسعه آموزش -
  توسعه پژوهش در آموزش عالی -
المللی و به  هاي علمی بین تقویت همکاري -

رسمیت شناختن مدارك دانشگاهی کشورهاي 
  دیگر

هاي آموزشی براي بزرگساالن از  توسعه فرصت -
اي، عالی و  هاي فنی و حرفه طریق ترویج آموزش
به منظور ساختار نایافته /آموزش غیر رسمی
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  سازي بزرگساالن توانمند
  

4-4  

مهارتهاي شناختی و غیرشناختی مرتبط با  -
  وري شغلی یافتن شغل و ارتقاء بهره

گروههاي /منطقه/مشارکت مبتنی بر جنسیت -
  اقتصادي

هاي مورد نیاز  گردآوري و به روز رسانی مهارت -
بازار کار، جامعه و اقتصاد در جوامع شهري و 

  روستایی
استفاده از توان و ظرفیت شرکاي اجتماعی و  -

هاي مورد  جوامع محلی در ارتقاء کیفیت مهارت
  نیاز

هاي آموزشی و تعمیم آن به  توسعه فرصت -
عدم محدودن شدن به فضاي موسسه (جامعه 

  )آموزشی و کالس
  هاي فنی و حرفه اي ارتقاء کیفیت آموزش -
 توسعه مبادالت بین المللی و بین کشوري در -

اي و به رسمیت شناختن  هاي فنی و حرفه آموزش
  هاي حرفه اي صالحیت

هاي رسمی و غیر  پذیر کردن آموزش انعطاف -
  اي رسمی فنی و حرفه

4-5  

ارتقاء وضعیت آموزشی معلولین و گروههاي  -
  نیازمند حمایت

عدالت کاهش نا-
  فرهنگی/اي منطقه/مکانی/جنسیتی

، تضمین عدم سوءگیري در وضع قوانین -
هاي  بندي و توسعه فرصت گذاري، بودجه سیاست
  آموزشی

دیدگان از  بهبود شرایط آموزشی براي آسیب -
جنگ، بالیاي طبیعی، مهاجرت اجباري و 

نشینی براي بازگرداندن آنها به شرایط  حاشیه
  عادي زندگی

سازي براي تسهیل دسترسی زنان و  زمینه -
  هاي آموزشی  دختران به فرصت

ي براي مقاوم سازي و ایمن سازي گذار سیاست -
مدارس و آموزش مدیریت بحران به کارکنان و 

  دانش آموزان
هاي آموزش از راه  ها و ظرفیت توسعه زیرساخت -

  دور براي شرایط پس از بحران
ها و محتواي دروس به منظور رفع  اصالح برنامه -

  هاي جنسیتی و قومیتی تبعیض، کلیشه
حذف «یده گذاري براي رفع پد سیاست -

  در آموزش» اجتماعی
  بهبود شرایط آموزش معلوالن -
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4-6  

  ها در دسترس بودن برنامه -
  ها محور بودن برنامه هدف -
گروههاي /منطقه/مشارکت مبتنی بر جنسیت -

  اقتصادي ـ اجتماعی

هاي  بخشی و مشارکتی کردن برنامه بین -
  سوادآموزي

منظور تدوین سازوکارهاي ارزیابی ملی سواد به  -
  ارتقاء کیفیت سوادآموزي

ارتقاء اثربخشی و برقراري پیوند مهارت سواد با  -
دنیاي واقعی از طرق مختلف با تاکید بر جلب 

  مشارکت جامعه مدنی
هاي ارتباطی و اطالعاتی  ترویج کاربرد فناوري -
  در سوادآموزي) به ویژه موبایل(
تدوین استانداردهاي ملی سنجش مهارت هاي  -

  ز سوادناشی ا
استقرار سامانه ثبت اطالعات سطوح سواد و  -

نیازهاي هر سطح براي برنامه ریزي و اجراي 
  هاي سوادآموزي برنامه

  
  

4-7  

ها و  برنامه(بهبود و ارتقاء محتواي آموزش  -
  )کتابهاي درسی

هدفمند کردن فعالیتهاي کمک آموزشی و فوق  -
  برنامه

ه پایدار گذاري براي ترویج آموزش توسع سیاست -
  هاي مختلف و مفاهیم مرتبط با آن به شیوه

العمر براي  هاي آموزش مادام ترویج فرصت -
  دستیابی به شیوه زندگی سالم و توام با صلح

به  شهرونديهاي مربوط به  تقویت آموزش -
  منظور ارتقاء مشارکت اجتماعی شهروندان

ارتقاء آموزش تنوع فرهنگی و انتقال مفاهیم آن  -
  یادگیرندگانبه 
تدوین نظام ملی ارزیابی نتایج یادگیري آموزش  -

  توسعه پایدار 
  
  
  

  الف-4

آب، برق و (ارتقاء زیرساختهاي اساسی مدارس  -
  )امکانات بهداشتی

با هدف بهبود  ICTتوسعه استفاده از فناوري  -
  کیفیت آموزش

تبدیل مدارس به مدارس ایمن و عاري از  -
  خشونت

  مدارس از خشونت و تجاوز عاري سازي فضاي -
منسجم کردن تسهیالت مدارس براي خدمت  -

  رسانی مطلوب به معلولین
هاي اساسی در  تضمین دسترسی به زیرساخت -

  )آب، برق و امکانات بهداشتی(مدرسه 
  هدفمندي در توزیع امکانات و منابع آموزشی -
تضمین ارتقاء دسترسی به فضاهاي آموزش غیر  -
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  رگساالنرسمی و آموزش بز

ها و  هاي تحصیلی در رشته اعطاي بورس -  ب-4
  دار توسعه هاي اولویت حوزه

دهی و هدفمندي در اعطاي بورسهاي  جهت -
  تحصیلی

ایجاد انگیزه در دانشجویان بورس گیرنده براي  -
بازگشت به کشور خود از طریق همکاري مشترك 

  علمی با دانشگاههاي کشور مبدا
  تحصیلی در کشور مبداافزایش بورس هاي  -

  پ-4

  تربیت و آموزش معلمان واجد شرایط تدریس -
ارتقاء استانداردهاي ملی تدریس بر اساس  -

  اي نیازهاي توسعه
اي در دسترسی به  و منطقه عدالت جنسیتی -

  آموزش دیده/معلمان واجد صالحیت

در ) گزینی به(گذاري براي جذب اصلح  سیاست -
  ورود به حرفه معلمی هاي تربیت معلم و برنامه

  سازي و ارتقاء کیفیت آموزش معلمان بهینه -
تدوین معیار براي ارزیابی صالحیت استادان و  -

  ناظران مراکز آموزش و تربیت معلم
  استقرار نظام جامع مدیریت معلمان -
اي معلمان  هاي حرفه تدوین نظام صالحیت -

  متناسب با نیازهاي روز علمی و آموزشی
  حمایت از الگوهاي برتر تدریس  -
 و آموزش بهبود براي مدراس مدیران تقویت -

  یادگیري
 گفت وگوي براي سازوکارهایی تقویت یا ایجاد -

 سازمان هاي و معلمان با شده نهادینه اجتماعی
  معلمان براي جلب مشارکت موثر آنان

  

  دکتر علی اللهیار ترکمن
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  2030با برنامه آموزش  تحلیل اسناد باالدستی و پیوند آن

  

  : چارچوب نظري  مقدمه و

مبتنی بر اصول انسانی که نشان دهنده راه تعالی وکمال انسان بواسطه آموزش وپرورش و  در مکتب اسالم نقش قانون صحیح و
در دنیاي عمل به قانون  همچنین اهمیت وضع و. در جهت برقراري نظم وعدالت باشد ؛ مورد تاکید فراوان قرار گرفته است 

وجه ممیز تفکیک یک  تنظیم کننده رفتار اعضاي آن و معاصر به عنوان پیوند دهنده الیه هاي گوناگون جامعه وسازمان و
بقا  جامعه مدنی از غیر مدنی ویک سازمان هدفمند از یک کلنی ؛ که متضمن دستیابی به آرمانهاي بشري براي حفظ ؛ دوام و

  . جوامع باشد ؛ بوده و هست

ین جمهوري اسالمی که ملهم از مبانی دین مبین اسالم می باشد عالوه بر به کارگیري ضوابط اعتباري ؛ وضعی و قراردادي قوان
بر یک ارتباط نفس االمري نیز تاکید داردکه ارتباط عمیق تري را نه تنها میان امور قراردادي استحکام می بخشد ؛ داللتهایی 

  . نوي والهی داردنیز بر پیوند میان امور مادي و مع

دیدگاههاي بنیانگذار کبیر جمهوري اسالمی و همچنین مقام معظم رهبري تاکید بر مشی و روش سیره نبوي و ائمه اطهار در 
    .و عمل دقیق به قوانین دارداقامه عدالت 

گذاري آموزش مرجع سیاست ) 29/7/1381مورخ ( شوراي عالی آموزش وپرورش بر اساس قانون مجلس شوراي اسالمی 
وپرورش عمومی و متوسطه شناخته شده و در چارچوب سیاستهاي کلی نظام و قوانین موضوعه وظیفه دارد خط مشی هاي 
آموزشی و بسترهاي قانونی اجراي سیاستها را با تصویب قوانینی که تسهیل کننده و تقویت کننده تحقق اهداف آموزشی و 

ا درك شرایط و نیازهاي زمان والتزام به اصول و مبانی تربیتی ؛ انعطاف پذیري وتحول تربیتی باشد را هم پاي سایر عوامل ؛ ب
  .آفرینی که باید روز آمد شوند را پس اخذ نظرات کارشناسی در جلسات شوراي عالی به تایید و تصویب برساند

تعهدات و اقدامات ایران در تدوین سند ملی آموزش تا حدود زیادي در بردارنده راهبردهاي موفقیت آمیز وحذف عوامل 
بازدارنده در جهت توسعه و ترویج آموزش و برابر سازي فرصتهاي آموزشی وآموزش حرفه اي براي دختران وپسران وفراهم 

در حال حاضر نیز عالوه بر تعهدات کشورنسبت به برنامه هاي بین . ه استکننده زمینه اشتغال براي جوانان وبزرگساالن بود
المللی ؛ مسئوالن نظام ؛ خود نیز در تدوین اسناد فرادستی مانند نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش 

تالشهاي علمی و عملی در ؛ اولویت بخشیدن به ... وپرورش و سیاستهاي ابالغی مقام معظم رهبري و برنامه هاي توسعه و
  . راستاي بهبود شرایط آموزشی را مورد توجه قرار داده اند
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  : 2030تحلیل وضع موجود سیاستها ؛ قوانین وآیین نامه ها در راستاي برنامه آموزش ملی

مرتبط وموثر شود؛ که منجر به نتایج یادکیري  کیفیت وبابرابر ؛  آموزش آزادهمه دختران وپسران به  2030تا سال  -4-1هدف 
  .دست یابندمراقبت اوان کودکی و کیفیت ما قبل دبستانهمه دختران وپسران به آموزش با  2030تا سال  -4- 2و دست یابند

  ) یک سال آموزش پیش دبستان رایگان واجباري ( 

 اسناد و مراجع فرادستی ) الف

 موده است وسایل آمـوزش وپـرورش رایگـان را بـراي    دولت را موظف ن اصل سی ام قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران  
همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیالت عالی را تا سر حد خودکفایی کشور بـه طـور رایگـان گسـترش     

  . در این اصل سن شروع آموزش رسمی ویا مقطع تحصیلی مورد نظر مشخص نگردیده است .دهد

که به منظور ایجاد زیرساختهاي پیشرفت کشور وابراز جـدي رقابـت در عرصـه هـاي مختلـف بـین        نقشه جامع علمی کشور
به زیرساختهاي الزم برنامه ملی آمـوزش خصوصـا هـدف     12و 8و 7و 6و1المللی تهیه گردیده است در راهبردهاي کالن شماره 

  . آن اشاراتی دارد 4 -7

ریـزي آموزشـی و    ـ نظـام برنامـه    5(ست راهبردي اسالمی شدن دانشـگاه  در سند دانشگاه اسالمی سیا :سند دانشگاه اسالمی
  .پذیري به منظور پاسخگویی به نیازها و تحوالت علمی و اجتماعی اشاره شده است ، افزایش انعطاف)پرورشی

ول آن تصریح بر اجراي سند تح 75 بند"بخش امور علم ؛ فناوري ونوآوري "در سیاستهاي ابالغی برنامه ششم توسعه 
برنامه ملی آموزش را پوشش می  4-2و 4-1بنیادین آموزش وپرورش وتاکید بر دوران تحصیلی کودکی ونوجوانی دارد که هدف 

  . دهد

سیاستهاي کلی ایجاد تحول ابالغی از سوي مقام معظم رهبري بر جایگاه آموزش وپـرورش بـه عنـوان نهـاد عهـده دار       2در بند 
به عنوان امر حاکمیتی با همکـاري  )از مهد کودك وپیش دبستانی تا دانشگاه ( ارت بر آن اجراي سیاستهاي مصوب وهدایت ونظ

  . می باشد 4-2دستگاهها تصریح دارد که پوشش دهنده هدف 

تعمیم دوره پیش دبستانی در مناطق محروم ونیازمند در حد امکـان بـا    1 سند تحول بنیادین آموزش وپرورش 5-1راهکار 
آن با تصریح برنامه ریزي وتمهید مقدمات براي پوشـش کامـل دوره آمـوزش عمـومی      5-2مشارکت بخش غیر دولتی و راهکار 

  . دبرنامه ملی آموزش می باش 4-2و 4-1وبرخوردار از کیفیت مناسب در مناطق کشور پوشش دهنده ي اهداف 

دبیرخانه ملی سالمت و امنیت غـذایی کـه بـا حضـور وزراي      به استناد سند ملی رشد وتکامل همه جانبه اوان کودکی در
آموزش وپرورش ؛ کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی و بهداشت ؛ درمان وآمـوزش پزشـکی بـه تصـویب رسـیده اسـت ؛ برنامـه جـامع         

                                                             
شماره-۱   جلسھ است۵/۷/۹۰مورخھ۶۷۹در رسیده ی ا ب تصو بھ ی ن فر انقالب عا   . درشورای
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ده در دبیرخانه ملی رشـد و تکامـل اوان کـودکی تـدوین و بـه دسـتگاههاي       عملیاتی آن توسط نمایندگان وزارتخانه هاي یاد ش
  .خواهد بود 2017پایان عملیاتی نمودن برنامه سال . ذیربط ارسال شده است و هم اکنون در حال بازنگري می باشد 

  مصوبات شوراي عالی آموزش وپرورش ) ب

 78 26/12مورخه  645جهت افزایش پوشش تحصیلی جلسه مربوط به  مصوبه ایجاد انعطاف در برنامه ها در ماده واحده
  تاکید شده جهت افزایش تعداد دانش آموزان دوره هاي تحصیلی حداکثر انعطاف در برنامه هاي آموزشی ودرسی ایجاد شود 

زش تصریح شده عالوه بر اهداف عمومی آمو 1/78/ 19مورخه  634اساسنامه مدارس شبانه روزي جلسه شماره  2و در ماده 
وپرورش ؛ افزایش پوشش تحصیلی دانش آموزان روستایی ؛ عشایري ومناطق محروم وجلوگیري از هدر رفتن استعدادها 

  . وتوانایی هاي سرمایه هاي کشور با اجراي این اساسنامه محقق شود

ش پوشش تصویب شده است گستر 29/2/93مورخ  895که در جلسه  وهدف از آیین نامه مربوط به کالسهاي چند پایه
  . شیوه نامه اجرایی این آیین نامه تهیه و به ذیربطان ابالغ شده است. تحصیلی می باشد

نهضت سواد ) مصوب کمیسیون معین (  اساسنامه نهضت سواد آموزي 4از ماده  2آیین نامه اجرایی تبصره  1در ماده 
ان الزم التعلیم کالس تشکیل دهد که فهرست آموزي در هر سال تحصیلی در روستاها ومناطق عشایري می تواند براي کودک

اسامی آن ها از طریق ادارات آموزش وپرورش به نهضت سواد آموزي اعالم شده باشد ؛ آورده شده است که هدف از آن افزایش 
  . پوشش تحصیلی می باشد

آموزان که حداقل  با انعطاف در شرایط سنی دانش 20/5/79مورخ  652مصوب جلسه  همچنین آیین نامه اجرایی مدارس
سال ودر مناطق روستایی  10سال تمام وحداکثر سن ثبت نام در پایه اول در مناطق شهري  6سن ورود به پایه اول ابتدایی را 

 17سال تمام ودر مناطق روستایی وعشایري  15سال وحداکثر سن ثبت نام در دوره ابتدایی در مناطق شهري  12وعشایري 
  . تاي افزایش جذب و افزایش پوشش تحصیلی می باشدسال تمام است که در راس

آورده شده است تصریح  28/11/82مورخ  699که در  اساسنامه دوره پیش دبستانی جلسه  درتعریف دوره پیش دبستانی
سال را تحت پوشش برنامه هاي تربیتی قرار  6تا 4شده دوره پیش دبستانی به دوره اي اطالق می شود که کودکان گروه سنی 

می دهدودر تبصره ذیل آن اشاره شده است در صورت تامین امکانات مورد نیاز ؛ اجراي دوره مذکور به صورت یکساله نیز 
همین اساسنامه نحوه تشکیل به دو شکل دولتی با مشارکت مردم وغیر دولتی بر اساس قوانین مربوط  4بالمانع است ودر ماده 

  . برنامه ملی آموزش می باشد 4-2و  4- 1نده اهداف که مجموع مصوبات پوشش ده. عنوان شده است

نیز کلیه اختیارات را به شوراي عالی آموزش وپروش تفویض  شوراي عالی انقالب فرهنگی 422الزم به ذکر است مصوبه 
  . کرده است
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عنوان شده به منظور ارتقاي کیفیت آموزش  29/4/94مورخ  914جلسه  در اهداف مربوط به مصوبه گروههاي آموزشی
آیین نامه تصریح شده به منظور ارتقاي نقش معلمان در طراحی ؛ تدوین ؛ اجرا نظارت وارزشیابی برنامه  2وپرورش ودر ماده 

ی شوند که هدف نهایی واساسی هاي درسی وافزایش ارتباط وتعامل اثربخش میان معلمان وبرنامه ریزان این گروه ها تشکیل م
  . آن کیفیت بخشی به آموزش است

آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون  3بر اساس ماده از سوي دیگر به منظور توانمند سازي نیروي انسانی کارکنان دولت 
معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس  4/12/90مورخ 31146/90/200مدیریت خدمات کشوري وبخشنامه 

ساعت دوره آموزش ضمن خدمت در سال می باشندکه از اهداف اساسی آن به روز آوري  40؛ موظف به گذراندن  مهورج
  . دانش ؛ آگاهی واطالعات جهت ارائه آموزش با کیفیت می باشد

  به آموزش فنی وحرفه اي وآموزش عالی با کیفیت وبرابر  همه زنان ومردانتضمین دسترسی برابر  - 3-4

  اشتغال وکار آفرینی مهارتهاي فنی وحرفه اي براي ( با مهارتهاي مرتبط  تعداد جوانان وبزرگساالنش افزای- 4-4

خصوصا براي افراد آسیب  وآموزش حرفه ايبه همه سطح آموزش  زنان ومردان؛  دختران وپسرانتضمین دسترسی برابر - 5-4
  2030پذیر از جمله معلولین ؛ بومیان وکودکان تا سال 

  اد و مراجع فرادستیاسن) الف

مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست ویکم آذر  تشکیل سازمان استثناییقانون  
 هاي توانبخشی تعلیم و تربیت کودکان شوراي اسالمی با توجه به اهمیت و ویژگی ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس

ودانش آموزان استثنایی اعم از نابینایان ؛ نیمه بینایان ؛ ناشنوایان ؛ نیمه شنوایان ؛ عقب ماندگان ذهنی وناسازگاران عاطفی ؛ 
در این قانون کلیه امور مربوط به این کودکان از جمله حرفه . معلولین حسی حرکتی وچند معلولیتی به تصویب رسیده است

  . آموزي تصریح شده است

تامین شرایط و امکانات کار براي همه به منظور رسیدن به قانون اساسی جمهوري اسالمی صل چهل و سوم ا 2د در بن
استفاده از  7ودر بند وسائل کار ندارند  اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کار هستند ولی 

  . تصریح شده است  علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج براي توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور

بر تربیت وتوانمند سازي سرمایه انسانی با تاکید بر  8بویژه راهبرد کالن  در راهبردهاي کالن نقشه جامع علمی کشور
بر جهت  12متقی وکار آفرین وخود باور وخالق ؛ نواور وتوانا در تولید علم وفناوري ونوآوري و در راهبرد کالن پرورش انسانهاي 

 . دهی به چرخه علم و فناوري و نوآوري براي ایفاي نقش موثرتر در حوزه فنی و مهندسی تاکید شده است
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 78بر افزایش سهم آموزش هاي مهارتی در نظام آموزشی کشور ودر بند  76در سیاستهاي ابالغی برنامه ششم توسعه بند 
با نقشه جامع علمی کشور ونیازهاي تولید 1بر تنظیم رابطه متقابل اشتغال ومتناسب سازي سطوح ورشته هاي تحصیلی 

  . برنامه ملی آموزش را در بر می گیرد تاکید شده است 4- 5و 4-4و 4-3واشتغال که هدف 

یاستهاي کلی ایجاد تحول در نظام آموزش وپرورش بر تقویت آموزش هاي فنی وحرفه اي تاکید دارد که پوشش س 8-4بند  و
  . دهنده اهداف فوق الذکر است

سند تحول بنیادین بر تنظیم واجراي برنامه جامع کار آفرینی و مهارت آموزي براي تمام دوره هاي تحصیلی  6-5در راهکار 
  . ه متوسطه تا پایان برنامه پنجم توسعه در برنامه درسی وآموزشی تاکید شده استبه ویژه دانش آموزان دور

سیاستها ؛ حدود  شوراي عالی انقالب فرهنگی 15/7/82و  20/12/81و  23/5/80در مصوبات جلسات مورخه هاي 
  وظایف ونحوه فعالیت مراکز مجري آموزشهاي آزاد کشور

الی انقالب فرهنگی تاسیس دانشکده فنی وحرفه اي به منظور توسعه مهارت شوراي ع 14/7/71ودر مصوبات جلسه مورخ  
  . آموزي وآموزش عالی حرفه اي تصویب شده است

  مصوبات شوراي عالی آموزش وپرورش ) ب

که در عین حال یکی از زیرنظام هاي سند تحول بنیادین نیز می باشد درس کار و فناوري و  با تصویب برنامه درسی ملی
را  4- 5و 4-4و 4-3تفکر و پژوهش به برنامه درسی پایه ششم ابتدایی اضافه شده است که زمینه و زیرساخت تحقق اهداف 

  فراهم می آورد

                                                             

 شرح وظایف کلی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعیبرخی از 

  برنامه ریزي و نظارت بر اجراي قوانین کار ، تعاون و ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات ذي ربط    

یري از ساز و کارهاي سه جانبه گرایی با بهره گسیاستگذاري و برنامه ریزي به منظور تنظیم روابط کار ، بررسی و رفع مسایل و مشکالت جامعه کارگري ، تنظیم روابط کارگري و کارفرمایی     
  در راستاي سیاست حفظ و صیانت از نیروي کار 

تنظیم مقررات و ضوابط ، معیارها و توصیه نامه هاي ایمنی و    سیاستگذاري و برنامه ریزي به منظور تعمیم و گسترش نهادهاي مدنی و تشکلها در حوزه تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  
  ر و تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران در شوراي عالی کاراستانداردهاي کا

  سیاستگذاري ، برنامه ریزي و اداره امور مربوط به مجامع و شوراهاي عالی در حوزه تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  

  تعیین سیاستها و راهبردهاي اشتغال و برنامه ریزي مربوط به آن در چهارچوب برنامه ها و سیاستهاي کالن دولت   

     نظارت بر اشتغال ، سرمایه گذاري و بیمه هاي اجتماعی اتباع خارجی     

  اي تعاون ، کار و رفاه اجتماعیتهیه لوایح قانونی ، آئین نامه ها ، دستورالعمل ها و اساسنامه هاي معطوف به حوزه ه      

  قانون اساسی  44و  43،  29،  21تهیه و تنظیم طرح هاي بنیادین در راستاي تحقق اهداف مندرج در اصول  

١   
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اف برنامه درسی وجدول درسی پایه ششم ابتدایی به شرح اهد 1/10/90مورخ  852وبه استناد ماده واحده مصوبه  جلسه 
تربیت عقالنی و تقویت تفکر و تعقل و آشنایی با آداب ومهارتهاي زندگی و به کارگیري آنها و آشنایی با : ذیل تعیین شده است

هداف فوق الذکر را تاثیر کار و تالش در پیشرفت کشور ؛ مشاغل وفرایندهاي اقتصادي در محیط زندگی عنوان شده است که ا
  . پوشش می دهد

 3/7/86مورخ 753مصوبه جلسه  آیین نامه آموزشی دوره متوسطه حرفه اي خاص دانش آموزان با نیازهاي ویژه 2ماده 
بر افزایش مهارتهاي زندگی ؛ دستیابی به خود کفایی فردي ؛ اجتماعی واقتصادي دانش آموزان وارتقا انگیزه کار وفعالیت وکسب 

  . را پوشش می دهد 4-5ي شغلی دانش آموزان با تاکید بر توانبخشی حرفه اي تاکید دارد که هدف مهارتها

بر گسترش  فراگیر کودکان ودانش آموزان با نیازهاي ویژه –آیین نامه آموزش وپرورش تلفیقی  2همچنین ماده 
ان با نیازهاي ویژه به منظور نیل آنان به عدالت آموزشی وتامین فرصتها وامکانات مناسب پرورشی وآموزشی براي دانش آموز

  . برنامه ملی آموزش را در بر می گیرد 4-5کفایتهاي فردي واجتماعی هدف 

  . به سواد آموزي ومهارتهاي شمارش دست یابند همه زنان ومردان؛  همه جوانان وبزرگساالن 2030تا سال  -4- 6

  اسناد ومراجع فرادستی ) الف 

 3/3/1363مشتمل بر هشت ماده و شش تبصره در جلسه روز پنجشنبه  نهضت سواد آموزيتشکیل سازمان اساسنامه 
  . مجلس شوراي اسالمی به منظور ریشه کن ساختن بی سوادي به تصویب شوراي اسالمی رسیده است

 833سیاستهاي سواد آموزي ودر جلسه  21/9/85طرح اجرایی سواد آموزي ودر تاریخ  4/12/1366در تاریخ 
به تصویب شوراي عالی ) نهضت سواد آموزي( ساختار آموزشی مرحله اول آموزش بزرگساالن  89 19/11مورخه 

  . انقالب فرهنگی رسیده است 

  مصوبات شوراي عالی آموزش وپرورش ) ب

به منظور روشن نمودن وضعیت بی  شاخص هاي سواد آموزي 12/12/79مورخ  3923/120استناد ابالغ شماره به 
  . سوادي یا کم سوادي ومشخص نمودن ظرفیت هاي موجود و انجام برنامه ریزي هاي مطمئن وموثر به تصویب رسیده است

در ) نهضت سواد آموزي ( وزش بزرگساالن در خصوص ساختار آموزشی مرحله اول آم 19/11/89مورخ 833مصوبه جلسه 
مواد درسی وزمان آموزش دوره انتقال  11مراحل آموزش وپرورش بزرگساالن ودر ماده  2تعاریف ودر ماده  1ماده 

   .آورده شده است

  . کسب کنند 2030دانش ومهارتهاي مورد نیاز براي توسعه پایدار را تا سال  همه یادگیرندگانتضمین اینکه  - 7-4
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  اسناد ومراجع فرادستی ) الف

ساله جمهوري اسالمی ایران در مجمع تشخیص مصلحت نظام ؛ تهیه نقشه جامع علمی  20تهیه و تصویب سند چشم انداز 
جهت تشکیل شوراي تغییر بنیادي نظام  13/12/64مورخه  59کشور در وزارت علوم ؛ تحقیقات و فناوري و مصوبه جلسه 

در شوراي عالی انقالب  5/7/90مورخه  679تحول بنیادین آموزش وپرورش در جلسه شماره آموزش وپرورش وتصویب سند 
  1. فرهنگی در راستاي تضمین فراگیري دانش ومهارتهاي مورد نیاز براي توسعه پایدار می باشد

نی بر آموزه هاي وحیانی پروژه ملی سند تحول بنیادین به مفهوم عمیق وریشه اي ؛ همه جانبه ؛ نظام مند ؛ آینده پژوهانه ومبت
ومعارف اسالمی و پاسخی به تحوالت محیطی وفراهم آوردن زمینه دستیابی به رویکردهاي جدید از جمله یادگیري مادام العمر 

  . است

و ارائه  1- 1گنجاندن مولفه هاي یادگیري مادام العمر از جمله بهره گیري از تجهیزات وفناوري هاي نوین آموزشی در راهکار 
وتدوین  1-7وگسترش دادن و تنوع دادن به حرف و آموزش مهارتهاي مورد نیاز راهکار  1-5زش زبان خارجی در راهکار آمو

ساماندهی برنامه درسی با طراحی و تدوین برنامه تعلیم وتربیت انعطاف پذیر راهکار 4-3برنامه جامع مشارکت خانواده راهکار 
و ایجاد شبکه اي از محیط هاي یادگیري مانند  6- 5ینی و مهارت آموزي راهکار و  تنظیم واجراي برنامه جامع کارآفر 7-5

و  7-2و نهادینه سازي وتقویت همکاري مدرسه با مراکز فرهنگی و علمی محله راهکار  6- 6راهکار .. پژوهش سراها اردوگاهها و
واستمرار  11- 1ي دانشگاه فرهنگیان راهکار و راه انداز 7-3پژوهشی راهکار  –برقرار ارتباط سازمان یافته با مراکز علمی 

و توسعه 11- 5آموزش ها و متناسب ساختن آن با تحوالت علمی و با ایجاد انعطاف در برنامه هاي درسی تربیت معلم راهکار 
اکز و  اهتمام به توسعه مر12- 2و تقویت نگاه تخصصی وزیر بنایی به دوره ابتدایی راهکار  11-7زمینه پژوهشگري راهکار   

وتوسعه ضریب نفوذ شبکه ملی اطالعات وارتباطات در  16-1و  ایجاد تنوع در فرصتهاي تربیتی راهکار 14- 3یادگیري راهکار 
و تولید وبه کار گیري محتواي الکترونیکی والکترونیکی کردن محتواي درسی  17-1مدارس وپرکردن شکاف دیجیتالی راهکار 

روش هاي تعلیم وتربیت با تاکید بر روش هاي فعال ؛ گروهی ؛ خالق با توجه به نقش و  اصالح وبه روز آوري  17-2راهکار 
و ایجاد نظام  18- 3و ایجاد شبکه پژوهشی فعال و فراگیر درون ساختار تعلیم وتربیت راهکار  17-3الگویی معلمان راهکار 

و  انجام مطالعات راهبردي آینده نگرانه  22-3حرفه اي راهکار  –و طراحی الگوي بالندگی شغلی 18-5خالقیت ونوآوري راهکار 
  . در راستاي تحقق یادگیري مادام العمر است 22-4راهکار 

حوزه ي یادگیري ؛ حدود محتوایی و 11با مشخص کردن  28/6/1391در تاریخ  872تصویب برنامه درسی ملی مصوبه جلسه 
بر مفاهیم ؛ مهارتها وایده ها ؛ روش ها ؛ فرایندها و عناصر کلیدي  ساماندهی آن با اتکا بر رویکرد تلفیقی و مساله محور و تاکید

یادگیري از جمله حوزه یادگیري فرهنگی و هنر ؛ کار وفن آوري ؛ زبان هاي خارجی ؛ مهارتهاي تفکر وپژوهش واختصاص یک 
مهارتهاي الزم براي استمرار و عنوان کتاب درسی به آن ؛ اداب و مهارتهاي زندگی و بنیان خانواده زمینه کسب شایستگی ها و

  . معنادار شدن و پیوستگی یادگیري را براي دانش آموزان فراهم آورده است
                                                             

از است عبارت العمر مادام ی ت: یادگ کند می وقدرتمند برانگیختھ را افراد کھ مداوم حمای فرایند یک ق طر از ی سا ا ای قابلیت ؛رشد ش دا تمامی   ا

تمام در یاق واش نفس بھ اعتماد با را ا وآ کنند کسب را ند س نیازمند آن بھ خود ی زند طول در کھ را ات وادارا ا ار م ؛ ا شرایطارزش ؛ خود ای نقش

ند گ ار بھ ا ومحیط س( اری ودیو ورت الن  )۱۹۹۶منبع
 



  2030چارچوب عمل ملی آموزش 

43 
 

  

  مصوبات شوراي عالی آموزش وپرورش ) ب

موافقت با طراحی واجراي مطالعه ملی به منظور آسیب شناسی آموزش  6/3/82مورخه 2322به استناد جلسه  
توسعه آموزش  3/6/83مورخه  232وپرورش وترسیم چشم انداز آینده در برنامه هاي توسعه کشور و جلسه 

فناوري اطالعات وارتباطات سند توسعه  3/86/ 1مورخه  233وپرورش در عصر فناوري اطالعات وارتباطات جلسه 
تشکیل  87/ 4/ 25مورخه  770تدوین طرح جامع تربیت جلسه  25/3/79مورخه  649در آموزش وپرورش جلسه 

طراحی ومشارکت در  13/12/87مورخه  780پ جلسه .شوراي سیاست گذاري وهماهنگی تحقیق وتوسعه آ
الی  9/12/90مورخه  872الی  857ملی در جلسات مطالعات ملی ؛ منطقه اي وبین المللی و تصویب برنامه درسی 

  . برنامه ملی آموزش مورد توجه قرار گرفته است 4- 7هدف  28/6/91

اصالح وبهبود وارتقا فرایند  20/5/88مورخ  793مصوب جلسه  آیین نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 1اما به استناد ماده 
  به ویژه از طریق افزایش تعامل سازنده وموثر بین معلم ودانش آموز یادگیري در کالس ؛ مدرسه وخارج از آن  –یاددهی 

؛ این دوره به منظور ادامه تحصیل افراد هریک از شاخه ها  آیین نامه آموزشی دوره متوسطه آموزش از راه دور 1و ماده 
  بر اساس اهداف ومطابق با مواد این آیین نامه 

که در آن اهداف برنامه هاي درسی وجدول مواد درسی پایه ششم  1/10/09مورخ  852وبر اساس ماده واحده جلسه 
از جمله آشنایی با کار و فناوري وتفکر وپژوهش ؛ آداب ومهارتهاي زندگی وبه کارگیري آنها وشناخت وکاربرد روش ها  ابتدایی

  . برنامه ملی آموزش تصریح دارد 4-7؛ مواد وابزارهاي علمی وفناورانه بر تحقق هدف 

  : دها دستاور

 4-2و4-1بررسی سیاستها وقوانین ومقررات موضوعه جمهوري اسالمی ایران مبین آن است که در راستاي تحقق اهداف       
اقدامات الزم در خصوص آموزش برابر و با کیفیت که منجر به نتایج یادگیري موثر شود از طرق گوناگون من جمله ایجاد 

هاي آموزشی و به کارگیري شیوه هاي مختلف جذب وایجاد انعطاف در سن ثبت نام انعطاف در برنامه آموزش ؛ تشکیل واحد
درصد  در پایه اول ابتدایی که نشانگر آن است که کودکان و نوجوانان الزم التعلیم در 97.88موفق به دستیابی به نرخ پوشش

درصد ونرخ پوشش دوره متوسطه 98.4ثبت نام خالص دوره ابتدایی . موعد مقرر تحت آموزش قرار گرفته اند ؛ شده است
همچنین . درصد می باشد که نشا نگر آن است که گروه سنی الزم التعلیم در سن مقرر مشغول به تحصیل شده اند93.94

بررسی ها نشان می دهد شاخص هاي جریان دانش آموزي در حد مطلوبی قرار داشته به گونه اي که نرخ ارتقا دوره ابتدایی 
همچنین . درصد بوده است 1.23درصد و1.36نرخ تکرار پایه وترك تحصیل دوره ابتدایی به ترتیب  درصد وشاخص94.42

 35.2بررسی ها نشان می دهد درصد دانش آموزان ثبت نام شده در پایه اول دبستان که دوره پیش دبستانی را گذرانده اند 
ز عمده ترین عوامل موثر در این رشد برنامه ریزي در درصد می باشد که ا 58درصد ونرخ ثبت نام ناخالص دوره پیش دبستان 



  2030چارچوب عمل ملی آموزش 

44 
 

راستاي تاکید بر آموزش کودکی و نوجوانی در ابالغ سیاستهاي کلی ایجاد تحول و اهتمام مرجع قانون گذاري وزارت آموزش 
تسهیل کننده و  مشارکت سایر مراجع تاثیر گذار بر تغییر رویکرد واتخاذ سیاستها ووضع قوانین ومقررات وپرورش با همیاري و

همچنین بررسی ها نشان می دهد تشکیل گروههاي آموزشی معلمان وبه روز . مورد نیاز جهت عملیاتی نمودن آن بوده است
آوري دانش واطالعات آنان موفقیتهاي چشم گیري را در ارزیابی هاي ملی و بین المللی نصیب آموزش وپرورش کشور نموده 

  . است 

درصد وتهیه  15.2درصد و 10.3وزارت آموزش وپرورش با توسعه آموزش هاي فنی وحرفه اي وکار دانش با پوشش به ترتیب 
شیوه نامه هدایت تحصیلی  با هدف توزیع متوازن دانش آموزان در رشته هاي تحصیلی سعی در ایجاد زمینه و فرصت 

ایجاد فرصتهاي بیشتر و برابر براي مردان وزنان و ادامه تحصیل در  برخورداري جوانان از آموزش هاي مهارتی نموده است اما
سازمان فنی و حرفه اي . رشته کاردانش و استفاده از آموزش هاي عالی مهارتی برعهده سازمان فنی وحرفه اي کشور است

هزار  17بیش از مرکز آموزش فنی و حرفه اي دولتی و  600اداره کل، بیش از  31داراي یک ساختمان مرکزي، داراي 
 .آموزشگاه فنی و حرفه اي آزاد در سطح کشور و همچنین مرکز آموزش تربیت مربی و پژوهش هاي فنی و حرفه اي است

پژوهش، تولید استانداردهاي آموزشی و ارزشیابی مهارت نیروي  ماموریت اصلی سازمان فنی و آموزش حرفه اي کشور آموزش،
سطوح   ماهه به صورت کوتاه مدت و پودمان هاي تکمیلی بین 18تا  1قالب دوره هاي  کار کشور است که فرایند آموزش در

تحصیلی از طریق آموزش در مراکز ثابت بخش دولتی، تیم هاي سیار شهري و روستایی، مراکز جوار صنایع و صنوف؛  مراکز 
مربی و پژوهش هاي فنی و حرفه اي و  جوار دانشگاه، مراکز جوار زندان، مراکز جوار پادگان ها، آموزش در مرکز تربیت

همچنین آموزش در بخش غیردولتی توسط آموزشگاه هاي فنی و حرفه اي آزاد انجام می شود و بدین وسیله نسبت به تأمین و 
تربیت نیروي کار ماهر و نیمه ماهر موردنیاز بخش هاي مختلف صنعت، کشاورزي و خدمات و ارتقاي فرهنگ مهارت هاي فنی 

از جمله وزارت تعاون ؛ کار ورفاه اجتماعی و سازمان لذا وزارت آموزش وپرورش با همیاري شرکاي خود . قدام می نمایدجامعه ا
اما توسعه هنرستانها . برنامه ملی آموزش گام برداشته است 4-5و 4-4و 4- 3جهت تحقق اهداف در فنی وحرفه اي کشور 

داري از نیروي ماهر وفرهنگ سازي براي همکاري وپذیرش خانوداه ها جهت ومراکز کاردانش وتامین تجهیزات وامکانات وبرخور
 . ادامه تحصیل فرزندشان در این مراکز و وجود بازارکار و فرصت اشتغال از موانع دستیابی کامل به اهداف است

رشدي حدود نیم درصدي شود، با  سال که تحت عنوان جوانان از آن یاد می 24تا 15در گروه سنی سازمان نهضت سواد آموزي 
سال نیز میزان  64تا  15در گروه سنی است  درصد باسواد در این گروه سنی رسیده 98و تقریباً به مرز  ستا روبه رو بوده

سال که گروه هدف برنامه هستند، درصد باسوادي  49تا  10در گروه سنی .درصد افزایش داشته است 2.64جمعیت باسواد 
برنامه ملی آموزش را  4- 6فعالیتهاي سازمان نهضت سواد آموزي هدف  .می باشد90ي سال درصد در سرشمار 93حدود 

 21/1279مورخ  14این سازمان از مجموع مصوبات شوراي عالی تنها شاخص هاي سواد آموزي که در جلسه . پوشش می دهد
  . به تصویب رسیده است را دارا می باشد

ن می دهد با اتخاذ سیاستهاي تحولی بیشترین فعالیت شورا در خصوص هدف نشا 95تا  89بررسی مجموع مصوبات سالهاي 
متمرکز بر فراهم آوردن بسترهاي قانونی براي همه یادگیرندگان کسب دانش ومهارتهاي مورد نیاز توسعه پایدار از جمله  7-4
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بوده ... بخشی به محیط هاي یادگیري وتفکر وپژوهش ؛ توسعه فناوري اطالعات وارتباطات ؛ مهارت آموزي ؛ آموزش آزاد ؛ تنوع 
  . است

مدارس کشور به فناوري اطالعات وارتباط ؛ تولید محتواي الکترونیکی % 40وتجهیز بیش از  83طراحی شبکه ملی رشد از سال 
ه هاي ونرم افزار هاي آموزشی ؛ تاسیس دانشگاره فرهنگیان ؛ طراحی الگوي بالندگی شغلی ؛ ارتقا کیفیت وارائه خدمات دور

ساعت آموزش دوره تحکیم سواد آموزي و طراحی نظام آموزش جامع مادام العمر  200آموزش ضمن خدمت واجراي 
دانش آموز بازمانده از حصیل وارائه خدمات مشاوره اي به 79000بزرگساالن؛ توسعه سواد آموزي تا پایان دوره ابتدایی ؛ جذب 

ودالیل محیطی ترك تحصیل ؛ توسعه آموزش هاي فنی حرفه اي ؛ تنوع بخشی  آنان در راستاي توان بخشی در مقابل آسیب ها
به رشته هاي فنی حرفه اي و ایجاد دفتر کارودانش در وزارت آموزش وپرورش  از دیگر اقداماتی است که در راستاي یادگیري 

  .مادام العمر در کشور انجام شده است

  چالش ها وخال هاي موجود 

اتخاذ سیاستها و وضع قوانین و مقررات در خصوص آن از  براي دست اندرکاران و بخش آموزش هاي آزادنیاز به تبیین در    
  . خال هاي موجود این بخش است

افزایش همکاریهاي بخشی و بین بخشی در خصوص سیاست گذاري در بخش نظارت وارزیابی واعمال قوانین موجود و وضع 
مانند ازدواج زودرس دختران ؛ نیاز ( معضالت فرهنگی ؛ اجتماعی و اقتصادي قوانین ومقررات الزم در خصوص مشکالت و 

وعدم دسترسی بخشی از کودکان ..) والدین به نیروي کار فرزندان ؛ پراکندگی جغرافیایی وصعب العبور بودن برخی مناطق و
  . به آموزش می باشدآن بخشی از چالش هاي حوزه دسترسی  به آموزش هاي پیش دبستانی به دلیل رایگان نبودن

تراکم باالي دانش آموزان ؛ به کار گیري نیروهاي غیر مرتبط ؛ متناسب نبودن محتواي درسی با زمان آموزش وکمبود فضاي 
در ) به میزان محدود( آموزشی استاندارد از مهم ترین عواملی است که موجب کاهش کیفیت آموزش وتکرار پایه وترك تحصیل 

که خال قانونی در این بخش احساس نمی شود بلکه موانع اعتباري واجرایی وهماهنگی هاي بخشی و  نظام آموزشی شده است
  . بین بخشی از عوامل موجده آن است

تصویب نظام جامع هدایت تحصیلی وتوسعه رشته هاي مهارتی متناسب با نیاز جامعه ؛ تصویب سرفصل ها ومحتواي آموزش 
اقشار آسیب پذیر به آموزش وتوجه به آموزش هاي مهارتی به دانش آموزان با نیازهاي هاي جدید و بستر سازي هرچه بیشتر 

  . می باشد 4- 5تا 3- 4ویژه از جمله نیازهاي تحقق اهداف 

بستر سازي براي توسعه سواد آموزي و مقابله با کم سوادي وتایید وتصویب محتوا وبرنامه درسی براي دستیابی همه جوانان 
  . ومردان نیاز به ارائه لوایح بیشتر از سوي سازمان نهضت سواد آموزي داردوبزرگساالن وزنان 

  . تصویب شاخص هاي توسعه پایدار از منظر آموزش وپرورش از اولویت برخوردار می باشد
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  : راهبردهاي آینده 

سیاستهاي کلی تحول   75بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبري مبنی بر محو بیسوادي و تاکید ویژه معظم له طی ماده    
مبنی بر اولویت آموزشهاي دوره کودکی ونوجوانی و مفاد سیاستهاي ابالغی تدوین برنامه ششم توسعه کشور ؛ ارائه آموزش 
وارتقا کمی وکیفی آن براي آحاد جامعه بویژه کودکان و در صدر قرار دادن سیاستهاي کلی ایجاد تحول و مشخص نمودن 

جهت تعیین و تولید مواد ولوایح به عنوان تسریع  2030چارچوب عمل ملی آموزش اهداف ویژه  فصول مشترك این اسناد با
  . کننده برنامه هاي دستگاه آموزش وپرورش در اولویت قرار خواهد گرفت

ي با تصویب سند تحول بنیادین آموزش وپرورش به مثابه قانون اساسی براي تحوالت همه جانبه ودراز مدت که به تصویب شورا
سیاستهاي کلی ایجاد تحول ابالغی مقام معظم  75عالی انقالب فرهنگی و شوراي عالی آموزش وپرورش رسیده و بنا به ماده 

رهبري اجراي آن در دستور کار وزارت آموزش وپرورش قرار گرفته است ؛ باید تمام زیر نظام هاي آن که عبارت است از 
درسی ؛ تربیت معلم وتامین منابع انسانی ؛ تامین وتخصیص منابع مالی وزیر نظام زیرنظام راهبري تربیتی ومدیریت ؛ برنامه 

  . فضا ؛ تجهیزات وفناوري و پژوهش وارزشیابی مصوب گردد

را  4-7عملیاتی شدن راهکار هاي سند تحول بنیادین در قالب تدوین برنامه هاي عملیاتی زیرنظام ها بخش عمده اي از اهداف 
اکنون نیز بخشی از این راهکار ها از جمله تجهیز وتوسعه فناوري اطالعاتی وارتباطی در مدارس ؛ توسعه  هم. پوشش خواهد داد

ضریب نفوذ شبکه ملی اطالعات وارتباطات ؛ توسعه پژوهش سراها ؛ توسعه فنی وحرفه اي ؛ توسعه درس کار وفناوري به سایر 
  . در حال اجرایی شدن می باشند... پایه هاي تحصیلی و

این . به تصویب رسیده است 28/6/91مورخ  872در حال حاضر زیر نظام برنامه درسی تحت عنوان برنامه درسی ملی در جلسه 
زیر نظام برنامه درسی به منزله نقشه . برنامه ملی آموزش را پوشش خواهد داد 4- 7و4-5و 4-4و 4-3زیر نظام بخشی از اهداف 

بخش هایی از . نبه ؛ گسترده وعمیق در مفاهیم ومحتواي آموزشی را فراهم می آوردجامع یادگیري زمینه ایجاد تحول همه جا
راهنماي حوزه هاي یادگیري ؛ : زیر نظام برنامه درسی که نیاز به سیاست گذاري ؛ تصویب قوانین ومقررات دارد عبارت است از 

  ... اهداف دوره هاي تحصیلی و جداول دروس و

شوراي عالی آموزش وپرورش به تصویب رسیده  24/3/95مورخ  933ات وفناوري در جلسه همچنین زیر نظام فضا ؛ تجهیز
برنامه ملی آموزش را پوشش خواهد داد و در بردارنده خرده نظامهایی  4-7تا  4- 3این زیر نظام بخش هایی از اهداف . است 

  . توسعه پایدار است ؛ موثر خواهدبود می باشد که مسلما درتوسعه مهارت آموزي وکیفیت بخشی به آموزش که زمینه ساز

از دیگر اقدامات پیش روي شوراي عالی تصویب سایر زیر نظام ها می باشد و به تبع آن تصویب کلیه ي خرده نظام هاي اصلی 
  . سند و تدوین برنامه هاي عملیاتی مربوط به آن 
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تصویب زیر نظام ها به منزله الزام به بازخوانی وباز تولید کلیه ي مولفه هاي خرد وکالن نظام تعلیم وتربیت است و در این میان 
  . از مشارکت و همیاري سایر مراجع قانونی تاثیر گذار ؛ قطعا بهره گرفته خواهد شد

رهاي سند تحول تولید شده از جمله آیین نامه اجرایی مراکز پیش که در ارتباط با راهکا.. هم اکنون نیز آیین نامه و مقرراتی و  
  . در شوراي عالی در دست بررسی می باشد) 5-1راهکار ( دبستانی 

  : شرکاي دولتی و تبیین نقش ووظایف آنها

بین بخشی نسبت به سنوات گذشته مورد توجه  هماهنگی بخشی و جهت تحقق اهدا ف برنامه ملی آموزش ؛ همکاري و  
همچنین سیاست بهره گیري بیشتر از مراجع قانون گذار موثر .  بیشتري قرار گرفته واین  راهبرد همچنان در اولویت قرار دارد

در مسائل آموزش وپرورش از جمله مجلس شوراي اسالمی ؛ هیئت دولت و خصوصا تشکیل کارگروه تحول در هیئت دولت  ؛ 
ه ؛ اهتمام الزم در خصوص تعیین خط مشی ها ؛ بازنگري ؛ تسریع در تصویب مواد مد نظر بود.. شوراي عالی انقالب فرهنگی و

  . به عمل خواهد آمد.. ولوایح و

به همکاري مفید وموثر سازمانهایی مانند سازمان مدیریت وبرنامه ریزي کشور ؛وزارت  4- 5و 4-4و 4-3در رابطه با اهداف 
اون ؛ کار ورفاه اجتماعی ؛ سازمان بهزیستی ؛ مرکز آمار ایران وسازمان ثبت دادگستري ؛ کمیته امداد امام خمینی ؛  وزارت تع

  . همچنین تالش خواهد شد از ظرفیت سازمانهاي غیر دولتی ومردم نهاد حداکثر استفاده به عمل آید.احوال نیاز می باشد 

  : سازوکار هماهنگی ؛ تضمین کیفیت 

ایجاد هماهنگی میان بخش هاي موثر درونی دستگاه ازجمله معاونتها ؛ مراکز وسازمانهاي تابعه وزارت آموزش وپرورش در 
اعمال واجرا ونظارت بر مصوبات و قوانین و مقررات موضوعه از طریق شوراي راهبري اجراي سند تحول بنیادین و شوراي عالی 

  . آموزش وپرورش انجام می شود

خشهاي دستگاه آموزش وپرورش متناسب با وظایف وماموریتهاي سازمانی خود در قبال اهداف ویژه سند ملی آموزش هریک از ب
پاسخگو بوده و اقدام به نظارت وارزیابی وارزشیابی ساالنه شاخص هاي مرتبط می نمایند از جمله محاسبه شاخص هاي 

درصد ( وشاخص هاي اشتغال به تحصیل) 18/10/79مورخ  12/3170/120ابالغ .. درصد پذیرش دوره آمادگی و (دسترسی 
که توسط دوره هاي تحصیلی و نهایتا مرکز آمار و فناوري )  24/10/79مورخ  12/3225/120... اشتغال به تحصیل واقعی و

یت اطالعات آموزش وپرورش انجام می شود و شاخص هاي کارایی درونی نظام آموزش وپرورش که توسط معاونت توسعه مدیر
بررسی ) 19/10/79مورخ 12/3193/120ابالغ ... درصد تارکان تحصیل و( آموزش وپرورش و پشتیبانی کنترل می گردد 

تجزیه و تحلیل نتایج محاسبات . کیفیت آموزش که مرکز سنجش واندازه گیري وزارت آموزش وپرورش متولی آن می باشد
ته وضمن گزارش به مسئوالن ومراجع ذیربط ؛ به عنوان آسیب شناسی وارزیابی ها همه ساله توسط مراجع ذیربط انجام پذیرف

  . وضع موجود سرلوحه تهیه برنامه هاي آتی قرار می گیرد
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بهره گیري موثر از بخش هاي تاثیر گذار بیرونی از جمله شوراي عالی انقالب فرهنگی وکمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس 
ی و نظارت بر تعهدات سایر دستگاهها نسبت به آموزش وپرورش انجام خواهد شوراي اسالمی در خصوص همکاریهاي بین بخش

 . شد

اهتمام به انجام ماموریتها ووظایف شوراي عالی ؛ بااستفاده از واحد مدیریت نظارت وارزیابی برمصوبات وشاخص ها ؛ نظارت الزم 
  . الزم را به انجام خواهد رسانید  جهت اجراي مطلوب مصوبات با همکاري ذیربطان وذینفعان وارائه بازخوردهاي

دبیرخانه شوراي عالی موظف است گزارش  23/11/86مورخ  760همچنین به استناد بند ب الزامات مصوبه جلسه 
جامعی از ارزشیابی عملکرد آموزش وپرورش بر مبناي شاخص هاي این مصوبه در دوره هاي زمانی سه ساله تهیه وبه شوراي 

 . ائه نمایدعالی آموزش وپرورش ار

  : نظارت وارزیابی 

با استفاده از ظرفیت کار گروه ملی و سطوح ذیل آن در سطح ملی و استانی ؛ امکان تجزیه و تحلیل کارشناسی ؛ برقراري   
به عبارت دیگر ؛ نظارت . ارتباط هاي درون و برون سازمانی وانطباق فعالیتهاي اجرایی با اهداف تعیین شده ؛ میسر خواهد شد

  . رزیابی از برنامه ملی آموزش از طریق کارگروه ملی مربوط به آن اعمال می گرددوا

  : طراحی زیر بناها وساختارهاي رسمی و غیر رسمی 

بویژه ساله ششم توسعه  هاي کلی برنامه پنج سیاست  "بخش امور علم ؛ فناوري ونوآوري"عملیاتی شدن  -1
  از سوي مقام معظم رهبري ابالغ گردیده است 9/4/95آن که در تاریخ  79و 78و  76و75بندهاي 

اهللا  که توسط حضرت آیت "هاي کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش  سیاست"عملیاتی شدن  -2
و  پس از مشورت    قانون اساسی 110ل اصرهبرمعظم انقالب اسالمی درراستاي  اجراي بند یک –اي  خامنه

 . با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است

تشکیل کارگروه عملیاتی نمودن سند تحول بنیادین آموزش وپرورش در هیئت دولت که در بیانیه اجالس  -3
 . مدیران وروساي مناطق آموزشی کشور آورده شده است  33

 سترسی کلیه افراد جامعه به آموزش هاي رسمی وبا کیفیتایجاد عزم ملی در جامعه مبنی بر ضرورت د -4

  

  2030کار گروه تحلیل اسناد باالدستی و پیوند آن با برنامه آموزش 

  ، مجید رعنایی و اقدس باغستانی ) رئیس کار گروه ( دکتر نوید ادهم 
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  2030الگوي تامین اعتبار برنامه آموزش 

  مقدمه

دسترسی » تضمین«شناخته شده است بر  2030و آنچه که سرفصل برنامه آموزش اهداف توسعه پایدار ) 4(هدف شماره 
بعبارت دیگر حصول اهدافی مانند همگانی بودن، فراگیر بدون و . العمر تأکید دارد همگانی به آموزش فراگیر، عادالنه و برابر مادم

  .ودش» تضمین«العمر بایستی به نحو مقتضی  هاي آموزش مادام عادالنه بودن فرصت

برخورداري از عزم ملی و انسجام اجرایی جهت تحقق «: شود از پیوند دو مولفه مهم حاصل می» تضمین«ریزي،  در حوزه برنامه
  .»واقعی، کافی، به موقع و اثربخش) انسانی، مالی و فیزیکی(دسترسی به منابع «و » بینی شده اهداف پیش

سازي، ایجاد بسترهاي الزم براي  بایست با فرهنگ ق اهداف را میبرخورداري از عزم ملی و انسجام اجرایی براي تحق 
ها و  هاي بین بخشی و تدوین مقررات ملی فراهم شود و همزمان با پیشرفت اجراي برنامه ارتقاء یابد اما نتیجه تحلیل مشارکت

اي در اثر وجود نقص در  ي برنامهها المللی حاکی از آن است که عمده شکست هلی ملی و بین هاي نظارتی بر اجراي برنامه حوزه
گزارش ارزیابی میان دهه اجراي برنامه آموزش . آید نظام تأمین منابع یا نحوه بکارگیري و مصرف منابع تأمین شده بوجود می

از اهداف % 40اند به حداقل  سال اول اجرایی برنامه مزبور نتوانسته 5از کشورهایی که طی % 47دهد،  براي همه نشان می
درصد از عدم تحقق  75. اند یبانی شده است پیدا کنند، داراي مشکالت جدي در حوزه منابع مورد نیاز اجراي برنامه بودهپشت

العمر ناشی از عدم وجود منابع مورد نیاز براي اجراي برنامه در مناطق  هاي غیررسمی مادام هاي سوادآموزي و آموزش برنامه
به کمتر ) تجهیزات(اي در اثر نقص در دستیابی به منابع مالی و فیزیکی  ي فنی و حرفهآموزش ها. مختلف جعرافیایی بوده است

جتماعی از کودکان خارج از ا  ـ  عدم حمایت مالی . کنند درصد از اهداف خود در کشورهاي درحال توسعه دست پیدا می 35از 
این شواهد و شواهد دیگر که در . شود هاي جبرانی موجب خروج مجدد آنان از مدرسه می مدرسه جذب شده در برنامه

هاي  هاي مختلف ارائه شده است کمکی از ارتباط مستقیم میان نقص در تأمین منابع مالی و عدم تحقق اهداف برنامه گزارش
  .توسعه حکایت دارد

اشد، از نوع ب اي در حوزه آموزش می اهداف توسعه پایدار که یک برنامه جامع با اهداف آرمانی توسعه) 4(هدف شماره 
هاي منطقی و  گذاري  هایی است که براي تحقق اهداف خود از یک سو نیازمند تدوین برنامه اجرایی دقیق مشتمل بر هدف برنامه

بینی  بدون هرگونه پیش –است و از یک سو نیازمند نظام تأمین منابع منسجم و دست یافتنی  مبتنی بر توان اجرایی ملی 
توان نتیجه گرفت تنها در صورت تدوین یک نظام تأمین  این امر تاحدي است که بدون اغراق می اهمیت. باشد غیرواقعی می

هاي مربوط به هر یک  توان انتظار بیشترین میزان پیشرفت در تحقق اهداف و ارتقاء شاخص منابع منسجم و واقعی است که می
منابع مالی به دلیل نقش محوري در ایجاد زمینه الزم براي  ، در میان منابع مورد نیاز براي اجراي برنامه. از اهداف را داشت

دسترسی به سایر منابع مورد نیاز و تسریع کننده ایجاد عوامل اجرایی از اهمیت زیادي برخوردار است که ضروري است براي آن 
ریزي کشور  ی بودجهبینی و براي آن در نظام کل تمهیدات مورد نیاز را پیش 2030سال اجراي برنامه آموزش  15در طول 

  .بینی کرد جایگاه الزم را پیش

  ریزي در ایران نظام بودجه

نظام «ها نیز بر مبناي  بندي اقتصادي هزینه طبقه. باشد می» ریزي مبتنی بر عملکرد بودجه«ریزي در ایران داراي الگوي  بودجه
هاي اجرایی براي تحقق  از الگوي عملکرد فعالیت ریزي در ایران بر این اساس، بودجه. شود انجام می» هاي دولت آماري هزینه
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» فعالیت«و » برنامه«، »فصل«، »امور«بندي  ساختار قانون بودجه در کشور داراي تقسیم. کند ها تبعیت می اهداف برنامه
رایی، از هاي اج شود ساختار اجرایی کشور تحت چه اموري قرار دارد، هر امور براي تفکیک حوزه باشد که در آن مشخص می می

هاي  چه فصولی برخوردار هستند؟ فصول براي انجام وظایف محوله که با ساختار اجرایی کشور رابطه نزدیک دارد،  از چه برنامه
هند؟ در نهایت،  هایی را مورد استفاده قرار می هاي اجرایی براي تحقق اهداف خود چه فعالیت کنند؟ و برنامه اجرایی استفاده می

و براي هر برنامه اعتبار مشخصی تعیین ) ها بندي هزینه بر اساس نظام اقتصادي طبقه(هاي مشخص  هزینهبراي هر فعالیت 
  . شود می

هاي اجرایی براي تحقق یک هدف مشخص،  فعالیت. است» تسهیم هزینه«ریزي، عامل  هاي دیگر این سبک بودجه از ویژگی
عامل تسهیم هزینه این . ط با ساختار سازمانی هر دستگاه اجرایی داردسهم متفاوتی در عملیات، تاثیر بر تولید محصول و ارتبا

سازد تا بر اساس دامنه نفوذ هر فعالیت و میزان مشارکت آن در تولید محصول، نرخ نیاز به منابع مختلف و  امکان را فراهم می
آنجا که ماهیت اهداف و اقدامات از . ارتباط اجرایی با هر یک از واحدهاي موجود در ساختار دستگاه اجرایی مشخص شود

تواند به درستی جایگاه اهداف فرعی و  است، عامل تسهیم هزینه می» برآیندي«و » مولفه محور«، 2030اساسی برنامه آموزش 
  .ریزي و ساختار سازمانی دستگاه اجرایی را تعیین نماید هاي برنامه در نظام بودجه زیر فعالیت

  
 (GFS)هاي دولت  بندي امور در ساختار بودجه ایران بر اساس نظام آمار هزینه تقسیم) 1(جدول 

  امور مسکن، عمران شهري و روستایی. 6  امور خدمات عمومی .1

  امور سالمت. 7  امور دفاعی و امنیتی .2

  امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگري. 8  امور قضایی .3

  امور آموزش و پژوهش. 9  امور اقتصادي .4

  امور رفاه اجتماعی. 10  امور محیط زیست .5

  فصول ذیل امور آموزش و پژوهش در ساختار بودجه کشور) 2(جدول     

  امور آموزش و پژوهش

  اي هاي توسعه فصل پژوهش  فصل آموزش و پرورش عمومی

  فصل تحقیق و توسعه در امور آموزش و پژوهش   آموزي  اي و مهارت فصل آموزش فنی، حرفه

  اي هاي پایه فصل پژوهش  آموزش عالیفصل 
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  الگوي تامین اعتبار بخش آموزش در جمهوري اسالمی ایران

ام قانون اساسی، آموزش در جمهوري اسالمی ایران تا پایان دوره متوسطه رایگان بوده و در سطح آموزش  با توجه به اصل سی
منظور ارتقاء مهارتی نیروي فعال جویاي کار و نیز افزایش  عالوه بر آن، به. عالی تا رسیدن به خودکفایی علمی نیز رایگان است

منظور  با این وجود، به. اي و مهارتی رایگان است هاي فنی، حرفه اي مختلف، ارائه آموزشه وري نیروي شاغل در بخش بهره
 12در حال حاضر، . هاي مختلف توسط این بخش فراهم است هایی براي ارائه آموزش استفاده از ظرفیت بخش غیر دولتی، زمینه

اي و مهارتی توسط بخش غیر  هاي فنی، حرفه زشدرصد آمو 65درصد از آموزش عالی و  85درصد از آموزش و پرورش عمومی، 
هاي قبل از  ترکیب مشارکت بخش غیردولتی در سطوح مختلف تحصیلی بیانگر نگاه ویژه دولت به آموزش. گردد دولتی ارائه می

  . هاي پایه است منظور افزایش سطح دسترسی و کامل کردن پوشش تحصیلی آموزش دانشگاه به

بر اساس نتایج تحقیقات . هاي خانوار جایگاه قابل توجهی دارد در سبد هزینه» آموزش«یر دولتی، عالوه بر مشارکت با بخش غ
  .شود هاي خانوار براي آموزش صرف می درصد از هزینه 15پیمایشی که در این حوزه انجام شده است، بطور میانگین 

   2030ریزي براي تحقق اهداف آموزش  خطوط کلی بودجه

ریزي، اسناد باالدستی توسعه در کشور و مقررات موجود خطوط کلی زیر براي تحقق اهداف  نظام بودجهبا توجه به ساختار 
  :کار گرفته خواهد شد به 2030برنامه آموزش 

  2030نقش محوري دولت در تأمین و تنوع بخشی منابع مالی مورد نیاز براي اجراي برنامه آموزش  -
 منابع مالی در دورن و بیرون دولت ها و توان بالفعل و بالقوه شناسایی ظرفیت -
 تدوین الگوي مشخص براي مشارکت ملی دولت و بخش غیردولتی -
 هاي آموزشی ؤسسات غیردولتی براي مشارکت در اجراي فعالیت گیري و ارتقاء م حمایت از شکل -
 المللی اي و بین هاي مشارکت ملی، منطقه تسهیل زمینه -
 المللی ت، خانوار، مؤسسات خصوصی و نهادهاي بینها به تملک دول تسهیم نحوه تأمین هزینه -
و  GDPدرصد از 4اختصاص ساالنه حداقل : براي دولت(ارتقاء ساالنه سهم تعیین شده براي هر یک از شرکاء مالی  -

 2مشارکت در ارتقاء سهم ساالنه : درصد از منابع عمومی به بخش آموزش براي بخش غیردولت20ساالنه حداقل 
 )هاي کمک آموزشی و ارتقاء کیفیت براي خانوار مشارکت در فعالیت GDPاز  درصدي بخش آموزش

 هاي الزم در تأمین، توزیع و مصرف منابع مالی براي انجام تحلیل» هاي علمی آموزش حساب«استقرار نظام  -
 التوجه پذیر و الزم اي براي حمایت از آسیب اختصاص منابع یارانه -
 لمللی براي ارتقاء تجهیزات مورد نیاز بخش آموزشا هاي ملی و بین استفاده از ظرفیت -
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  اهداف به تفکیک دامنه اجرا) 3(جدول 

تفکیک   اولویت سنی  جامعه هدف  شماره هدف
  جنسیتی

  هدف ویژه  اولیت محوري

  

  

  1 – 4هدف 

گروههاي /دوزبانه/ مناطق روستایی  پسر/ دختر  ساله 17 – 6  جمعیت الزم التعلیم 
گروههاي / اقتصادي الزم التوجه

گروههاي / پذیر اجتماعی آسیب
  فرهنگی خاص

اي  توزیع متوازن بین رشته
آموزان دوره  دانش

  متوسطه دوم

  2 – 4هدف 
/ مناطق دوزبانه/ مناطق روستایی  پسر/دختر  ساله 5  ساله5 – 4جمعیت 

مناطق داراي نرخ پایین ؟؟ 
  تحصیلی

ایجاد آمادگی تحصیلی 
براي ورود و عملکرد مؤثر 

  ابتداییدر دوره 

  3 – 4هدف 

جمعیت الزم التعلیم 
  15 – 17متوسطه دوم

جمعیت الزم التعلیم 
 19در مقطع کاردانی 

 ساله  18 –

جمعیت الزم التعلیم 
 – 24دوره کارشناسی 

18  

  ساله 15 – 17

  ساله 19 – 18

  ساله 18 – 24

  جمعیت فعال

  ساله  20 – 35

  پسر/ دختر

  زن و مرد

توزیع متوازن بین شماري از 
آموزان دوره متوسطه دوم  دانش

  اي و کارو دانش فنی و حرفه

توزیع متوازن دانشجویان کاردانی 
  مهارتی

توزیع متوازن دانشجویان 
  کارشناسی

  

  4 – 4هدف 
 20جمعیت فعال   جمعیت فعال کشور

  ساله 35 –
اي  مناطق قطب شغلی و حرفه  مرد/ زن

مناطق آمایش شده گروههاي 
  جویاي کار

مهارتی توزیع متوازن 
هاي غیررسمی  آموزش

  اي فنی و حرفه

  5 – 4هدف 

 4جمعیت الزم التعلیم 
ساله جمعیت  24 –

  فعال اقتصادي

  ساله 5جمعیت 
 14 – 6جمعیت 

  ساله
 – 19جمعیت 

  ساله 20
 15جمعیت فعال 

  ساله 30 –

  مناطق روستایی   زن/ دختر

  مناطق دوزبان

  پذیر اجتماعی  گروههاي آسیب

الزم التوجه گروههاي اقتصادي 
  افراد داراي معلولیت

متوازن آن ساختاي 
هاي  جنسیتی آموزش

ابتدایی، متوسطه، عادي و 
  مهارتی
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  6 – 4هدف 

جمعیت باسواد و کم 
  ساله 49 – 10سواد 

 – 10جمعیت 
  ساله 49

  مناطق روستایی   مرد/ زن 

مناطق حاشیه شهرها و 
  گاههاي غیررسمی سکونت

  گروههاي اجتماعی الزم التوجه

  گروههاي شغلی مختلف

ارائه آموزش سوادآموزي 
  محور اجتماع

ارائه آموزش مبتنی بر 
  هاي فردي شغل و ظریفت

  7 – 4هدف 

  ساله 24 – 4جمعیت 

 49 – 10جمعیت 
  ساله

جمعیت فعال 
  اقتصادي

 24 – 4جمعیت 
  ساله

 – 10جمعیت 
  ساله 49

 15جمعیت فعال 
  ساله30 –

  پسر/ دختر

  مرد/ زن 

  مناطق مرزي
مناطق حاشیه شهرها و 

  گاههاي غیررسمی سکونت
هاي  مناطق انسانی حاشیه پارك

  گاهها ملی و زیست
  مناطق اجتماعی خاص

  ارتقاء فرهنگ شهروندي
ارتقاء فرهنگ صلح و 

  ضدخشونت
  همزیستی اقوام فرهنگی 

هاي  محافظت از پارك
  گاهها علمی و سکونت

  

   2030کار گروه تامین اعتبار برنامه هاي آموزش 

  و دکتر علی اللهیار ترکمن )رئیس کار گروه (  دکتر محمد رضا واعظ مهدوي

 

  



  2030چارچوب عمل ملی آموزش 

54 
 

   2030هاي ملی برنامه آموزش  نظام شاخص
 
  

  2030ها در تدوین، اجرا و نظارت برنامه آموزش  کاربرد شاخص
ترین کاربرد شاخص  مهم. اند نظارت بر میزان پیشرفت در یک حوزه تعریف کردهگیري یک پدیده یا  شاخص را ابزاري براي اندازه

تواند اجزاء تشکیل دهنده نظام آموزشی را  در این فرآیند، شاخص می. است» تحلیل بخش«ریزي آموزشی، در فرآیند  در برنامه
شان دهد در طوب زمان چگونه تغییر کرده و مشخص کرده و نحوه ارتباط و تعامل آنها را با یکدیگر مورد بررسی قرار داده و ن

صورت  توانند به ها می شاخص. ریزي در نقاط مورد مداخله تاثیر پذیرفته است گذاري و برنامه این تغییر تا چه میزان از سیاست
فاده از شاخص، بهترین شکل است). سازند که در این حالت اطالعات زیادي را آشکار نمی(کلی یا مورد مورد استفاده قرار گیرند 

هاي همگن و استاندارد شده از کلیت بخش  اي از شاخص ها، مجموعه نظام شاخص. است» ها نظام شاخص«تدوین و بکارگیري 
هاي بکار  توان در خصوص کارکردهاي نظام آموزشی و میزان اثربخشی سیاست آموزش است که با محاسبه و تحلیل آنها می

هم  اي جامع کاربردهاي زیادي دارند زیرا اطالعات دقیق و به هاي توسعه ها در برنامه شاخصنظام . گیري کرد گرفته شده تصمیم
  .دهند اي را ارائه می پیوسته

هاي قابل  که از تنوع و تفاوت(و اهمیت نظارت مستمر در بین کشورهاي جهان  2030با توجه به ماهیت برنامه آموزش      
براي این منظور گروه کارشناسان یونسکو با همکاري . اي است ها داراي حساسیت ویژه ، تدوین نظام شاخص)توجهی برخوردارند

. اي را ارائه نموده اند هاي تخصصی سازمان ملل، مطالعات زیادي در این حوزه انجام داده و مجموعه سطح بندي شده سایر بخش
  : شوند هاي آموزشی در چهار سطح ارائه می ، شاخص2030هاي برنامه  در نظام شاخص

  هاي جهانی شاخص. 1
  هاي موضوعی شاخص. 2
  اي  هاي منطقه شاخص. 3
  هاي ملی شاخص. 4

گیري از وضعیت پیشرفت برنامه در کشورها بوده و زمینه را براي  هاي جهانی به عنوان پایه و اساس اولیه گزارش شاخص     
شاخص را  10ها محدود بوده و حداکثر  تعداد این شاخصبراي سهولت در کار، . سازد هاي بین المللی فراهم می انجام مقایسه

  .شود شامل می
ها با توجه به  این شاخص. ي جهانی هستند مقایسه قابل هاي شاخص از تري گسترده اي مجموعههاي موضوعی  شاخص      

 تر در جامع اي به گونه را اهداف به دستیابی در ، پیشرفت2030هاي اصلی برنامه آموزش  ماهیت و میزان در بر گیرندگی مولفه
هاي ملی خود در  بندي شده که کشورها بتوانند اولویت اي تدوین و طبقه ها به گونه شاخص این  .می کنند ارزیابی کشورها

هاي جهانی در  هاي بین المللی و مقایسه در طول اجراي برنامه، پیگیري. راستاي اجراي هر یک از اهداف برنامه در نظر بگیرند
  . ها انجام خواهد گرفت ب این شاخصچهارچو

 مورد در هاي سیاسی اولویت و اي منطقه ویژة شرایط بررسی هدف با تواند دارد و می تکمیلی اي، ماهیت هاي منطقه شاخص     
  .روند کار به دارند، کمتري جهانی قیاس پذیري )اي منطقه بعد از(که  مفاهیمی

نظام  با همسو و ملّی هاي اولویت و شرایط راستاي در کشورها شدة تدوین یا انتخابی هاي هاي ملی، شاخص شاخص     
ها در تدوین سند ملی هر یک از کشورها اهمیت باالیی داشته و  این شاخص. آنان است هاي  گذاري سیاست و  ها برنامه آموزشی،

در تدوین و .  شود ها انجام می ي محوري از این شاخص هاي مستمر از اجراي برنامه با استفاده اولویت هاي سیاستی و نظارت
ها وسیع تر بوده و  از براي محاسبه این شاخصهاي مورد نی داده. ها، کشورها ابتکار عمل بیشتري دارند محاسبه این شاخص

  . هاي آماري مدونی وجود دارد آوري و به روزآوري آنها سامانه عمدتا براي جمع
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  ها معیارهاي انتخاب و اولویت بندي شاخص

به پذیري، قدرت فنی، محاس: ها براي برخورداري از ویژگی ردیابی جهانی، بایستی داراي استانداردهاي متعددي از جمله شاخص
هاي جهانی و موضوعی به پنج  بر این اساس در تدوین یا انتخاب شاخص. روایی و اعتبار، مقایسه پذیري و تفسیرپذیري باشند

  :معیار توجه شده است
  هاي مورد اندازه گیري، به ویژه سنجش نتایج یادگیري و برابري ارتباط با موضوع و سیاست. 1
  روایی و اعتبار. 2
  ی امکان سنج. 3
  )سهولت در درك(برقراري ارتباط با مخاطبین . 4
  )تفسیر پذیري(سهولت در تفسیر . 5
  

  ها الزامات استفاده کاربردي از نظام شاخص
 هاي آموزشی تدوین نظام شاخص -
 ها آوري داده تعیین قالب دقیق و کاربردي جمع -
 آماري موجودهاي  منظور استفاده مشترك از سامانه هاي بین بخشی به توسعه همکاري -
  ها و آمار اي و مشترك داده چاپ و انتشار دوره -

  
  سازي چهارچوب نظارتی ها و یکپارچه اصول تدوین نظام شاخص

لذا . بایست یک مجموعه چابک، منسجم، علمی و تعیین کننده باشد هاي برنامه اهداف توسعه پایدار می نظام شاخص     
براساس مطالعات انجام . تجارب اجرایی و ماهیت برنامه مدنظر قرار داشته باشد ضروري است در تدوین این نظام، اصول علمی،
  :ویژگی به شرح زیر باشد 10بایست داراي  هاي برنامه اهداف توسعه پایدار می گرفته و نظر کارشناسان این حوزه، نظام شاخص

 محدود بودن تعداد و هماهنگی در ماهیت .1
 هاي اجراي برنامه قیم با سیاستسادگی، تک متغیره بودن و ارتباط مست .2
 )روایی(هاي نظارتی متعدد  قابل استفاده در موقعیت .3
 هاي اطالعاتی جهانی پیامد محور بودن و داشتن ارتباط با استانداردها و نظام .4
 هاي دقیق، صحیح و قابل اطمینان برخورداري از پشتوانه داده .5
 ارائه دهنده تصویري تحلیلی از وضعیت .6
 عمومی بودن .7
 داد محوريبرون .8
  نگري برخورداري از پشتوانه علمی و آینده .9

 هاي همگن قابل استفاده در موضوع .10
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  ها هاي تدوین نظام شاخص چالش

المللی  هاي بین هاي برنامه این است که تضمین شود تمام کشورها و سازمان ترین قدم در تدوین نظام شاخص اولین و حساس    
) الف: ها داراي دو کارکرد اساسی هستند در چهارچوب نظام نظارتی برنامه، شاخص. داراي یک نظام مشخص نظارتی هستند

  .دهی ابزار گزارش) ابزار مدیریتی ب

کار گرفته  تدوین شده و به 2016توجه به زمان اجراي برنامه، بایستی تالش شود چهارچوب نظارتی برنامه از ابتداي سال با 
  :عمل آید چالش اساسی اقدام الزم به 3لذا بایستی براي حل . شود

 هاي برنامه هاي موجود و شاخص از میان برداشتن فاصله میان شاخص) الف

تواند نیاز به تدوین  هاي متعددي در یک کشور وجود داشته باشد اما این نمی امه ممکن است شاخصبراي نظارت بر برن     
آوري  هاي جدید مستلزم ایجاد تغییراتی در نظام ملی جمع آوري داده و محاسبه شاخص جمع. هاي جدید را برطرف کند شاخص

  .تر مورد اقدام قرار گیرد بر باشد بایستی هرچه سریع ان زمانتو از آنجا که انجام این اصالحات می. داده و تحلیل اطالعات است

 هاي ساالنه انجام نظارت   ) ب

براي اینکه چرخه نظارتی . ها یک امر بسیار ضروري است ها، محاسبه و تحلیل شاخص آوري داده تعیین مقاطع زمانی جمع     
اي و سایر مراحل اجرایی انطباق بیشتري پیدا کند، بایستی از یک نظام ساالنه  هاي بودجه برنامه اهداف توسعه پایدار با فرآیند

با وجود این . هاي درست و به روز ضروري است براي این منظور تولید و انتشار داده. ار باشددهی برخورد در نظارت و گزارش
ها عمالً  ها بصورت ساالنه در برخی حوزه آوري داده یا محاسبه برخی شاخص ضرورت، توجه به این نکته نیز الزم است که جمع

آوري و تحلیل شوند و نیازهاي ساالنه  ساله جمع 3یا  2ر مقاطع ها د در این مواقع بهتر است داده. پذیر یا اقتصادي نیست امکان
  .بینی گردد هاي برآوردي پیش و نیازهاي ساالنه با استفاده از روش

هاي براي ایجاد هماهنگی در  ها و اتخاذ روش آوري داده نوین و نوآورانه در جمع استفاده از رویکردهاي  ) ج
 هاي غیرمصوب یا غیررسمی استفاده از شاخص

هاي رسمی و  داده. هاي متعدد و متنوع شرایط مختف است نظارت بر اهداف برنامه توسعه پایدار مستلزم استفاده از داده     
آیند اما  هاي علمی بدست می تایید شده به طرق مختلف از جمله سرشماري، تحقیقات پیمایشی، آمارهاي رسمی و سایر روش

هاي رسمی را تکمیل کرده یا براي بخشی از یک  توانند داده وجود دارند که میها و اطالعات غیر رسمی دیگري نیز  داده
هاي  کردن آنها با داده  ها و یکپارچه آوري این داده هایی براي جمع لذا ضروري است روش. موقعیت مورد استفاده قرار گیرد

  .رسمی اتخاذ  کرد تا بر غناي اطالعات افزوده شود

  ها در استفاده از شاخص 2030نقاط چالشی برنامه آموزش 

رویکرد جدیدي را براي توسعه بخش آموزش اتخاذ نموده و به تبع آن بایستی تغییراتی در وضعیت موجود  2030برنامه آموزش 
ه وجود خواهند آمد که بر نظام نظارتی برنامه سای هایی به از قبل این رویکرد، چالش. وجود آید ریزي و نظارت به و ابزارهاي برنامه

آوري  ها بایستی اصالحاتی در نظام جمع براي مقابله با این چالش. شوند هاي موجود می افکنده و موجب تغغیر در ماهیت شاخص
  :هاي شناسایی شده به شرح جدول زیر است ترین چالش عمده. عمل آید ها به اطالعات و محاسبه شاخص
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  2030ها در برنامه آموزش  هاي مرتبط با شاخص چالش) 1(جدول 

  چالش  هدف

4.1  

  »محاسبه نرخ اتمام«به » نام نرخ ثبت«تغییر جهت از شاخص 
  گیري برابري و عدالت آموزشی اندازه
  گیري کیفیت آموزش اندازه

  نظارت موثر بر نتایج یادگیري

  تعدد و تنوع در تعریف و دامنه خدمات ارائه شده در حوزه رشد و مراقبت اوان کودکی  4.2
  » گیري مهارتهاي شناختی اندازه«در کودکان به » گیري مهارت سواد و حساب اندازه«تغییر جهت از 

4.3  
  اي و آموزش بزرگساالن هاي آموزش عالی، آموزش فنی و حرفه ها و روش تعدد و تنوع فرصت

  اي غلبه رویکرد آموزش رسمی در آموزشهاي فنی و حرفه
  اي هاي فنی و حرفه هاي موجود آموزش محدود بودن و ناکارآمدي نظام شاخص

  غلبه رویکرد سنتی مهارت  4.4
  هاي جدید  عدم وجود تعریف پذیرفته شده و کاربردي از مهارت

  گیري نابرابري آموزشی اي در اندازه هاي ترکیبی و بین حوزه ضرورت استفاده از شاخص  4.5

4.6  
  هاي سوادآموزي غیبت در برنامهعدم تولید اطالعات مربوط به نرخ اتالف، ترك دوره و 

  اي یادگیرندگان هاي سوادآموزي در زندگی اجتماعی و حرفه گیري اثربخشی برنامه اندازه
  هاي ناشی از سواد گیري مهارت اندازه

  عدم وجود معیار کاربردي و منسجم براي تحلیل محتوا  4.7

  » آموز دار دانش مدارس دوست«عدم وجود مدل مفهومی از   الف.4
  آوري اطالعات مربوط به خشونت و تجاوز در مدارس دم جمعع

  هاي تحصیلی در دسترس نبودن اطالعات مربوط به بورس  ب.4

  »معلم آموزش دیده«و » معلم واجد صالحیت«عدم وجود معیار و تعریف صریح و کاربردي از   پ.4
  خدمتهاي قبل و حین  هاي آموزشی معلمان براي بررسی آموزش عدم وجود پرونده

  
  2030هاي جهانی آموزش  نظام شاخص

  هاي سطح ملی هاي موضوعی و شاخص هاي جهانی، شاخص شاخص) الف
شاخص سطح  7+9شاخص موضوعی و  33+1شاخص جهانی،  10شاخص را در قالب  60گروه مشاوران یونسکو در مجموع      

دهند براي پایش  را تشکیل می» 2030ي برنامه آموزش ها المللی شاخص نظام بین«ها که  این شاخص. ملی پیشنهاد نموده است
از این رو، ضروري است کشورها نسبت به استقرار این . اند جهانی و تدوین گزارش پیشرفت برنامه مورد توافق قرار گرفته

  .  هاي مورد نیاز براي محاسبه آنها اقدام الزم را معمول نمایند آوري داده مجموعه در نظام ملی خود و جمع
  

هاي مستمر جهانی،  منظور ایجاد وحدت رویه جهت نظارت و ارزیابی و تدوین گزارش به
هاي سطح ملی در سند ملی برنامه  هاي جهانی، موضوعی و شاخص استفاده از شاخص

  ها توسط کشورها ضروري است و انطباق آن با نظام ملی شاخص 2030آموزش 
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  هاي نظارت جهانی مورد استفاده در تدوین گزارش» موضوعی هاي شاخص«و » هاي جهانی شاخص«) 2(جدول     
  شاخص هاي موضوعی  شاخص هاي جهانی

) iiدر پایه دوم یا سوم ابتدایی؛ ) i: درصد کودکان و نوجوانان. 1
در سال پایانی دوره متوسطه ) iiiدر سال پایان دوره ابتدایی؛ 

ریاضی ) خواندن ب) ترین سطح مهارت در الف اول که به پایین
  اند دست یافته

سال که بصورت مستمر تحت پایش  5درصد کودکان زیر . 2
  سالمت جسمی، یادگیري و روانشناختی هستند

هاي رشد و مراقبت اوان کودکی در دوره  نرخ حضور در برنامه. 3
  ماقبل ورود به مقطع ابتدایی

ماه گذشته که در  12درصد جوانان و بزرگساالنی که در . 4
اند، به تفکیک  آموزشی یا مهارت آموزي شرکت کرده هاي برنامه

  و گروه سنی) رسمی و غیر رسمی(نوع برنامه 
به تفکیک  ICTهاي  درصد جوانان و بزرگساالن داراي مهارت. 5

  نوع مهارت
هاي  شهري، دهک/مرد، روستایی/زن(هاي برابري  نمایه ...

تاثیرات باال و سایر موارد مانند وضع معلولیت و /درآمدي پایین
براي تمام ) ها که اطالعات آنها موجود است ناشی از بحران

در . هاي موجود در این فهرست که قابل تفکیک هستند شاخص
بایست متناسب با میزان  ها می صورت امکان، سایر شاخص

  شان در بین جمعیت ارائه شوند پراکندگی
درصد جمعیت گروههاي سنی که حداقل به یک مهارت . 6

حساب دست ) سواد؛ ب) ه در کارکردهاي الفتثبیت شد
  اند یافته

آموزش براي توسعه پایدار در ) ii؛ شهرونديآموزش ) iمیزان . 7
هاي درسی؛  محتواي برنامه) سیاستهاي آموزشی ملی؛ ب) الف
  آموزان ارزشیابی دانش) آموزش معلمان؛ ت) پ
اتصال به اینترنت ) iiبرق؛ ) iدرصد مدارس برخوردار از . 8
رایانه براي انجام ) iiiهاي آموزشی ؛  هت انجام فعالیتج

وسایل و زیرساخت هاي انطباق داده  iv)هاي آموزشی؛  فعالیت
آب آشامیدنی  v)شده با وضعیت خاص دانش آموزان معلول؛ 

امکانات  vii)امکانات بهداشتی تک جنسیتی و  vi)عمومی؛ 
  شست و شوي بهداشتی دست

اي که در قالب بورس  ههاي رسمی توسع حجم کمک. 9
  شود، به تفکیک بخش و نوع آموزش تحصیلی اعطا می

دوره ابتدایی؛ ) iiدوره پیش از دبستان؛ ) iدرصد معلمان . 10

هاي  پایه) iوجود نماینده ملی براي ارزیابی آموزشی در . 1
در سال پایانی دوره ) ii؛ )دوم یا سوم(نخستین دوره ابتدایی 

  در سال پایانی دوره متوسطه اول) iiiابتدایی؛ 
) iiسال پایانی دوره ابتدایی؛ ) iآموز در  خ جذب دانشنر. 2

  سال پایانی دوره متوسطه اول
دوره ) iiiدوره متوسطه اول؛ ) iiدوره ابتدایی؛ ) iنرخ اتمام . 3

  متوسطه دوم
دوره ) iiدوره ابتدایی؛ ) iدرصد افراد خارج از مدرسه در . 4

  دوره متوسطه دوم) iiiمتوسطه اول؛ 
) iiدوره ابتدایی؛ ) iدرصد کودکان باالتر از سن قانونی در . 5

  دوره متوسطه اول
هاي آموزش رایگان و اجباري تضمین شده و  تعداد سال. 6

  دوره متوسطه) iiدوره ابتدایی؛ )iمندرج در قوانین براي 
سال که از محیط خانگی مثبت و  5درصد کودکان زیر . 7

  ندا محرك یادگیري برخوردار بوده
  نرخ ثبت نام ناخالص دوره پیش از دبستان. 8
اجباري دوره پیش از دبستان ) iiرایگان ) iهاي  تعداد سال. 9

  مندرج در قوانین ملی
  نرخ ثبت نام ناخالص در آموزش عالی. 10
اي  هاي آموزشی فنی و حرفه نرخ مشارکت در برنامه. 11

  )ساله 24- 15جمعیت (
ترین  که حداقل به پاییندرصد جوانان و بزرگساالنی . 12

  اند سطح مهارت سواد دیجیتال دست یافته
بزرگساالن به تفکیک گروه /سطح مدرك تحصیلی جوانان. 13

سنی، وضعیت فعالیت اقتصادي، سطح تحصیلی و گرایش 
  تحصیلی

آموزان دوره ابتدایی که زبان اول یا زبان  درصد دانش. 14
  مادري آنها با زبان آموزش یکسان است

هاي  میزان بازتوزیع منابع آموزشی ناشی از تدوین سیاست .15
  شفاف و فرمول بندي شده به سمت جمعیت گروههاي محروم 

هاي آموزشی به تفکیک دوره آموزشی و منبع  سرانه هزینه. 16
  تامین اعتبار

درصد کل کمکهاي آموزشی اعطا شده به کشورهاي با . 17
  درآمد پایین
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iii ( دوره متوسطه اول؛iv ( دوره متوسطه دوم که تحت حداقل
هاي رسمی و ساختار یافته بدو خدمت و ضمن خدمت  آموزش

مورد نیاز براي ) ي تربیتیها از جمله آموزش(حرفه معلمی 
اند، به تفکیک نوع  تدریس در دوره تحصیلی متناظر قرار گرفته

  موسسه آموزشی

  بزرگساالن/جواناننرخ باسوادي . 18
  هاي سوادآموزي بزرگساالن در برنامه/نرخ مشارکت جوانان. 19
آموزانی که داراي شناخت کافی از موضوعات  درصد دانش. 20

و پایداري هستند، به تفکیک گروه سنی  شهرونديمربوط به 
  )یا دوره تحصیلی(

اي که داراي دانش کافی از  ساله 15آموزان  درصد دانش. 21
  ست و علوم زمین هستندمحیط زی

هاي اساسی  ي آموزش مهارت درصد مدارس ارائه دهنده. 22
  و مسایل جنسیتی HIVزندگی مبتنی بر 

حقوق چهارچوب برنامه جهانی آموزش «میزان اجراي . 23
  در سطح ملی» بشردوستانه

) iiآب آشامیدنی سالم؛ ) iدرصد مدارس برخوردار از . 24
  امکانات شستشوي دست) iiiسرویس بهداشتی ؛ 

هاي مورد  درصد مدارس مجهز به امکانات و زیر ساخت. 25
  آموزان معلول نیاز دانش

آموزانی که قلدري، تنبیه بدنی، آزار و اذیت،  درصد دانش. 26
  اند خشونت، تبعیض جنسیتی و آزار جنسی را تجربه کرده

آموزان، کارکنان و موسسات  تعداد حمالتی که به دانش. 27
  زشی شده استآمو
هاي تحصیلی دانشگاهی اعطا شده، به تفکیک  تعداد بورس. 28

  کشورهاي هدف
درصد معلمانی که از نظر مقررات ملی واجد صالحیت . 29

شوند، به تفکیک دوره تحصیلی و نوع  تدریس محسوب می
  موسسه آموزشی

آموز به معلم واجد شرایط، به تفکیک دوره  نسبت دانش. 30
  تحصیلی

آموز به معلم آموزش دیده، به تفکیک دوره  بت دانشنس.  31
  تحصیلی

متوسط حقوق معلمان با سایر مشاغل که داراي سطح . 32
  تحصیلی مشابهی هستند

  نرخ کاهش معلمان به تفکیک دوره تحصیلی. 33
ماه گذشته تحت آموزش ضمن  12درصد معلمانی که در . 34

  ن خدمتاند، به تفکیک نوع آموزش ضم خدمت قرار گرفته
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  )اصلی(هاي سطح ملی  شاخص) 3(جدول 

منابع تأمین   عنوان شاخص  شماره شاخص
  ها داده

ارتباط با سایر 
  اهداف برنامه

که حداقل یک دوره ) ماهه 59 – 36(درصد کودکان   31
یک ساله از آموزش با کیفیت پیش دبستانی را سپري 

  اند کرده

یونسکو، یونیسف، 
  بانک جهانی

  

    یونسکو، یونیسف (ECDI)نمایه رشد اوان کودکی   32
  SDG 5  یونسکو  نرخ اتمام دوره ابتدایی به تفکیک پسر و دختر  33
درصد دختران و پسرانی که در پایان مقطع ابتدایی به   34

 هاي بنیادین مانند سواد میزان قابل توجهی از مهارت
  اند خواندن و سواد ریاضی دست پیدا کرده

  SDG 5  یونسکو

نرخ اتمام دوره متوسطه به تفکیک متوسطه اول و دوم؛   35
  دختر و پسر

  SDG 5,8  یونسکو

درصد دختران و پسرانی که در پایان دوره متوسطه اول   36
به صالحیت قابل توجهی از پیامدهاي آموزش شامل 

  اند سواد خواندن و ریاضیات دست پیدا کرده

  SDG 5  

  SDG 5,8  یونسکو  تفکیک زن و مردنام آموزش عالی به  نرخ ثبت  37
       

 )تکمیلی(هاي سطح ملی  شاخص) 3-1( جدول

  عنوان شاخص  شماره شاخص
  

4-1  
4-2  
4-3  
4-4  
4-5  
4-6  
4-7  
4-8  

  
4-9  

  *:هاي تکمیلی ملی شاخص
  و توسعه پایدار هستند شهرونديهاي مورد نیاز  ها و مهارت درصد دختران و پسرانی که داراي ارزش

  سال برخوردار از محیط زندگی غنی، تحریک کننده و امن 5درصد کودکان زیر  
  تعداد کودکان خارج از مدرسه 
  هاي دوگانه کار و درس ساله داراي دسترسی به برنامه 19 – 15درصد نوجوانان  
  )به تفکیک زن و مرد(ساله  24 – 15نرخ باسوادي جمعیت  
  هاي آموزشی رسی به برنامهساله داراي دست 24 – 18درصد جوانان  
  آموز به کامپیتر در دوره ابتدایی و دوره متوسطه نسبت دانش 
وجود قوانین و مقررات تضمین کننده برخورداري از حق آموزش براي کودکان، دسترسی به آموزش  

  پایه و جلوگیري از ورود زودهنگام به بازار کار
  اي در حال توسعههاي تحصیلی اعطا شده به دانشجویان کشوره بورس 

           

  هاي برنامه اهداف توسعه پایدار و سایر آرمان SDG4هاي مشترك در  موضوعات و شاخص      
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  هاي جهانی  هاي آموزشی با سایر شاخص اشتراك شاخص) الف

  هاي اهداف توسعه پایدار هاي جهانی مرتبط با آموزش در سایر آرمان شاخص) 4(جدول 

  شاخصعنوان   شاخص جهانی

1.A.2  
از کل ) مانند آموزش، بهداشتو حمایت اجتماعی(» خدمات پایه«هاي  سهم هزینه

  هاي عمومی هزینه

ساله را به  49-15تعداد کشورهاي داراي قوانین و مقرراتی که دسترسی زنان   5.6.2
  کند هاي جنسی و تناسلی تضمین می اطالعات، آموزش و مراقبت

کنند یا تحت  در حال حاضر تحصیل نمی) الف: اي که لهسا 24-15نسبت جوانان   8.6.1
  در حال حاضر بیکار هستند) هاي مهارتی نیستند ب آموزش

12.8.1  

از جمله (آموزش براي توسعه پایدار ) ب شهرونديآموزش ) الف: میزان و حجم
هاي ملی  سیاست) در الف) هاي مرتبط با آگاهی از تغییرات آب و هوا آموزش

ارزشیابی ) هاي آموزش و تربیت معلم ت برنامه) هاي درسی پ نامهبر) آموزشی ب
  آموزان دانش

13.3.1  
آگهی  تعداد کشورهاي داراي سیاست یکپارچه تعدیل، انطباق، کاهش تاثیر و پیش

هاي درسی آموزش ابتدایی، آموزش متوسطه و  از تغییرات آب و هوایی در برنامه
  آموزش عالی

  

  هاي سطح ملی مشترك بخش آموزش با سایر شاخصهاي سطح ملی  شاخص) ب

هاي مهم مانند  بسیاري از موضوع. هاي اهداف توسعه پایدار یک امر ضروري است یکپارچگی و انسجام در نظام شاخص     
ن ای. گذاري قرار گرفته است هاي مختلف برنامه مورد هدف ، سالمت، تولید و مصرف پایدار و تغذیه در آرمانعدالت جنسیتی

توانند عالوه بر اینکه باعث پیشرفت  اي مورد ارزیابی و پایش قرار گیرد زیرا می هاي بین حوزه ها بایستی از طریق شاخص موضوع
بنابراین ضروري است . ها یا اهداف دیگر نیز بشوند سازي براي پیشرفت سایر شاخص در تحقق اهداف خود شوند، موجب زمینه

اي از  ها مجموعه این شاخص. اي شود اي توجه ویژه هاي مشترك و بین حوزه وضوع شاخصهاي برنامه به م در نظام شاخص
اي تعریف شده  حوزه  موضوع بین 19در اهداف توسعه پایدار، . هاي جهانی و چند شاخص تکمیلی در سطح ملی هستند شاخص

  .، موازي هستند)که با ستاره مشخص شده است( SDG4موضوع با  6است که از این تعداد، 
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  :اي برنامه اهداف توسعه پایدار ارائه شده است در جدول زیر موضوعات موازي و بین حوزه

  اي برنامه اهداف توسعه پایدار موضوعات مشترك و بین حوزه) 5(جدول 

 معیارهاي نوین براي توسعه – GDPآن سوي  -1
ت بالیاي تغییرات آب و هوایی و کاهش اثرا -2

 طبیعی
 تغذیه و امنیت غذایی -3
 *عدالت جنسیتی -4
مشارکت جهانی و تأمین مالی مشترك براي  -5

 توسعه پایدار
 حکمرانی - 6
 *رشد و اشتغال -7
 سالمت -8
 *ها عدم تعادل -9

  *صنعتی سازي -10

صلح و امنیت و حفاظت از کشورهاي آسیب  -11
 پذیر

 علوم، فناوري و نوآوري -12
 شهرهاي پایدار و ترتیب اسکان جمعیت -13
 و مصرف پایدارتولید  -14
 انرژي پایدار براي همه -15
ها و  استفاده پایدار از زمین، جنگل -16

 اکوسیستم خاکی
 ها و نواحی ساحلی مدیریت پایدار اقیانوس -17
 آب و بهداشت -18
  *بهزیستی -19

  )SDG4(موضوعات مرتبط با بخش آموزش * 

  

  عدالت جنسیتی) الف

به آن پرداخته شده است اما به دلیل اهمیت در بسیاري از اهداف توسعه  SDG5 موضوعی است که در  عدالت جنسیتی     
. شوند، داراي تفکیک جنسیتی باشند هایی که در سایر اهداف ارائه می بنابراین ضروري است که شاخص. پایدار، حوزه عمل دارد

  : موازي هستند عبارتند از عدالت جنسیتیکه با موضوع  SDG5هاي  شاخص

  ): اصلی(هاي سطح ملی  شاخص            

  موضوع هدف   عنوان شاخص  شماره شاخص  هدف

SDG4  33  دسترسی برابر به   نرخ اتمام دوره ابتدایی به تفکیک پسر و دختر
  آموزش

SDG4 35   نرخ اتمام دوره متوسطه به تفکیک متوسطه اول و دوم و
  دختر و پسر

دسترسی برابر به 
  آموزش

SDG4 37   دسترسی برابر به   نام آموزش عالی به تفکیک زن و مرد ثبتنرخ
  آموزش
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  ): تکمیلی(هاي سطح ملی  شاخص

  عنوان شاخص ملی  شماره شاخص

و توسعه پایدار  شهرونديهاي مورد نیاز  ها و مهارت درصد دختران و پسرانی که داراي ارزش  4-1
  هستند

  برخوردار از محیط زندگی غنی، تحریک کننده و امنسال  5درصد کودکان زیر   4-2
  هاي دوگانه کار و درس ساله داراي دسترسی به برنامه 19 – 15درصد نوجوانان   4-4
  )به تفکیک زن و مرد(ساله  24 – 15نرخ باسوادي جمعیت   4-5

  

  رشد و اشتغال ) ب

. به آن پرداخته شده است SDG8موضوع رشد و اشتغال یکی از موضوعات مهم در اهداف توسعه پایدار است که در 
  :که با این هدف مهم در ارتباط هستند عبارتند از SDG4هاي  شاخص

  ): اصلی(هاي سطح ملی  شاخص            

شماره   هدف
  موضوع هدف   عنوان شاخص  شاخص

SDG4  35  متوسطه به تفکیک متوسطه اول و دوم و  نرخ اتمام دوره
  دختر و پسر

آموزش، رشد و اشتغال را 
ترویج داده و ارتقا 

  بخشد می
SDG4 37  نام آموزش عالی به تفکیک زن و مرد نرخ ثبت    

  

  ): تکمیلی(هاي سطح ملی  شاخص            

  عنوان شاخص ملی  شماره شاخص
  )به تفکیک زن و مرد(ساله  24 – 15نرخ باسوادي جمعیت   4-5
  هاي آموزشی ساله داراي دسترسی به برنامه 24 – 18درصد جوانان   4-6

  

  عدم تعادل - پ

. به آن پرداخته شده است SDG11هاست که در  یکی دیگر از موضوعات مهم در اهداف توسعه پایدار، موضوع عدم تعادل
هاي توسعه از جمله برنامه اهداف توسعه پایدار درصدد از  ترین اهدافی است که برنامه ها یکی از اصلی برطرف شدن عدم تعادل

هاي مرتبط با این هدف در سایر اهداف برنامه بایستی تا حد امکان دقت شود که  لذا در شاخص. میان برداشتن آن هستند
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ها سیاستگذاري الزم را براي رفع آنها انجام  دقت زیاد و تفصیل کامل درج گردد تا بتوانند ضمن شناسایی عدم تعادلاطالعات با 
  :عبارتند از SDG4هاي مرتبط با این هدف در  شاخص. داده و اقدامات را مورد رصد قرار دهند

  ): اصلی(هاي سطح ملی  شاخص            

  موضوع هدف   عنوان شاخص  شماره شاخص  هدف

SDG4  33  ارتقاء دسترسی جهانی به آموزش   نرخ اتمام دوره ابتدایی به تفکیک پسر و دختر
  ها به منظور کاهش نابرابري

SDG4 35   نرخ اتمام دوره متوسطه به تفکیک متوسطه اول
  و دوم و دختر و پسر

ارتقاء دسترسی جهانی به آموزش 
 ها به منظور کاهش نابرابري

SDG4  37   ارتقاء دسترسی جهانی به آموزش   نام آموزش عالی به تفکیک زن و مرد ثبتنرخ
 ها به منظور کاهش نابرابري

  

  صنعتی سازي –ت 

  :عبارتند از SDG4هاي مرتبط با این موضع در  شاخص. به آن پرداخته شده است SDG9صنعتی سازي موضوعی است که در 

  ): اصلی(هاي سطح ملی  شاخص            

  موضوع هدف   عنوان شاخص  شماره شاخص  هدف

SDG4  35   نرخ اتمام دوره متوسطه به تفکیک متوسطه اول و
  دوم و دختر و پسر

هاي ریاضی و  ارتقاء مهارت
  علوم

SDG4 36  

درصد دختران و پسرانی که در پایان دوره 
متوسطه اول به صالحیت قابل توجهی از 
 پیامدهاي آموزش شامل سواد خواندن و ریاضیات

  اند است دست پیدا کرده

هاي ریاضی و  ارتقاء مهارت
  علوم

SDG4  37  هاي ریاضی و  ارتقاء مهارت  نام آموزش عالی به تفکیک زن و مرد نرخ ثبت
  علوم

              

  ): تکمیلی(هاي سطح ملی  شاخص

  عنوان شاخص ملی  شماره شاخص
  هاي دوگانه کار و درس ساله داراي دسترسی به برنامه 19 – 15درصد نوجوانان   4-4
  هاي آموزشی ساله داراي دسترسی به برنامه 24 – 18درصد جوانان   4-6
  هاي تحصیلی اعطا شده به دانشجویان کشورهاي در حال توسعه بورس  4-9
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  علوم، فناوري و نوآوري - ث

اما . اي براي آن تعریف نشده است علوم، فناوري و نوآوري موضوعی است که در میان اهداف توسعه پایدار، هدف جداگانه
  :عبارتست از SDG4هاي مرتبط با این موضوع در  شاخص. بسیاري از اهداف به آن مرتبط هستند

  ): اصلی(هاي سطح ملی  شاخص            

  موضوع هدف   عنوان شاخص  شماره شاخص  هدف

SDG4  37  نام آموزش عالی به تفکیک زن و  نرخ ثبت
  مرد

هاي  صالحیت
  ریاضی

  

  بهزیستی - ج

این موضوع داراي هدف جداگانه اي . مورد توجه قرار گرفته است SDGارتقاء شرایط زندگی یکی از اهدافی است که در برنامه 
موضوعی است که موجب  11این نمایه مشتمل بر . تعریف شده است OEDCدر برنامه نیست اما بر مبناي نمایه زندگی بهتر 

مسکن، درآمد، شغل، جامعه، آموزش، محیط زیست، مدیریت شهري، بهداشت، رضایت : شوند بهبود شرایط و کیفیت زندگی می
  :عبارتند از SDG4هاي مرتبط با این موضوع در  شاخص. از زندگی، امنیت و تعادل میان زندگی و کار

           

  ): اصلی(هاي سطح ملی  شاخص 

  موضوع هدف   عنوان شاخص  شماره شاخص  هدف
SDG4  33  آموزش  نرخ اتمام دوره ابتدایی به تفکیک پسر و دختر  

SDG4  34  
درصد دختران و پسرانی که در پایان مقطع ابتدایی به 

هاي بنیادین مانند  میزان قابل توجهی از مهارت
  اند دست پیدا کردهسوادخواندن و سواد ریاضی 

  آموزش

SDG4  35   نرخ اتمام دوره متوسطه به تفکیک متوسطه اول و دوم و
  دختر و پسر

  آموزش

SDG4  36  
درصد دختران و پسرانی که در پایان دوره متوسطه اول 
به صالحیت قابل توجهی از پیامدهاي آموزش شامل 

  اند سواد خواندن و ریاضیات است دست پیدا کرده
  آموزش

SDG4  37  آموزش  نام آموزش عالی به تفکیک زن و مرد نرخ ثبت  
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  ): تکمیلی(هاي سطح ملی  شاخص  

  عنوان شاخص ملی  شماره شاخص
  )به تفکیک زن و مرد(ساله  24 – 15نرخ باسوادي جمعیت   4-4
  هاي آموزشی ساله داراي دسترسی به برنامه 24 – 18درصد جوانان   5-4
  هاي آموزشی ساله داراي دسترسی به برنامه 24 – 18درصد جوانان   4- 6

  2030هاي ملی آموزش  نظام شاخص
تحلیل وضع موجود هر یک از ) الف: هاي ملی داراي دو کارکرد اساسی هستند ، شاخص2030ریزي آموزش  در نظام برنامه

نظارت و ارزیابی میزان تحقق اهداف و ) ري اجرایی بگذا استانی و سیاست/گذاري ملی منظور سهولت در هدف اهداف برنامه به
هایی که در سطح  براي این منظور ضروري است یونسکو توصیه نموده است عالوه بر شاخص. شناسایی نقاط انحراف از برنامه

  . قرار گیردمورد استفاده  2030هاي کشور نیز در تدوین، اجرا و ارزیابی برنامه آموزش  جهانی به تصویب رسیده است، شاخص

  نشانگرهاي ملی بخش آموزش در جمهوري اسالمی ایران

اي  آموزش و پرورش، آموزش عالی و آموزش فنی و حرفه: بندي رسمی، نظام آموزشی کشور از سه زیر بخش بر اساس طبقه     
هاي  بخش آموزش و پرورش داراي نظام شاخص. تشکیل شده است) هر یک با ماهیت رسمی، غیر رسمی و ساختار نایافته(

هاي مصوب  بخش آموزش عالی داراي نظام شاخص. باشد یل آن میهاي ذ مصوب شوراي عالی آموزش و پرورش و کمیسیون
هاي مصوب است و تنها بصورت محدود،  اي فاقد نظام شاخص اما بخش آموزش فنی و حرفه. شوراي عالی انقالب فرهنگی است

ه در سطوح هایی ک شاخص. شاخص مورد استفاده قرار دارد 3اي کشور،  براي ارزیابی عملکرد سازمان آموزش فنی و حرفه
کننده سهم این نوع آموزش از کل  هاي محدود و عمدتا تعیین اي وجود دارد نیز شاخص متوسطه و آموزش عالی فنی و حرفه

  . باشد ربط می هاي حیطه ذي آموزش

هاي متولی بخش  ها و سازمان هایی نیز براي ارزیابی عملکرد وزارتخانه هاي مصوب هر بخش، شاخص عالوه بر شاخص     
قانون مدیریت خدمات کشوري به تصویب شوراي ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت و  82و  81به موجب مواد   موزشآ

هاي مصوب در نظام  عنوان شاخص تواند به دایل برخورداري از پشتوانه قانونی می ریزي کشور رسیده است که به برنامه
. باشد هاي مصوب هر بخش می ها برگرفته از شاخص این شاخصاي از  بخش عمده. هاي ملی مورد استفاده قرار گیرد شاخص

  :هاي یاد شده در جدول زیر خالصه شده است هاي مصوب هر یک از زیربخش وضعیت شاخص

  هاي ملی بخش آموزش کشور به تفکیک مرجع تصویب شاخص) 9(جدول 

  هاي اختصاصی ارزیابی عملکرد شاخص  هاي مصوب  شاخص  بخش
  تعداد  رجع تصویبم  تعداد  مرجع تصویب

  ریزي سازمان مدیریت و برنامه  112  شوراي عالی آموزش و پرورش  آموزش و پرورش
  شوراي عالی آموزش و پرورش

86  
43  

  ـ  ـ  342  شوراي عالی انقالب فرهنگی  آموزش عالی

  اي آموزش فنی و حرفه
  مصوب هیات وزیران

سند تفصیلی برنامه ششم (
  )توسعه

  3  ریزي برنامهسازمان مدیریت و   3
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» گذاري مبتنی بر روند پژوهی هدف«هاي موجود کشوري براي  ، شاخص2030با توجه به ماهیت اهداف برنامه آموزش      
هاي کشور  هاي جهانی و شاخص بنابراین ضروري است در هر زیربخش آموزش، شاخص. کاربرد زیادي نخواهند داشت

هایی را براي  ردي تعریف شوند تا بتوان از بعد کشوري نیز شاخصهاي جدید و استاندا یابی شده و در صورت نیاز شاخص انطباق
ي ملی تدوین برنامه،  کننده هاي جدید در مرجع هماهنگ بر این اساس ضروري است شاخص. نظارت و ارزیابی برنامه بکار گرفت

العات و محاسبه آنها نیز فراهم آوري اط نحوي که نظام آموزشی آنها را بپذیرد و زمینه جمع مورد بررسی و تصویب قرار گیرد به
  .باشد

  2030هاي موضوعی برنامه آموزش  هاي جهانی و شاخص تفکیک ارتباطی راهبردهاي اساسی، شاخص) 1(پیوست 

ي رایگان، برابر و با  تمامی دختران و پسران، آموزشِ ابتدایی و متوسطه 2030که تا سال  تضمین این) 1-4آرمان 
 شود را به پایان برسانند  کیفیتی که منجر به یادگیري موثر و مرتبط می

  شاخص هاي موضوعی  شاخص هاي جهانی  راهبردهاي اساسی
 دورة یک منمتض که سیاستهایی تدوین و قوانین وضع. 1

 کیفیت و با منصفانه فراگیر، رایگان، آموزش سالۀ دوازده
 محل از آن مخارج و باشد راهنمایی و ابتدایی مقاطع در

 نه یادشده، سالِ از  دوازده .شود تأمین عمومی درآمدهاي
 نتایج به و باشد اجباري کودکان همۀ براي باید آن سال

 با همگامی منظور  به .بیانجامد و  مناسب مرتبط یادگیري
 سالهاي تعداد می بایست کشورها بین المللی، معیارهاي

 راستا این در و دهند افزایش را رایگان و آموزش اجباري
سطوح توسعه  ملّی، متفاوت واقعیتهاي و ظرفیتها باید

 .باشند داشته نظر مد را ملّی سیاستهاي و اولویتها یافتگی،
 تضمین براي درسی مواد بازبینی و معیارها تدوین. 2

 ظرفیتها، ارزشها، مهارتها، محتوا، با آن ارتباط و کیفیت
  .جنسیت و دانش فرهنگ،

 آموزشی، مؤسسه هاي کارآمدي و کارایی تقویت. 3
مشارکت  افزایش طریق از مدارس حاکمیت و راهبري
 .مدارس مدیریت در والدین و جوانان جمله از جوامع،

 از محروم مدارس بین در منابع منصفانه تر اختصاص. 4
مزایاي  از که مدارسی و اقتصادي -اجتماعی نظر

 .هستند بهره مند اقتصادي -اجتماعی
 جوامع در چندزبانه و دوزبانه آموزشهاي ترویج. 5

 جوامع، باید این در کودکی اوان در آموزش آغاز .چندزبانه
 آن به منزل در کودك که باشد زبانی یا کودك اول زبان به

 .می کند صحبت زبان
 براي مختلف روشهاي به یادگیري امکان آوردن فراهم. 6

: درصد کودکان و نوجوانان. 1
i ( در پایه دوم یا سوم ابتدایی؛

ii ( در سال پایان دوره
در سال پایانی ) iiiابتدایی؛ 

دوره متوسطه اول که به 
ترین سطح مهارت در  پایین

ریاضی ) خواندن ب) الف
  اند دست یافته

وجود نماینده ملی براي . 2
هاي  پایه) iارزیابی آموزشی در 

دوم یا (نخستین دوره ابتدایی 
سال پایانی دوره  در) ii؛ )سوم

در سال پایانی دوره ) iiiابتدایی؛ 
  متوسطه اول

) iآموز در  نرخ جذب دانش. 3
) iiسال پایانی دوره ابتدایی؛ 
  سال پایانی دوره متوسطه اول

) iiدوره ابتدایی؛ ) iنرخ اتمام . 4
دوره ) iiiدوره متوسطه اول؛ 

  متوسطه دوم
درصد افراد خارج از مدرسه . 5

دوره ) iiبتدایی؛ دوره ا) iدر 
دوره متوسطه ) iiiمتوسطه اول؛ 

  دوم
درصد کودکان باالتر از سن . 6

) iiدوره ابتدایی؛ ) iقانونی در 
  دوره متوسطه اول

هاي آموزش  تعداد سال. 7
رایگان و اجباري تضمین شده و 

دوره )iمندرج در قوانین براي 
 دوره متوسطه) iiابتدایی؛ 
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 از و راهنمایی ابتدایی مقاطع در که نوجوانانی و کودکان
 برنامه هاي جاي به که ترتیب این به مانده اند، دور مدرسه

 و تحصیلی مقاطع روشهاي معادل یابی از معمول آموزشی
 نظام در تحصیلی مقاطع با انطباق براي برنامه هایی از یا

 آمده بوجود تحصیلی  شکاف و کاهش رسمی آموزش
نظام  در انعطافپذیر یادگیري براي تضمینی تا شود استفاده
 اضطراري شرایط در جمله از غیررسمی، و رسمی آموزشی

 رسمیت به و دولت تأیید توسط باید یادشده روشهاي .باشد
 .باشند شده شناخته

 براي ارزیابی جامع تر و پرنفوذتر نظامهاي استقرار. 7
 از جمله حساس، مقاطع و مواقع در یادگیري تایجنارزیابی 

 ارزیابی ها .راهنمایی و ابتدایی مقاطع پایان در و طول در
 هم و مهارتهاي شناختی هم که باشند گونه اي به باید

 از که دهند قرار سنجش مورد را شناختی غیر مهارتهاي
 خواندن، ارزیابی یادگیریمهارتهاي : هستند جمله آن

 سنجش نیز و ریشه اي شکل به حساب کردن و نوشتن
دوره  هاي سنجش گرفتن نظر در .غیر شناختی مهارتهاي

 فرایند از مهمی بخش عنوان به تدریس، به وابسته اي
 ضرورت نیز تحصیلی مقاطع همۀ در یادگیري آموزش و

 .دارد
  

  

  

هاي با کیفیت رشد و مراقبت اوان  تمامی دختران و پسران به برنامه 2030تا سال  که تضمین این) 2-4آرمان 
کودکی و آموزش پیش از دبستانِ با کیفیتی که آنها را براي ورود به مقطع ابتدایی آماده کند، دسترسی داشته 

  باشند

  شاخص هاي موضوعی  شاخص هاي جهانی  راهبردهاي اساسی
 که منسجمی و فراگیر سیاستهاي اجراي و وضع. 1

 و اجباري کیفیت، با آموزش سال یک حداقل اختصاص
 دسترسی امکان آوردن فراهم به ویژه توجه با را رایگان

 از آموزشها این به اقشارکودکان ترین محروم و فقیرترین
 اوان مراقبتهاي و آموزش حوزة در خدمات ارائۀ طریق

 ارزیابی هدف، این تحقّق الزمۀ .میسازد ممکن کودکی
 با کودکی اوان مراقبتهاي و آموزش هاي برنامه و سیاستها

 .است آنها کیفیت بهبود هدف

درصد کودکان در سن ورود . 8
به مدرسه که بصورت مستمر 
تحت پایش سالمت جسمی، 
  یادگیري و روانشناختی هستند

هاي  نرخ حضور در برنامه.  10
رشد و مراقبت اوان کودکی در 
دوره ماقبل ورود به مقطع 

  ابتدایی

سال که  5درصد کودکان زیر . 9
مثبت و محرك از محیط خانگی 

  اند یادگیري برخوردار بوده
نرخ ثبت نام ناخالص دوره . 11

  پیش از دبستان
) iiرایگان ) iهاي  تعداد سال. 12

اجباري دوره پیش از دبستان 
  مندرج در قوانین ملی
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 در بخشی بین سیاستهاي و راهبردها اجراي و وضع. 2
 حمایت مورد که کودکی اوان مراقبتهاي و آموزش حوزة

 و اجتماعی امور بهداشت، تغذیه، مسئول هاي وزارتخانه
 آموزش و دادگستري بهداشت،/آب کودکان، از حفاظت

 شده تنظیم یادشده نهادهاي با هماهنگی در و باشند
 .راهبردها این اجراي براي کافی منابع تأمین و باشند

 اقدام يِ ها برنامه و راهبردها تدوین و سیاستگذاري. 3
 و آموزش حوزة در پرسنل سازي اي حرفه براي شفاف،

 مداوم پایش و رتقاا   :طریق از کودکی اوان مراقبتهاي
 .آنان کاري شرایط و جایگاه حرفه اي، توسعۀ

 کیفی زیربناهاي و خدمات برنامه ها، اجراي و طراحی. 4
 کودکی، اوان براي منسجم و دسترسی قابل جامع،

 و آموزشی نیازهاي تغذیه، بهداشت، درحوزه هاي
خانواده  از حمایت و معلول کودکان براي ویژه به حمایتی،

  .کودکان مراقبان اولین عنوانبه  ها
  

فنی و هاي مقرون به صرفه و با کیفیت  تمامی مردان و زنان، به آموزش 2030که تا سال  تضمین این) 3-4آرمان 
  باشند  صورت برابر، دسترسی داشته به) دانشگاه(اي و آموزش عالی  حرفه

  شاخص هاي موضوعی  شاخص هاي جهانی  راهبردهاي اساسی
 توسعۀ خصوص در بین بخشی سیاستهاي وضع. 1

 و آموزش حرفه اي و فنّی آموزشهاي حرفه اي، مهارتهاي
بین  سیاستگذاري همچنین و ،)جداگانه به طور( عالی

 پیوندها و تقویت آموزشی حوزة سه این میان در بخشی
 حال در شرایط با همگامی براي سیاستگذاري و علم میان
 .)شرایط این با( ماندن و بهروز )جهان در آموزش( تغییر

 بین در ویژه به مؤثر، مشارکتهاي براي زمینه سازي
 و کارفرمایان نمودن درگیر و و دولتی خصوصی بخشهاي

 بخش میان مشارکت نمودن اجرایی در اتحادیه ها
.و دولتی خصوصی

به رسمیت  و تأیید کیفیت، تضمین براي زمینه سازي. 2
تسهیل  و عالی آموزش مدارك و قابلیت ها شناسی

 معتبر مؤسسه هاي میان در درسی واحدهاي اعتبارسنجی
 .عالی آموزش

 کیفی آموزش ادغام براي برنامه ریزي و سیاستگذاري. 3

درصد جوانان و . 15
ماه  12بزرگساالنی که در 

هاي  گذشته که در برنامه
آموزشی یا مهارت آموزي 

اند، به تفکیک نوع  شرکت کرده
و ) رسمی و غیر رسمی(برنامه 

  گروه سنی

نرخ ثبت نام ناخالص در . 13
  آموزش عالی

هاي  نرخ مشارکت در برنامه. 14
اي  نی و حرفهآموزشی ف

  )ساله 24- 15جمعیت (
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 مالی و مناسب تأمین با عالی آموزش در دور راه از
دوره  افزایش اینترنت، جمله از فنّاوري، از به جا استفادة

 در که روشهاي دیگري کاربرد و باز اینترنتی درسی هاي
 دسترسی به کیفیت، با و قبول قابل معیارهاي راستاي

 .می کنند کمک آموزش به بهینه
 در پژوهش تقویت براي برنامه ریزي و سیاستگذاري. 4

 از زود هنگام استفادة طریق از دانشگاهی و عالی آموزش
 به ، ریاضیات و مهندسی فناوري، علم، آموزش برنامه هاي

 .دختران و زنان توسط ویژه
 آموزشهاي توسعۀ در بین المللی همکاریهاي تقویت. 5

 توسعۀ برنامه هاي همچین و بین مرزي دانشگاهی و عالی
پیمان نامه  چارچوب در جمله از مرزي،بین  پژوهشی

 به رسمیت شناسی زمینۀ در منطقه اي و جهانی هاي
 از حمایت هدف با عالی آموزش مدارك و قابلیت ها
 به کیفیت آموزش، تضمین به بیشتر و بهینه دسترسی
 .ظرفیت ها توسعۀ و بهتر شیوه اي

 و عالی آموزش حرفه اي، و فنّی آموزشهاي ترویج. 6
ترویج  همچنین و بزرگساالن یادگیري و دانشگاهی
 در بزرگساالن و جوانان تربیت و آموزش براي فرصتهایی

 با فرهنگی -اجتماعی قشر هر از و سنّی رده هاي همۀ
مهارت  سازگاري و ارتقا براي آنان توانمندسازي هدف

 مسئلۀ ویژه به توجه با ،)موجود نیازهاي با( هایشان
 حذف و )مردان و زنان میان برابري( عدالت جنسیتی

 آسیب پذیر، به اقشار توجه با همینطور و جنسیتی موانع
 .معلوالن جمله از
می  دانشگاهها جمله از عالی، آموزش مؤسسه هاي. 7

 دادن دادن قرار اختیار در براي سیاستگذاري از بایست
 مادام العمر کیفیت با یادگیري براي منصفانه فرصتهاي

 .کنند ترویج را اقدامها این و کنند حمایت
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هاي فنی  از جمله مهارت(تعداد جوانان و بزرگساالن داراي مهارت مرتبط  2030که تا سال  تضمین این) 4- 4آرمان 
  صورت قابل توجه افزایش یابد براي اشتغال، یافتن شغلِ مناسب و کارآفرینی؛ به) اي مرتبط و حرفه

  شاخص هاي موضوعی  جهانیشاخص هاي   راهبردهاي اساسی
 نیاز مورد مهارتهاي مورد در شواهد از استفاده و گردآوري. 1
مهارت  برنامه هاي توسعۀ به جهت دهی و هدایت منظور به

 حال در نیازهاي به پاسخگویی و آموزشی نابرابري کاهش ها،
 .روستایی توسعۀ و غیررسمی اجتماع، اقتصاد و کار بازار تغییر

2 .برنامه  اجراي و طراحی در اجتماعی شرکاي نمودن درگیر
 تضمین  .بر شواهد مبتنی و جامع پرورشی و آموزشی هاي

 و فنّی آموزش حوزة در آموزشی و درسی برنامه هاي اینکه
 کارمحور مهارت هاي و باشند باالیی داشته کیفیت حرفه اي،

 کارآفرینی، مهارت هاي جمله از انتقال، قابل غیرشناختیِ و
 ارتباطی و اطالعاتی فنّاوري هاي در مهارت و پایه هاي مهارت

 آموزشی مؤسسه هاي در آموزشی نیروهاي و رؤسا و بدانند را
 الزم شایستگی شرکتها، و آموزگاران جمله از حرفه اي، و فنّی
 .باشند شده تأیید افرادي و داشته باشند را این کار براي

 در و کار محل در یادگیري و آموزش مختلف اشکال ترویج. 3
 .باشد وجود داشته آن امکان که جا هر درس کالس

 تضمین براي مؤثر و شفاف نظامهاي به کارگیري تضمین. 4
چارچوب  و ایجاد حرفه اي و فنّی آموزشهاي حوزة در کیفیت

 .توانمندي ها )سنجش براي( هایی
به  و فعالیتها در شفافیت ارتقاي زمینۀ در همکاریها ترویج. 5

 حرفه اي و توانایی هاي فنّی بین کشوري رسمیت شناسی
 و حرفه اي و فنّی آموزشهاي کیفیت ارتقاي هدف با افراد

 و یادگیرندگان و جابجایی کارمندان امکان آوردن فراهم
 با حرفه اي و فنّی آموزش برنامه هاي هم سویی تضمین

 .کار بازار حال تغییر در تقاضاهاي
 رسمی آموزش در هم انعطاف پذیر یادگیري روشهاي ترویج. 6
 امکان فراهم آوردن  .رسمی غیر آموزشی فضاي در هم و

 این در دستآوردهایشان براي یادگیرندگان به اعتباربخشی
به  .آموخته هایشان براي انتقال زمینه سازي و حوزه ها

 ایجاد و پیشین آموخته هاي به اعتباربخشی و رسمیت شناسی
 به یادگیري میان شکاف بردن میان از براي سببرنامه هاي منا

 خدمات راهنماي ایجاد و آزاد و غیررسمی رسمی، روشهاي
 .مشورتی خدمات ارائۀ و مشاغل

  

درصد افراد داراي . 1/16
به تفکیک نوع  ICTهاي  مهارت
  مهارت

درصد جوانان و بزرگساالنی که . 2/16
ترین سطح مهارت  حداقل به پایین

  اند دست یافتهسواد دیجیتال 
سطح مدرك تحصیلی . 17

بزرگساالن به تفکیک گروه /جوانان
سنی، وضعیت فعالیت اقتصادي، 

  سطح تحصیلی و گرایش تحصیلی
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در آموزش کاهش یافته و دسترسی برابر به تمامی  عدالت جنسیتینا  2030که تا سال  تضمین این) 5-4آرمان 
پذیر از جمله افراد داراي معلولیت، گروههاي بومی و  سطوح آموزشی و مهارت آموزي براي گروههاي آسیب

  کودکانی که در معرض آسیب قرار دارند، تضمین شود  

  شاخص هاي موضوعی  شاخص هاي جهانی  راهبردهاي اساسی
 و آموزشی سیاستگذاري هاي که مهم این تضمین. 1

همینطور بودجه  و آموزش بخش به مربوط برنامه هاي
 در تساوي و تبعیض عدم اصول متضمن آنها بندي

 فوري اجراي راهبردهاي و تدوین به و باشند آموزش
 .کنند کمک آسیبپذیر و شده طرد اقشار براي هدفمند

 آموزشی باید تساوي در تحقّق پیشرفت سنجش براي
 .شوند تدوین هاییشاخص 

 بخشی برنامه هاي آموزشی، سیاستهاي اینکه تضمین. 2
مواردي  به توجه با بودجه تأمین برنامه هاي و

 و رویارویی براي آمادگی مخاطرات، ارزیابی درخصوص
و  شده تدوین آموزش در اضطراري شرایط رفع

 آموزشی نیازهاي رفع براي مفید برنامه هایی دربرگیرندة
 در که یا افرادي جنگ زده بزرگساالن و جوانان کودکان،

 واگیردار بیماري هاي و وطن ترك طبیعی، بالیاي اثر
 محل ترك به که مجبور افرادي نیز و دیده اند آسیب

 پناهندگان، و شده اند کشور داخل در خود سکونت
 سازوکارهاي ایجاد و تدوین راهبردها از حمایت .باشند

 نیازهاي رفع به قادر که بین منطقه اي و منطقه اي
 خود سکونت محل ترك به که مجبور افرادي آموزشی

 .است الزامی پناهندگان نیز و شده اند کشور داخل در
 به دختران و زنان دسترسی بهبود و پایش شناسایی،. 3

میزان  بهبود و پایش همچنین، و کیفیت با آموزش
دوره  تکمیل و آموزشی نتایج ارزیابی آموزشی، مشارکت

 که محیط هایی در .دختران و زنان توسط آموزشی هاي
 که است الزامی مانده اند، محروم آموزش از پسران

 با اقدام هاي هدفمند بر تمرکز سمت به را مسئولین
 .داد سوق پسران بر تأکید

 را آسیب پذیر جوانان و کودکان که موانعی شناسایی. 4
نگه می  دور کیفی آموزش برنامه هاي به دسترسی از

 .موانع آن رفع براي مؤثر تصمیم گیري هاي و دارد
 مدارس مقاوم سازي براي جامع رویکردي از حمایت. 5

مرد، /زن( هاي برابري نمایه...  
هاي  شهري، دهک/روستایی

باال و سایر موارد /درآمدي پایین
مانند وضع معلولیت و تاثیرات 

ها که اطالعات  ناشی از بحران
براي تمام ) آنها موجود است

هاي موجود در این  شاخص
  فهرست که قابل تفکیک هستند

در صورت امکان، سایر 
اسب با بایست متن ها می شاخص

شان در بین  میزان پراکندگی
  جمعیت ارائه شوند

آموزان دوره  درصد دانش. 18
ابتدایی که زبان اول یا زبان 
مادري آنها با زبان آموزش 

  یکسان است
هاي  تا چه حد سیاست. 19

شفاف و فرمول بندي شده 
موجب بازتوزیع منابع آموزشی 
به سمت جمعیت گروههاي 

  شود؟ محروم می
هاي آموزشی به  هزینهسرانه . 20

تفکیک دوره آموزشی و منبع 
  تامین اعتبار

درصد کل کمکهاي آموزشی . 21
اعطا شده به کشورهاي با درآمد 

  پایین
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 به شیوة توجه با طبیعی، بالیاي تأثیرگذاري مقابل در
 این روشهاي جمله از .اثرآنها دامنۀ یا بالیا تأثیرگذاري

 براي امکانات ایمن تر تأمین به می توان مقاوم سازي،
 و مقاومت مدارس، در بالیا مدیریت آموزش مدارس،
 .کرد اشاره مخاطرات، کاهش

فنّاوري  آموزش دور، راه از آموزش امکان آوردن فراهم. 6
فنّاوري هاي  به دسترسی ارتباطی، و اطالعاتی هاي

 فضاي ایجاد تسهیل براي ضروري زیربناهاي و مناسب
مناطق  و جنگی مناطق در و منازل در یادگیري

 جوانان و پسران زنان، دختران، براي ویژه به دورافتاده،
 .شده رانده حاشیه به گروه هاي سایر و آسیب پذیر

 و بودجه درسی، برنامه هاي و کتب بازبینی تضمین. 7
 آموزش معلمان همینطور و آموزشی سیاستگذاري هاي

 که نحوي به دولت ها توسط آنان فعالیتهاي بر نظارت و
 و باشند کلیشۀ جنسیتی هرگونه از عاري شده یاد موارد

 و حقوق بشردوستانه تبعیض، عدم تساوي، ترویج در
 .شوند واقع مؤثر بین فرهنگی آموزش

 از اطالعات، و داده چندگانۀ منابع از استفاده تضمین. 8
 و و مدارس آموزش مدیریت اطالعاتی نظام هاي از جمله

 خانوارها، و مدارس در شده انجام پیمایشی مطالعات
 .آموزش اجتماعی در حذف پدیدة پایشِ تسهیل براي

 به آموزشی تصمیم گیران دسترسی چگونگی از نمونه اي
 داده هاي اقدام، پایگاه براي دست این از اطالعاتی

 نابرابري یا آموزش در تساوي نبود خصوص در جهانی
 ..است آموزشی

 کودکان مورد در بهتر کیفی داده هاي گردآوري. 9
 ارزیابی سطح و جسمی مشکالت داراي کودکان و معلول

 مرتبطی شاخصهاي تا است الزم .آنان آسیب دیدگی
 و شوند بهینه سازي بودن، موجود صورت در و تدوین

 که شواهدي به عنوان آمده به دست داده هاي از باید
 نمود، و سیاستگذاري ریزي برنامه آنها مبناي بر بتوان

  .شود استفاده
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اي از بزرگساالن، چه مرد و چه زن، به  تمامی جوانان و نسبت قابل مالحظه 2030تضمین اینکه تا سال ) 6-4آرمان 
  کنندهاي سواد و حساب دست پیدا  مهارت

  شاخص هاي موضوعی  شاخص هاي جهانی  راهبردهاي اساسی
سیاست  براي بین بخشی یا و بخشی رویکردي ایجاد. 1

 تأمین براي و همچنین سوادآموزي براي برنامه ریزي و گذاري
وزارتخانه  میان هماهنگی و همکاري تقویت طریق از بودجه

 رفاه بهداشت، آموزش، وزارتخانه هاي از جمله مرتبط، هاي
 تقویت همکاري همینطور و کشاورزي و صنعت کار، اجتماعی،

 شرکاي و خصوصی بخش مدنی، جامعۀ میان هماهنگی و
 .تمرکززدایی از عملی با حمایت جانبه، چند و دوجانبه

حساب  و آموزي سواد برنامه هاي باالي کیفیت تضمین. 2
 این اینکه و تضمین ملّی ارزیابی سازوکارهاي مبناي بر آموزي

 دانش به توجه با و یادگیرندگان نیازهاي راستاي در برنامه ها
 الزمۀ .باشند شده تنظیم و تهیه آنها آموخته هاي پیشین و

 زبان، روابط فرهنگ، به ویژه توجه بذل مهم، این تحقّق
 به خاص توجه با اقتصادي، فعالیتهاي و سیاسی و اجتماعی

 ضرورت ضمناً .است گروههاي آسیب پذیر و دختران و زنان
 و مهارت آموزي )برنامه هاي( با یادشده برنامه هاي تا دارد

 )و شایسته( اشتغال و معیشت براي ارتقاي مهارت ها
 العمر، مادام یادگیري مهم عنصر دو عنوان به شرافتمندانه،

 .شوند ادغام
 آموزش و سوادآموزي مؤثر برنامه هاي تدریجی افزایش. 3

 در مدنی دادن جامعۀ مشارکت و بزرگساالن براي مهارت ها
 در که مؤثري اقدام هاي و غنی تجارب به توجه با حرکت، این
 .انجام داده اند ارتباط این

 ویژه به ارتباطی، و اطالعاتی فنّاوریهاي کاربرد ترویج. 4
 .و حساب آموزي سوادآموزي برنامه هاي در موبایل فنّاوري

 توجه با تبحر میزان ارزیابی براي چارچوبی و ابزارها ایجاد. 5
 تعریفی ارائۀ الزمۀ این کار، .)سوادآموزان( یادگیري نتایج به

 آن از که است مختلف حوزه هاي در تبحر مفهوم از درست
 .روزمره زندگی در مهارت و کاري هاي  مهارت :جمله اند

 به اشتراك گذاري و تحلیل گردآوري، براي نظامی ایجاد. 6
 و سطوح سوادآموزي مورد در به هنگام و مرتبط داده هاي

 و جنسیت حسب بر حساب آموزي، و سوادآموزي نیازهاي
 .حاشیه رانده شدن به شاخصهاي سایر

  

درصد جمعیت گروههاي . 22
سنی که حداقل به یک مهارت 

) تثبیت شده در کارکردهاي الف
  اند حساب دست یافته) سواد؛ ب

  النبزرگسا/نرخ باسوادي جوانان. 23
بزرگساالن /نرخ مشارکت جوانان. 24

  هاي سوادآموزي در برنامه
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تمامی یاد گیرندگان از طریق آموزش براي توسعه پایدار، آموزش براي  2030که تا سال  تضمین این) 7-4آرمان 
، به شهروندي، ارتقاء فرهنگ صلح و ضد خشونت، عدالت جنسیتی، حقوق بشردوستانهسبک زندگی پایدار، 

هاي مورد نیاز  شناختن تنوع فرهنگی و شناخت جایگاه فرهنگ در توسعه پایدار بتوانند به دانش و مهارت رسمیت
  براي ارتقاء توسعه پایدار دست یابند

  شاخص هاي موضوعی  شاخص هاي جهانی  راهبردهاي اساسی
 براي آموزش ترویج براي برنامه هایی و سیاست ها تدوین. 1

 آموزشهاي در ادغام آنها و شهروندي آموزش و پایدار توسعۀ
 نظام اصالح طریق از کار این انجام .آزاد و رسمی غیر رسمی،

 حمایت هاي و درسی مواد اصالح آموزش معلمان، آموزشی،
جهانی  اقدام برنامۀ اجراي .می شود امکان پذیر آموزشی
حقوق  قبیل از موضوع هایی پایدار و توسعۀ براي آموزش

 جامع هاي آموزش بهداشت، ،عدالت جنسیتی ،بشردوستانه
 و پایدار معیشت هاي اقلیم، تغییر ،)خانواده تنظیم( جنسی

 .می شود شده یاد مورد نیز مشمول پویا و مسئوالنه شهروندي
 برنامه هاي در موارد این ادغام در که شود ذکر است الزم

 اهمیت ملّی تجارب و توانمندي ها به توجه آموزشی کشورها،
 .دارد زیادي

 از اعم افراد، براي عمر طول در یادگیري فرصت هاي ایجاد. 2
 مهارت ها، کسب دانش، براي سنی گروه هر در مرد و زن

صلح  سالم، جوامعی ساختن براي الزم دیدگاه هاي و ارزش ها
 .پایدار و آمیز

 توسعۀ براي آموزش زمینۀ در بهینه اقدام هاي نشر و ایجاد. 3
 منظور به کشورها مابین و در درون شهروندي آموزش و پایدار
 تفاهم و همکاري ها تقویت و آموزشی برنامه هاي بهینۀ اجراي

 .المللی  بین
 آموزگاران و یادگیرندگان براي مشارکتی برنامه هاي ترویج. 4
 به شهروندي و آموزش پایدار توسعۀ براي آموزش با رابطه در

 .جوامع و اجتماعات در آنان مشارکت تضمین منظور
 تحقّق در فرهنگ کلیدي نقش به آموزش توجه تضمین. 5

 ملّی شرایط و به فرهنگ توجه با آموزش ارائۀ نیز و پایداري
 فرهنگی، تنوع و بیان ها میراث، از آگاهی ها ارتقاي و کشورها

 .آن رعایت و حقوق بشردوستانه احترام به عین در
 توسعۀ آموزش براي قوي ارزیابی نظام هاي ایجاد از حمایت. 6

 و شناختی نتایج ارزیابی به منظور شهروندي آموزش و پایدار
و  موجود ابزارهاي از استفاده با یادگیري احساسی -اجتماعی
 در .است شده اثبات آنها درستی زمان طول در که ابزارهایی

 ارزیابی جدید ایجاد ابزارهاي ضرورت ارزیابی ها، این جریان
 نیز کشورها از وسیعی گسترة )فعالیتهاي( و می شود شناسایی

آموزش ) iتا چه حد به . 25
آموزش براي ) ii؛ شهروندي

سیاستهاي ) توسعه پایدار در الف
محتواي ) آموزشی ملی؛ ب

آموزش ) هاي درسی؛ پ برنامه
ارزشیابی ) معلمان؛ ت

  جه شده است؟آموزان تو دانش

آموزانی که داراي  درصد دانش. 26
شناخت کافی از موضوعات مربوط 

و پایداري هستند، به  شهرونديبه 
یا دوره (تفکیک گروه سنی 

  )تحصیلی
اي  ساله 15آموزان  درصد دانش. 27

که داراي دانش کافی از محیط 
  زیست و علوم زمین هستند

ي  درصد مدارس ارائه دهنده. 28
هاي اساسی زندگی  آموزش مهارت

  و مسایل جنسیتی HIVمبتنی بر 
چهارچوب برنامه «میزان اجراي . 29

» حقوق بشردوستانهجهانی آموزش 
  در سطح ملی
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 سایر و  (UIS) یونسکو آمار مؤسسۀ به فعالیت هاي توجه با
 .می شوند بررسی آن، همکاران

 چند رویکرد لزوم صورت در و بین رشته اي رویکرد ترویج. 7
 آموزش و توسعۀ پایدار براي آموزش تضمین براي ذي نفعی
 جمله از آموزش، اشکال همۀ در و سطوح همۀ در شهروندي

 فرهنگ ترویج هدف با حقوق بشردوستانه قالب آموزش در
  .خشونت نبود و صلح

  

تامین روز رسانی امکانات آموزشی متناسب با جنسیت براي کودکان و معلولین؛ و  ایجاد و به) الف-4ابزار اجرایی 
  هاي یادگیري امن، بدون خشونت، فراگیر و موثر براي همه محیط

  شاخص هاي موضوعی  شاخص هاي جهانی  راهبردهاي اساسی
 و چندوجهی جامع، سیاست هاي کردن اجرایی و تدوین. 1

 نظر مد هم را نیازهاي معلوالن که جنسیت محوري منسجم
 تضمین براي نظام هایی و هنجارها ترویج و می دهند قرار

 .خشونت از آنها ماندن به دور و مدارس امنیت
 از حفاظت براي راهبردهایی تدوین و سیاست گذاري. 2

 در از خشونت آموزشی پرسنل و معلمان یادگیرندگان،
 رویکردهاي اتخاذ و خشونت از عاري مدارس ایجاد چارچوب

 شدن متعهد مسلحانه اند، جنگ که درگیر مناطقی در مناسب
ابزاري  به عنوان آن اجراي و بشردوستانه بین المللِ حقوق به

 جامعۀ به متعلق مکان هاي به عنوان مدارس از حفاظت براي
  آموزش اجراي در قبال خشونت در پاسخگویی ترویج و مدنی

2030. 
 آب، و باشند امن آموزشی مؤسسه هاي همۀ اینکه تضمین. 3

 و دختران براي و مستقل سالم بهداشتی سرویس هاي برق،
 .باشند ایمن و کافی دسترس، در که باشند داشته پسران

 مواد به مجهز مدارس و باشند کافی و درس ایمن کالس هاي
 .باشند مناسب فنّاوري هاي و آموزشی

 از محروم مدارس میان در منابع منصفانۀ اختصاص تضمین. 4
 در همینطور و غیر محروم مدارس و اقتصادي -اجتماعی نظر

 .آموزشی مؤسسه هاي میان
 فضاهاي و غیررسمی یادگیري فضاهاي به دسترسی افزایش. 5

 الزم امکانات آوردن و فراهم بزرگساالن آموزش براي یادگیري
 به عنوان ارتباطی و اطالعاتی فنّاوریهاي به دسترسی براي

 .مادام العمر یادگیري مهم در ابزارهایی

  

درصد مدارس برخوردار از . 31
i (             برق؛ii ( اتصال به

اینترنت جهت انجام 
) iiiهاي آموزشی ؛  فعالیت

هاي  رایانه براي انجام فعالیت
وسایل و  iv)آموزشی؛ 

زیرساخت هاي انطباق داده 
شده با وضعیت خاص دانش 

آب  v)آموزان معلول؛ 
 vi)آشامیدنی عمومی؛ 

امکانات بهداشتی تک 
امکانات  vii)جنسیتی و 

  شوي بهداشتی دست شست و

) iدرصد مدارس برخوردار از . 30
سرویس ) iiآب آشامیدنی سالم؛ 

امکانات شستشوي ) iiiبهداشتی ؛ 
  دست

درصد مدارس مجهز به . 32
هاي مورد  امکانات و زیر ساخت

  آموزان معلول نیاز دانش
آموزانی که  درصد دانش. 33

قلدري، تنبیه بدنی، آزار و اذیت، 
یتی و آزار خشونت، تبعیض جنس
  اند جنسی را تجربه کرده

تعداد حمالتی که به . 34
آموزان، کارکنان و موسسات  دانش

  آموزشی شده است
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تحصیلی دانشگاهی، مهارت آموزي، فناوري اطالعات و   افزایش قابل توجه اعطاي بورس) ب-4ابزار اجرایی 
ارتباطات، فنی، مهندسی و علوم به کشورهاي در حال توسعه، بویژه کشورهاي کمتر توسعه یافته، جزایر کوچک و 

    2020کشورهاي آفریقایی تا سال 

  اخص هاي موضوعیش  شاخص هاي جهانی  راهبردهاي اساسی
 سیاست هاي و برنامه ها سازوکارها، اینکه تضمین. 1

 بین المللی در بورسیۀ برنامه هاي حوزة در شده وضع
 باشند کشورها ملّی شرایط و برنامه ها اولویت ها، راستاي

 همه از بیش حوزه هایی که در انسانی منابع تقویت بر و
 .باشند شده متمرکز می شود، نیاز احساس آنها در
 زنان سوي به بورسیه ارائۀ فرصت هاي همۀ جهت دهی. 2
 بورسیه امکان اخذ اینکه تضمین .محروم جوان مردان و

 وسیله این به تا شود ترویج روشنی به محروم جوانان براي
 شود فراهم جوانان براي تصمیم گیري هاي آگاهانه امکان

 .شود حفظ آنها قانونی جایگاه و حقوق و
 دانشگاه هاي میان مشترك برنامه هاي تدوین و تعریف. 3

به  تحصیل دانشجویان محل کشورهاي و مبدأ کشورهاي
 براي دانشجویان در انگیزه ایجاد براي ابزاري عنوان

 ایجاد همچنین، .مبدأ خود کشورهاي به آنها بازگشت
 افراد مهاجرت مغزها،  فرار از ممانعت براي سازوکارهایی

 .مغزها جذب ترویج و تحصیل کرده بسیار
 مبدأ کشور در بورسیه ارائۀ برنامه هاي ایجاد. 4

 ذینفع در افراد انواع و تعداد افزایش هدف با دانشجویان،
 .محلی /ملّی کار بازار در همینطور و مبدأ کشور

  

هاي رسمی  حجم کمک. 36
اي که در قالب بورس  توسعه

شود، به  تحصیلی اعطا می
  تفکیک بخش و نوع آموزش

هاي تحصیلی  تعداد بورس. 37
دانشگاهی اعطا شده، به تفکیک 

  کشورهاي هدف

  

المللی  هاي بین ویژه از طریق همکاري افزایش قابل توجه در عرضه معلمان واجد صالحیت، به) پ- 4ابزار اجرایی 
  2030تا سال ویژه کشورهاي کمتر توسعه یافته و جزایر کوچک  براي تربیت معلم در کشورهاي در حال توسعه، به

  شاخص هاي موضوعی  شاخص هاي جهانی  راهبردهاي اساسی
انگیزه  با جلب و جذب براي جنسیت محور راهبردهاي تدوین. 1

 انتقال تضمین و حرفۀ معلمی به عالقمند و خواهان افراد ترین
 این الزمۀ .است بیشتري نیاز وجودشان به که مناطقی به معلمان

 براي را معلمی حرفۀ که است قوانینی وضع و کار، سیاستگذاري
 بهبود طریق از کار این .جذاب کند آینده و موجود انسانی نیروهاي

 و اجتماعی بیمه هاي از معلمان بهره مندي تضمین کاري، شرایط
 با مرتبط حرفه هاي در شاغل افراد و معلمان حقوق تضمین اینکه

دوره ) iدرصد معلمان . 39
دوره ) iiپیش از دبستان؛ 

دوره متوسطه اول؛ ) iiiابتدایی؛ 
iv ( دوره متوسطه دوم که

هاي  تحت حداقل آموزش

درصد معلمانی که از نظر . 37
مقررات ملی واجد صالحیت 

شوند، به  تدریس محسوب می
تفکیک دوره تحصیلی و نوع 

  موسسه آموزشی
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 با مرتبط هايحرفه  در سایر پرداختی حقوق هاي با حداقل آموزش،
 قابل هستند، مشابه یا یکسان توانمندي هاي نیازمند که معلمی
 .باشد قیاس

 از پیش( معلمان آموزش کیفیت بهینه سازي و واکاوي بازبینی،. 2
 از بهره مندي فرصت آوردن و فراهم )کار حین در یا و کار به اشتغال

و  معلمان همۀ براي کار به اشتغال از پیش کیفیت با آموزش هاي
 حمایتی فعالیت هاي تقویت و آنان حرفه اي مداوم توسعۀ به کمک

 .معلمان از
 استادان معلمان، توانمندي هاي )ارزیابی( براي چارچوبی ایجاد. 3

 فعالیت هاي بازرسی که مسئول افرادي و ناظران و معلم تربیت
 .هستند معلمان

 براي جنسیت محور و منصفانه جامع، سیاست گذاري هاي. 4
 مختلف در حوزه هاي سیاست ها آن اجراي و معلمان مدیریت
 دریافتی، حقوق میزان معلمان، توزیع آموزش، استخدام، با مرتبط
 بهینه سازي ضمن آنان؛ کاري شرایط حرفه اي وارتقاي توسعۀ
 .آموزش کیفیت ارتقاي و آموزگاران و معلمان جایگاه

 توانمند منظور به معلمان به فنّی کافی مهارت هاي آموزش. 5
 شبکه هاي و ارتباطی و فنّاوري هاي اطالعاتی کاربرد در آنان ساختن

واکاوي  و نقد مهارتهاي و آنان به اطالعاتی سواد آموزش .اجتماعی
 نیازهاي برآوردن نحوة نیز و تدریس براي استفاده مورد منابع

چالش  با رویارویی و )ویژه داراي نیازهاي کودکان( استثنایی کودکان
 .درس کالس در استثنایی شاگردان داشتن از ناشی هاي

 به دسترسی و دریافت براي مؤثر نظام هاي اجراي و ایجاد. 6
 توسعۀ نیز و تدریس روشهاي خوب از حمایت منظور به اطالعات،
 بر آموزش مثبت تأثیرگذاري از اطمینان حصول و معلمان حرفه اي

 .فعالیت معلمان
 .یادگیري و آموزش بهبود براي مدراس مدیران تقویت. 7
 نهادینه اجتماعی گفت وگوي براي سازوکارهایی تقویت یا ایجاد. 8

 تضمین منظور به نمایندة معلمان، سازمان هاي و معلمان با شده
 سیاست هاي ارزیابی و پایش اجرا، توسعه، در آنان کامل مشارکت
 .آموزشی

  

رسمی و ساختار یافته بدو 
خدمت و ضمن خدمت حرفه 

هاي  از جمله آموزش(معلمی 
مورد نیاز براي تدریس ) تربیتی

در دوره تحصیلی متناظر قرار 
اند، به تفکیک نوع  گرفته

  وسسه آموزشیم

آموز به معلم  نسبت دانش. 38
واجد شرایط، به تفکیک دوره 

  تحصیلی
آموز به معلم  نسبت دانش. 40

آموزش دیده، به تفکیک دوره 
  تحصیلی

ق معلمان با متوسط حقو. 41
سایر مشاغل که داراي سطح 

  تحصیلی مشابهی هستند
نرخ کاهش معلمان به . 42

  تفکیک دوره تحصیلی
 12درصد معلمانی که در . 43

ماه گذشته تحت آموزش ضمن 
اند، به تفکیک  خدمت قرار گرفته

  نوع آموزش ضمن خدمت
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  )اصلی(هاي سطح ملی  تعریف شاخص)   2(پیوست 

که حداقل یک دوره یک ساله از آموزش با کیفیت ) ماهه 59 – 36(درصد کودکان : 31شاخص       
  اند دبستانی را سپري کرده پیش

هاي اوان کودکی ثبت  اي که در یکی از برنامه ماهه 59 – 36این شاخص درصد کودکان گروه سنی  : تعریف شاخص* 
هاي ارائه شده در بخش خصوصی یا  از برنامه: ها است این برنامه شامل طیف وسیعی از برنامه. سنجد اند را می نام کرده

بسیار مهمی گیري روند رشد کودك، شاخص  در اندازه  این شاخص. هاي دوره رسمی پیش از دبستان اجتماع محور تا برنامه
مدت بر رشد  مدت یا کوتاه تواند اثرات بلند برخورداري از حداقل یک سال آموزش با کیفیت پیش از دبستان می. است

هاي خواندن و حساب  شامل مهارت(هاي اولیه شناختی  مدت، مورادي مانند مهارت بعنوان اثر کوتاه. کودك داشته باشد
تواند میزان مشارکت  ها می همچنین، دسترسی و برخورداري از این آموزش. گیرند ها تأثیر مثبت می از این آموزش) کردن

هاي ابتدایی و متوسطه افزایش  از این منظر، نرخ اتمام دوره. در دوره ابتدایی و آمادگی تحصیلی در این دوره را افزایش دهد
رخ بارداري زودهنگام، افزایش میزان یافته و جامعه از پیامدهاي مثبت این نوع آموزش که شامل کاهش جرم، کاهش ن

برند، در اینجا وضعیت  هاي پیش از دبستان بهره می تمامی کودکان از آثار آموزش. گردد شود منتفع می می... درآمد و
پذیر و محدود بیش از سایر  اقتصادي مطرح نیست کما اینکه شواهد حاکی از آن است که نفع کودکان گروههاي آسیب

  .کودکان است

  جنسیت ، مکان جغرافیایی و وضعیت اقتصادي خانوار: تفکیک شاخص* 

. گیري کیفیت آموزش پیش از دبستان کارایی ندارد شاخص ارائه شده براي اندازه :هاي شاخص محدودیت* 
 هاي آموزشی و تعاملی با معلمان، آموزش مهارت(و فرآیند ) امنیت یا دسترسی به آب سالم(استانداردهاي کیفی ساختار 

  .گیري آنها بسیار سخت است براي رشد و یادگیري کودکان ضروري هستند اما اندازه) دهندگان و مراقبان

  . شود بندي می طبقه» امکان زیاد«هاي محاسبه پذیر با  این شاخص جزو شاخص :پذیري شاخص میزان محاسبه* 

  هاي عمومی اخصی و سرشماريتحقیقات پیمایشی خانوار، تحقیقات پیمایش چند ش :ها منبع اولیه داده* 

  یونسکو، یونیسف و بانک جهانی  :ها المللی داده منبع بین* 

  (ECDI)نمایه رشد اوان کودکی : 32شاخص 

هاي  شاخص. شود گیري می هاي ترکیبی اندازه هاي رشد اوان کودکی در قالب نمایه یا شاخص ظرفیت :تعریف شاخص* 
زبان، سواد، توانایی : دهد ماهه، چهار سطح را مورد سنجش قرار می 59 – 36موجود در این نمایه با تمرکز روي کودکان 

هنگام؛  یري این چهار سطح برمبناي مشاهدات عینی و بهگ ابزار اندازه. شناختیـ  هیجانی ـ  اجتماعیـ  حساب و رشد بدنی
گیري قرار گرفته و نتیجه بصورت درصدي  الذکر مورد اندازه سطح فوق 4سطح از  3براي این نمایه بایستی . شود تعیین می

  .ماهه بیان شود 59 – 36از کل جمعیت کودکان 

  جنسیت و منطقه جغرافیایی  :تفکیک شاخص* 

تجربه نشان داده است . چند وجهی آن است  مهمترین نقیصه این شاخص ناشی از ویژگی :شاخصهاي  محدودیت* 
هاي توسعه موفقیت چندانی  گیري، نیازمند استفاده از چندین متغیر هستند در برنامه که براي اندازه هاي مرکب نمایه

سري زمانی مختلف قطعاً با اشتباهاتی مواجه  هاي اجرایی و اي از محیط اند زیرا براي نظارت و پایش، در مجموعه نداشته
هاي  گیري کیفیت روش نکته دیگر این که تاکنون ابزار کاربردي و مورد پذیرش همه کارشناسان براي اندازه. شوند می
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کماکان قسمت مهمی از . آموزش اوان کودکی و سنجش اثرات و پیامدهاي یادگیري در این حوزه ایجاد نشده است
به ویژه در (هاي غیررسمی  هاي شفاهی یا برگه هاي مورد نیاز این شاخص از گزارش ط به اطالعات و دادهگزارشات مربو

  .آید که ممکن است بیانگر وضعیت واقعی پدیده مورد ارزیابی نباشد به دست می) ها شکل خانگی این نوع آموزش

  .شود بندي می طبقه» امکان متوسط«ا هاي محاسبه پذیر ب این شاخص جزو شاخص:  پذیري شاخص میزان محاسبه* 

  تحقیقات پیمایشی خانوار و تحقیقات پیمایشی چند شاخصی :ها منبع اولیه داده* 

  یونیسف و یونسکو :ها المللی داده منبع بین* 

  نرخ اتمام دوره ابتدایی به تفکیک پسر و دختر: 33 شاخص
  

گیري  اندازه» نرخ جذب ناخالص پایه ششم ابتدایی«خص نرخ اتمام دوره ابتدایی با استفاده از شا :تعریف شاخص* 
اند به سال پایانی آن دست  الورود به دوره ابتدایی است که توانسته این شاخص شامل آن دسته از کودکان جدید. شود می

یی این شاخص بصورت درصدي از جمعیت داراي سن رسمی آخرین پایه دوره ابتدا). بدون در نظر گرفتن سن(پیدا کنند 
آموزانی که براي اولین بار وارد پایه ششم ابتدایی  بصورت طبیعی براي محاسبه این شاخص به اطالعات دانش. شود بیان می

هرچه عدد این شاخص . شود آموزان مردود ثبت نام شده در پایه ششم لحاظ نمی در محاسبه آن، دانش. شوند، نیاز است می
با توجه . اند آموزان دوره ابتدایی موفق به اتمام این دوره شده صد بیشتري از دانشبزرگتر باشد، نشان دهنده آن است که در

گیري قرار  الورود به سال پایانی دوره ابتدایی را بدون در نظر گرفتن سن مورد اندازه به اینکه این شاخص تمامی افراد جدید
الورود، افرادي با سن باالتر یا پایین تر از سن  دیدشود زیرا در میان افراد ج بیشتر می 100دهد، عدد آن معموالً از  می

  .همواره وجود دارند) ساله  11 – 6(رسمی دوره ابتدایی 
هاي درآمدي و مناطقی که  جنسیت، وضعیت اقتصادي، گروههاي معلول، منطقه جغرافیایی، دهک :تفکیک شاخص* 

  .کودکان در معرض خطر ترك تحصیل قرار دارند
آموزي را پس از ورود به دوره ابتدایی تا سال پایانی آن  این شاخص صرفاً مسیر جریان دانش : هاي شاخص محدودیت* 

  .دهد دهد اما اطالعاتی را از موانع عدم ورود به مدرسه یا ترك تحصیل ارائه نمی مورد پایش قرار می
  .  شود بندي می طبقه» امکان زیاد«پذیر با  هاي محاسبه این شاخص جزو شاخص :پذیري شاخص میزان محاسبه* 
  اطالعات رسمی، آمار آموزشی و تحقیقات پیمایشی خانوار  :ها منبع اولیه داده* 
  یونسکو :ها المللی داده منبع بین* 
  

هاي بنیادین  ز مهارتدرصد دختران و پسرانی که در پایان مقطع ابتدایی به میزان قابل توجهی ا: 34 شاخص
  اند مانند سوادخواندن و سواد ریاضی دست پیدا کرده

  
گیري نسبت کودکان داراي صالحیت و توانایی خواندن و درك مطلب متون به  این شاخص براي اندازه :تعریف شاخص* 

صورت نسبتی از این شاخص ب. شود اي ریاضی استفاده می زبان رسمی آموزش و شمارش و فهم مفاهیم و عملیات پایه
در بعد ملی تعریف و » صالحیت«شود براي محاسبه این شخص بایستی  آموزان سال پایانی دوره ابتدایی بیان می دانش

مواردي مانند توانایی خواندن، تقطیع، درك مطلب و تحلیل متن به زبان رسمی آموزش بایستی در این تعریف ملی لحاظ 
  . گردد

  جغرافیایی جنسیت و منطقه :تفکیک شاخص* 
هاي  المللی نیز به دلیل تفاوت در سطح بین. این شاخص فاقد یک استاندارد مشخص است :هاي شاخص محدودیت* 

بنابراین ضروري . هاي درسی و رویکردهاي تربیتی هنوز یک استاندارد مشخص براي آن تعریف نشده است زبان، برنامه
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. اي براي این شاخص تعریف نماید ی خود، استاندارد مشخص و رویههاي خاص آموزش است که هر کشور با توجه به ویژگی
المللی کماکان به قوت خود باقی  هاي بین نماید اما انجام مقایسه گرچه این پیشنهاد مشکل را در سطح ملی برطرف می(

  ).است
  . دي شده استبن طبقه» امکان زیاد«پذیر با  هاي محاسبه این شاخص جزو شاخص :پذیري شاخص میزان محاسبه* 
  سرشماري مدارس یا تحقیقات ارزیابی کننده میزان یادگیري شهروندان  آمارهاي آموزشی، :ها منبع اولیه داده* 
  یونسکو : ها الملی داده منبع بین* 
  

  نرخ اتمام دوره متوسطه به تفکیک متوسطه اول و دوم؛ دختر و پسر: 35شاخص 
  

منهاي مردودین (آموزان آخرین پایه دوره متوسطه  نرخ اتمام دوره متوسطه از تقسیم تعداد کل دانش :تعریف شاخص* 
این شاخص عالوه بر محاسبه . آید به تعداد کل جمعیت داراي سن رسمی آخرین پایه دوره متوسطه بدست می) آن پایه

نیز محاسبه نماید زیرا در مخرج خود تعداد کل گذار از دوره ابتدایی به متوسطه را  تواند نرخ  نرخ ترك تحصیل، می
با توجه به اینکه نرخ ترك تحصیل در دوره متوسطه . گیرد دارندگان سن رسمی آخرین پایه دوره متوسطه را در نظر می

در . آموزي در این دوره را تحلیل کرد توان وضعیت روشنی از جریان دانش بیشتر از دوره ابتدایی است، با این شاخص می
هاي دیگر است، لذا نظام آموزشی بایستی تالش و هزینه  دوره متوسطه هزینه واقعی و هزینه فرصت آموزش بیشتر از دوره

شواهد . خورد هاي جنسیتی بیشتري نیز به چشم می ، تفاوت در این شاخص. بیشتري براي ارائه آموزش باکیفیت انجام دهد
گذاري  ها و اعتقاد به سرمایه دي خانوار، شرایط اجتماعی، خرده فرهنگحاکی از آن است که شرایطی مانند وضعیت اقتصا

  .کند کمتر براي دختران ، روي آموزش دختران در این دوره تأثیر منفی گذاشته و نرخ دختران را از پسران کمتر می
پذیر و  بجنسیت، وضعیت اقتصادي و درآمد خانوار، معلولیت، منطقه جغرافیایی و مناطق آسی :تفکیک شاخص* 

  . مناطقی که در معرض بیشترین نرخ افت تحصیلی یا ترك تحصیل هستند
عمده محدودیت آن . براي محاسبه این شاخص در سطح ملی محدودیتی گزارش نشده است :هاي شاخص محدودیت* 

  .المللی است هاي بین درخصوص مقایسه
  . شود بندي می طبقه» امکان زیاد«پذیر با  هاي محاسبه این شاخص جزو شاخص :میزان محاسبه پذیري شاخص* 
  آمارهاي آموزشی و تحقیقات پیمایشی خانوار  :ها منبع اولیه داده* 
  یونسکو : ها الملی داده منبع بین* 
  

اي درصد دختران و پسرانی که در پایان دوره متوسطه اول به صالحیت قابل توجهی از پیامده: 36شاخص 
  اند دست پیدا کرده) شامل سواد خواندن و ریاضیات(آموزش 

  
هاي پایه ناشی از یادگیري و حداقل توانایی خواندن و  آموزان داراي صالحیت این شاخص درصد دانش :تعریف شاخص* 

خواندن،  بایستی در سطح ملی تعریف و در آن مورادي مانند توانایی» صالحیت«. دهد ریاضی را مورد ارزیابی قرار می
بینی  تحلیل متن به زبان رسمی آموزش و درك مفاهیم پیشرفته ریاضی، استدالل و حل مسئله پیش  تقطیع درك مطلب،

  .ها در تعریف ملی درج گردد تمامی این موارد بایستی در قالب یک مجموعه مشخص از صالحیت. شود
  .پیشنهادي ارائه نشده است :تفکیک شاخص* 
گیري این صالحیت هم  ابزارهاي اندازه. اند استانداردهاي صالحیت بصورت مدون تعریف نشده :هاي شاخص محدودیت* 

المللی مانند  برخی از کارشناسان، آزمونهاي بین. نظر وجود دارد مورد دیگري است که درخصوص آن اختالف
PIRLS,TIMSS,PISA ي استاندارد ملی تأکید دانند اما برخی دیگر بر ضرورت تدوین ابزارها را ابراز مناسبی می

  .کنند می
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  .شود بندي می طبقه» امکان متوسط«پذیر با  هاي محاسبه این شاخص جزو شاخص :پذیري شاخص میزان محاسبه* 
  هاي ارزیابی میزان یادگیري شهروندان آمارهاي آموزشی، سرشمارس مدارس یا طرح :ها منبع اولیه داده* 
  یونسکو : ها الملی داده منبع بین* 
  

  نام آموزش عالی به تفکیک زن و مرد نرخ ثبت:  37شاخص 
  

را مورد ارزیابی قرار ) بدون توجه به سن(ها در دوره آموزش عالی  این شاخص تعداد کل ثبت نام شده :تعریف شاخص* 
)  ISCEDبندي  نظام طبقه 6و  5صرفاً سطح (ساله  24- 18نام شده به گروه سنی  داده و بصورت درصدي از جمعیت ثبت

  . شود بیان می
فاصله زیاد   .دهنده میزان کیفیت نیروي کار در یک کشور باشد تواند نشان نرخ ثبت نام آموزش عالی شاخصی است که می

التحصیالن دانشگاهی یا میزان  میان نرخ ثبت نام آموزش عالی و نرخ بیکاري حاکی از ناتوانی نظام اقتصادي در جذب فارغ
هاي دانشگاهی  هاي مورد نیاز بازار کار و مهارت ارائه شده در برنامه التحصیالن یا عدم تعادل میان مهارت فارغپذیري  اشتغال

  .است
هاي علوم، ریاضی،  ثبت نام به تفکیک جنس، مناطق شهري و روستایی، میزان ثبت نام زنان در رشته :تفکیک شاخص* 

  ...مهندسی و 
  . تواند ارزیابی کننده نرخ بیکاري باشد بت نام آموزش عالی فی نفسه نمیمحاسبه نرخ ث :هاي شاخص محدودیت* 
  . شود بندي می طبقه» امکان زیاد«پذیر با  هاي محاسبه این شاخص جزو شاخص :پذیري شاخص محاسبه* 
  .آمارهاي آموزشی و تحقیقات پیمایشی خانوار :ها منبع اولیه داده* 
  یونسکو :ها المللی داده منبع بین* 

  ) تکمیلی(هاي سطح ملی  شاخص

  و توسعه پایدار هستند شهرونديهاي مورد نیاز  ها و مهارت درصد دختران و پسرانی که داراي ارزش) 4-1

  سال برخوردار از محیط زندگی غنی، تحریک کننده و امن 5درصد کودکان زیر ) 4-2

  تعداد کودکان خارج از مدرسه) 4-3

  هاي دوگانه کار و درس ه داراي دسترسی به برنامهسال 19 – 15درصد نوجوانان ) 4-4

  )به تفکیک زن و مرد(ساله  24 – 15نرخ باسوادي جمعیت ) 4-5

  هاي آموزشی ساله داراي دسترسی به برنامه 24 – 18درصد جوانان ) 4-6

  آموز به کامپیتر در دوره ابتدایی و دوره متوسطه نسبت دانش) 4-7

ین کننده برخورداري از حق آموزش براي کودکان، دسترسی به آموزش پایه و جلوگیري وجود قوانین و مقررات تضم) 4-8
  از ورود زودهنگام به بازار کار

  

  )مصوب شوراي عالی آموزش و پرورش(هاي کشوري بخش آموزش و پرورش  شاخص) 3(پیوست 

  هاي دسترسی به آموزش و پرورش شاخص
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 درصد پذیرش دوره آمادگی -1
 ساله 6جمعیت درصد پذیرش ظاهري  -2
 سله 6درصد پذیرش واقعی جمعیت  -3
 نرخ انتقال از یک دوره تحصیلی به دوره تحصیلی بعدي -4

  

 )پوشش تحصیلی(هاي اشتغال به تحصیل  شاخص

 درصد اشتغال به تحصیل ظاهري -1
 درصد اشتغال به تحصیل واقعی -2
 درصد اشتغال به تحصیل ویژه سنی -3

  

  هاي کارایی درونی نظام آموزش و پرورش شاخص

 آموزي هاي کارایی درونی براساس الگوي جریان دانش شاخص -1
 نسبت اتالف –الف 

  میانگین طول تحصیل فارغ التحصیالن) ب
  هاي تحصیلی نرخ ماندگاري از پایه اول به سایر پایه) ج

  آموزان هاي کارایی درونی براساس نتایج امتحانات و آمار دانش شاخص -2
  درصد قبولی و مردودي) الف
  آموزان رکان تحصیل از دانشدرصد تا) ب

  هاي مالی آموزش و پرورش شاخص

 سهم آموزش و پرورش از بودجه دولت به تفکیک جاري، عمرانی و کل -1
 به تفکیک جاري، عمرانی و کل (G.D.P)سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی  -2
 و کلبه تفکیک جاري، عمرانی  (G.D.P)سهم آموزش و پرورش از تولید ناخاصل ملی  -3
 ترکیب بودجه آموزش و پرورش از نظر جاري و عمرانی -4
 ترکیب بودجه جاري آموزش و پرورش از نظر فصول هزینه -5
 ها به تفکیک جاري و عمرانی ترکیب اعتبارات آموزش و پرورش از نظر برنامه - 6
فنی و   –نظري (هاي تحصیلی و شاخه تحصیلی دوره متوسطه  آموزي به تفکیک دوره سرانه دانش -7

 )کاردانش  –اي  حرفه
 آموزي هاي فرهنگی و تربیتی دانش سرانه فعالیت -8
 نسبت اعتبارات پژوهشی به اعتبارات غیرپرسنلی و کل اعتبارات جاري آموزش و پرورش -9

 هاي غیرپرسنلی آموزشی و تربیتی آموزي بودجه سرانه دانش -10
 سرانه عوارض آموزشی وصل شده -11
 ان بر سرانه تولید ناخالص داخلیمیانگین حقوق و مزایاي فرهنگی -12
 نسبت کمکهاي مردمی به کل اعتبارات آموزش و پرورش -13
 سهم اعتبارات آموزش کارکنان از کل اعتبارات آموزش و پرورش -14
 نسبت اعتبارات پژوهشی آموزش و پرورش به اعتبارات پژوهشی دولت -15
 نسبت درآمدهاي شوراهاي آموزش و پرورش به اعتبارتت آموزش و پرورش -16



   2030چارچوب عمل ملی آموزش 

 

٨۴ 
 

 هم آموزش و پرورش از اعتبارات فصول مختلف بودجهس -17
 ترکیب بودجه عمرانی آموزش و پرورش به تفکیک فصل و برنامه -18
 هزینه سرانه جاري سوادآموزان تحت پوشش -19
 آموزي به سرانه تولید ناخالص داخلی نسبت سرانه دانش -20
 آموزي به سرانه تولید ناخالص ملی نسبت سرانه دانش -21
 قبول شده  هزینه جاري سواد آموز -22

 

  هاي سواد آموزي شاخص

 نرخ بیسوادي -1
 نرخ کم سوادي -2
 نرخ اشتغال به سوادآموزي -3
 سوادان نرخ اشتغال به سوادآموزي بی -4
 سوادان نرخ اشتغال به سوادآموزي کم -5
 ها ساله 6 – 10نرخ اشتغال به سوادآموزي  - 6
 ترکیب سوادآموزان از نظر جنسیت -7

 

  هاي کارایی داخلی شاخص

 سوادآموزدرصد قبولی  -1
 نرخ انتقال از یک دوره به دوره بعدي -2
 نرخ ترك تحصیل سوادآموز -3

  وري هاي بهره شاخص

 نسبت سوادآموز به آموزشیار -1
 نسبت سوادآموز به کارکنان -2
 نسبت سوادآموز به کالس -3
 نسبت کالس به آموزشیار -4
 ترکیب آموزشیاران از نظر جنسیت -5
 توزیع درصدي کالسها برحسب مکان - 6

 

  آموزش و پرورش هاي فضاهاي شاخص

 سرانه زمین آموزشی -1
 هاي فیزیکی سرانه زیربناي کالس -2
 سرانه محوطه -3
 سرانه فضاي سبز -4
 سرانه زیربناي کارگاهی -5
 سرانه زیربناي آزمایشگاهی - 6
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 درصد مدارس داراي نمازخانه مستقل -7
 سرانه نمازخانه -8
 درصد مدارس داراي اتاق بهداشت -9

 درصد ساختمانهاي آموزشی داراي اتاق مشاوره -10
 درصد مدارس داراي کتابخانه مستقل -11
 سرانه کتابخانه -12
 هاي بهداشتی مدارس سرانه سرویس -13
 هاي اشتغال شده  با وسایل اسقاطی درصد کالس -14
 ها هاي دایر غیرفیزیکی به کل کالس درصد کالس -15
 هاي دایر تراکم کالس -16
 هاي فیزیکی تراکم کالس -17
 هاي موجود هاي استیجاري به کل کالس نسبت کالس  -18
 عمر ساختمان مدارس میانگین -19
 توزیع درصدي ساختمان مدرسه برحسب عمر آنها -20
 هاي مخروبه درصد کالس -21
 هاي مردمی رشد سالیانه کالس -22
 سهم مشارکت مردم در احداث کالس درس -23
 سرانه زمین اردوگاه -24
 سرانه زیربناي اردوگاه -25
 سرانه زمین کانونهاي تربیتی -26
 سرانه زیربناي کانونهاي تربیتی -27
 فضاهاي ورزشیسرانه زمین  -28
 سرانه زیربناي فضاهاي ورزشی -29
 سرانه فضاي سرپوشیده ورزشی دختران -30

  آموزي هاي ترکیب جمعیت دانش شاخص

 آموزان سهم هر دوره تحصیلی از کل دانش  -1
 آموزان دختر درصد دانش -2
 آموزان شهري درصد دانش -3
 آموزان مناطق دوزبانه درصد دانش -4
 آموزان مدارس مختلط درصد دانش -5
 آموز سالیانه تعداد دانشدرصد رشد  - 6
 سهم هرشاخه تحصیلی در دوره متوسطه -7
 سهم هر رشته تحصیلی در شاخه نظري -8
 اي و کاردانش هاي فنی و حرفه سهم هر زمینه تحصیلی در شاخه -9

  هاي نیروي انسانی شاخص

 درصد کارمندان برحسب نوع استخدام  -1
 درصد زنان کارمندان به کل کارمندان -2
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 درك تحصیلیدرصد کارمندان براساس م -3
 ضریب اشتغال ظاهري معلمان در هر گروه درسی -4
 ضریب اشتغال واقعی معلمان در هر گروه سنی -5
 درصد معلمان به کل کارکنان - 6
 نسبت معلمان واجد شرایط به کل معلمان -7
 درصد معلمان واجد شرایط در هر گروه درسی -8
 آموز به معلم نسبت دانش -9

 نیروهاي مأمور در این مدارسآموزان مدارس غیرانتفاعی به کل  نسبت دانش -10
 توزیع درصدي مدارس براساس درجه آنها -11
 میانگین سنوات خدمت کارکنان -12
 میانگین سنوات خدمت معلمان -13
 میانگین ساعات آموزش ضمن خدمت به ازاي هر کارمند آموزش و پرورش -14

 

  هاي آموزش و پرورش استثنایی شاخص

 درصد پوشش تحصیلی -1
 ه تعداد کل آموزشگاههاي استثناییهاي موجود توانبخشی ب نسبت اتاق -2
 آموزان استثنایی هاي موجود توانبخشی به تعداد کل دانش نسبت اتاق -3
 موزان استثنایی نسبت تعدادي نیروي انسانی متخصص در امور توانبخشی به تعداد دانش -4
 نسبت تعداد  افراد تحت پوشش طرح سنجش به تعداد متقاضیان ورود  به دبستان  -5
آموزان  ان استثنایی شاغل به تحصیل در روش تلفیقی تحت پوشش به کل دانشآموز نسبت دانش - 6

 استثنایی تحت پوشش
 آموزان عادي آموزان شاغل به تحصیل در روش تلفیقی تحت پوشش به کل دانش نسبت دانش -7
اي به کل  آموزان کم توان ذهنی ورودي به دوره مهارتهاي حرفه نسبت به تعداد دانش -8

 توان ذهنی دوره ابتداییالتحصیالن کم  فارغ
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  )مصوب شوراي عالی انقالب فرهنگی(هاي کشوري آموزش عالی  شاخص) 4(پیوست 

  :ـ ارزیابی کالن

هاي  شود و وضعیت هر یک از زیرمجموعه عالی کشور در مقیاس ملی ارزیابی می در این سطح، وضع موجود آموزش
. گیرد بررسی قرار می مؤسسات آموزش عالی و سازمانهاي مربوط موردها و  به صورت کلی و فراتر از دانشگاه آموزش عالی

هاي آموزشی، پژوهشی، دانشجویی،  زیرساخت(اصلی  این ارزیابی روند آموزش عالی کشور را در هر یک از حوزه هاي
  .المللی مشخص می کند موقعیت نسبی آنها را در عرصه بین معین و) فرهنگی و بودجه و اعتبارات

  :ی خردـ ارزیاب

گرچه بسیاري از شاخص  .شود ها و مؤسسات آموزش عالی در مقایسه با یکدیگر ارزیابی می این سطح وضعیت دانشگاه در
ارزیابی خرد نهایتاً به . ارزیابی متفاوت است هاي تدوین شده در دو بخش خرد و کالن مشابه هستند، ولی سطح

  .می گرددعالی منجر  ها و مؤسسات آموزش بندي دانشگاه دسته

حوزه  5کیفی و تحلیلی آموزش عالی بوده و در  هاي ارزیابی کالن و خرد آموزش عالی شامل شاخص هاي کمی، شاخص
  .دانشجویی، فرهنگی و اعتبارات و امکانات تدوین گردیده است شاخص هاي کلی، آموزشی، پژوهشی،: اصلی

  :خش کلیب

پژوهشی،  امکان جایگزینی آنها در بخش هاي آموزشی، کلی در آموزش عالی، شاخص هایی هستند که شاخص هاي
   .دو مشترك داشته ان انشجویی، فرهنگی و اعتبارات و امکانات کمتر وجود داشته و بیشتر جنبه عمومید

   :خش آموزشیب

ها و فضاهاي  تحلیلی است که مربوط به اعضاء هیأت علمی، برنامه هاي کمی، کیفی و شاخص هاي آموزشی شامل شاخص
  . باشد می …کارشناسان آموزشی، سطوح و مقاطع تحصیلی و  موزشی و درسی،آ

   :بخش پژوهشی

انتشارات  هاي کمی، کیفی و تحلیلی در ارتباط با مراکز تحقیقاتی، محققین، پژوهشی شامل شاخص شاخص هاي
  .اشدب می …ها و  همایش کنفرانسها، ،)…تألیف و ترجمه کتب و مقاالت علمی پژوهشی و(تحقیقاتی 

  :بخش دانشجویی

شدگان، دانشجویان و  تحلیلی در خصوص پذیرفته هاي کمی، کیفی و شاخص: شاخص هاي دانشجویی شامل
  .باشد می …آموختگان، فضاهاي دانشجویی و  دانش

   :بخش فرهنگی

و رفاهی  با مسائل فرهنگی و فعالیتهاي فوق برنامه هاي کمی، کیفی و تحلیلی مرتبط شاخص هاي فرهنگی شامل شاخص
  . می باشد …کارکنان، برنامه ها و آموزشهاي فرهنگی و  اعضاي هیأت علمی، دانشجویان و
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   :بخش اعتبارات و امکانات

اعتبارات بخش آموزش  هاي کمی، کیفی و تحلیلی در خصوص بودجه و شاخص هاي اعتبارات و امکانات شامل شاخص
آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی و نیز حقوق و  و اعتباراتها و موسسات آموزش عالی، بودجه  عالی، دانشگاه

   .می باشد.... علمی و مزایاي اعضاي هیأت علمی، غیر هیأت

قابل ذکر . و موسسات آموزش عالی ارائه شده است ها دانشگاه هایی نیز در خصوص مدیریت ها شاخص در هر یک از حوزه
مورد  هاي آن را ها و عملکرد ایا و دیدگاههاي مختلف، آموزش عالی و رسالتارائه شده، از زو است که شاخص هاي تدوین و

فرایندها، بروندادها، پیامدها و اثر بخشی  توجه قرار داده و شامل جنبه هاي مختلف کمی و کیفی از یک سو و دروندادها،
اراي هم پوشانی هائی می باشد که گستردگی، تعداد شاخص ها پر شمار و گاه با هم د در نتیجه این. ها از سوي دیگر است

اینکه توجه به شاخص ها نه  نکته دیگر. توان گفت در ارزیابی هاي همه جانبه، چنین پدیده اي اجتناب ناپذیر است می
شاخص ها می توانند جهت دهنده، نظم آور و هدایت کننده  تنها بعنوان نشانگرهاي ارزیابی مفید و کار آمد است، بلکه

   .را در جهت شناخت بهتر وضعیت و تالش در جهت بهبود آن یاري رسانند ت هاي کالن و خردباشند و مدیری

  هاي ارزیابی کالن آموزش عالی شاخص -الف

  شاخص هاي کلی - الف -1
  کمی بخش

   تعداد کل دانشگاههاي دولتی و غیردولتی1-1
   دانشگاههاي دولتی و غیردولتی از کل دانشگاههاي کشور درصد 2-1
   علوم پزشکی به دانشگاههاي غیرپزشکی نسبت دانشگاههاي 3-1
   حال توسعه، تحقیقاتی و کاربردي تعداد دانشگاهها به تفکیک جامع، در4-1
  حوزه علوم اسالمی تعداد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در 5-1
  کشور درصد دانشگاههاي تخصصی از کل دانشگاههاي -1- 6
   به تفکیک دولتی و غیردولتیتوزیع استانی دانشگاهها  -7-1
  تعداد اعضاي هیات علمی در یک میلیون نفر جمعیت -8-1
علمی به تفکیک جنسیت، رتبه علمی و گروه عمده تحصیلی در دانشگاههاي  تعداد کل اعضاي هیأت -9-1
  غیردولتی ولتی ود

گروه عمده تحصیلی به تفکیک  توزیع درصدي اعضاي هیأت علمی به تفکیک جنسیت، رتبه علمی و10-1
  انشگاههاي دولتی و غیردولتیددر 
 -آموزشی، پژوهشی، مدیریتی(ساعات کاري اعضاي هیأت علمی در انواع فعالیت ها  میانگین -11-1

  اجرایی 
   هاي عمده تحصیلی در هفته در دانشگاههاي دولتی و غیر دولتی به تفکیک گروه) مشاوره اي 

  ارشد یریت اعضاي هیأت علمی شاغل بعنوان مدیرانمیانگین سابقه مد -12-1
در دانشگاههاي دولتی و  توزیع درصدي مدیران ارشد دانشگاهها بر حسب مرتبه علمی به تفکیک-13-1

   یردولتیغ
برحسب (به تفکیک دانشگاههاي دولتی و غیردولتی  میانگین طول مدت مدیریت مدیران ارشد -14-1

  )سال
 سال به تفکیک در دانشگاه هاي دولتی و 5بجایی مدیران ارشد در طی مدت جا میانگین تعداد  -15-1
  دولتی غیر
  تعداد برنامه هاي راهبردي در آموزش عالی -16-1
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  کیفی بخش
   مدیران ارشد و میانی میزان بکارگیري معیارهاي مناسب در انتخاب مدیران آموزش عالی -17-1
   برنامه هاي ملی سیاستها ومیزان مشارکت دانشگاهیان در تدوین  -18-1
   دانشگاهها میزان مشارکت دانشگاهیان در انتخاب مدیران ارشد -19-1
  مربوط میزان استقالل دانشگاهها در تصمیم گیري و اجراي امور -20-1
  میزان اسالمی بودن دانشگاه هاي دولتی و غیر دولتی  -21-1
   اسالمی در دستیابی به آرمانهاي انقالبمیزان موفقیت دانشگاه هاي دولتی و غیر دولتی  -22-1
  چگونگی آزادي علمی در دانشگاه -23-1
  و التزام اجتماعی دانشگاه میزان پاسخ گویی -24-1
  جامعه میزان مشارکت دانشگاه در ارتقاي فرهنگ -25-1
  سیاسی میزان پیشگامی و راهگشایی دانشگاه در امور اجتماعی و - الف -26-1
  دانشگاه و صنعتمیزان همکاري -27-1
   دانشگاه و صنعت کیفیت همکاري -28-1
  

  شاخص هاي آموزشی - الف -2
  بخش کمی

   اعضاي هیأت علمی تمام وقت و پاره وقت از کل اعضاي هیأت علمی در دانشگاههاي دولتی و درصد - 2-1
   یردولتی

  غیر دولتی و به تفکیک مرتبه  نسبت اعضاي هیأت علمی به دانشجویان در دانشگاههاي دولتی و -2-2
   لمی، مقطع و گروه عمده تحصیلیع
   اعضاي هیأت علمی بازنشسته ، داراي ترك خدمت موقت و دائم از کل اعضاي هیات علمی به درصد -2-3
  فکیک گروههاي عمده تحصیلی و دانشگاههاي دولتی وغیر دولتی در سالت

  به  عضو هیأت علمی و غیر هیات علمی دانشگاهها میزان ساعات دوره هاي آموزشی براي مدیران -2-4
   فکیک پزشکی و غیر پزشکی و دولتی و غیر دولتی در سالت

هاي آموزشی دائردر دانشگاههاي دولتی و غیر دولتی به تفکیک گروههاي عمده  تعداد رشته -2-5
  تحصیلی 

  مقاطع مختلف تحصیلی رد
 سال 5مقطع تحصیلی در طی  ک رشته وتعداد دفعات بازنگري برنامه درسی به تفکی  2-6
 تفکیک دانشگاههاي دولتی و غیردولتی به) کالس درس(سرانه دانشجویی فضاي آموزشی  2-7
 

  بخش کیفی
  برنامه هاي آموزشی با رسالت واهداف دانشگاه به تفکیک دولتی وغیردولتی میزان انطباق-2-8
خالقیت و  هاي دولتی و غیر دولتی بر کار آفرینی،میزان تأثیر آموزشها و نحوه تدریس در دانشگاه   2-9

   نوآوري دانش آموختگان به تفکیک گروه عمده تحصیلی
 مشارکت دانشجویان در فرایند تعلیم و تعلم به تفکیک مقاطع تحصیلی در دانشگاههاي میزان  2-10

  دولتی و غیر دولتی
  ولتی وغیر دولتید میزان اثر بخشی آموزش عالی به تفکیک در دانشگاههاي -2-11
   دانشگاهها میزان رضایت جامعه از توانمندي دانش آموختگان -2-12

  هاي پژوهشی شاخص - الف -3
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  بخش کمی
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  علمی تفکیک و بر حسب مرتبه
از کل اعضاي ) پژوهشی کتاب، مقاالت علمی و(هیأت علمی صاحب تألیف و ترجمه درصد اعضاي 3-12
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  )یبه زبانهاي خارج(المللی هیأت علمی در سطح بین تعداد کتابهاي چاپ شده توسط اعضاي -3-13
پژوهشی داخلی و مجالت نمایه  -شده اعضاي هیأت علمی در مجالت علمی  تعداد مقاالت چاپ 3-14

   معتبر بین المللی به تفکیک دانشگاههاي دولتی وغیردولتی در فهرست هايشده 
مقاالت و کتب تألیفی و ترجمه اي چاپ شده اعضاي هیأت علمی به کل دانشجویان به  نسبت تعداد 3-15

   و بر حسب مقطع تحصیلی و دانشگاه دولتی وغیردولتی تفکیک
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  وامکانات هاي اعتبارات شاخص - الف - 6
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کل  از)به تفکیک دولتی و غیردولتی و پزشکی و غیر پزشکی(آموزش عالی  درصد اعتبارات ارزي 4- 6

  اعتبارات آموزش عالی
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 آموزش پزشکی از کل اعتبارات آن وزارتخانه درصد اعتبارات آموزشی وزارت بهداشت، درمان و 12- 6
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  آموزش عالی هاي ارزیابی خرد شاخص -ب
  شاخص هاي کلی -ب -1

  بخش کمی
  بر حسب مرتبه علمی به تفکیک گروه عمده تحصیلی و جنسیت تعداد اعضاي هیأت علمی 1-1
دانشیاران و استادان از کل اعضاي هیأت علمی آموزشیار، مربیان، استادیاران،  درصد مربیان 1-2

   به تفکیک
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  ارشناسی ارشد و دکتريک
  علمی ان به تعداد اعضاي هیأتنسبت تعداد کارکن  1-16
   نسبت تعداد کارکنان به تعداد دانشجویان 1-17
  زن از کل کارکنان درصد کارکنان  -1-18
   درصد کارکنان شاغل در پست هاي تخصصی از کل کارکنان  1-19
  درصد کارکنان استخدام شده در سال  -1-20
   تفکیک جنسیت میانگین سن کارکنان به1-21
 به) …مستعفی، ترك خدمت و بازنشسته، باز خرید،(اد خارج شده از سیستم درصد افر 1-22

  جنسیت حسب بر و علمی هیأت اعضاي و کارکنان تفکیک
  تعداد جلسات رسمی مدیریت به تفکیک با اعضاي هیأت علمی و کارکنان 1-23
 سويتعداد پیشنهادهاي ارائه شده در زمینه هاي مختلف کاري به وزارت متبوع از  -1-24

  مدیریت
 

  بخش کیفی
  امور مربوط میزان استقالل دانشگاه در تصمیم گیري و اجراي  1-25
  چگونگی آزادي علمی در دانشگاه  1-26
  اعضاي هیأت علمی از مدیریت دانشگاه به تفکیک مرتبه علمی و جنسیت میزان رضایت  1-27
  لمیوري اعضاي هیات ع عملکرد مدیریت در مورد سنجش بهره نحوه  1-28
مدیران ارشد، میانی و (معیارهاي مناسب در انتخاب مدیران دانشگاه  میزان بکارگیري  1-29
   ملیاتیع
  میزان رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی به تفکیک مرتبه علمی و جنسیت   1-30
  میزان رضایت شغلی کارکنان به تفکیک جنسیت -1-31

  هاي آموزشی شاخص -ب -2
   بخش کمی

  علمی نسبت اعضاي هیأت علمی به دانشجویان در کل و به تفکیک مرتبه 2-1
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  نیمسال تحصیلی میانگین واحدهاي درسی تدریس شده توسط هر عضو هیأت علمی در هر 2-2
  نسبت مدرسین مدعو به کل اعضاي هیأت علمی در سال 2-3
   میانگین ساعات مشاوره اعضاي هیات علمی با دانشجویان در هفته 2-4

   نمره امتحانات جامع علوم پایه در سطح دانشگاههاي علوم پزشکی در سال نگینمیا
  سال میانگین نمره امتحانات جامع پیش کارورزي در سطح دانشگاههاي علوم پزشکی در -2-5
 
  تعداد رشته هاي دایر به تفکیک مقطع و گروه عمده تحصیلی 2-6
 دایر در سطح کشور به تفکیک گروههاي درصد رشته هاي دایر در دانشگاه از کل رشته هاي2-7

   عمده تحصیلی
  هاي دایر در دانشگاه رشته اي از تعداد کل درصد رشته هاي نو و نیز رشته هاي بین رشته 2-8
  رشته ها و مقاطع مختلف تحصیلی تعداد کل گرایش هاي تحصیلی دایر به تفکیک 2-9
  اسالمی تعداد رشته هاي مرتبط با علوم 2-11
  تفکیک د دوره هاي آموزشی مجازي، کوتاه مدت و آزاد بهتعدا 2-12
  سال در) درمحدوه مقررات مربوط( درصد برنامه هاي درسی بازنگري شده  2-13
  تعداد نرم افزارهاي تخصصی و آموزشی موجود در دانشگاه 2-14
   تعداد دفعات ارزیابی مدیریت از وضعیت آموزشی دانشگاه در سال -2-15
  توسط دانشگاه در سال) اعم از مادي و معنوي(هیأت علمی تشویق شده  اعضاي درصد 2-16
  تعداد دوره هاي آموزشی علمی طی شده توسط مدیران آموزشی 2-17
   تفکیک به …کارگاه ، آزمایشگاه ، مزرعه و سرانه فضاي -2-18
  )هاي علوم پزشکی ویژه رشته ( نسبت تخت آموزشی به دانشجو 2-19
مدت و بلند مدت برگزار شده براي  ي باز آموزي کوتاه مدت، میانتعداد دوره ها -2-20

  )اجرایی فکیک مدیران ارشد، میانی وتبه (مدیران
  سال تعداد کارگاههاي آموزشی برگزار شده براي اعضاي هیأت علمی در -2-21
دانشکده هاي  کل از) …آموزشی، پژوهشی و(درصد دانشکده هاي داراي برنامه مدون  -2-22
  اهانشگد
 هاي گروه کل از) …آموزشی،پژوهشی و(مدون درصد گروههاي آموزشی داراي برنامه 2-23
  موزشی دانشگاهآ
  )کالس درس(آموزشی  سرانه فضاي -2-24
   سرانه فضاي دانشگاه -2-25
  تحصیلی دانش آموختگان در مقاطع مختلف تحصیلی میانگین سنوات 2-26
مقطع و گروه عمده تحصیلی از کل دانشجویان تفکیک  درصد دانشجویان مشروطی به -2-27

  تحصیلی همان مقطع و گروه عمده
و علت  درصد دانشجویان محروم از تحصیل به تفکیک مقطع، گروه عمده تحصیلی -2-28

  محرومیت از کل دانشجویان
برحسب رشته و مقطع تحصیلی در هر  میانگین تعداد واحدهاي مردودي دانشجویان -2-29

  نیمسال
هر دانشجو به تفکیک مقطع و رشته تحصیلی در هر  یانگین واحدهاي اخذ شده توسطم 2-30

  نیمسال تحصیلی
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برداري از کارگاه ها، آزمایشگاه ها، کالس هاي درس، مزارع آموزشی،  نرخ بهره -2-31
   ها بیمارستان

 
  بخش کیفی

  هاي دانشگاهسازگاري قوانین و مقررات آموزشی با شرایط عمومی و واقعیت  میزان 2-32
  نحوه ارتباط دانشگاه با دانش آموختگان -2-33
  هاي تحصیلی انتخاب شده دانشگاه از رشته شدگان میزان آگاهی قبلی پذیرفته 2-34
   وري دانش آموختگان سنجش بهره نحوه عملکرد مدیریت در مورد 2-35
  آموزشی موجود میزان رضایت اعضاي هیات علمی از امکانات 2-36
  تکمیلی هاي تحصیالت ت فضاي آموزشی دانشگاه براي دورهکیفی 2-37
  به .... آزمایشگاهی، کارگاهی و میزان بهره برداري از وسایل اداري ، دستگاه ها و تجهیزات 2-38
   فکیک گروه عمده تحصیلیت

  ها امور اجرایی آموزش با قوانین و مقررات و دستور العمل میزان تطابق -2-39
   ارکنان غیر هیأت علمی از آموزشهاي ضمن خدمت به تفکیک جنسیتک میزان رضایت -2-40
  هاي عمده تحصیلی رضایت دانشجویان از کیفیت تدریس به تفکیک گروه میزان -2-41
  رضایت دانش آموختگان از کاربردي بودن مطالب آموزشی میزان -2-42
 
  پژوهشی هاي شاخص -3

   بخش کمی
   تعداد مراکز تحقیقاتی در دانشگاه 3-1
   کارکنان تحقیقاتی از کل کارکنان درصد 3-2
  در سال تعداداختراعات و اکتشافات به ثبت رسیده 3-3
  تعداد جوایز علمی کسب شده توسط اعضاي هیأت علمی در سال 3-4
  نسبت تعداد پژوهشگران به کل اعضاي هیأت علمی در سال - 3-5
پژوهشی داخلی و  - منتشر شده اعضاي هیات علمی در مجالت علمی  نسبت مقاالت -3-6

  مجالت 
فهرست هاي معتبر بین المللی، به تعداد کل اعضاي هیأت علمی به تفکیک در  مایه شده درن

  سال
 نسبت مقاالت ارائه شده در کنفرانسها و سمینارهاي علمی به تعداد کل اعضاي هیأت - 3-7

  و خارجیر سال به تفکیک داخلی دعلمی 
  ، توسط اعضاي هیأت علمی و دانشجویان توزیع درصدي کتب تألیف و ترجمه شده - 3-8
 یافته به کل اعضاي هیأت علمی در سال نسبت تعداد طرحهاي تحقیقاتی خاتمه - 3-9
کننده از فرصت مطالعاتی در سال به تفکیک مرتبه  درصد اعضاي هیأت علمی استفاده -3-10

  علمی و جنسیت
 ساعات استفاده از خدمات پایگاههاي اطالع رسانی به تفکیک استاد و دانشجو در سطمتو3-11

  سال
ها و به  رشته نسبت تعداد عناوین مجالت علمی ـ پژوهشی موجود در دانشگاه به تعداد -3-12
   فکیک داخلی و خارجیت
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به زبانهاي ( پژوهشی موجود در کتابخانه هاي دانشگاه نسبت تعداد عناوین مجالت علمی -3-13
   به کل دانشجویان) مختلف

   کتابخانه هاي دانشگاه تعداد گزارشها ، پایان نامه ها ، اسناد و مدارك علمی موجود در -3-14
  کتابخانه هاي دانشگاه تعداد نسخه هاي خطی و اسناد قدیمی موجود در -3-15
  دانشگاه تعداد دفعات ارزیابی مدیریت از وضعیت پژوهشی -3-16
کارکنان بخاطر مشارکت  عداد موارد تشویق و تقدیر اعضاي هیأت علمی، دانشجویان وت -3-17

  در تحقیقات علمی، به تفکیک
ارائه شده در حوزه تحقیقات به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري ،  تعداد پیشنهادهاي -3-18

  و آموزش پزشکی و سایر وزارتخانه ها و نهادها به تفکیک وزارت بهداشت، درمان
 

  بخش کیفی
  میزان تطابق تحقیقات انجام شده در دانشگاه با هدفهاي برنامه توسعه کشور3-19
  میزان کارآئی نظام اطالع رسانی دانشگاه 3-20
  سایر دانشگاههاي جهان میزان تبادل استاد و دانشجو با 3-21
 –ار علمی براي ارائه و انتشار آث میزان رضایت اعضاي هیأت علمی از تسهیالت موجود -3-22
   خصصی خود در داخل و خارج از کشورت

 
  هاي دانشجویی شاخص -4

  بخش کمی
شدگان آموزش عالی در بخش دولتی به  درصد پذیرفته شدگان دانشگاه از کل پذیرفته4-1

  جنسیت تفکیک گروه عمده تحصیلی، مقطع تحصیلی و
تفکیک گروه عمده  اول پذیرفته شدگان در دانشگاه به% 30میانگین رتبه آزمون سراسري  4-2

  تحصیلی
در دانشگاه به تفکیک گروه عمده  آخر پذیرفته شدگان% 5میانگین رتبه آزمون سراسري  4-3

  تحصیلی
  شده به تفکیک سهمیه ورود توزیع درصدي دانشجویان پذیرفته 4-4
تفکیک در دانشگاههاي دولتی و غیر دولتی  وره کارشناسی ارشد بهدرصد پذیرفته شدگان د 4-5

  دانشگاه از کل دانش آموختگان کارشناسی همان سال
کارشناسی ارشد همان  درصد پذیرفته شدگان دوره دکتري تخصصی از کل دانش آموختگان 4-6

  سال دانشگاه به تفکیک در دانشگاههاي دولتی و غیر دولتی
  هاي فوق تخصصی و فلوشیپ به کل پذیرفته شدگان نسبت پذیرفته شدگان دوره 4-7
 نسبت پذیرفته شدگان آزمون دوره دستیاري پزشکی، دندان پزشکی و داروسازي به کل 4-8

  پذیرفته شدگان دانشگاه
  دانشجویان دانشگاه درصد دانشجویان در گروههاي عمده تحصیلی از کل 4-9
  دانشگاه نرخ رشد دانشجویی 4-10
دانشجویان به تفکیک جنسیت و مقاطع مختلف تحصیلی در گروههاي عمده  میانگین سن 4-11
   حصیلیت

  درصد دانشجویان بومی از کل دانشجویان دانشگاه 4-12
  و برگزیده در المپیادها تعداد دانشجویان نمونه 4-13
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واجد شرایط استفاده از دانشجویان متقاضی و  درصد استفاده کنندگان از خوابگاه از کل 4-14
  تأهل وابگاه به تفکیک جنسیت و وضعیتخ
تفکیک مقطع و  متوسط ساعات استفاده دانشجویان از خدمات پایگاههاي اطالعاتی به4-15

  گروههاي عمده تحصیلی
  شبکه اینترنت دانشگاه در سال میانگین ساعات استفاده هر دانشجو از 4-16
  اینترنت دانشگاه سرانه دانشجویی عرض باند اتصال به شبکه 4-17
دانشجویان به تفکیک جنسیت در  نسبت دانشجویان داراي کار دانشجویی به تعداد کل 4-18

   گروههاي عمده تحصیلی
   اشتغال به کار دانشجویی درهفته میانگین ساعات 4-19
  درسال) …زدواج، مسکن، تحصیلی و ا(نوع وام  تعداد دانشجویان وام گیرنده به تفکیک 4-20
  تقدیر شده از کل دانشجویان در سال درصد دانشجویان تشویق و 4-21
   دانشجویان درسال تعداد جلسات عمومی رییس دانشگاه با 4-22
  سرانه فضاي خوابگاهی به تفکیک جنسیت و تاهل 4-23
  سرانه فضاي اتاق کار براي دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتري 4-24
پیشنهادهاي مستند ارائه شده در حوزه دانشجویی به وزارت علوم، تحقیقات و  تعداد 4-25

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیو  فناوري 
 وداروسازي از کل دستیاران دانشگاه درصد دستیاران دندان پزشکی، پزشکی 4-26
  

  بخش کیفی
  تفکیک مقطع و گروه عمده تحصیلیدانشجویان از مدیریت دانشگاه به  میزان رضایت4-27
  فرصت ها و امکانات موجود براي رشد خالقیت هاي دانشجویی میزان 4-28
   اي تحصیلی دانشجویان از خدمات مشاوره میزان رضایت 4-29
  تسهیالت و امکانات موجود براي انجام تحقیقات میزان رضایت دانشجویان از 4-30
  تسهیالت اشتغالاز  میزان رضایت دانش آموختگان 4-31
  )آموزشهاي دوره اي، همایش ها(آموزش میزان رضایت دانش آموختگان در مورداستمرار 4-32
  
  هاي فرهنگی شاخص -5

  کمی بخش
  تعداد مساجد و نمازخانه هاي دانشگاه 5-1
  سیاحتی عمومی برگزار شده در سال تعداد سفرهاي زیارتی و 5-2
  )آزاد رسمی و(تعداد کالسهاي دروس معارف اسالمی - 5-3
  تعداد مقاالت منتشر شده در دانشگاه در حوزه دین - 5-4
دانشجویان استفاده کننده از تسهیالت سفرهاي سیاحتی و زیارتی از کل دانشجویان  درصد - 5-5

   در سال
کارکنان در  درصد کارکنان استفاده کننده از تسهیالت سفرهاي سیاحتی و زیارتی از کل -5-6

   سال
  دانشگاه تعداد تشکلهاي دانشجویی به تعداد کل دانشجویاننسبت  - 5-7
از کل دانشجویان  درصد دانشجویان شرکت کننده دراردوهاي فرهنگی و هنري برگزار شده 5-8

  فکیک مقطع تحصیلی و جنسیتتبه 
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  تشکلهاي دانشجویی به تفکیک مقطع تحصیلی و جنسیت درصد دانشجویان عضو - 5-9
کننده در مسابقات ورزشی از کل دانشجویان به تفکیک مقطع  کتدرصد دانشجویان شر -5-10

  تحصیلی و جنسیت
  نسبت مساحت مکانهاي ورزشی به تفکیک سرپوشیده و سرباز به تعداد کل دانشجویان -5-11
   نسبت مساحت نمازخانه ها به کل کارکنان و دانشجویان به تفکیک -5-12

  تعداد دانشجویان عضو تیم هاي ورزشی - 13-5
در مسابقات سراسري دانشجویی آن در سطح کشور  تعداد رشته هاي ورزشی که دانشگاه -5-14

  .شرکت می کند

   فعالیتهاي فوق برنامه و تفریحی ارایه شده براي دانشجویان در هفته تعداد ساعات -5-15

   نسبت حکم هاي انضباطی صادره شده به کل دانشجویان -5-16

و فرهنگی موجود به تعداد کل دانشجویان به تفکیک عناوین علمی  نسبت تعداد نشریه هاي 5-17
  و تیراژ کل

برگزار  تعداد برنامه هاي فرهنگی به تفکیک همایش هاي فرهنگی اجتماعی و نمایشگاههاي 5-18
  شده در سال

   دانشگاهها یا دیگر مراکز تعداد مسابقات ورزشی برگزار شده در دانشگاه با سایر -5-19
  دانشگاه تعداد دوره مسابقات قرآنی برگزار شده در 5-20
  دانشگاه تعداد کانون ها و هیأت هاي مذهبی دانشجویان در8-21
 

  بخش کیفی
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  نهادهاي مردمهاي علمی و سازمانجامعه علمی و پژوهشی، انجمننقش پژوهش و 

2030در تحقق اهداف آموزش   

  مقدمه

تحت  2030جمهوري اسالمی ایران در چارچوب عمل جهانی آموزش  2030چارچوب عمل ملی آموزش در راستاي تدوین 
گرفت که هاي متعددي شکلکارگروه» العمر با کیفیت، برابر و فراگیر براي همهسوي آموزش و یادگیري مادامبه«عنوان 

لمی و پژوهشی، کارگروه حاضر مسئولیت تدوین نقش و جایگاه جامعه ع. اندوظایف متنوعی را در این راستا دنبال کرده
و همچنین  2030عنوان بخش غیرقابل انکار در تحقق اهداف اصلی سند نهاد را بههاي مردمهاي علمی و سازمانانجمن

استقرار راهبردهاي اصلی سند بر عهده گرفت که با تشکیل کارگروهی مرکب از اصحاب علم و پژوهش، محققین و 
ساله نظام آموزش عالی کشور به این این حوزه، گزارش عملکرد ساالنه و پنج گیري از اسناد باالدستیصاحبنظران با بهره

  .امر مهم پرداخته است

  :تبیین چارچوب نظري
کشف   اي جامع با هدف تجربه کوشانه و به معناي خاص، تحقیق وپژوهش به معناي عام، بررسی یا کاوشی سخت

ها و قوانین پذیرفته شده در پرتو  ها، نظریه گیري نتیجه در نظرها، تجدید  هاي نو و تفسیر درست این واقعیت واقعیت
فرایند  در معنایی دیگر، پژوهش. ها و قوانین جدید است ها، نظریه گیري کارگیري عملی نتیجه هاي کشف شده و به واقعیت

. منداست ریزي شده و نظام هاي برنام گونه ها به هاي قابل اطمینان از طریق گردآوري، تحلیل و تفسیرداده حلرسیدن به راه
 نیازها براي نیل به پیشرفت و توسعۀ همه جانبۀ یک کشور است و قدرت و استقالل هر ترین پژوهش یکی از اساسی

هاي اصلی توسعه و  از شاخص هاي پژوهشی یکی بنابراین نوع و سطح فعالیت. کشوري بر پژوهش و تولید علم استوار است
توسعه از جمله صنایع، کشاورزي و خدمات به نحوي به  هاي مربوط به یت در تمام فعالیتموفق. شود پیشرفت محسوب می

بدون انجام پژوهش، امور آموزشی نیز از پویایی و نشاط الزم از سویی دیگر، . دارد هاي پژوهشی بستگی گسترش فعالیت
در  به امر پژوهش ه یافته، توجه خاصازاین رو یکی از عوامل اساسی پیشرفت در کشورهاي توسع. نخواهد بود برخوردار

  . است راستاي توسعه آموزش

-از آنجا که استقرار راهبردهاي اصلی سند، مبتنی بر کیفیت و اثربخشی آموزش است، انجام پژوهش اعم از بنیادي، توسعه
آموزش و پژوهش در نحوي که تلفیق تواند متضمن افزایش کیفیت و اثربخشی در حوزه آموزش باشد و بهاي و کاربردي می

-ها، طرحبخشی به آموزش، راهبردي اساسی براي توسعه علم و تکنولوژي تلقی گردد و همچنین تقویت سیاستمسیر قوام
هاي پژوهشی و گیري از ظرفیتبدون عنایت و بهره 2030عنوان رکن دیگري از سند آموزش گذاري بهها و قانونها، نظام
همچنین تکیه بر راهبرد . باشدپذیر نمیامکان نهادهاي مردمهاي علمی و سازمانانجمن جامعه علمی و پژوهشی،همراهی 

هاي هاي علمی و سازماندیگري از سند مبنی بر شمول و فراگیري اجتماعی بدون مداخله جامعه علمی و پژوهشی، انجمن
به تدوین راهبردهایی براي تحقق  در این سند سعی شده است از طریق تحلیل وضعیت موجود. نهاد میسر نیستمردم

  .در ارتباط با استقرار راهبردها و اهداف راهبردي در زمینه خدمات متقابل آموزش و پژوهش اقدام شود 2030اهداف 

  یرانا در یآموزش عال پیشینه پژوهش در
هاي مناسب براي مشکالت موجود در آموزش عالی منجر شود و حلتواند به ارائه راههاي گوناگون میانجام پژوهش به روش

شناخت و  .شودمحسوب میو ارتقاي کیفیت آن،  براي بهبود عملکرد نظام آموزشی کشوراز این منظر یکی از الزامات 
 و دارد و تحلیل الزم از وضعیت کنونی و وضعیت مطلوب آموزشی نیازاطالعات  کردن فراهم به هاي آموزشی  تفسیر پدیده

تواند به در واقع انجام پژوهش در مورد ابعاد گوناگون آموزش عالی، می. شودمی از طریق پژوهش و تحقیق میسر  این مهم
  . هاي آموزشی منجر شودکردن ادبیاتی علمی و پژوهشی براي رفع چالشفراهم
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ناگون تحصیلی در کشور ایران ناشناخته طور کلی به دالیل گوناگون، پژوهش به عنوان رکن مکمل آموزش در سطوح گوبه
درصد است  1هاي پژوهشی با توجه به نسبت جمعیت کشور، حداقل نسبت مورد نیاز براي سهم ایران در یافته. مانده است

در این میان خود ). 1387صبوري، (هاي پژوهشی کل دنیا است تولید یافته ٪22که سهم کنونی ایران در حدود در حالی
درصد  70کنند زیرا بیش از ا نقش مهمی در انجام و افزایش توان تحقیقاتی کشور در زمینه آموزش عالی ایفا میهدانشگاه

دفتر امور پژوهشی معاونت پژوهشی (ها و موسسات پژوهشی متمرکز شده است توان تحقیقاتی و محققان کشور در دانشگاه
  ). 1370وزارت فرهنگ و آموزش عالی، 

دهد، پژوهش چندانی در مورد نقش و جایگاه پژوهش در توسعه آموزش عالی در این زمینه نشان میها چنانچه بررسی
-هاي پژوهش در ایران مربوط میهاي انجام گرفته در این زمینه به بررسی موانع و چالشعمده پژوهش. انجام نگرفته است

؛ ستار، 1375؛ امینایی، 1381؛ ظهوري و فکري، 1382کمیته شناسایی موانع تحقیق و نوآوري، : براي نمونه نک به(شوند  
هاي گوناگون در عرصه پژوهش در علوم انسانی در دهنده وجود موانع و چالشدر این میان نتایج جستجوها نشان). 1375

هاي بسیاري در زمینه تعلیم و تربیت و هرچند پژوهش. طور خاص استمعناي عام و پژوهش در عرصه آموزش عالی به
هاي چندانی در ایران صورت نگرفته است تر وجود دارد اما در مورد آموزش عالی پژوهشهاي سطوح تحصیلی پایینزشآمو

  . مند شودها در این زمینه بهرهریزي در آموزش عالی نتوانسته است از نتایج پژوهشو برنامه
 

  ایران از منظر پژوهش اسالمی جمهوري در عالی آموزش موجود وضعیت تحلیل
 9 حدود سالیانه متوسط رشد و رسیده عدد 2859 به کشور در عالی آموزش موسسات و هادانشگاه تعداد حاضر حال در

 دولتی غیر و دولتی از اعم کشور عالی آموزش مقاطع کل دانشجویان تعداد و. است داشته 95 تا 92 هاي سال طی درصد
 تکمیلی تحصیالت دانشجویان تعداد و است شده برابر هشت و بیست 1357 سال به نسبت که رسیده 4802721 عدد به
  .جهان است در رشد نسبت باالترین که است رسیده 890000 به
سهم  یکهاند بطورداشته بسیاريرشد  یها و موسسات آموزش عالدانشگاه یمتناسب با رشد کم يحوزه پژوهش و فناور در

 1کمتر از  یادن یتاز جمع یرانسهم ا ینکهبا توجه به ا یدهرس 1395در سال  درصد 1.8 به علمی مقاالت تولید از یرانا
 .را نداشت یاعلم در دن یداز تول یسهم قابل توجه یرانا اصوالً 1357سال  یعنیبا اول انقالب  یسهو در مقا استدرصد 

 یلتبد یرهزنج یلاست و در حال تکمعلم  یداز نظر تول یادن 16رتبه اول منطقه و رتبه  یراندر حال حاضر ا ینعالوه بر ا
 متولی و است فناوري و علم هايپارك و رشد مراکز علمی هايقطب توسعه و تاسیس و اندازيراه یقعلم به ثروت از طر

کشور  یعلم يهاتعداد قطب 1395در سال . است هاحوزه سایر کنار در فناوري و تحقیقات علوم وزارت حوزه این اصلی
 یعلم یهنشر 1172بوده و در کنار  39 يعلم و فناور يهاو تعداد پارك 170 يو تعداد مراکز رشد علم و فناور 154

 و بوده فناوريو  یپژوهش یتدر حال فعال یپژوهش یواحد علم 713و  یانجمن علم 351و  یجیترو یو علم یپژوهش
 یونسکوآموزش   سندبه اهداف  یدنجهت رس در  یعلم يهاو انجمن یو پژوهش یبه عنوان جامع علم قوي بسیار پتانسیل

  . تواند باشدیم 2030در 
 16 به 20 از جهان در علمی رتبه  رسیدن و کشور علمی رشد بعنوان نماد اخیر هايسال در علم و مقاالت تولید افزایش
 کاربردي و کشور نیازهاي رفع جهت در کشور علمی تولیدات  هدایت اما است  کرده نمایان جهان  در کشور رشد سرعت
 وضعیت وضعیت بهبود  قبیل از کشور کالن مشکالت رفع جهت در پژوهش ظرفیت از استفاده و علمی تولیدات کردن

 بهبود نفت، صادرات رانت از دولت کردن خارج و محصولی تک صادرات از کشور کردن خارج و کشور اقتصادي و عمومی
 و علم حوزه سیاستگذاران و ریزانبرنامه کالن اهداف جزء تواندمی زیستمحیط مثل دیگر مسایل و اقتصاد آموزش، کیفیت
ریزي در زمینه هاي جهت برنامههمچنین یکی از معضالت کشور در این زمینه، عدم استفاده از پژوهش .باشد کشور فناوري

  . رودشمار میکشور به هاي مورد نیاز پژوهش درآموزش عالی است که یکی از حوزه
 علمی هايانجمن و پژوهشی و علمی جامعه نقش و 2030چارچوب عمل ملی آموزش  تدوین هدف، اینکه به توجه با

 به رسیدن در موثري کمک تواندمی فناوري و پژوهش کلی راهبردهاي به نگاهی راستا این در است سند به رسیدن در
  . باشد الذکرفوق اهداف
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   2012 2013 2014  2015 2016  

پایگاه 
SCOPUS 

تعداد مقاالت 
 )مدارك علمی(

4066
5  

41499  43759  41759  31052  

رتبه جهانی ایران 
 از نظر تعداد مقاالت

17  18  16  17  16  

درصد سهم ایران 
 از تولید علم دنیا

1.50%  1.48%  1.52%  1.52%  1.83%  

رتبه علمی ایران 
  در منطقه

1  1  1  1  1  

 تعدادنشریات
  نمایه شده ایرانی

137  

  پایگاه 

ISI 

ها  همایش(
  )مقاالت+ 

  

  

 

  

تعداد مقاالت 
 )مدارك علمی(

3035
1  

30941  32094  36464  21329  

رتبه جهانی ایران 
 از نظر تعداد مقاالت

20  21  21  19  16  

درصد سهم ایران 
 از تولید علم دنیا

1.37%  1.34%  1.37%  1.48%  1.92%  

رتبه علمی ایران 
  منطقهدر 

2  2  2  2  1  

تعدادنشریات 
  نمایه شده ایرانی

44  

پایگاه 
ISC 

مدارك (قاالتمتعداد 
  )علمی

3908
2  

43891  46707  29684  1765  

از (رتبه استنادي یا ارجاعات 
 )SCOPUو  ISIنظر

23  22  22  23  _  
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  هاي پژوهشی در راستاي توسعه آموزشچالش

 نبود قوانین مشخص پژوهشی در مالکیت فکري  )1
 هاي نیاز کشور هاي بنیادي و اولویتجهتمند نبودن موضوعات پژوهشی به سمت پژوهش )2
 ضعف تطابق زمینه هاي تحقیقاتی با نیاز هاي جامعه در مقاالت و طرح هاي تحقیقاتی  )3
هاي دولتی با واحد هاي پژوهشی خصوصی و مردم نهاد در بهره برداري از ظرفیت هاي نبود مشارکت بخش )4

 ی و کارشناسی  متراکم تخصص
گرایانه نسبت به پژوهش در آموزش و قراردادن تمرکز آموزش کشور بر ابعاد توسعه آموزش نگاه تفکیکی و تجزیه )5

 و به تبع آن مغفول ماندن جایگاه پژوهش در نظام آموزشی
اتید در هاي کشور با نهادهاي پژوهشی، مجامع علمی و اسهاي مشترك بین اساتید و دانشگاهنابسندگی پژوهش )6

 الملل حوزه بین
توسعه  هاي اجرایی در امرتامین منابع مالی وها، صنایع و دستگاهمشارکت ناکافی عوامل سهیم و موثر شرکت )7

 اي با نظام آموزشی کشورهاي کاربردي و توسعهپژوهش
ر اعتالي نظام ساز به نقش و جایگاه پژوهش دگیر و تصمیمناکافی بودن باور عمیق در مدیران و اصحاب تصمیم )8

 دانشگاهی و توسعه علمی و تکنولوژیکی کشور
بنیان و هاي پژوهشی جاري و مورد عمل در پاسخگویی به اقتضائات جامعه دانشها و زیرساختنابسندگی رویه )9

 اقتصاد مبتنی بر دانش
ها در پژوهش ها با اقتضائات ساختارنیافتگی انجامنابسندگی انطباق نظام ساختاریافته آموزش در دانشگاه )10

 چارچوب مقررات خاص آموزش
اي و ارتقاء کیفیت آموزش هاي بنیادي، کاربردي و توسعههاي علمی در بسط پژوهشانکارناپذیري جایگاه انجمن )11

 افزایی کارکردهاي پژوهشی و آموزشی در جامعه علمی کشور ها در همدر برابر تبیین نقش نامناسب این انجمن
عنوان هاي ناظر به علوم انسانی بهبردار به نقش و جایگاه پژوهشهاي بهرهر توجه دستگاهماندگی تاریخی دعقب  )12

 سازساز و تمدنهاي انسانحوزه
 هاي اثرگذار و بلندمدتمدت به جاي پژوهشهاي با نتایج کوتاهبردار بر پژوهشهاي بهرهگرایش دستگاه  )13
، تجاري سازي و پیوستگی و باز خورد آنها و اثر گذاري  عدم تکمیل وشکل گیري چرخه علم از آموزش، فناوري  )14

 متقابل آنها
شکاف اعتبارات پژوهشی از سهم تولید ناخالص داخلی در حوزه نظر با میزان تخصیص و تحقق اعتبارات   )15

 پژوهشی در حوزه عمل
 عدم انطباق انتظارات از حوزه پژوهش در برابر نابسندگی اعتبارات تخصیصی و تحقق آن  )16
 هاي ملی، دستگاهی و دانشگاهی با یکدیگر هاي معطوف به علوم و تکنولوژي در حوزههماهنگ بودن سیاست نا  )17
 هاي کارآفرینی سازي مراکز علمی و بسط حوزهالمللیناکافی بودن نقش آفرینی پژوهش در امر بین  )18
هاي موجود و کاريموازيعدم تناسب نظام مدیریت پژوهش کنونی با ابعاد و کارکردهاي گسترده پژوهشی و  )19

 کاربست نتایج آنان در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی
هاي محور و عدم توسعه ظرفیتهاي تلفیقی و مسئلههاي پژوهشگیري از ظرفیتعدم وجود یک مکانیسم بهره )20

 هاي گروهیپژوهش
گرفتن با استقرار تولید ایده و در نتیجه فاصله پایین بودن میزان بهره مندي از نقد علمی، خالقیت و نوآوري، )21

 هامدیریت دانش در دانشگاه
  فعال نبودن بخش خصوصی در حوزه سرمایه گذاري و تامین اعتبارات در حوزه پژوهش   )22
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   فناوري و پژوهش کلی راهبردهاي
 نمودن فرهنگ پژوهش در مجموعه فرایندهاي آموزشیجاري و ساري )1
ها معطوف به افزایش نقش پژوهش در کلیه فراینداي یاددهی و برنامه درسی دانشگاهتحول در معماري کالن  )2

 بخشی به امر آموزشعنوان مولفه یادگیري مکمل و قوامیادگیري و توسعه نقش پژوهش به
هاي پژوهشی اساتید و دانشجویان، ها، ارتقاء شایستگیسازي پژوهشی در دانشگاهبسط مدیریت علمی در ظرفیت )3

 گیري از آنان در حوزه آموزشت فرایندهاي پژوهش و ارتقاء کیفی دستاوردهاي پژوهشی و بهرهتقوی
- عنوان بخشی از وظایف اساتید بههاي پژوهشی بهبسط مداخالت کلیه اساتید دانشگاه و مشارکت آنان در حوزه )4

 ویژه در توسعه آموزش
-ها و نهادهاي بینشمول با سایر دانشگاهانهاي جهمشارکت گسترده پژوهشی در تولید دانش بومی و پژوهش )5

 المللی پژوهشی
نهاد و هاي مردمهاي علمی، سازمانایفاي نقش کلیدي و اساسی در توسعه پژوهش و فناوري توسط انجمن )6

 واحدهاي خصوصی با ماموریت پژوهشی
 اجرایی هايگذاري تا حوزهنگاه یکپارچه به توسعه آموزش و پژوهش در سطوح مدیریتی و سیاست )7
 هاي مرتبط با پژوهش و آموزش استقرار نظام تضمین کیفیت  و اعتباربخشی در حوزه )8
آفرینی، هاي نو بر مدار تولید ثروت و ثروتاستقرار مدیریت دانش و تولید ایده، حمایت و تسهیل قراردادن ایده )9

-سازي اقتصاد دانشزي براي پیادهسابنیان و زمینههاي دانشاندازي مراکز رشد و شرکتتوسعه و حمایت در راه
 بنیان

برداري از نتایج نمودن دستاوردها و بهرههاي حوزه علوم انسانی معطوف به کاربرديتاکید براي توسعه پژوهش  )10
 آنها در حل مسائل جامعه

 هاي گوناگون حوزه پژوهشمداري در عرصهکردن اخالقنهادینه  )11
-هاي منطقهمرزهاي دانش و ارتقاء رتبه و جایگاه کشور در عرصهتالش در جهت مرزشکنی علمی و فناوري در   )12

 اي، جهانی و جهان اسالم
 ایجاد یک ساختار یکپارچه پژوهشی ناظر به نیازسنجی آموزشی و پژوهشی در حوزه آموزش عالی کشور   )13
 )کاريپرهیز از موازي(هاي نظام بندي عناوین پژوهشی در جهت اولویتطبقه  )14
ترویجی در نظام ملی نوآوري و نظام توسعه -پژوهشی و علمی-علمی) مجالت(اه نشریات بسط نقش و جایگ  )15

 علمی کشور 
ها و استانداردها در سطح ملی و استفاده از تحول در نظام اعتباربخشی به نشریات علمی با بازتعریف شاخص  )16

 المللیهاي بینشاخص
 ) سراهاپژوهش(ندازي واحدهاي پژوهشی اهمکاري با نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی در راه  )17
-هاي دانشها، موسسات پژوهشی، شرکتایجاد ساز و کارهاي حمایتی و انگیزشی مقوم پژوهش براي دانشگاه  )18

 و تاثیرگذار بر پیشبرد علم  H-INDEXهاي بنیان و پژوهش
 نشریات علمی جهان اسالم بنديدر جهت اعتباربخشی به رتبه ISCتقویت پایگاه استنادي علوم جهان اسالم   )19
ارتقاء جایگاه پژوهش و فناوري در حوزه آموزش عالی و آموزش و پرورش کشور در برنامه ششم توسعه جمهوري   )20

 اسالمی ایران
 هاي آموزشی جهت پاسخگویی به نظام آموزشی بینی نیاز سنجیپیش  )21
 طراحی شاخصها جهت پایش مداوم بر کیفیت آموزشی  )22
 ها و اطالعات گذاري دادهي آموزشی از طریق گردآوري و به اشتراكسازکمک به ظرفیت  )23
 سازي در زمینه افزایش کیفیت پژوهش در آموزشفرهنگ  )24
 گذاري در زمینه توسعه آموزش تقویت پیوند بین پژوهش و سیاست  )25
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 هاي پژوهشیترویج فرهنگ نوآوري در آموزش با استناد به یافته  )26
 العمرموزش و پرورش و نوآوري در زمینه یادگیري مادامتقویت ارتباط متقابل میان آ  )27
 پذیر و خالق براي دانشجویان هاي الزم جهت استقرار و ترویج فضاي یادگیري انعطافایجاد زمینه  )28

 یونسکو 2030راهبردهاي معاونت پژوهشی در زمینه همکاري براي استقرار سند 

هاي ها، ایجاد گروهها، برنامهناظر به زیرساخت 2030زش هاي الزم براي تحقق اهداف آموساختن زمینهفراهم )1
 کاري و دبیرخانه

هاي مبتنی بر ترسیم چارچوبی براي تدوین راهبردهاي ناظر به تحول در نظام آموزش عالی معطوف به پژوهش )2
 2030هاي استراتژي

 در حوزه پژوهش و فناوري 2030یافتن به اهداف ترسیم چارچوبی براي همکاري با یونسکو در زمینه نحوه دست )3
 سازي سند با همکاري یونسکو براي همکاري مشترك در زمینه پیاده terms of referenceتهیه  )4

a. (گیري از بهره) الفtechnical support (هاسازي استراتژيیونسکو در حوزه پیاده  
b. گیري از بهره) بplatform مورد نظر یونسکو و مورد عمل در کشورهاي مختلف جهان  
c. (گیري از بهره) جfinancial support (2030هاي یونسکو در جهت استقرار برنامه  

  با همکاري یونسکو  study tourو   field visitانجام  )5
براي سایر کشورهاي منطقه توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  university base courseانجام  )6

  جمهوري اسالمی ایران
هاي المللی یونسکو در حوزه استقرار استراتژياي و بینهاي منطقهمشارکت فعال جمهوري اسالمی ایران در دوره )7

 final appraisal reportاي ودورههاي میاناعالم آمادگی جمهوري اسالمی ایران براي تهیه گزارش(  2030
(  

 
کار گروه نقش و جایگاه  جامعه علمی و پژوهشی ، انجمنهاي علمی و سازمانهاي مردم نهاد در تحقق اهداف  

  2030آموزش 
دکتر صدري ، دکتر منصوري ، دکتر  ،، دکتر شریفی ، دکتر پیري)رئیس کارگروه (کتر وحید احمدي  د

، دکتر زمانی ، دکتر لطفیان ، دکتر جواد دهقانی ، دکتر کشمیري و تر فرهودي ، دکتر عریان کرحیمیان ، د
  دکتر توکل
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  آموزش پیش دبستان و ابتدائی

  مقدمه

عدم . در مکتب اسالم بر آموزش براي همه افراد اجتماع به عنوان یکی از حقوق بنیادي انسانی تأکید بسیاري شده است
مداومت و توأم بودن یادگیري باتفکر و عمل از مهمترین ویژگیهاي محرومیت جنسیتی ، مکانی و زمانی ، استمرار و 

  .اند آموزش و یادگیري هستند که در آیات و روایات اسالمی بوضوح بیان شده

تر ،  آموزش در دنیاي معاصر به عنوان یکی ازعوامل توسعه پایدار  مردم را در جوامع مختلف هوشیارتر ، باسوادتر ، آماده
ترین ابزار براي حفظ و دوام و  کند و از این رو متضمن برترین آرمانهاي بشري و در نتیجه حیاتی تر می قیتر و اخال مسئول

  .بقاء جوامع است 

در قوانین جمهوري اسالمی ایران تأکید ویژه اي بر آموزش و پرورش شده است و براساس اصل سی قانون اساسی دولت 
  .براي همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم نماید موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را 

اي بر  هاي بنیانگذار کبیر جمهوري اسالمی ایران و همچنین مقام معظم رهبري همواره متضمـــن تأکیدات ویژه دیدگاه
ریشه کنی  1389در سال   )العالی مدظله( اي خامنه اهللا  اي که حضــــرت آیت توسعه و گسترش آموزش بوده است به گونه

  .سوادي را ابالغ نمودند  بیسوادي تا پایان برنامه پنجم توسعه در دو محور انسداد بیسوادي و به صفر رساندن بی

نیز تا حد زیادي دربردارنده راهبردهاي ) EFA 79-93(تعهدات و اقدامات ایران در تدوین سند ملی آموزش براي همه 
توسعه و ترویج آموزش و برابرسازي فرصتهاي آموزشی براي دختران و  موفقیت آمیز و حذف عوامل بازدارنده درجهت

  .پسران بوده است 

اکنون با قدرت می توان ادعا کرد علیرغم همه تنگناها و مشکالت ناشی از تحریمها و تبعات منبعث از آن، دولت جمهوري 
بررسی . اي نموده است  گذاریهاي ویژه یهاسالمی ایران در ترویج آموزش و پرورش به عنوان یک کاالي عمومـــــی سرما

شرایط موجود و مقایسه شاخصهاي فعلی دربخشهاي مختلف نظام آموزشی ایران مؤید این است که در فاصله شروع برنامه 
تا پایان آن در اغلب شاخصها رشد چشمگیري حاصل شده است ودر حال حاضر عالوه برتعهدات ایران  "آموزش براي همه"

، در تدوین اسنادفرادستی مانند نقشه جامع علمی کشور ، سند تحول بنیادین  EFAهاي بین المللی نظیر  امهنسبت به برن
هاي علمی وعملی  به تالش  اولویت بخشیدن... هاي توسعه و آموزش وپرورش، سیاستهاي ابالغی مقام معظم رهبري و برنامه

است به گونه اي که اکنون اغلب شاخصهاي سند ملی آموزش در راستاي بهبود شرایط آموزشی، مورد توجه قرار گرفته 
همان شاخصهایی هستند که در اسناد فرادستی نظام آموزشی کشور ایران از قبل تعیین شده اند و خوشبختانه  2030

  :اقدامات مربوط به آن ازجمله دو موضوع اصلی مربوط به کارگروه آموزش پایه یعنی

و متوسطه ي رایگان  آموزش ابتداییتمامی دختران و پسران ، 2030تا سال  تضمین این که) 1- 4آرمان شماره 
  .، برابر و با کیفیتی که منجر به یادگیري موثر و مرتبط می شود را به پایان برسانند
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تمامی دختران و پسران به برنامه هاي با کیفیت رشد و مراقبت  2030تضمین اینکه تا سال ) 2- 4آرمان شماره 
با کیفیتی که آنها را براي ورود به مقطع ابتدایی آماده کند ، دسترسی  ،آموزش پیش دبستانیاوان کودکی 
  داشته باشند؛

  .مورد توجه قرار گرفته اندپیش از این 

  )1- 4آرمان شماره : (تحلیل وضع دوره دبستانی)الف

سال است که  6این دوره تحصیلی طول . آموزش ابتدایی به عنوان اولین دوره رسمی در ساختار نظام آموزشی کشور است
این دوره تحصیلی به استناد اصل . سال تمام است  6سن ورود به آموزش ابتدایی . از پایه اول تا ششم را شامل می شود

  .سی قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران رایگان واجباري است

سال تمام  6اقل سن ورود به پایه اول ابتدایی به استناد آیین نامه اجرایی مدارس مصوب شوراي عالی اموزش وپرورش، حد
حداکثر سن . سال است 12سال ودر مناطق روستایی وعشایري  10و حداکثر سن ثبت نام در پایه اول در مناطق شهري 

  . سال تمام است 17سال تمام ودر مناطق روستایی وعشایري  15ثبت نام در دوره ابتدایی در مناطق شهري 

ی کلیه افراد به آموزش ابتدایی اجباري با کیفیت، قوانین متعددي بر شناسایی، جذب، آموزش و در ارتباط با دسترس
نگهداشت تمامی کودکان الزم التعلیم تاکید داشته که در این خصوص می توان به اصل سی قانون اساسی، موارد مندرج در 

  .برنامه هاي توسعه  اشاره کردسند تحول بنیادین ، ومواد وبندهاي مندرج در نقشه جامع علمی کشور و

  :بررسی وضعیت دوره دبستانی در شاخص هاي اساسی 

در حوزه دسترسی به آموزش ، دو شاخص نرخ ثبت نام خالص پایه اول ابتدایی و نرخ ثبت نام خالص دوره ابتدایی مورد 
  :بررسی وتحلیل قرار می گیرد

  :نرخ ثبت نام خالص پایه اول ابتدایی

 92- 93درصد در سال تحصیلی  97.7ص پایه اول ابتدایی در سالهاي اخیر رشد داشته به گونه اي که از نرخ ثبت نام خال
  .درصد را نشان می دهد. 18/0رسیده است که رشد معادل 94-95درصد در سال تحصیلی  97.88به

رر در پایه اول ابتدایی ثبت نام ساله   در موعد مق 6این امر نشانگر آن است که تعداد بیشتري از کودکان  الزم ا لتعلیم 
  .نموده اند

  .درصد افزایش یابد 99.5به ) 1410-1411(پیش بینی می گردد این شاخص تا سال پایانی برنامه 

  :نرخ ثبت نام خالص دوره ابتدایی 

ال درصد در س 98.4شاخص نرخ ثبت نام خا لص دوره ابتدایی  نیز از روند افزایشی برخوردار بوده ومیزان آن از
  .درصد می باشد 2/0رسیده است که نشانگر رشدي معادل  94-95درصد در سال تحصیلی  98.6به  93- 92تحصیلی
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در سن مقرر در ) 6-11(افزایش این شاخص نشان می دهد، تعداد بیشتري از کودکان الزم التعلیم گروه سنی دوره ابتدایی 
  .دوره ابتدایی ثبت نام نموده ومشغول تحصیل می باشند

  .درصد افزایش یابد 99.5به ) 1410-1411(یش بینی می گردد این شاخص تا سال پایانی برنامهپ

  ):ارتقاء ، تکرار پایه وترك تحصیل (شاخص هاي جریان دانش آموزي 

بررسی ها نشان می دهد در سالهاي اخیر شاخص هاي جریان دانش آموزي در حد مطلوبی  قرار داشته به گو نه اي که در 
درصد وشاخص نرخ تکرار پایه وترك تحصیل دوره  97.42شاخص نرخ ارتقاء دوره ابتدایی به میزان  93-94یلی سال تحص

وترك  تکرار پایه، نرخ ارتقاءپیش بینی می گردد شاخص هاي .درصدبوده است 1.23درصد و 1.36ابتدایی به ترتیب به 
  .درصد برسد2/0و /.3،  99.5به ترتیب به) 1410-1411(تا سال پایانی برنامه  تحصیل

  :دستاورد ها 

جهت ارتقاء وبهبود شاخص هاي مورد اشاره ، اقدامات ، فعالیتها وتالشهاي گسترده اي در دستور کار مسئولین ، برنامه 
ریزان وکارشناسان در سطح ستادي ،استانها ، مناطق آموزشی ومدارس قرارگرفته که  اجراي برنامه انسداد مبادي بیسوادي 

  .اي اخیر از جمله مهم ترین آن بوده است در ساله

در این برنامه تالش می گردد با اتخاذ فرایند ها وراهکارهایی مشخص ، نسبت به شناسایی، جذب، آموزش ونگه داشت 
براین اساس از ظرفیت شوراي آموزش وپرورش .کودکان الزم التعلیم ، بازمانده وتارك تحصیل اقدامات الزم انجام پذیرد 

جهت ایجاد هماهنگی وهمکاري سازمانها ودستگاههاي استانی  –که با مسولیت استانداران تشکیل می گردد  –ا استانه
  .ومنطقه اي ، استفاده می گردد

همچنین جهت شناسایی وجذب کودکان الزم التعلیم در مدارس ، از امکانات شوراهاي شهر وروستا، دهیاریها ،خانه هاي 
استفاده شده است به طوریکه با توجه به تعامل ، شناخت کافی و اثر گذاري حوزه هاي مورد بهداشت و معتمدین محلی 

  .اشاره با خانواده هاي روستایی وعشایري امکان شناسایی خانه به خانه وجذب کودکان تاحدود زیادي فراهم شده است

نمودن مدرسه مستقل ابتدایی باتوجه به  از سویی دیگر در برخی از مناطق روستایی و عشایري دورافتاده که امکان دایر
البته . کاهش جمعیت دانش آموزي وجود نداشته ، یک کالس پیش بینی شده تا امکان ادامه تحصیل کودکان فراهم گردد

در صورت عدم امکان تشکیل کالس نیز ،سرویس ایاب وذهاب  براي دانش آموزان مهیا شده تا در نزدیک ترین مدرسه به 
  .د  به تحصیل بپردازندمحل سکونت خو

همچنین توجه به کودکان داراي نیازهاي ویژه ، حمایت مادي ومعنوي از خانواده هاي کودکان بازمانده از تحصیل از طریق 
تهیه پوشاك ولوازم التحریر، توسعه فضاهاي آموزشی وپرورشی درمناطق محروم وروستایی وعشایري، فرهنگ سازي از 

  .الع رسانی وآگاهی بخشی ،نیزمورد توجه بوده استطریق اجراي برنامه هاي اط

نیز تغییر نظام ارزشیابی تحصیلی از نتیجه محور به فرایند ) ارتقاء ، تکرار پایه وترك تحصیل ( در خصوص شاخص هاي 
بر  محور، تاکید برپژوهش محوري وکاربست آموخته ها در زندگی به دانش اموزان، بهبود وتقویت مدیریت مدارس با تاکید

فرایندها، توسعه وتنوع سازي فعالیتهاي مکمل وفوق برنامه با محوریت آموزش مهارتهاي زندگی وحقوق شهروندي،  ارتقاء 
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دانش شغلی وصالحیتهاي  حرفه اي معلمان و تشکیل کالسهاي جبرانی وتقویتی موجب بهبود شاخص هاي مذکور شده 
  .است

  :چالشها وخالء هاي موجود

کامل ودقیق به آمار واطالعات اسمی کودکان الزم التعلیم و بازمانده از تحصیل ، کافی نبودن عدم وجود ودسترسی 
همکاریهاي بخشی وبین بخشی، کافی نبودن بودجه و منابع مالی ، وجود برخی از مشکالت ومعضالت فرهنگی ،اجتماعی 

ان، پراکندگی جغرافیایی وصعب العبور بودن مانند ازدواج زودرس دختران ، نیاز والدین به نیروي کار فرزند( واقتصادي
وعدم دسترسی بخشی از کودکان به آموزش هاي پیش دبستانی بخشی از چالشهاي حوزه دسترسی به ..) و برخی از مناطق

  .آموزش می باشد

ان تراکم باالي دانش آموز در کالس ، بکار گیري نیروهاي غیر مرتبط ، متناسب نبودن محتواي برنامه درسی با زم
به میزان (آموزش وکمبود فضاي آموزشی استاندارد از مهم ترین عواملی است که موجب شده تکرار پایه وترك تحصیل 

  .همچنان در نظام آموزشی وجود داشته باشد) محدود

  :راهبر دهاي آینده

ابالغی جهت تدوین  سیاستهاي 75بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبري بر محو بیسوادي  وتاکید ویژه معظم له طی ماده 
برنامه ششم توسعه کشور ،مبنی بر اولویت آموزشهاي دوره کودکی ونوجوانی؛ ارائه آموزش و ارتقاء کمی وکیفی آن براي 

  .آحاد افراد اجتماع بویژه کودکان از جمله راهبردهاي اساسی آینده است

ده است در مواد وراهکارهاي مختلف بر دسترسی مراجع قانونی نیز رسی ئیدول بنیادین آموزش وپرورش که به تاحدر سند ت
ارتقاءصالحیت ها ودانش شغلی معلمان ،مشارکت دانش آموزان ومعلمان در ،یادگیري مادام العمر،به آموزش با کیفیت 

 0فرآیندهاي تدریس وآموزش وتوسعه وگسترش بخش غیر دولتی در فرآیند آموزش و پرورش تاکید بسیاري شده است
برخورداري از منابع مالی کافی تاکید گردیده  رسند بر اولویت داشتن آموزش وپرورش دوره ابتدایی د همچنین در این

  0است

  :شرکاي دولتی وتبیین نقش و وظایف آنها

بین بخشی نسبت به سنوات گذشته تا حدودي بهبود یافته واین  هماهنگی هاي بخشی و همکاري و ،جهت تحقق هدف
هایی  در این بخش می توان به همکاري مفید وموثر سازمان .ها قرار دارد بر نامه ها وفعالیتر اولویت داهبرد همچنان ر

سازمان مدیریت وبرنامه ریزي کشور، وزارت دادگستري ، وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی ، سازمان بهزیستی ،کمیته مانند 
همچنین در این خصوص تالش خواهد شد از ظرفیت 0د مرکز آمار ایران وسازمان ثبت احوال اشاره نموامداد امام خمینی،

  .سازمانهاي غیر دولتی ومردم نهاد حداکثر استفاده بعمل آید

  :ساز وکار هماهنگی،تضمین کیفیت 

شهر  واحدهاي استانی و  نظام آموزشی مورد تو جه است که با محوریت تفویض اختیارات بیشتر بهدرراهبرد تمر کز زدایی 
  0پرورش دنبال می گردد سته نمودن نقش مدارس در تو سعه کمی وکیفی آموزش  وستانی بویژه بر ج
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متناسب سازي محتواي آموزشی با  دیگر تنوع بخشی به شیوه هاي ارایه آموزش هاي رسمی به دانش آموزان، ییاز سو
  .استیز مورد توجه بوده ن و اطالعاتی یتوجه به تعییروتحوالت عصر حاضر با محوریت بکار گیري ابزار هاي نوین ارتباط

دراین خصوص 0ده تسري یابد اهمچنین تالش شده است محیط هاي یاد گیري از مدرسه فراتررفته وبه جامعه وخانه وخانو
  .توسعه آموزش هاي مهارت هاي زندگی به دانش آموزان ، اولیاء و والدین مورد توجه جدي است 

ی نیز از دیگر راهبردهاي ملی است که جهت تحقق هدف مد نظر توسعه و استاندارد سازي فضاهاي آموزشی و پرورش
  .قرارمیگیرد

  :نظارت وارزیابی

بعبارت .در خصوص تبیین ساز وکار تضمین کیفیت ، نظارت وارزیابی ، کارگروه ملی نقش حیاتی واساسی خواهد داشت 
نه اي که با استفاده از ظرفیت  کار گروه ملی به گو.دیگر ،نظارت وارزیابی از برنامه از طریق کار گروه ملی اعمال می گردد

وسطوح ذیل آن در سطح ملی واستانی ، امکان تجزیه وتحلیل کارشناسی ، برقراري ارتباط هاي درون وبرون سازمانی 
  .وانطباق فعالیتهاي اجرایی با اهداف تعیین شده ، میسر خواهد بود

  :طراحی زیربنا ها وساختار هاي رسمی وغیرسمی

  عزم ملی درجامعه مبنی بر ضرورت دسترسی کلیه افراد جامعه به آموزش هاي رسمی و با کیفیت ایجاد-1

توسعه کمی وکیفی آموزش وپرورش دوره ابتدایی درمناطق محروم ،روستایی، عشایري  وکمتر توسعه یافته به منظور -2
  ایجاد فرصت هاي برابر آموزشی

  ه فراگیرانایجاد تنوع درارائه روش هاي آموزش رسمی ب-3

  )4- 2آرمان شماره : (تحلیل وضع دوره پیش دبستانی) ب

  : دبستانی در برخی از شاخصهاي اساسی بررسی وضعیت دوره پیش 

 7/51درصد به  2/35درصد دانش آموزان ثبت نام شده در پایه اول دبستان که دوره پیش دبستانی را گذرانده اند از 
و بهمین نسبت درصد دانش آموزان ثبت نام شده در پایه اول . داشته است درصد رشد  5/16درصد رسیده و حدود 

  .درصد کاهش داشته است  5/16دبستان که دوره پیش دبستا نی را نگذرانده ا ند 

 92- 93نفر در سال  36750نوآموزا نی که دوره یکماهه آمادگی قبل از ورود به دبستان را در مناطق دوزبانه گذرانده اند از 
نفر بیشتر از سال قبل بوده اند از عوامل  63898افزایش پیدا کرد و یعنی تعداد  94-95نفر در سال تحصیلی 100648به 

مؤثر در این افزایش وجود برنامه توسعه کمی و کیفی دوره پیش دبستا نی مبتنی بر رویکرد توسعه عدالت آموزشی و 
  .یت از این بخش در آموزش و پرورش کشور بوده است تسلط نسبی کودکان به زبان معیار واختصاص اعتبار و حما

درصد بوده است  58،  92-93نرخ ثبت نام ناخالص دوره پیش دبستانی در پایان برنامه آموزش براي همه سال تحصیلی 
درصدي را نشان می دهد از عمده ترین عوامل مؤثر در این رشد  18درصد رسیده است که رشد  76به  94-95که در سال 

  .یر رویکرد آموزش و پرورش و تأکید بر تعمیم این دوره است تغی
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درصد  6/56به  94-95بوده که در سال تحصیلی  2/38معادل  92-93همچنین نرخ ثبت نام ناخالص این دوره  در سال 
 درصدي ان شاخص ابالغ سیاست هاي کلی تحول در آموزش و پرورش توسط مقام 4/18عامل مؤثر در رشد . رسیده است 

معظم رهبري و اتخاذ سیاستهاي دولت تدبیر و امید در مدیریت دوره پیش دبستانی به عنوان یک اولویت استراتژیک و 
 .تغییر ساختار آموزش و پرورش دوره پیش دبستانی با توجه به رسمی بودن این دوره در کشور است 

افزایش یافته  1/49درصد به  9/48نی نیز از درجهت برابري جنسیتی سهم دختران از کل نوآموزان در دوره پیش دبستا
 .است

 .درصد افزایش دارد  6/6درصد رسیده و  4/23درصد به  8/16سهم نوآموزان ساکن در روستا از کل نوآموزان از 

درصدي را نشان می  23درصد رسیده و افزایش  3/44درصد به  3/21نرخ ثبت نام نوآموزان روستایی طی سه ساالخیر از 
فزایش این نرخ نشان می دهد رویکرد جدید دولت در توسعه عدالت آموزشی و ایفاي نقش حاکمیتی وزارت آموزش ا. دهد 

 .و پرورش در تعمیم دوره پیش دبستانی مؤثر بوده است 

ارائه آموزش هاي پیش دبستا نی توسط بخش دولتی و حمایتهاي ویژه یکی از راهبردهاي اسا سی دولت ایران در سالهاي 
هاي قبل هیچ نقش نداشته است و مدیریت این  دبستانی در سال هاي پیش بخش دولتی در ارائه آموزش. بوده است اخیر

با تغییر دولت، وزارت آموزش و پرورش با رویکرد حمایت از مناطق محروم و ارائه خدمات . دوره کامالً غیردولتی بوده است 
درصد از 5/5،    94-95ه است گامهاي مؤثري بردارد بنحوي که درسال تربیتی به کودکان مناطق محروم و دوزبانه توانست

 .نوآموزان دوره پیش دبستانی تحت پوشش حمایتهاي دولتی قرار گرفته اند 

التوجه بویژه درروستاها و مناطق عشایري و دوزبانه ضرورتی اجتناب ناپذیر   اکنون توسعه پیش دبستانی در مناطق الزم
ش می نماید بیش از پیش به تعمیم این دوره در این گونه مناطق مبادرت ورزیده تا در جهت توسعه تلقی شده و دولت تال

  .عدالت آموزشی حرکت نماید

  :راهبردهاي نمایشگر

  :1عنوان شماره 

در نظر گرفتن  سیاست ها و قوانین یکپارچه و فراگیر متضمن ارائه حداقل یکسال آموزش پیش دبستانی با کیفیت رایگان 
  .و با توجه ویژه به دسترسی به فقیر ترین و محرومترین کودکانECCEاجباري از طریق خدمات و 
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  :ها سیاست

سند تحول بنیادین آموزش وپرورش ایران که به گسترش وتامین همه جانبه عدالت  3با استناد به هدف کالن شماره   
  .                  تمحروم در این بخش مورد تاکید واقع شده اسآموزشی وتربیتی اشاره دارد، برخورداري کودکان نیازمند و

:قوانین ملی   

  .شوراي عالی آموزش و پرورش و سند برنامه درسی ملی دوره رسمی و غیراجباري است 699طبق مصوبه شماره  

  :برنامه عمل

وپرورش پیش دبستانی کودکان مناطق از برنامه هاي این بخش ، تهیه طرح وبرنامه هایی در زمینه  پوشش دولتی آموزش 
داراي ضریب محرومیت  ،پوشش رایگان آموزش وپرورش کودکان مناطق دوزبانه است که در برنامه ششم توسعه و برنامه 

  .هاي سنواتی دیده شده است

  : 2عنوان شماره 

تامین منابع کافی وزارت خانه ؛ با پشتیبانی مشارکتی و ECCE   در نظر گرفتن سیاست ها و قوانین یکپپارچه چند بخشی 
  .... بهداشت محیط و/ هاي مسئول تغذیه ، سالمت ، حمایت اجتماعی و کودکان ، آب 

  :سیاست ها

از دیگر سیاست هاي .براساس سند ملی ؛رشد وتکامل  همه  جانبه دوران کودکی باید برمبناي الگوي اسالمی ایرانی باشد 
مه ي امکانات وظرفیت هاي ملی وبین المللی جهت برنامه رشد وتکامل همه  جانبه مورد تاکید در این سند این است که ه

  .دوران کودکی  بسیج شوند وحداکثر بهره برداري از آن ها به عمل آید 

وکمیسیون تعلیم وتربیت درخصوص مدیریت یکپارچه پیش دبستانی  موضوع  احکام معاونت حقوقی ریاست جمهوري
  .وظایف آموزش وپرورش  اعالم نموده است  آموزش پیش دبستانی را از

  :قوانین ملی

را مسئول صدور مجوز و   آموزش و پرورش 28/7/1382مورخ   جلسه شوراي عالی آموزش و پرورش 699 شماره  مصوبه
معرفی نموده، ایجاد هماهنگی و همسویی درخصوص فعالیت  -از جمله کودکستان ها –نظارت بر فعالیت هاي این مراکز 

  .مراجع متعدد این عرصه از سوي وزارت آموزش و پرورش ، یک ضرورت اعالم شده است هاي

  :برنامه عمل

فعالیت  کالن بر اساس سند ملی رشد وتکامل همه جانبه دوران ابتداي  کودکی که  با توجه به آن  101تنظیم 
ي اقشار در  دستیابی در  توسعه کمی و  وسیاستهاي مورد نظر آموزش وپرورش ،  وبا تاکید بر برخورداري عادالنه ي همه

کیفی دوره ي پیش دبستانی  پوشش کلیه کودکان استثنایی وداراي نیاز ویژه ،ارایه خدمات مداخله اي بهنگام ویژه 
توانمندسازي نیروي انسانی حوزه ي پیش دبستانی ( نوآموزان داراي نیاز ویژه  ،کیفیت بخشی به آموزش پیش دبستانی 
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،پوشش )هاي اموزشی وبرگزاري سمینارهاي علمی وتخصص صاحبنظران در زمینه رشد وتکامل همه جانبه  ،تولید بسته
  .کلیه کودکان مناطق داراي ضریب محرومیت کشور ، پوشش کلیه کودکان مناطق دوزبانه  دردست اقدام واجراست 

  : 3عنوان شماره 

به وسیله ارتقاء و پایش   ECCE براي توانمند سازي کارکنان تنظیم سیاست ها راهبرد ها و برنامه هاي عملیاتی شفاف  -
  .پیشرفت حرفه اي ، وضعیت و شرایط کاري آنها 

  :ها سیاست

سند تحول بنیادین آموزش وپرورش توسعه ونهادینه کردن عدالت آموزشی وتربیتی در  4براساس راهبرد شماره        
مناطق مختلف کشور  وتقویت آموزش وپرورش مناطق مرزي با تاکید بر توانمند سازي معلمان ودانش آموزان این مناطق 

  )سند تحول بنیادین آموزش وپرورش  10 -2راهکار   10هدف عملیاتی(و ) 3،4هدف هاي کالن ( و

  :قوانین ملی

  .در آموزش وپرورش پیش دبستانی تاکنون قانونی براي ارتقاي حرفه اي نیروي انسانی این بخش وجود ندارد

  :برنامه عمل

به صورت براي دستیابی به این هدف   نظام جامع توانمند سازي نیروي انسانی با هدف ارتقاء توانمندي نیروهاي این دوره 
  .تخصصی تنظیم واجراي آن نیازمند امکانات بر مبناي سیاست گذاري کالن است

  : 4عنوان شماره 

طراحی و اجراي برنامه ها ، خدمات و زیر ساخت هاي فراگیر ، در دسترس و یکپارچه با کیفیت در  دوره ابتداي کودکی 
را پوشش داده و از خانواده ) براي کودکان داراي معلولیت  به ویژه( که نیازهاي بهداشتی ، تغذیه اي ، حمایتی و آموزشی 

  .ها به عنوان نخستین مراقبان کودکان حمایت کند 

  :ها سیاست

به  توانمند سازي دانش آموزان :  سند تحول بنیادین آموزش وپرورش 5-3و راهکار  14براساس هدف عملیاتی شماره   
ا ،عشایر کوچ نشین  وهمچنین مناطق دوزبانه با نیازهاي  ویژه ،با تاکید ساکن در مناطق  محروم ،روستاها ،حاشیه شهره

  .بر ایجاد فرصت هاي متنوع وبا کیفیت اشاره شده است

  :قوانین ملی

با توجه به  ساختار ووظایف سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی در وزارت آموزش وپرورش این مسولیت ووظایف  
  . برعهده ي آن حوزه است  
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  :برنامه هاي عمل

دربرنامه ها وفعالیت هاي ارایه شده برنامه اوان کودکی فعالیت هایی براي تحقق اهداف این بخش در نظر گرفته شده است  
که تمام کودکان استثنایی و  واجد شرایط  از  آموزش وپرورش رایگان  برخوردار می شوند که درحوزه سازمان کودکان 

  .استثنایی مدیریت می شود 

  :خالء هاي قانونی

  دوره این بودن غیررسمی برداشت سوء و قوانین و اسناد در دبستانی پیش رسمی ي دوره بودن غیراجباري -

  .دبستانی پیش دفترآموزش کمی توسعه هاي برنامه در شده بینی پیش اعتبارات بودن ناکافی -

 به وپرورش آموزش وزارت محوریت کشوربا دبستانی پیش یکپارچه مدیریت شفاف در حوزه فقدان ضمانت اجرایی  -
  رهبري معظم مقام تحولی ابالغی هاي سیاست 2 بند کردن عملیاتی منظور

 هاي چارچوب از دبستانی پیش پرورش و آموزش ي حوزه موجود )وغیردولتی دولتی (متعدد متولیان تبعیت عدم -
 قانونی

  :شرکاي دولتی وغیر دولتی وتبیین نقش و وظایف آنها

به منظور هم افزایی وبهر ه مندي از ظرفیت  ارگانها وسازمانهاي  مرتبط با کودك ،استلزاماتی  درهر حوزه تهیه وتدوین     
  . شده است ،که با هماهنگی واستفاده از این ظرفیت  ها مسیر تحقق اهداف پیش دبستانی سهل تر می شود 

 ي دوران ابتداي کودکی باعضویت سه ارگان اصلی وزارت  دربخش دولتی، دبیرخانه کشوري رشد وتکامل همه جانبه
پزشکی،وزارت آموزش و پرورش،وزارت کار،  تعاون ورفاه اجتماعی تشکیل شده است  که دراین  آموزش و درمان بهداشت،

 دبیرخانه موضوع کودك به صورت جدي ودر سطح کالن  پیگیري  می شود که میتوان  به مواردي از قبیل؛ حمایت دولت
برنامه هایی   در یکپارچگی خدمات و گسترش مهدها ومراکز پیش دبستانی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته وعشایري ،

جهت استانداردسازي خدمات،جلب همکاري  ومشارکت سازمانی  درجهت ارتقاي رشد وتکامل همه جانبه کودکان با جلب 
غیردولتی درابطه با گسترش خدمات رشد وتکامل اوان  اجتماعی بخش –مشارکت خیرین  وجلب مشارکت اقتصادي 

بر این اساس  بهره مندي . اشاره کرد ... کودکی ، نظارت بر اجراي قوانین ودستورالعمل هاي مرتبط  در حوزه ي کودك و
  از تمامی ظرفیت هاي درون و بیرون از دستگاه آموزش وپرورش مورد نیاز است

  .بیرون از دستگاه آموزش وپرورش مورد نیاز استبهره مندي از تمام ظرفیت درون و 

 تخصصی ،سازمان بهزیستی کشور، شهرداري –انجمنهاي علمی :  غیردولتی  و عمومی؛ همکار عبارتند از, نهادهاي دولتی 
 و صدا سازمان  خانواده، و کودك آثار ناشران و نوجوانان،پدیدآورندگان و کودکان فکري پرورش جانبازان،کانون ها،بنیاد

  ...احمر و هالل استثنایی،سازمان کودکان پرورش و آموزش شهید،سازمان سیما، بنیاد
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  :ساز و کارموثر هماهنگی،تضمین کیفیت،نظارت و ارزیابی

توسعه  -3توسعه کمی  -2مدیریت یکپارچه پیش دبستانی  -  1استقرار برنامه هاي  آموزش پیش دبستانی در سه بخش  
  کیفی  

در دستیابی  وتحقق اهداف برنامه ها،  نظارت همه جانبه و  پایش وارزیابی از فعالیت هاي در دست انجام ازعوامل مهم  
برنامه جامع نظارت بر "،   تهیه  2030است  به منظور بررسی میزان  تحقق  اهداف پیش بینی شده   در برنامه هاي  

با توجه به اینکه  شاخص ها . مه جانبه  ضروري است به صورت ه "برنامه ها و فعالیت هاي دوره ي پیش از دبستان 
تعیین شده دراین خصوص فرایندي است شامل  نظارت وارزیابی از اقداماتی است که  درجهت توسعه کمی وکیفی آموزش 

در دوره ي پیش دبستانی  کشور با توجه به این که  سایر نهادها هم خدمات . وپرورش پیش از دبستان صورت می گیرد 
ش دبستانی ارایه می دهند  مساله نظارت وارزیابی از برنامه ها باچالشهاي  جدي مواجه است که با استقرار مدیریت پی

  .یکیپارچه  اجراي   برنامه  جامع نظارت درهمه ابعاد  منجر به ارزیابی دقیق از برنامه هاي ملی  می شود 

  :یطراحی زیربناها وبرنامه ها در ساختارهاي رسمی وغیر رسم

  :زیربناهاي مورد توجه  در دستیابی به اهداف 

  .ایجاد  عزم ملی در مقوله  اهمیت وضرورت آموزش هاي اوان کودکی در کشور-1

  توجه به اموزش هاي پیش دبستانی مناطق محروم،عشایري ونیازمند حمایت در راستاي دستیابی به عدالت آموزشی -2

  تانی  با توجه به آمایش سرزمین ارایه برنامه هاي منعطف آموزش پیش دبس -3

  .که با توجه به  موقعیت و شاخص هاي منطقه اي به صورت سیال و انعطاف پذیر قابل برنامه ریزي ،اجرا و ارزشیابی است

  

  کارگروه آموزش  پیش دبستان و ابتدائی 

، صادق صادق پور، علی نقی یزدان پناه ، رخساره فضلی ، زهره طاها ، )رئیس کار گروه(مهندس محمد دیمه ور 
  حسین شعبانیو فروز عطایی 
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  توسعه سوادآموزي و مقابله با کم سوادي

  مقدمه 

سال  15ه طی حاوي نوعی از نگرانی جامعه جهانی از عدم تحقق اهداف شش گانه آموزش براي هم 2030سند آموزش،
این چارچوب عمل طیف گسترده اي از فعالیت هاي آموزشی از آموزش پایه و سوادآموزي گرفته تا آموزش . گذشته است

هدف فراگیري که در چارچوب عمل . سال آینده ترسیم کرده است 15را براي ...عالی ، آموزش هاي فنی و حرفه اي و
آموزش با کیفیت  و برابر و فراگیر  و ترویج  فرصت هاي  یادگیري مادام   مورد تأکید  قرار گرفته است به  تضمین 2030

همه جوانان  و بزرگساالن  به سواد خواندن و نوشتن  حساب کردن  اشاره دارد و   2030العمر و تضمین اینکه تا سال  
مورد اشاره و محورهاي  ، هدف 2030از بین اهداف  هفده گانه  سند اموزش . روح اصلی سند کیفیت آموزش  می باشد

  .زیر آن  شاکله اصلی سند را تشکیل می دهد
در سطح ملی در گرو تدوین یک نقشه اي واقع بینانه است که بر اساس شرایط و اقتضائات  2030اجراي موفق سند آموزش

   .بتواند ساز و کارهاي اجرایی را  منسجم و دستیابی به اهداف  سند را تسهیل و در دسترس قرار دهد
که بر حصول اطمینان از آموزش جامع و با  2030از سند آموزش 4ـ  6به همین لحاظ به استناد هدف چهارم و ردیف

کیفیت، عادالنه و ارتقاي آموزش مادام العمر و  به طور مشخص حصول اطمینان از اینکه تمامی جوانان و بخش قابل 
ردن  را کسب نمایند اشاره و تأکید  دارد این مجموعه  به عنوان  توجهی  از بزرگساالن توانایی خواندن و نوشتن و حساب ک

  . نقشه راه ، اجرایی و  دستیابی  اهداف  متناظر با موارد فوق تهیه و تدوین  شده است
توانایی خواندن و نوشتن  و حساب کردن  به عنوان یک  فعالیت و مهارت آموزشی در نظام آموزشی کشور توسط  سازمان 

این  سازمان به عنوان  یکی از  بخش هاي  وزارت آموزش و پرورش . آموزي  سازماندهی  و مدیریت  می شودنهضت سواد
نسبت به ارائه خدمات  سوادآموزي شامل مهارت هاي خواندن : تالش دارد  تا در یک فرایند بهم پیوسته و نظام  مند ، اوالً

دوم آموزش را براي جاماندگان از  فرصت اول آموزش فراهم و نوشتن، حساب کردن  و روخوانی قرآن  اقدام و فرصت 
انتظار می رود با بهبود  شاخص در  باسوادي  ثانیاً نسبت به پیگیري  فرصتهاي آموزشی در قالب  نظام آموزشی . نماید

  . بزرگساالن نیز اقدام نماید
روند جمعیتی و شاخص هاي  آموزشی،  در این نقشه که با توجه با اقتضائات  سالهاي  پیش رو و همچنین تغییرات

فرهنگی کشور به ویژه  سطح سواد، اهداف و انتظارات  در سه بازه پنج ساله  تدوین شده است و  به نحوي که  در هر دوره 
زمانی  وضع موجود ، سیاست، اهداف،  فعالیت و اقدامات سرآمد به تفکیک مشخص شد، و مبنایی براي مقدمات اجرایی 

   .خواهد بود
اقدامات و فعالیت هاي پیش بینی شده  در هر دوره  با طی یک روند  تکاملی  در  دوره بعد  شامل محورها و مواردي  

  . خواهد بود که سطح بهتر و باالتري  از  توانایی و مهارت هاي  آموزشی را پیگیري و در دسترس قرار می دهد
دامات در  دستیابی به اهداف  فعالیت ها در دو  برش سنی شامل براي سهولت  انجام کار و  اثرگذاري هر چه بهتر  اق

  . ساله و باالتر طراحی و پیش بینی مالحظات اجرایی آن انجام شده است 25سال و بزرگساالن   25جوانان زیر 
  

  
  تحلیل وضع موجود

  ساختار
دار سوادآموزي بزرگساالن در عهدههاي وزارت آموزش و پرورش  سازمان نهضت سوادآموزي به عنوان یکی از معاونت 

این سازمان از بدو تأسیس، خدمات آموشی خود را در قالب دوره هاي مقدماتی، تکمیلی، . جمهوري اسالمی ایران است
پایانی و پنجم بزرگسال براي کسانی که آمادگی ادامه تحصیل داشتند ارائه می داد و براي کسانی که به دالیل مختلف 
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لکن با توجه به . یل پس از دوره تکمیلی مقدور نبود، برنامه هاي آموزش مداوم پیش بینی کرده بودامکان ادامه تحص
تغییرات جامعه هدف، ارزیابی هاي به عمل آمده از ساختار و واقعیت هاي موجود در جامعه، ساختار جدید آموزشی در 

بر اساس این مصوبه، نظام آموزشی . رسید به تصویب 19/11/1389شوراي عالی آموزش و پرورش در مورخه  833جلسه 
 . سوادآموزي، تحکیم سواد و انتقال است: دوره تحصیلی 3جاري سازمان، شامل 

  :دوره سوادآموزي - 1
سال تمام که امکان تحصیل در نظام آموزش رسمی کشور را ندارد  10این دوره براي آموزش افراد بی سواد با سن بیش از 

  .این دوره معادل پایه سوم ابتدایی در نظام آموزش رسمی است. شودساعت ارایه می 400در مدت 
  : اهداف دوره

  کسب مهارت هاي خواندن، نوشتن، درك و فهم متون ساده فارسی -1
  انجام محاسبات ریاضی در حد چهارعمل اصلی -2
  آشنایی با قرآن و کسب مهارت هاي اولیه روخوانی قرآن -3
  و فرهنگ اسالمی آشنایی بیشتر با معارف دینی -4

  :انتقال  دوره - 2
ي تحصیل را براي کسانی که  فرصت ادامه) ساعت غیر حضوري 200ساعت حضوري و  600(ساعت  800به مدت   این دوره

و پرورش رسمی هستند، فراهم  اند یا کسانی که فاقد شرایط ادامه تحصیل در نظام آموزش آموزي را گذرانده دوره سواد
  . دوره انتقال معادل پایه ششم ابتدایی است ارزش تحصیلی. سازد می

  :انتقال   اهداف دوره
 هاي خواندن؛ نوشتن؛ درك مطلب و کاربرد آن ها در زندگی گسترش مهارت -1
 کارگیري دستورات دینی در زندگی فردي و اجتماعی گسترش فرهنگ و معارف دینی و توانمندسازي افراد در به  -2
  آشنایی بیشتر با مفاهیم ریاضی، علوم وتوانمندي بکارگیري آنان در زندگی روزمره  -3
  رشد بینش اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بزر گساالن -4
  

  دوره تحکیم سواد - 3
دوره تحکیم به منظور تثبیت و تعمیق مهارت هاي خواندن، نوشتن، حساب کردن، درك و فهم متون ساده به زبان فارسی، 

ساعت در دو  200این دوره در  مدت . شودقران و کاربرد آن ها در زندگی فردي و اجتماعی افراد نوسواد، ارایه میروخوانی 
  . ساعت به اجرا در می آید 130ساعت و برنامه آموزش غیرحضوري  70بخش ، برنامه آموزش حضوري مشتمل بر 

  :اهداف دوره تحکیم سواد 
 پیشگیري از باز گشت به بیسوادي  -1
 ایجاد ارتباط بین سوادآموزي و آموزش مهارتهاي اساسی زندگی  -2
  زمینه سازي یادگیري مادام العمر  -3
    

  فعالیت هاي آموزشی مکمل
هاي فرهنگی و آموزشی هاي ذکر شده و همچنین توسعه فعالیتسازمان نهضت سوادآموزي در راستاي تحقق اهداف دوره 

حلقه هاي کتابخوانی، طرح خواندن با : کند که برخی از آن ها عبارتند ازاجرا میهاي مکمل آموزشی را خود فعالیت
 خانواده، مسابقات کتابخوانی

  برنامه درسی
 اول مرحله(جدید  ساختار اجراي موظف به پرورش و آموزش عالی شوراي 862 اساس مصوبه بر سوادآموزي نهضت سازمان
آموزي  سواد درسی تدوین برنامه اصول محورهاي بر برنامه آموزشی این در. و تهیه برنامه درسی شد) بزرگساالن آموزش
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 .است شده تأکید نیز پیشرفت تحصیلی و آموزش از ارزشیابی نحوه و آموزش اجراي چگونگی برنامه ریزي، نحوه همانند
  .ویزگی هاي برنامه درسی سواد آموزي در جدول زیر آمده است

  

  مرحله اول آموزش بزرگساالنچارچوب وکلیات برنامه درسی 
  )شوراي عالی آموزش و پرورش  862موضوع  مصوبه (

  
  اصول  محورها  مولفه هاي

  برنامه ریزي
  برمبناي سه دوره آموزشی ،  سوادآموزي ، تحکیم و انتقال   اهداف
  فرهنگی و موضوعی  -برگرفته از سه رویکرد مبتنی بر نیازها و عالیق اجتماعی  رویکرد

  براساس اصول حاکم بربرنامه ریزي درسی سوادآموزي  حاکماصول 

محتواي 
  درسی

  رعایت پایبندي به فرهنگ ، اخالق و ارزش هاي اسالمی وملی  
  تناسب با فناوري آموزشی و برپایه نیازها وعالیق و رعایت ویژگی هاي بزرگساالن

  دریادگیريتوجه به مسائل واقعی و روزمره و فعال شدن سوادآموزان 
  دقت به تلفیق مفاهیم آموزشی از ساده به دشوار

  فراهم بودن شرایط خودارزیابی
  پاسخگوي نیازها وعالیق سوادآموزان وترغیب آنها را براي استمرار یادگیري

ارائه مفاهیم اساسی سوادآموزي در زمانبندي مشخصو در قالب هاي مختلف 
  آموزشی

  عینی و سپس انتزاعیابتد آموزش مسائل 
  داراي انسجام  ، توالی و ارتباط عمودي و افقی الزم وتدوین براساس پیش نیاز ها
  تدوین کتابهایغیردرسی و متن هاي ویژه براي یادگیري غیر حضوري ومستقل

  توجه به تجارب عینیت یافته سوادآموزان بزرگسال
  هدایت سوادآموز را به یادگیري مستقل

اجراي 
  آموزش

  استفاده از روش هاي تدریس فعال به عنوان راهبردآموزشی  شیوه آموزش
منابع 

  وموادآموزشی
  استفاده ازمنابع ،مواد آموزشی و تجهیزات متناسب بادوره هاي مختلف سوادآموزي

انتخاب 
  آموزشیاران

 استفاده از آموزشیاران باویژگی ها و صالحیت هاي حرفه اي در ابعاد عمومی
  وتخصصی

  برنامه ریزي  ارزشیابی

کارایی،  تناسب و مقبولیت اهداف برنامه درسی در تامین نیازهاي آموشی 
  سوادآموزان و جامعه

ارتباط ونحوه سازماندهی محتواي برنامه درسی بااهداف وعالیق وتوانایی هاي 
  سوادآموزان

  یاددهی  با اهداف وکارایی آن  –تناسب روشهاي یادگیري 
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  اصول  محورها  مولفه هاي
  تناسب امکانات اجرایی با برنامه درسی و آمادگی ازعوامل اجرایی وآموزشی

  حمایت مسئوالن ازاجراي برنامه درسی
تناسب روشها وابزارهاي ارزشیابی پیشرفت تحصیلی بااهداف ، محتوا و روشهاي 

  تدریس
  حرکتی  –عاطفی و روانی   -تحقق اهداف آموزشی در حیطه هاي سه گانه شناختی

  پیشرفت تحصیلی

هدف اصلی سنجش، اصالح و بهبود آموخته ها و یادگیري سوادآموزان در فرآیند 
  یادگیري باشد  -یاددهی

  استفاده ازسنجش و ارزیابی براي افزایش قابلیت ها و شایستگی سوادآموزان
استفاده از نظرات سوادآموزان درانتخاب روش ها و ابزارهاي سنجش وارزیابی در 

  سنجش ، به کاربردآموخته ها ي سوادآموزان در امور روزمره زندگی 
استفاده از خود سنجی و دیگر سنجی به عنوان ابزاري براي جمع آوري اطالعات 

  مکمل
اي که سبب ترغیب وتشویق انعکاس نتایج حاصل ازسنجش وارزیابی به گونه 

  سوادآموزان شود
)  حرکتی–شناختی، عاطفی و روانی ( توجه به حیطه هاي مختلف اهداف آموزشی

  درتهیه و اجراي آزمونها
در معناي ) ورودي ، تکوینی ، پایانی (  استفاده از انواع روشهاي سنجش ارزیابی

  علمی و کاربردي آن 
  

  نیروي انسانی
براساس مصوبه مجلس شوراي اسالمی کلیه آموزشیاران نهضت سواد آموزي به استخدام آموزش و پرورش  1390ازسال 

از این . سازمان نهضت سواد آموزي نیروي آموزشی ثابت و تخصصی براي انجام فعالیت نداشت. رسمی کشور درآمدند
نیز آموزش دهنده گان معرفی شده از سوي هاي رسمی آموزش و پرورش ،کارکنان ادارات دولتی و روموظف شد که از نیرو

بطوریکه در حال . موسسات آموزشی واجد شرایط بصورت حق التدریس یا جبران خدمات به ازاء سرانه قبولی بهره گیرد
نفر آموزش دهنده  65708از این تعداد. نفر بعنوان آموزش دهنده با سواد آموزي همکاري می کنند 69750حاضر تعداد

نفر از اعضاي خانواده سوادآموزان  3139نفر کارکنان دولتی و128نفر بازنشستگان،  775سوي موسسات ،معرفی شده از 
درصد آموزش دهنده ها بصورت  90اطالعات وآمار نشان می دهد که بیش از. بعنوان پشتیبان طرح خودآموز بوده اند

پست  2066همچنین تعداد . ت می کنندواگذاري همکاري ودر قبال قبولی سواد آموزان تحت آموزش، هزینه دریاف
  .سازمانی در ادارات کل آموزش و پرورش به عنوان نیروهاي ستادي سوادآموزي اختصاص داده شده است

 مشارکت
سازمان نهضت سوادآموزي به منظور فراهم نمودن زمینه استفاده از مشارکت همه جانبه و تحقق اهداف و رسالت سازمانی 

 595مصوبه  2-5، تحقق منویات مقام معظم رهبري، اجراي بند ) ره(ریخی حضرت امام خمینیخود در راستاي پیام تا
شوراي عالی انقالب فرهنگی مبنی بر بهره گیري از همه ظرفیت هاي موجود دستگاه هاي اجرایی و  21/9/85مورخ 
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هیات محترم وزیران  با دستگاه   26/7/90نهادهاي دولتی و غیردولتی و همچنین به منظور عمل به بندهاي مصوبه مورخ 
بیست و هفت تفاهم  1395هاي مختلف تفاهم نامه همکاري آموزشی و فرهنگی  منعقد کرده است به گونه اي که تا سال 

نامه داراي اعتبار در سراسر کشور درحال اجراست وبا همکاري دستگاه هاي دولتی ونهاد هاي غیر دولتی مشارکت کننده 
هاي صورت گرفته در این زمینه؛ مشارکت در علی رغم فعالیت. مه هاي مفیدي به اجرا در آمده استدر سوادآموزي، برنا

  :سوادآموزي با موانع قابل توجهی روبروست که مهمترین آن ها عبارتند از 
 پیچدگی و سختی کار سوادآموزي -1
 هاي سوادآموزيفقدان تقاضاي اجتماعی در شرکاي سوادآموزي در ارایه برنامه -2
 هاي مشارکتیدان نظام ارزیابی بر فعالیتفق -3
 سوادانکمیت حد اقلی و پراکندگی حداکثري بی -4
  هاي اجرایی نبودن قوانین الزام آور براي دستگاه -5

  ارزشیابی و پژوهش
از این رو سازمان نهضت سواد آموزي پس از نیازسنحی، .از آنجائیکه ارزشیابی جزء الینفک برنامه هاي آموزشی است  

سنجی طراحی و اجراي آزمایشی طرح ها و برنامه هاي آموزشی به منظور بررسی کارآیی و اثربخشی و نیز میزان امکان 
تحقق اهداف ترسیم شده و بدست آوردن اطالعات الزم براي اضالح و بهبود کار اقدام به ارزیابی علمی و اعمال نتایج آن 

طرح ارزیابی در برنامه هاي سوادآموزي در پنج سال  20بیش از  بطوریکه تا کنون. قبل از اجراي نهایی برنامه می کند
-همچنین براي کیفیت بخشی به روند برنامه ریزي و سیاست گذاري در برنامه سوآموزي با بهره. گذشته انجام گرفته است

ي سفارش گیري از ظرفیت مجامع علمی وپزوهشی کشورهرساله تعدادي اولویت پژوهشی از سوي سازمان نهضت سوادآموز
  .پژوهش استانی انجام گرفته است 110مورد پژهش ملی و   20در این زمینه در پنج سال گذشته . و اجرا می گردد

  تحلیل وضعیت سواد
  1390وضعیت سواد براساس سرشماري نفوس و مسکن سال  -)الف 

سواد کشور به شرح زیر وضعیت  1390بر اساس آمار و اطالعات آخرین سرشماري رسمی نفوس و مسکن کشور در سال 
  :اعالم شده است

  سال وباالتر6گروه سنی 
بی سواد اعالم شده ) درصد 14.4معادل(نفر  9719712ساله و باالتر کشور به میزان  6نفري   67681876از بین جمعیت 

 .است 
  6143320عداد مردان و ت) درصد 36.8معادل (نفر  3576392از بین آمار جمعیت بی سواد در این گروه سنی تعداد 

 .زنان می باشند ) درصد 63.2معادل (نفر
درشهر و تعداد ) درصد 52.9معادل (نفر  5138167همچنین از بین آمار جمعیت بی سواد در این گروه سنی تعداد 

 . در روستا سکونت داشته اند ) درصد 47.1معادل (نفر  4581545
 سال وباالتر10گروه سنی 

بی سواد اعالم ) درصد 15.0معادل(نفر  9483174ساله و باالتر کشور به میزان  10ري نف  63244403از بین جمعیت 
 .شده است 

 6026031مردان و تعداد ) درصد 36.5معادل (نفر  3457143از بین آمار جمعیت بی سواد در این گروه سنی تعداد 
 .زنان می باشند ) درصد 63.5معادل (نفر

درشهر و تعداد ) درصد 52.7معادل (نفر  4996681در این گروه سنی تعداد  همچنین از بین آمار جمعیت بی سواد
  .در روستا سکونت داشته اند ) درصد 47.3معادل (نفر 4486493
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 سال و باالتر15گروه سنی  
بی سواد اعالم ) درصد16.3معادل(نفر   9371070ساله و باالتر کشور به میزان  15نفري   57572968از بین جمعیت 

 .است  شده
  5967451مردان و تعداد ) درصد 36.3معادل (نفر  3403619از بین آمار جمعیت بی سواد در این گروه سنی تعداد 

 .زنان می باشند ) درصد 63.7معادل (نفر
درشهر و تعداد ) درصد 52.8معادل (نفر  4944382همچنین از بین آمار جمعیت بی سواد در این گروه سنی تعداد 

 . در روستا سکونت داشته اند ) درصد 47.2معادل (نفر  4426688
 سال 9-6گروه سنی 

) درصد 5.3معادل(نفر  236538ساله کشور به میزان  6 -9نفري گروه سنی  4437473طبق همین سرشماري از جمعیت 
 .بی سواد اعالم شده است 

 117289پسران و تعداد ) درصد 50.4معادل (نفر 119249از بین آمار جمعیت بی سواد در این گروه سنی تعداد 
 .دختران می باشند ) درصد 49.6معادل (نفر

 95052درشهر و تعداد ) درصد 59.8معادل (نفر 141486همچنین از بین آمار جمعیت بی سواد در این گروه سنی تعداد 
 . در روستا سکونت داشته اند ) درصد 40.2معادل (نفر

 سال 24- 10گروه سنی 
نفر  595457ساله جوانان کشور به میزان  10-24نفري گروه سنی  20382975جمعیت  طبق همین سرشماري از

 .بی سواد اعالم شده است ) درصد 2.9معادل(
 323811جوانان پسر و تعداد ) درصد 45.4معادل (نفر 271646از بین آمار جمعیت بی سواد در این گروه سنی تعداد 

 .جوانان دخترمی باشند ) درصد 54.6معادل (نفر
درشهر و تعداد ) درصد 43.8معادل (نفر 260823همچنین از بین آمار جمعیت بی سواد در این گروه سنی تعداد 

  . در روستا سکونت داشته اند ) درصد 56.2معادل (نفر 334634
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جنس و مناطق براساس سرشماري نفوس و ، وضعیت جمعیت بی سواد کشور برحسب گروه سنی ) 1(جدول 
 1390مسکن سال 

گروه 
  سنی

  کل جمعیت

  بی سوادان

  برحسب مناطق  برحسب جنس  جمعیت

  درصد  روستایی  درصد  شهري  درصد  زنان  درصد  مردان  درصد  تعداد

 و ساله 6
 باالتر

67681876  9719712  14.4  3576392  36.8  6143320  63.2  5138167  52.9  4581545  47.1  

 ساله 10
 باالتر و

63244403  9483174  15.0  3457143  36.5  6026031  63.5  4996681  52.7  4486493  47.3  

 ساله 15
 باالتر و

57572968  9371070  16.3  3403619  36.3  5967451  63.7  4944382  52.8  4426688  47.2  

  40.2  95052  59.8  141486  49.6  117289  50.4  119249  5.3  236538  4437473 ساله 9-6

24-10 
 ساله

20682975  595457  2.9  271646  45.4  323811  54.6  260823  43.8  334634  56.2  

  
  1395وضعیت سواد براساس آمار برآوردي سال  - )ب 

باتوجه به فعالیت هاي انجام گرفته در زمینه ارتقائ سطح سواد جامعه وباسواد کردن جمعیت بیسوادونیز شفاف سازي آمار 
استقرارپایگاه اطالعاتی ثبتی سطح سواد کشور و لحاظ کردن کلیه مولفه ها ومتغیر هاي اثر  واطال عات بی سوادان با

توسط سازمان نهضت سواد آموزي برآورد وضعیت سواد انجام   1395گذاردر کاهش وافزایش جمعیت بیسوادان در سال 
  :گرفت که براساس این برآورد

  سال و باالتر10گروه سنی 
بی سواد می ) درصد 11.4معادل(نفر   7660833ساله و باالتر کشور به میزان  10نفري   67354136از بین جمعیت 

 .باشند 
 4782461مردان و تعداد ) درصد 37.6معادل (نفر 2878372از بین آمار جمعیت بی سواد در این گروه سنی تعداد 

 .زنان می باشند ) درصد 62.4معادل (نفر
درشهر و تعداد ) درصد 53.1معادل (نفر  4066194در این گروه سنی تعداد همچنین از بین آمار جمعیت بی سواد 

 . در روستا سکونت دارند ) درصد 46.9معادل (نفر 3594639
 سال وباالتر15گروه سنی 

بی سواد می ) درصد12.3معادل(نفر   7571880ساله و باالتر کشور به میزان  15نفري   61707190از بین جمعیت 
 .باشند

  4741582مردان و تعداد ) درصد 37.4معادل (نفر 2830298مار جمعیت بی سواد در این گروه سنی تعداد از بین آ
 .زنان می باشند) درصد 62.6معادل (نفر
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درشهر و تعداد ) درصد 53.2معادل (نفر 4024825همچنین از بین آمار جمعیت بی سواد در این گروه سنی تعداد 
 . در روستا سکونت دارند) درصد 46.8معادل (نفر  3547055

 سال 24- 10گروه سنی 
نفر  261148ساله جوانان کشور به میزان  10-24نفري گروه سنی  17849634طبق برآورد انجام شده از جمعیت 

 .بی سواد می باشند ) درصد 1.5معادل(
 106884پسر و تعداد جوانان ) درصد 59.1معادل (نفر 154264از بین آمار جمعیت بی سواد در این گروه سنی تعداد 

 .جوانان دخترمی باشند ) درصد 40.9معادل (نفر
درشهر و تعداد ) درصد 46.7معادل (نفر 121930همچنین از بین آمار جمعیت بی سواد در این گروه سنی تعداد 

 . در روستا سکونت دارند ) درصد 53.3معادل (نفر 139218
  

 1395جنس و مناطق در سال ، ی برآورد وضعیت سواد کشور برحسب گروه سن)2(جدول 

  کل جمعیت  گروه سنی

  بی سوادان

  برحسب مناطق  برحسب جنس  جمعیت

  درصد  روستایی  درصد  شهري  درصد  زنان  درصد  مردان  درصد  تعداد

 و ساله 10
 باالتر

67354136  7660833  11.4  2878372  37.6  4782461  62.4  4066194  53.1  3594639  46.9  

 و ساله 15
 باالتر

61707190  7571880  12.3  2830298  37.4  4741582  62.6  4024825  53.2  3547055  46.8  

24-10 
 ساله

17849634  261148  1.5  154264  59.1  106884  40.9  121930  46.7  139218  53.3  

  
  دستاوردها 

  کاهش فاصله درصد باسوادي بین زنان و مردان
یکی ازدستاوردهاي مهم سواد آموزي درایران کاهش فاصله درصد باسوادي بین زنان ومردان درراستاي تحقق عدالت 

  : نتایج این دستاورد در جدول زیر آمده است.جنسیتی است



   2030چارچوب عمل ملی آموزش 

 

١٢٨ 
 

  
  

  :کاهش فاصله درصد باسوادي بین مناطق شهري و روستایی
کاهش اختالف بی سوادي مناطق شهري و روستایی کشورازدیگردستاوردهاي سواد آموزي کشور است که به منظور تحقق 

  : عدالت آموزشی انجام گرفته است،میزان پیشرفت صورت گرفته در این زمینه در جدول زیر آمده است

  
  

 ایجاد زمینه ارتقاء سوادآموزي به سطوح باالتر ازآموزش پایه 
ور انتقال سواد آموزي به آموزش رسمی و همچنین ایجاد زمینه توانمندسازي مخاطبین نیازمند به آموزش عالی ، به منظ

نهضت سوادآموزي ازبدو تاسیس تاکنون یک میلیون و پانصد هزار سوادآموز را تا پایان دوره ابتدایی تحت آموزش قرار 
اند که در سوادآموزي به  این طریق به آموزش عالی راه یافتهسوادآموز از 3000داده، همچنین تاکنون قریب به تعداد 
  .عنوان چهره هاي موفق ، یاد می شوند 

  
  
  

 کسب نشان هاي بین المللی
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سازمان نهضت سوادآموزي در طول سه دهه فعالیت خود موفق به اخذ جوایز متعددي  از سازمان هاي بین المللی شده 
  .دداست که اهم آن بشرح ذیل ارائه می گر

  در طرح بسیج سوادآموزي) جایزه نوما( همگام با اعالم سال مبارزه با بی سوادي ازسوي یونسکو   69سال 
  میلیون نفر در برنامه هاي پس از سواد 2تحت پوشش  –نشان افتخار  77سال 

 )مکاتبه اي(  شبکه ارتباطی برنامه هاي پس از سواد –جایزه مالکوم آدیسه شیا  78سال  
 ساله 10-18یونسکو دراجراي پروژه  دختران شاغل روستایی  –جایزه نوما  79سال  

 )طرح خواندن با خانواده ( گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی  –دیپلم افتخار آیسیسکو   82سال 
  

 سوادآموزي اتباع 
و )  مد ظله العالی ( مقام معظم رهبري سازمان نهضت سوادآموزي جمهوري اسالمی ایران با توجه به مطالبات امام راحل و 

تـاکنون بـا هـدف     1363به لحاظ مشترکات تاریخی ، فرهنگی ، دینی با مردم افغانسـتان و نیـات بشـر دوسـتانه ، ازسـال      
نفـر از پنـاه جویـان افغـانی در کـالس هـاي        691.410برخورداري ملت افغانستان از فرصت هاي یادگیري در ایران تعـداد  

درصد به بـیش از  6تاکنون درصد باسوادي در بین اتباع از1363بطوریکه که از سال .ت نام و آموزش دیده اندسوادآموزي ثب
میلیـون نفـر اتبـاع    3شایان ذکر است که برآورد مـی شـود در حـال حاضـرحدود     .ارتقاء یافته است 1395درصد در سال60

اجراي هرگونه برنامه هاي آموزشی بویژه در زمینـه  بدیهی است .خارجی در کشور جمهوري اسالمی ایران وجود داشته باشد
سواد آموزي آنان نقش موثري در جلوگیري از آسیب هاي اجتماعی ،کاهش فقر،توانمندي اجتماعی و اقتصـادي وبطـورکلی   

  .استفاده از فرصت ها براي بازگشت سرافرازانه به وطن خود دارد

  اهم تجربه هاي موفق سوادآموزي 
 1369دآموزي درسال اجراي طرح بسیج سوا  
   66-78کمک به آموزش رسمی در قالب اجراي طرح الزم التعلیم سال هاي  
  طرح گروه هاي پیگیر سواد؛ برنامه (اجراي برنامه هاي پس از سواد به منظور جلوگیري از رجعت به بیسوادي در قالب؛

 کم سوادان؛ اجراي مسابقات علمی  خدمات مکاتبه اي؛ آموزش رسانه اي؛ کتابخانه سیار روستایی؛ نشریه ویژه
  راه  اندازي مراکز یادگیري محلیclc 
  اجراي طرح خواندن با خانواده 
 اجراي برنامه رشدوتکامل کودکان ویژه کودکان روستایی 
  اجراي طرح توانمندسازي زنان سرپرست خانوار 
  اجراي طرح تهیه وتولیدمحتواي بومی و محلی 
 نابع انسانی راه اندازي  و تجهیز مرکز  مL Rc 
  نیروي هاي مسلح و زندان ها( اجراي سیاست هاي چند تالیف و تولید محتواي ویژه محیط هاي  خاص( 
 شهرستانی به منظور تقویت سیاست گذاري سوادآموزي –استانی  –تشکیل شوراي راهبردي در سوادآموزي در سطح ملی 
 اجراي برنامه  آموزش رسانه اي 
  فعالیت هاي سو ادآموزي اجراي طرح برون سپاري 
 سرباز معلمین(اجراي طرح پیام آوران نور ( 
  ایجاد پایگاه اطالعات وضعیت سواد جامعه باراه اندازي سامانه جامع سوادآموزي 
  ساله ها 20- 10طرح سوادآموزي کودکان ونوجوانان در معرض آسیب  
  طرح آموزش مقدمات کار با رایانه در دوره انتقال  با همکاري بنیادicdl  
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 همکاري با کتابخانه هاي عمومی و ایستگاه هاي مطالعه کتاب  
 طرح هاي کتابخوانی شعار سال  
 انشا نویسی  
 راه اندازي ستادهاي پشتیبانی سواد آموزي  
 مشارکت با جهاد دانشگاهی  
 سواد اموزي عشایر  
 و... 

  
 چالش هاي پیش رو 

بنا به دالیل تعدادي از افراد واجب التعلیم نمی توانند در آموزش رسمی ثبت نام و  : سوادي عدم انسداد ورودي بی )1
همچنین یا ترك تحصیل قابل توجه دانش آموزان قبل از اتمام دوره ابتدائی عاملی است که .  ادامه تحصیل دهند

 .  تسوادآموزي را با چالش مواجه کرده اس
. ترین تهدیدهایی که سوادآموزي با آن روبرو است پدیده رجعت به بیسوادي استیکی از جدي  :بازگشت به بی سوادي )2

اند اگر به آموزش و یادگیري ادامه ندهند در مدت زمان هاي سواد پایه شرکت کردهتجربه نشان داده بزرگساالن که در دوره
  ). سوادي پدیده نو بی(ز دست می دهند و به بی سوادي رجعت خواهند کرد هاي آموخته شده خود را اکوتاهی مهارت

بنا به دالیل مختلف رغبت و آمادگی یادگیري در جامعه هدف بسیار ضعیف است و : فقدان انگیزه و سازوکار تشویقی )3
ویق موثر در افراد بی سواد هاي مهم پیش روي سوادآموزي نبود ساز و کارهاي قانونی براي ایجاد الزام و یا تشیکی از چالش

 .  است
علی رغم اهمیت سواد آموزي در امور اجتماعی و اقتصادي،  هنوز در بین مردم :  باور نادرست از سوادآموزي در جامعه )4

اي و تخصصی به موضوع سواد آموزي  و مسئوالن دیدگاه سطحی و سنتی نسبت به سوادآموزي وجود داشته و با نگاه حرفه
  . اندشود و  دستگاه ها،  اشخاص و برنامه هاي فرهنگی با سوادآموزي همراه نشدهو اجرا نگریسته نمی در سطح عملیات

هاي اجتماعی، نیاز به همراهی و متقاعد سازي باسوادن و بیسوادي به عنوان یکی از آسیبمبارزه بی: ضعف تبلیغات  )5
صدا و سیما به عنوان رسانه . بدیل استسازي و تبلیغات بیهاي جمعی در بستر سوادان دارد که در این زمینه نقش رسانه

ي پر بیننده و اثر گذار آنطور که باید و شاید به عرصه سواد آموزي ورود نکرده است،  عدم حضور هنرمندان در حوزه 
هاي ي چالشسوادآموزي و نبود سریال و فیلم هاي اثر گذار در حد الزم و مناسب، غفلت نشریه هاي از موضوع سواد آموز

 .  دیگري سوادآموزي می باشد
عدم اقدام جدي از سوي دولت ها در تبدیل فرهنگ شفاهی : نبود تصمیم جدي براي تبدیل فرهنگ شفاهی به کتبی )6

جامعه به خصوص در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته به فرهنگ مکتوب،  نبود انتشارات تخصصی در عرصه سواد 
  .   نشریه خواندنی در دسترس  براي کم سوادان،  چالش پیش رو دیگر می باشدآموزي و کمبود مواد و 

آموختگان جامعه افززایش واقعیات نشان می دهد که میزان دانشجویان و دانش: کم توجهی به با سواد شدگان خانواده ها
این امر . شغلی خود دست نیافته اند اي تعدادي از دانش آموختگان به آرمانبه طوري که امروزه در هر خانواده. یاقفته است

در نتیجه رغبت آنان را به سواد آموزي بزرگساالن می . از  سوي خانواده ها بی توجهی به با سواد شدگان تلقی می شود
 .   کاهد و به نوعی ارضاي کاذب در جامعه نسبت به سواد به وجود امده است

تجربه ناموفق  به دالیل گوناگون همانند فقر فرهنگی واقتصادي، :اقبال ضعیف بی سوادان باقی مانده از سواد آموزي )7
  تحصیلی ،اشتغال ومعلولیت

با توجه به اجراي برنامه هاي سوادآموزي در سه دهه گذشته افراد باقی مانده  به : سوادان باقی مانده پراکندگی بی )8
همین امر سختی .  هم وضعیت خوبی ندارند صورت پراکنده در مناطق مختلف زندگی می کنند که معموالً از نظر اقتصادي

 .  کار سواد آموزي را دو چندان کرده است
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آمار و اطالعات نشانگر این است که سواد آموزي مردان به دلیل اینکه : کمبود آموزش دهنده براي سواد آموزي آقایان )9
دسترسی ندارند و از جهتی عوامل  آنها مسئول اقتصادي خانواده هستند و از طرفی هم به راحتی به خدمات سوادآموزي

دهنده  مرد بشود، لذا جریان سواد آموزي در زمینه آموزش تشویق سوادآموزي در حدي نیست که موجب جذب آموزش
 . مردان با چالش روبرو است

ر یکی از مهمترین مسایل پیش روي سواداموزي وجود دیدگاه مقطعی بودن سوادآموزي د  :باور به سواداموزي مقطعی  )10
ها و پشتیبانی از سوادآموزي به بین مسئوالن و عدم پیوند ان با آموزش بزرگساالن بوده که این مهم باعث گردیده حمایت

 .اي و مداوم صورت نگیردعنوان یک فعالیت حرفه
نداشتن متولی خاص براي ساماندهی آموزش هاي غیررسمی درجامعه : نبود نظام جامع آموزش بزرگساالن در کشور )11

ه کم سوادان وبزرگساالن ،پراکندگی آموزش هاي ویژه سازمان ها وهمسو نبودن دستگاه ها در تعیین معیار هاي ارائه ویژ
 خدمات به کم سوادان و بی سوادان

  
  ترسیم وضع مطلوب

  : چشم انداز 
  باکیفیت و فرصت هاي یادگیري مادام العمر براي همه   آموزش فراگیر ،

  :هدف کلی
  .نسبت قابل مالحظه اي از بزرگساالن، چه مرد و چه زن، به مهارت هاي سواد و حساب دست پیدا کنندتمامی جوانان و 

  :اهداف کیفی
 انجام و مهارت هاي زندگی براي) خواندن ،نوشتن ،حساب کردن(ها هاي پایه ي سواد  شایستگی زمینه سازي براي کسببه .1

 تنی بر متون چاپی و نوشتاري مشارکت در فعالیت هاي مب فعالیت هاي روزمره زندگی و
 توانمندي جوانان و بزرگساالن نوسواد براي تفکر انتقادي ، دستیابی به حس استقالل و کرامت انسانی و مسئولیت پذیري  .2
 ها آموخته گرفتن بکار و یادگیري براي رغبت و شوق ایجاد .3
   تفاهم و صلح همکاري، و تعاون زمینه عمومی در سازي آگاه و رسانی اطالع .4
 مشارکت در فعال نقش ایفاي توانایی و اجتماعی تحوالت قبال در افراد مسئولیت احساس و نفس به اعتماد افزایش .5

  اجتماعی
  مطلوب و الزم دانش هرگونه کسب و فراغت اوقات از خالق گیري بهره براي رغبت و صالحیت ایجاد .6
  جمعی ارتباطی هاي رسانه از استفاده در الزم بصیرت ایجاد .7
 تقویت همبستگی جوانان و بزرگساالن براي مشارکت در ایجاد جوامع یادگیرنده  .8
 ترویج زندگی مسالمت آمیز و احترام به هم نوع و سایر فرهنگ ها و رعایت حقوق شهروندي  .9

هاي توانمند سازي و مسئولیت پذیر نمودن مخاطبان در زمینه حفاظت از محیط زیست ، استفاده بهینه از منابع و  انرژي .10
  تجدید ناپذیر 

  
  :اهداف کمی

 15و گروه سنی % 98ساله به  25-64، گروه سنی % 99.5ساله به  10-24افزایش درصد باسوادي در گروه سنی  -1
 %94سال و باالتر به 

 .درصد در گروه هدف 1کاهش اختالف درصد باسوادي در بین زنان و مردان به حدود  -2

 ر بی سواد در دوره ي سوادآموزي میلیون نف 4.7تحت پوشش و آموزش قریب به  -3

 میلیون نفر کم سواد در دوره ي انتقال  3.3تحت پوشش و آموزش قریب به  -4
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  میلیون نفر از اول متوسطه تا مرحله اخذ مدرك دیپلم 6.2استقرار نظام آموزش بزرگساالن در کشور و آموزش  -5

  

  
  :راهبردها

 مخاطبان و جامعه باز تعریف مفهوم سواد متناسب با شرایط و ویژگی هاي .1
 هاي الزم استقرار نظام آموزش بزرگساالن با توجه به نیازها و زمینه .2
 بسیج منابع موجود و بالقوه براي دسترسی برابر و عادالنه به خدمات سواد آموزي ،تعمیق سواد و آموزش هاي مادام العمر  .3
 فعال در عرصه سواد آموزي و آموزش بزرگساالن ) گانمدیران ،کارکنان، مجریان، ارائه کنند(ظرفیت سازي در منابع انسانی  .4
در سواد آموزي و آموزش ) آموزش هاي چند رسانه اي، تلوزیونی، نرم افزار ها و یادگیري همراه (توسعه فناوري هاي مدرن  .5

 بزرگساالن 
رگساالن و جامعه اي کـه  تنوع بخشی به محتوا، برنامه درسی، روش هاي آموزشی متناسب با نیازها، عالیق و اولویت هاي بز .6

 .  در آن زندگی می کنند 
 توسعه و تقویت مشارکت هاي بین بخشی و بین المللی   .7
 توسعه و تقویت جوامع یادگیرنده و افزایش میزان مشارکت  جوانان و بزرگساالن  .8

  
 

  :سیاست ها 
 ن توسعه ي فرصت هاي برابر آموزش با کیفیت در زمینه سواد آموزي و آموزش بزرگساال  .1
 ارتقاء سطح سواد مخاطبان از سواد پایه به سواد آموزي حرفه اي و کاربردي  .2
 ترویج و تقویت  آموزش بزرگساالن  .3

201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030جنسیتگروه سنی دوره آموزشی 
97.998.0198.1398.2498.3598.4798.5898.798.8198.9399.0499.1599.2799.3899.5زن
97.797.8397.9698.0898.2198.3498.4798.698.7298.8598.9899.1199.2499.3799.5کل
87.287.9388.6789.4190.1690.9191.6792.4493.229494.7895.5896.3897.1998زن
89.690.1890.7591.3491.9292.5193.1193.7194.3194.9195.5296.1496.7597.3798کل
8484.6185.2385.8586.4887.1187.7588.3989.0389.6890.3390.9991.6692.3393زن
8787.4887.9788.4588.9589.4489.9390.4390.9391.4491.9492.4592.9793.4894کل
1918171615141312111098765زن
403836343230282624222018161412کل
73218213208203198193188183178173168163158153زن
141359350341332323314305296287278269260251242کل
2013131211111098876654زن
302827252422212018171514131110کل
8051153149146142139135132128125121118114111زن
12099251245239232226220214207201195188182176کل
000009092949698100102104106108زن
00000150154158162166170174178182186کل
00000230236242248254260266272278284زن
00000400412424436448460472484496508کل

_10 24

_10 24

_25 64

_10 24

_25 64

15 سال و باالتر 

_25 64 درصد باسوادي 

 سوادآموزي  ( 
تعداد به هزار نفر )

انتقال ( تعداد به 
هزار نفر )

مرحله دوم 
آموزش 

بزرگساالن ( تعداد 
به هزار نفر )

_25 64

اهداف کمی سوادآموزي در برنامه توسعه پایدار  2030
پنج ساله سوم  پنج ساله دوم پنج ساله اول گروه هدف 

_10 24
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زمینه سازي براي آموزش تخصصی و حرفه اي مدیران ، کارکنان و آموزش دهندگان  دوره هـاي سـواد آمـوزي و آمـوزش      .4
 بزرگساالن

 مجازي ،آموزش از طریق تبلت و موبایل استفاده از ظرفیت  رسانه هاي جمعی ،فضاهاي  .5
ــان و          .6 ــاي مخاطبـ ــاز هـ ــه نیـ ــه بـ ــا توجـ ــوزش بـ ــاي آمـ ــیوه هـ ــی ،شـ ــه درسـ ــوا ،برنامـ ــازي محتـ ــب سـ   متناسـ

 تابعی نمودن آن 
 هاي سوادآموزي و آموزش بزرگساالن  توسعه مراکز یادگیري محلی به عنوان یکی از زیر ساخت .7
 تقویت رویکرد جذب، تربیت و نگهداشت نیروي انسانی متخصص  .8
 هدایت و راهبري برنامه هاي آموزش بزرگساالن با بهره گیري از دانش بین رشته اي و بین بخشی   .9

 
  :الزامات

 سال 10-49  سنی گروه سوادبی افراد دوره ابتدایی دوم یا معادل آن در دوره سوادآموزي براي پایان تا آموزش کردنالزامی .1
  . کشور

 اصالح روش شمارش افراد بی سواد مبتنی بر آمار ثبتی  .2

 استقرار نظام آموزش بزرگساالن وتبدیل سازمان نهضت سواد آموزي به سازمان آموزش بزرگساالن  .3

  عمومی محاسبات قانون شمول از خارج و کمک صورت به سوادآموزي اعتبارات تخصیص و تصویب .4
   دولت به شده ارائه حمایتی و تشویقی مقررات تصویب .5
 و امکانات از استفاده آموزشی، فضاي و منابع از برداري بهره معلمان، و مدیران مؤثر بکارگیري ضوابط و مقررات اصالح .6

  سوادآموزي عرصه در پرورش و آموزش مدارس و مناطق هايظرفیت

 سوادآموزي امر در مردم و نهاد مردم هايسازمان اجرایی، هايدستگاه دولت، ارکان درعمومی عزم ایجاد .7

 ابتدایی ي دوره آموزان دانش تحصیل ترك از جلوگیري و مدرسه سن در کودکان کامل پوشش با سواديبی ورودي انسداد .8

 
  :برنامه ها

  ........)فرد به فرد ،گروهی ، پودمانی،آسان آموزي و(برگزاري دوره هاي سواد آموزي 
o  ساله  10-19سواد آموزي کودکان و نوجوانان 
o  سواد آموزي کودکان و نوجوانان در معرض آسیب 
o  سال 10-49(سواد آموزي والدین بی سواد دانش آموزان( 
o     سواد آموزي مخاطبان خاص کارگران ،نیروي هاي مسلح و زنان خانه دار،زندانیان، آموزش ترکیبی سـواد و مهـارت رایانـه )

ICDL  (و........... 
o سوادآموزي اتباع خارجی 
o سوادآموزي عشایري 

 :هاي مادام العمر ه هاي هاي پس از سواد و آموزشمبرنا
o برگزاري دوره تحکیم سواد 
o خانواده با هاي خواندن طرح اجراي 
o خوانی کتاب و مطالعه هاي حلقه 
o تولید و توزیع نشریه فرصت دوم 
o  سیار و ایستگاه هاي مطالعاتیتجهیز کتابخانه هاي عمومی، کتابخانه 
o برگزاري مسابقات کتابخوانی 
o  اجراي طرح هاي متناسب با مناسبت هاي سال در بین سوادآموزان 
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o همکـاري  اسـتانها بـا   در کوچـک  کارهـاي  و کسـب  اندازي راه براي آموزي حرفه و آموزي سواد ترکیب طرح فراگیر اجراي 
 اي حرفه و فنی سازمان
  حقیق و توسعه هاي مربوط به ت برنامه

o محلی  یادگیري مراکز اندازي راه و تاسیس 
o سوادسنجی(اجراي سنجش وپایش کیفی سطح سواد درکشور( 
o طراحی و تهیه نرم افزارهاي آموزشی در بستر موبایل، تبلت ، شبکه اجتماعی، آموزش تلویزیونی و فضاي مجازي 
o  ساماندهی پایگاه اطالعاتی سازمان در تمامی ابعاد فعالیتی 
o هویت بخشی به کارکردهاي آنان و دهندگان اي آموزش حرفه تقویت صالحیت هاي   
o دستگاه هاي مرتبط  جلب مشارکت همکاري 
o تقویت جنبه هاي دینی و اعتقادي مخاطبان عملی آموزش طرح اجراي 
o بزرگساالن در کشور و اجراي مرحله دوم آموزش بزرگساالن  آموزش نظام ایجاد سازمان  

 

  کار گروه توسعه سوادآموزي و مقابله با کم سوادي  

، مهدي نامجو منش ، رسول جمشیدي ، اردشیر قیصر ، عابدین بازگیر ، ) رئیس کارگروه ( علی باقرزاده 
 مصطفی حسن نژادو  احمدخاکزاد ، اسماعیل برقی ، لیال رضائی
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  آموزش متوسطه

  :مقدمه و چارچوب نظري  - 1

تغییـرات  . پایـدار را تحقـق بخشـد     تواند اهداف توسـعه  کمی و کیفی  آموزش و پرورش می  گذاري در راستاي توسعه سرمایه
اقتصادي و رفاه اجتماعی، باعث شده است بـیش از    به توسعه  گذشته به منظور دستیابی سریع  شگرف و رقابتی دنیا در دهه

. در دنیاي امروز انسان هم هدف توسعه و هم عامل توسـعه اسـت  . جه شودپیش به نقش و کارکردهاي آموزش و پرورش تو
  "آمـوزش و پـرورش  "در حال گذار کشور،  به خوبی از تغییرات اجتماعی گـذر کنـد؛ بایـد       بنابراین اگر بنا باشد که جامعه

 بـه  کـه  اسـت  اى دوره. تاس آدمى اجتماعى و فردى زندگى در مؤثر و حساس مهم، هاى دوره از متوسطه دوره. تقویت شود
 طیـف  داراى و دارد ممیزاتـى  و مشـترکات  تحصیلى هاى دوره سایر با آن آموزان دانش روانى و اجتماعى زیستی، وضع سبب

 قسـمت  متوسـطه،  دوره در .رسـد  مـى  جـوانى  دنیاى به طیف انتهاى در و گیرد مى بر در را نوجوانى دوران که است وسیعى
 آنـان  کنجکـاوى  رسد، مى خود اعالء حد به آنان یادگیرى قدرت کند، مى بروز جوان و نوجوان اختصاصى استعدادهاى اعظم
 و مـرام  بـه  گـرایش  و خـانواده  اداره شـغل،  و حرفه انتخاب رشته، انتخاب نظیر زندگى جدید مسائل و یابد مى معینى جهت

 رو ایـن  از رسـند؛  مى معنوى و اقتصادى اجتماعی، هاى ارزش ادراك مرحله به و دارد مى مشغول خود به را آنان ذهن مسلک،
این دوره پس از پایـان دوره ابتـدایی وبـا     .دارد زیادى اهمیت جهان مختلف کشورهاى تربیت و تعلیم هاى نظام در دوره این

بـه دریافـت    کـه منجـر   12تا پایان پایـه   7متوسطه اول آغاز میشود واز پایه  7ابتدایی به پایه  6ورود دانش آموزان از پایه 
سـاله را   12 -18آمـوزان گـروه سـنی     این دور همچنـین دانـش  . گواهینامه پایان تحصیالت متوسطه میگردد ادامه می یابد

» ب«، »الـف «؛ بنـدهاي  )30اصل (در اسناد باالدستی نظیر قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران . دهد پوشش قرار می تحت
قانون برنامـه پنجسـاله    19هارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور؛ ماده قانون برنامه پنجساله چ 52ماده » س«و 

سـند تحـول بنیـادین آمـوزش و      16-1و،  8-6،  7-1،  5-2پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور، راهکارهاي 
آموزشـی، الزامـی نمـودن     پرورش و نقشه جامع علمی کشور بر رایگان بودن آموزش تا پایان دوره متوسطه، توسـعه عـدالت  

هـاي یـادگیري،    سـازي محـیط   اي مـدیران و معلمـان، غنـی    هاي حرفه آموزش تا پایان دوره اول متوسطه، تقویت شایستگی
  .تأکید شده است... آموزان و  هاي علمی و عملی دانش تقویت مهارت

  :اهداف و سیاست هاي کالن  - 2

برخورداري از کیفیت به تناسب جنسیت، جمعیت و نیاز هاي عادالنه ي آموزشی و  تسهیل دسترسی به فرصت -
 .مناطق با تأکید بر مناطق کمتر توسعه یافته

 درصد 100ارتقاي نرخ خالص ثبت نام دردوره اول متوسطه به باالترین نرخ تا  -

  درصد ازدوره ابتدایی به متوسطه اول  100دستیابی به نرخ گذر  -
 .هاي نوین آوري و روش با استفاده از فن ارتقاء اثربخشی و کارایی در نظام آموزشی -

 .تأکید بر کاربردي کردن آموزش هاي نظري وافزایش مهارتهاي عملی دانش آموزان -

 .آموزان مستعد به رشته هاي علوم انسانی ي الزم براي ورود دانش بسترسازي و ایجاد انگیزه -

 :راهبردها - 3

  وره متوسطهشناسایی، جذب و نگهداشت دانش آموزان خارج ازمدرسه درد -
 تنوع وانعطاف پذیري در روشهاي آموزشی ومحیط هاي یادگیري وتوسعه آموزشهاي ازراه دور ، روستایی  -

 .وري در مدارس ارتقاي کیفیت و افزایش بهره -
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 .گیري از فرایند سنجش و ارزشیابی در توسعه و ارتقاي کیفیت آموزشی بهره -

آموزان و نیاز  هاي تحصیلی متناسب با استعدادها، عالیق دانشبرنامه ریزي براي متوازن سازي شاخه ها و رشته  -
 .کشور

 .اشاعه و ترویج فرهنگ کار و کارآفرینی -

  :سیاست هاي اجرایی - 4

هاي تحصیلی به منظور جذب و نگهداشت آموزش نیازان از طریق  پوشش تحصیلی همگانی و حداکثري در دوره -
 -موزان براي دسترسی به آموزش، و اجراي طرح روستاآ تقویت مدارس شبانه روزي، تسهیل رفت و آمد دانش

  ...مرکزي و
 .آموزان اصالح فرایندهاي آموزش، بهبود عملکرد تحصیلی و تقویت شایستگی هاي دانش -

 .بهبود روش هاي ارزش یابی و باز مهندسی ساختارها در دوره هاي تحصیلی -

 .تحصیلی در مناطق مختلف کشور متعادل سازي ظرفیت و امکانات براي توسعه ي متوازن رشته هاي -

 .یادگیري –توسعه ي فعالیت هاي پژوهش محور در فرایندهاي یاددهی  -

 توسعه مداخله خانواده ها در برنامه هاي آموزشی مدارس -

 تمرکز زدایی وافزایش اختیارات مدیران مدارس در جذب ونگهداشت دانش آموزان خارج مدرسه -

  مدارسطراحی نظام ارزشیابی پیامد محور در  -

  :برنامه هاي عملیاتی - 5

 )نرخ خالص ثبت نام، نرخ جذب کودکان خارج مدرسه (افزایش پوشش تحصیلی دوره متوسطه  -

 .باال بردن مهارت هاي علمی ، کاربردي دانش آموزان  -

 .بهبود و تقویت روش هاي تدریس و آموزش  -

 .غنی سازي واحد اطالعات و منابع در مدارس  -

 .در شاخه ها و رشته هاي تحصیلی  توزیع متوازن دانش آموزان -

 .پژوهشی دانش آموزان -توسعه و تقویت پژوهش سراها و انجمن هاي علمی -

 .عملی دانش آموزان -برگزاري مسابقات علمی -

  :فعالیت ها -6

 شناسایی ، جذب و آموزش افراد بازمانده از تحصیل وکودکان خارج مدرسه -

 .وزي دوره متوسطه کمک به هزینه غذایی دانش آموزان مدارس شبانه ر -

 .کمک به هزینه رفت و آمد دانش آموزان روستایی براي دسترسی به  مدارس  -

در راستاي ایجاد فرصت هاي ) ویژه مناطق محروم و کمتر توسعه یافته(برگزاري کالس هاي جبرانی و تقویتی  -
 برابر آموزشی 

 .اجراي طرح ارتقا کیفیت مدارس شبانه روزي  -

 .واحدهاي آموزشی نیازمند توجه در مناطق کمتر توسعه یافته شناسایی و حمایت از  -
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 .گسترش و اجراي طرح همیار معلم در مدارس -

حمایت و تقویت گروه هاي آموزشی و دبیرخانه (افزایش معلمان تحت پوشش فعالیت هاي گروه هاي آموزشی  -
 ).هاي راهبري دروس

 .اناجراي جشنواره روش ها و الگوهاي برتر تدریس توسط دبیر -

 .تجهیز و استانداردسازي کالس هاي موضوعی  -

 .اجراي طرح مدارس سرآمد و برتر  -

 .اجراي طرح ارزشیابی آغازین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  -

 .توسعه و تقویت پژوهش سراهاي دانش آموزي  -

 .افزایش مشارکت و عضویت دانش آموزان در انجمن هاي علمی و پژوهشی دانش آموزان  -

 .مسابقات آزمایشگاهی دانش آموزاناجراي  -

 
  تحلیل وضعیت دوره متوسطه اول  -7

آموزان گروه سنی  ي اول متوسطه است که دانش دومین دوره، دوره بر اساس ساختار نظام رسمی آموزش کشور، 
ل این طو. این دوره آخرین دوره آموزش عمومی در نظام تربیت رسمی است .دهد پوشش قرار می ساله را تحت 12 -14

این دوره به دلیل  . سال است و گذراندن آن براي دانش آموزانی که دوره دوم ابتدایی را گذرانده اند ، اجباري است 3دوره 
با اجراي نظام جدید  .هویت یابی استهمزمانی با تغییرات سریع جسمانی ، شناختی ، اجتماعی ، عاطفی و اخالقی ، دوره 

هاي اول و دوم ابتدایی  دوره(آموزان در چهار دوره  تحصیلی سه ساله  بیت رسمی دانشتعلیم و تر 1390آموزشی در سال 
تعریف و در قالب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ابالغ گردید که بر اساس آن دوره ) هاي اول و دوم متوسطه و دوره

سال و  12سال،  11ن دوره به جاي حداقل سن ورود به ای. شود اول متوسطه معادل دوره راهنمایی تحصیلی محسوب می
نامه اجرایی مدارس حداکثر سن ثبت نام  بر اساس آیین.  سال تعیین گردید14 تا12سنین متناظر با این دوره نیز 

سال تمام  19و  18و  17آموزان در مدارس دوره اول متوسطه در مناطق شهري، روستایی و عشایري به ترتیب  دانش
    .قانون اساسی کشور تحصیل تا پایان دوره متوسطه نیز رایگان است 30اساس مفاد اصل  بر الزم به ذکر است. است

  ):ساله 5(اهداف تعیین شده در برنامه هاي دوره اول متوسطه . 7-1
 2020درصد در سال  96.04به 2015درصد در سال  93.04نام از  دستیابی به نرخ خالص ثبت .1

 99.93به 2015درصد در سال  98.33ه دوره اول متوسطه، از دستیابی به نرخ گذر از دوره ابتدایی ب .2
 2020درصد تا پایان سال 

 2020باب مدرسه در سال  3.808به  2015باب مدرسه در سال  4.524ي برنامه تعالی مدیریتاز  توسعه .3

 درصدي معلمان دوره اول متوسطه 100توانمندسازي  .4

آموزان  درصدي دانش 100مشارکت (اول متوسطه آموزان دوره  هاي علمی و عملی دانش تقویت مهارت .5
 )دوره اول متوسطه در جشنواره نوجوان خوارزمی
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  :نام دوره اول متوسطه  و گذر از دوره ابتدایی به دوره اول متوسطه هاي خالص ثبت نرخ. 7-2
 

 نام در دوره اول ، نرخ خالص ثبت)2000-2014(هاي اجراي برنامه آموزش براي همه  در طول سال
این نرخ با 2015درصد رسیده است اما در سال  94.03درصد به  78.4درصدي از  15.63متوسطه با رشد 

گردد شاخص فوق تا پایان سال  بینی می پیش. درصد رسیده است 93.04درصدي به  1کاهش تقریباً 
ان درصد برسدکه با افزایش این شاخص تعداد بیشتري از کودک 96.04درصدیبه 3با افزایش  2020

، نرخ گذر از دوره ابتدایی )2000-2014(ها  همچنین در همین سال.بازمانده از تحصیل جذب خواهند شد
درصد رسیده  98.12درصد به  94.11درصدي از  4با رشد ) راهنمایی تحصیلی(به دوره اول متوسطه 

 98.33به  درصدي 0.21با افزایش حدود  2015دهد که این نرخ در سال  همین بررسی نشان می. است
هاي تعلیم و  شود با هدف تأمین و بسط عدالت در برخورداري از فرصت بینی می پیش.درصد رسیده است

دالیل افزایش رشد .  درصد برسد 99.93درصدي به  1.6و با افزایش  2020تربیت تا پایان سال پایانی 
گذاري دولت در جذب  و سیاستگذاري  توان به سرمایه هامی هاي یادشده در طول این سال قابل توجه نرخ

هاي شناسایی و جذب بازماندگان از تحصیل با تأکید  التعلیم بازمانده از تحصیل، اجراي برنامه کودکان الزم
روزي و  بر جذب کودکان بازمانده از تحصیل دختر، روستایی و عشایري، حمایت از تقویت مدارس شبانه

 .اشاره نمود...  هاي ضمیمه روستایی و  روستامرکزي، آموزش از راه دور، تشکیل کالس

 ي برنامه تعالی مدیریت مدرسه توسعه  - 8
  

براي ایجاد زمینه تحقق ارتقاي کیفیت آموزش در مدارس در همه ابعاد و محورها، اجراي برنامه 
تعالی مدیریت مدرسه دردستور کار کلیه مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول ودوم وهنرستانهاي فنی 

مدل برنامه تعالی مدیریت مدرسه، نوعی ساختار مدیریتی است که با تکیه بر . اي قرارگرفته استوحرفه 
اصول و مفاهیم اساسی و توجه به معیارهاي اصلی مدیریت کیفیت جامع و سیستم خودارزیابی موجبات 

در سطح  به صورت گسترده و 1390-91این برنامه از سال.سازد پیشرفت و بهسازي مدرسه را فراهم می
به  2015ي دوره اول متوسطه شروع و در سال  باب مدرسه 640براي اولین بار در ) ها همه استان(کشور 
در راستاي بهبود مدیریت آموزشگاهی و  2020شود تا سال بینی می پیش. باب رسیده است 4.524

 .برنامه قرار گیرند باباز مدارس دوره اول متوسطه تحت پوشش این 19.042توانمندسازي مدیران، تعداد 

  چالش ها - 9

محدودیت منابع در ایجاد فرصت هاي برابر آموزشی و ارائه آموزش هاي متوسطه نظري با کیفیت مطلوب در  -
  .دورترین نقاط کشور

 عدم تمایل خانواده هابه مشارکت در برنامه هاي آموزشی -

 .رهبران آموزشی در کالس درسمعلمان بی انگیزه با دارانبودن دانش، مهارت و نگرش مطلوب به عنوان  -

 .آموزان التحصیلی دانش پایین بودن کیفیت پیامدهاي آموزشی دوره متوسطه نظري و نرخ فارغ -

آموزان روستایی و  آموزان پسر و دانش آموزان دوره متوسطه نظري به ویژه دانش جلوگیري از ترك تحصیل دانش -
 .عشایر و برنامه ریزي براي جذب آنان به تحصیل
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بانک (چنین فقدان آمار و اطالعات دقیق و پویا  آوري و مدیریت اطالعات  و هم نظام جمعضعف  -
  التعلیم؛ مربوط به کودکان الزم) اطالعاتی

به ویژه براي (و ترك تحصیل ) به ویژه براي پسران(وجود افت تحصیلی قابل توجه در قالب تکرار پایه  -
  آموزان ثبت نام شده؛ شو عدم توفیق کامل درنگهداشت کامل دان) دختران

تواند امکان  انعطاف بیشتر در بر نامه آموزشی و درسی می(هاي آموزشی و درسی  نبودن برنامه منعطف -
  ؛)آموزان کار را در مراکز آموزشی بیشتر فراهم کند حضوري دانش آموزش نیمه

فی به شرایط و آموزان و عدم توجه کا نبودن بخشی از محتواي آموزشی با نیازهاي دانش متناسب   -
  هاي درسی براي کل کشور؛ اي به دلیل تألیف متمرکز و یکسان کتاب قومی و منطقه موقعیت فرهنگی، 

  یافته؛  عدم وجود انگیزه کافی جهت حضور نیروي انسانی ماهر و متخصص درمناطق کمتر توسعه -
کم سوادي و فقر اقتصادي سوادي یا  ناتوانی برخی والدین در حمایت تحصیلی از فرزندانشان به دلیل بی -

  ایشان؛
آموزان در مناطق روستایی و پراکنده به ویژه بهاي وسایل نقلیه براي جابجایی دانش رشد فزاینده اجاره  -

ها را در این خصوص با مشکل جدي تأمین  هاي اخیر که مناطق آموزشی و همچنین خانواده در سال
  منابع مالی مواجه نموده است؛

ها و  ه مناطق روستایی، عشایري و محروم که امکان دسترسی آسان خانوادهپراکندگی قابل توج -
  آموزان به مراکز آموزشی را با دشواري مواجه نموده است؛ دانش

جمعیت و پراکنده یکی از موانع  سالی برخی مناطق روستایی و شهرهاي کم عدم توسعه یافتگی و خشک -
 .این زمینه استمهم دستیابی به شاخص مطلوب و مورد انتظار در 

 

  شرکاي دولتی و غیر دولتی  - 10
ها موظف به همکاري با وزارت آموزش و پرورش جهت اجراي این سند طبق صریح سند تحول بنیادین همه دستگاه

وزارت آموزش و (توان این شرکا را در دو بخش درون دستگاهیانجام وظایف محوله می هستند، اما به طور مشخص جهت
  :تعدادي از این شرکا به شرح زیر هستند، بندي نموددستگاهی تقسیمو برون ) پرورش
 دولتی(درون دستگاهی:(  

 معاونت آموزش ابتدایی  -
 معاونت فرهنگی پرورشی  -
 معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی  -
 معاونت تربیت بدنی و سالمت -
 معاونت حقوقی و امورمجلس -
دفتر تالیف کتب درسی فنی و حرفه اي و کاردانش، دفتر تالیف کتب عمـومی و نظـري،   (سازمان پژوهش  -

 ) پژوهشگاه تعلیم و تربیت
 دفتر امور زنان و خانواده -
 سازمان مدارس غیر دولتی و مشارکت هاي مردمی و خانواده -
 مرکز برنامه ریزي، منابع انسانی و فناوري اطالعات -
 عه و تجهیز مدارس سازمان نوسازي، توس -
 رکز سنجش آموزش و پرورشم -
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 دولتی و غیر دولتی(برون دستگاهی:( 
 سازمان مدیریت وبرنامه ریزي کشور -
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و مرکز سنجش آموزش کشور ، پارکهاي علمی وفناوري -
 معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري  -
 ...هاي سبز و مناسب هنرستانسازمان محیط زیست جهت همکاري در اجراي  -
 مجلس شوراي اسالمی جهت تصویب قوانین مرتبط -
 ها شهرداري -
 ...اي و وحرفههاي فنیسازي و تبلیغ رشتهصدا و سیما جهت فرهنگ -
 وزارت ارتباطات وفناوري اطالعات -
 سازمانهاي مردم نهاد درزمینه آموزش  -

  
  نظارت ، ارزیابی؛تبیین ساز و کار موثر هماهنگی تضمین کیفیت ،  - 11

بینی شده، تبیین ساز و کار تضمین کیفیت و موانع پیش روي  براي بررسی مستمر میزان دستیابی به اهداف پیش
ها با استفاده از ظرفیت  نظارت و ارزیابی از برنامه.امر نظارت و ارزیابی،کارگروه ملی نقش حیاتی و اساسی دارد 

سازمانی و  امکان تجزیه و تحلیل کارشناسی، برقراري ارتباط درون و برونکارگروه ملی در دو سطح ملی و استانی، 
عالوه بر این، جهت دستیابی به اهداف . هاي اجرایی با اهداف تعیین شده، میسر خواهد بود همچنین انطباق فعالیت

  .تعیین شده فعالیت هاي زیر نیز در دستور کار قرار دارد

 گ هاي ارزیابی مربوط به برنامه هاها و تعیین نمون برمشخص کردن شاخص 
 هاي ارزیابی و خودارزیابیبا استفاده از فرم) اياستانی، منطقه(پایش و ارزیابی محلی 
 بازدیدهاي دوره اي 
 هاي آتیارائه بازخورد به منطقه و اصالح موارد در سال 
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  2030نقشه راه آینده با توجه به گزینه هاي راهبردي سند آموزش  

یف
رد

مه   
برنا

ف 
هد

20
30

  

اهداف   عنوان برنامه
  کیفی

لی
صی

 تح
وره

د
  

واحد   شاخص  مستندات ملی
  شاخص

  هاي برنامه  سال
201  هاي ویژه هر برنامه چالش  شرکا

5  2016  201
7  

201
8  

201
9  2020  

1  

4.1:  
 

ال 
ا س

ت
203

0
نه 

دال
 عا

ن و
یگا

ر را
طو

 به 
ران

پس
ن و 

ترا
دخ

مه 
ه ه

نک
ز ای

ن ا
ینا

طم
ل ا

صو
ح

می
ثر 

 مؤ
ط و

رتب
ي م

گیر
یاد

 به 
جر

 من
 که

ند
 کن

یل
کم

را ت
طه 

وس
 مت

ی و
دای

 ابت
الت

صی
تح

 
  .شود

  

 3افزایش 
درصدي 
پوشش 

تحصیلی و 
جذب 

کودکان 
بازمانده از 

  تحصیل

تأمین و 
بسط 

عدالت در 
برخوردار

از  ي
ها  فرصت

ي تعلیم و 
طه  تربیت

وس
 مت

ول
ره ا

دو
  

  راهکار
سند تحول  5- 2 

بنیادین آموزش و 
  پرورش

  
  

  ذیل بند 2بند 
از فصل دوم  3- 2

نقشه جامع علمی 
  کشور 

اهدافبخشینظام(
علم،فناوریونوآور

  ) یکشور
  

نرخ 
پوشش 
تحصیلی 
  واقعی 

93.0  درصد
4  93.64  94.2

4  
94.8

4  
95.6

4  96.04  

مرکز برنامه ریزي، منابع 
انسانی و فناوري 

معاونت توسعه ؛اطالعات
مرکز ؛مدیریت و پشتیبانی

رسانی و روابط  اطالع
سازمان مدارس ؛عمومی

هاي  مشارکت غیردولتی و
معاونت آموزش ؛مردمی

  ابتدایی

هاي فرهنگی  وجود موانع و چالش .1
ها با  و قومی نظیر مخالفت برخی خانواده

رزندان و ازدواج زودهنگامبه تحصیل ف
  ویژه دختران

ها به کار فرزندان  نیاز خانواده .2
 براي تأمین معاش خانواده

انعطاف ناکافی نظام آموزشی  .3
پوشش قراردادن کودکان  براي تحت

 التعلیم بازمانده از تحصیل الزم
وابستگی بیش از حد به منابع  .4

دولتی و نابسندگی منابع ملی موجود به 
هاي پرسنلی  دن وزن هزینهدلیل باال بو

 هاي غیرپرسنلی نسبت به هزینه
در بعد جغرافیایی، پراکندگی  .5

العبور بودن مسیرهاي  روستاها، صعب
دسترسی و عدم توزیع یکنواخت جمعیت 

 در مناطق مختلف
نبود سامانه آماري جامع از  .6

اطالعات مربوط به جمعیت گروه هدف 
که بتواند بر دقت و درستی مسیر 

 .اري بیافزایدگذ سیاست
کیفیت پایین آموزش در برخی  .7

مدارس که سبب ترك تحصیل 
آموزان و در نتیجه باعث افزایش  دانش

  .تعداد بازماندگان از تحصیل خواهد شد
  

2  

 1.6افزایش 
درصدي نرخ 
گذر ظاهري 

از دوره 
ابتدایی به 
دوره اول 
  متوسطه  

نرخ گذر 
ظاهري از 

دوره 
ابتدایی  
به دوره 

اول 
  متوسطه  

98.3  درصد
3  98.73  99.1

3  
99.5

3  
99.9

3  99.93  

3  

 80توسعه 
درصدي 

برنامه تعالی 
مدیریت 

بهبود 
مدیریت 
آموزشگاه

ي و 

  راهکار
سند تحول  7 - 1

بنیادین آموزش و 
  پرورش

درصد و 
تعداد 

مدارس 
پوش تحت

23.7  درصد
6  18.75  18.7

5  
18.7

5  20  -  
معاونت پرورشی و 

معاونت تربت ؛فرهنگی
معاونت بدنی و سالمت

توسعه مدیریت و 

هاي آموزشی  ناکافی دوره برگزاري. 1
  –اردوها و بازدیدهاي علمی  خدمت، ضمن

 -و برگزاري جشنواره علمی تحقیقاتی
براي کارکنان مدارس با توجه به آموزشی 
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توانمندسا  مدرسه
زي 

  مدیران

برنامه ش 
تعالی 

مدیریت 
  مدرسه

452  باب
4  3570  357

0  
357
0  

380
8  -  

معاونت آموزش ؛پشتیبانی
دانشگاه ؛ابتدایی

دفتر امورشاهد و ؛فرهنگیان
مرکز ملی ؛ایثارگر

استعدادهاي درخشان و 
سازمان ؛پژوهان دانش

ریزي  ژوهش و برنامه پ
ریزي،  مرکز برنامه ؛آموزشی

منابع انسانی و فناوري 
؛ سازمان آموزش و اطالعات

  پرورش استثنایی کشور

 محدودیت منابع مالی 
نبود سیستم جامعجهت جذب و .  2

نگهداشت نیروي انسانی کارآمد و با 
  ي مدیریت  صالحیت در حوزه

4  

توانمندسازي 
100 

درصدي 
 20  ساالنه(

) درصد
معلمان دوره 
  اول متوسطه

ارتقا 
 کیفیت

آموزش 
آموزا دانش
  ن

  راهکار
سند تحول  8 -6 

بنیادین آموزش و 
  پرورش

درصد و 
تعداد 

معلمان 
پوش تحت

  شبرنامه 

مرکز برنامه ریزي، منابع   -  20  20  20  20  20  درصد
انسانی و فناوري 

ژوهش و  سازمان پ؛اطالعات
ریزي  برنامه

معاونت توسعه ؛آموزشی
 ی؛مدیریت و پشتیبان

  دانشگاه فرهنگیان
29.0  نفر

00  
29.00

0  
29.0
00  

29.0
00  

29.0
00  -  

5  

مشارکت 
100 

درصدي 
آموزان  دانش

دوره اول 
متوسطه در 
جشنواره 
نوجوان 
  خوارزمی

تقویت 
ها مهارت

ي علمی 
وعملی 

آموزا دانش
ن دوره 

اول 
متوسطه 

مسابقات (
 وجشنواره

  ...)و  ها

 16 -1راهکار 
سند تحول 

بنیادین آموزش و 
  پرورش

درصد و 
تعداد 

آموزا دانش
ن شرکت 
کننده در 
جشنواره 
نوجوان 
  خوارزمی

  100  100  100  90  80   70  درصد

معاونت پرورشی و 
معاونت توسعه ؛فرهنگی

مرکز ؛مدیریت و پشتیبانی
استعدادهاي درخشان  ملی

سازمان ؛پژوهان و دانش
ریزي  ژوهش و برنامه پ

ریزي،  مرکز برنامه؛آموزشی
منابع انسانی و فناوري 

  اطالعات

  
  نفر

2.13
5.00

0  

2.440.
000  

2.74
5.00

0  

3.05
0.00

0  

3.05
0.00

0  

3.050.
000  
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یف
رد

مه   
برنا

ف 
هد

20
30

  

ره   اهداف کیفی  عنوان برنامه
دو

لی
صی

تح
  

مستندا
واحد   شاخص  ت ملی

  شاخص
  هاي برنامه  سال

  شرکا
هاي  چالش

ویژه هر 
  2020  2019  2018  2017  2016  2015  برنامه

1  4.1  
اجراي پروژه هاي 
خاص،مشترك و 

   آزمایشی

بهبود پوشش تحصیلی 
واقعی دوره متوسطه 

  دوم

ري
 نظ

طه
وس

 مت
دوم

ره 
دو

  

اي
اره

هک
را

2-
5-4و5،3-5

ول 
دتح

سن
از

–
سعه

 تو
جم

 پن
امه

برن
 -

ري
رهب

ظم 
 مع

قام
ی م

الغ
ي اب

تها
یاس

س
  

اجراي پروژه هاي 
توسعه کمی 

  آموزش متوسطه
  153  32  32  32  32  25  پروژه

 ;مرکز برنامه ریزي ، منابع انسانی و فناوري اطالعات
مرکز اطالع رسانی  ;معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی

سازمان مدارس غیردولتی و  ;و روابط عمومی
سازي ، توسعه و تجهیز سازمان نو ;مشارکتهاي مردمی

  معاونت آموزش ابتدایی ;مدارس کشور

ها 
گ 

رهن
ه ف

خرد
 از 

شی
ص نا

 خا
یط

شرا
 و 

رها
باو

– 
نه 

هزی
دن 

ال بو
با

ش 
موز

ت آ
رص

ف
-  

ی 
 مال

ابع
 من

وقع
ه م

ص ب
صی

 تخ
دم

ع
 ها

امه
 برن

ها و
رح 

ي ط
جرا

ي ا
برا

  

اجراي فعالیت هاي   4.1  2
  فوق برنامه علمی

بهبود پوشش تحصیلی 
واقعی دوره متوسطه 

  دوم

تعداد دانش 
آموزان شرکت 

کننده در 
کالسهاي فوق 

  برنامه

دانش 
  آموز

3000
0  

4000
0  

4000
0  

4000
0  

4000
  معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی  190000  0

3  4.1  
ارتقاء و بهبود کیفیت 
فعالیت هاي آموزشی 

  و پرورشی

بهبود پوشش تحصیلی 
واقعی دوره متوسطه 

  دوم

تعداد دانش 
آموزان تحت 

پوشش فعالیت 
هاي کیفیت 

  بخشی

دانش 
  آموز

7000
0  

7000
0  

7000
0  

7000
0  

7000
0  350000  

 ;مرکز برنامه ریزي ، منابع انسانی و فناوري اطالعات
مرکز اطالع رسانی  ;معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی

و  سازمان مدارس غیردولتی ;و روابط عمومی
سازمان نوسازي ، توسعه و تجهیز  ;مشارکتهاي مردمی

  معاونت آموزش ابتدایی ;مدارس کشور

4  4.1  
برگزاري همایش و 

سمینارهاي مرتبط با 
  برنامه هاي درسی

بهبود پوشش تحصیلی 
واقعی دوره متوسطه 

  دوم

تعداد همایش 
  50  10  10  10  10  10  دوره  هاي اجرا شده

ژوهش و برنامه  سازمان پ ;پژوهشکده تعلیم و تربیت
مرکز برنامه ریزي ، منابع انسانی و  ;ریزي آموزشی
 ;معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی ;فناوري اطالعات

  معاونت آموزش ابتدایی

تأمین منابع آموزشی و   4.1  5
  کمک آموزشی

بهبود پوشش تحصیلی 
واقعی دوره متوسطه 

  دوم

منابع کمک  تعداد
آموزشی تهیه 

  شده
4000  جلد

0  
4000

0  
4000

0  
4000

0  
4000

0  200000  

ژوهش و برنامه  سازمان پ ;پژوهشکده تعلیم و تربیت
مرکز برنامه ریزي ، منابع انسانی و  ;ریزي آموزشی
 ;معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی ;فناوري اطالعات

  معاونت آموزش ابتدایی

کمک به اداره مدارس   4.1  6
شبانه روزي،روستا 

بهبود پوشش تحصیلی 
واقعی دوره متوسطه 

تعداد آموزشگاه 
هاي مجري 

آموزش
معاونت توسعه  -سازمان نوسازي و توسعه تجهیز مدارس  650  120  120  120  120  50  گاه

  مدیریت و پشتیبانی



   2030چارچوب عمل ملی آموزش 

 

١۴۴ 
 

مرکزي و خوابگاه 
  مرکزي

  برنامه  دوم

7  4.1  
کیفیت ارتقاء و بهبود 

فعالیت هاي آموزشی 
  و پرورشی

بهبود پوشش تحصیلی 
واقعی دوره متوسطه 

  دوم

تعداد دانش 
آموزان تحت 

پوشش فعالیت 
  هاي آموزشی

دانش 
  آموز

2850
00  

3000
00  

3000
00  

3000
00  

3000
00  

178500
0  

معاونت پرورشی و  - معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
تربیت بدنی و  معاونت-معاونت آموزش ابتدایی -فرهنگی

  سالمت

8  4.1  
اجراي طرح هاي برون 

سپاري خدمات 
  آموزشی

کیفیت بخشی به 
آموزش دانش آموزان 

  رشته هاي نظري 

ي 
رها

هکا
را

5-3  ،
 4- 5و  17-3

ول 
دتح

سن
از

– -
ري

رهب
ظم 

 مع
قام

ی م
الغ

ي اب
تها

یاس
س

  

تعداد دانش 
آموزان تحت 
  پوشش طرح 

دانش 
  آموز

2000
0  

3000
0  

3000
0  

3000
0  

3000
سازمان مشارکتهاي - معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی  140000  0

  مردمی و مدارس غیردولتی

ارتقاء کیفیت مدیریت   4.1  9
  آموزشگاهی

کیفیت بخشی به 
آموزش دانش آموزان 

  رشته هاي نظري 

تعداد طرح هاي 
  معاونت پرورشی و فرهنگی –معاونت آموزش ابتدایی   160  32  32  32  32  32  طرح  اجرا شده

تقویت گروههاي   4.1  10
  آموزشی

کیفیت بخشی به 
آموزش دانش آموزان 

  رشته هاي نظري 

تعداد  گروه هاي 
آموزشی تحت 
  پوشش برنامه

  30000  6000  6000  6000  6000  6000  گروه
مرکز برنامه  ;ژوهش و برنامه ریزي آموزشی سازمان پ

معاونت توسعه  ;اطالعاتریزي ، منابع انسانی و فناوري 
  مدیریت و پشتیبانی

11  4.1  
توسعه پژوهش هاي 
پژوهشسراهاي دانش 

  آموزي

کیفیت بخشی به 
آموزش دانش آموزان 

  رشته هاي نظري 

تعداد پروژه هاي 
معاونت  –سازمان نوسازي و توسعه و تجهیز مدارس   10000  2000  2000  2000  2000  2000  پروژه  اجرا شده

  توسعه مدیریت و پشتیبانی

  

  متوسطه آموزش گروه کار

   ، محبی عظیم دکتر ، حسینی علی سید دکتر ،)  کارگروه سیرئ(  زرافشان علی مهندس 

   اروجلو سرکارخانم ، عزیزي مهندس  افشانی، قربانعلی مهندس
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  متوسطه ایران تحلیل کیفیت در نظام آموزش ابتدائی و
  

  مقدمه

موضوع کیفیت در اکثر نظام هاي آموزشی،  به یکی از مفاهیم . کیفیت مهمترین معیار توسعه آموزش و پرورش است
اساسی در سیاست گذاري هاي کالن آموزشی تبدیل شده است و از این رو، کیفیت گرایی به منزله مرحله مهمی از تاریخ 

کیفیت در حال حاضر یکی از محورهاي اصلی همه مباحث آموزشی . مطرح شده استتحوالت آموزش و پرورش ایران 
حتی ارتقاء کیفیت نظام تعلیم و تربیت، به منزله هدف . است و ارتقاي آن مهمترین وظیفه وزارت آموزش و پرورش است

فیت آنقدر توسعه یافته امروز در جهان  مفهوم کی .غایی برخی مراکز پژوهشی آموزش و پرورش کشورمان دیده شده است
که ویژگی هاي دانش آموزان ، صالحیت هاي معلمان ، روشهاي آموزش و یادگیري، محتواي یادگیري ، مدیریت ، 

 . تخصیص منابع ، عدالت و برابري را در بر می گیرد 

 :تعریف دقیق کیفیت دشوار است زیرا 

 .ر استهاي ارزشی دیگر ، قابل تعبیر و تفسیهمچون همه واژه  -1

 .دارد )حداقلی   و حداکثري: طیف ویژگی ها (مفهومی متغیر و پویاست  -2

 تابع  فلسفه ها و جهان بینی هاست  -3

   . است ) استانداردها  –نیازهاي مخاطبان  –بافت موقعیت  –شرایط (ویژگی هاي آن تابع محیط  -4

  :رویکردهاي آموزش با کیفیت در جهان مفاهیم و

 ایده است تا یک مفهوم عملیاتی  کیفیت بیشتر یک. 

   کیفیت را  نمی توان با یک رویکرد واحد تعریف کرد . 

  در مورد معناي کیفیت هیچ توافق بین المللی وجود ندارد. 

  کیفیت بسیار پیچیده و به شدت وابسته به فرهنگ و ارزش هاي یک کشور است. 

  البته در مورد نقش بنیادي کیفیت در آموزش اتفاق نظر وجود دارد . 

  توجه فزاینده اي در جهان براي سنجش کیفیت و میزان پیشرفت جوامع در زمینه کیفیت وجود دارد . 

  مفهوم سازي براي واژه کیفیت تالشی جهانی است که ادامه دارد . 

  2030رسند آموزش  اهمیت  تضمین کیفیت د ر نظام آموزشی ایران و د

 . کیفیت مفهومی است که از ترکیب عوامل زیر حاصل می شود

 کارایی ، اثربخشی ، پاسخگویی ، توان نوآوري شرایط آموزشی  -
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  :کیفیت آموزشی مفهومی چند بعدي است که  شامل

 معلمان  .1
 دانش آموزان  .2
 امکانات و تجهیزات  .3
 یادگیري کارکردها و فعالیت هاي مدرسه در فرآیند یاددهی  .4

  .به عبارت دیگر کیفیت آموزشی درونداد ها ، فرایندها و بروندادهاي نظام آموزشی را شامل می گردد

 :کنترل کیفیت در آموزش و پرورش ایران شامل مراحل زیر است 

 تعیین استانداردها و معیارها  -1

 تحقیق و گردآوري اطالعات مورد نیاز  -2

 بر مبناي اندازه گیري استانداردهاي معین شدهارزشیابی ابعاد و مراحل مختلف فعالیت آموزشی  -3

 بر مبناي نتایج حاصل از تحلیل داده هاي  آمارينظام آموزشی  اشتباهات موجود در تصحیح خطاها و -4

  جایگاه قانونی کیفیت آموزش در نظام آموزشی ایران 
مصوبه  به عنوان باالترین مرجع  قانونی ابزار ارزیابی کیفیت آموزش در نظام آموزشی ایران، شوراي عالی آموزش و پرورش

نشانگرهاي ارزشیابی نظام آموزش و « و ششمین جلسه شوراي عالی آموزش و پرورش را با عنوان  هشتصد و هشتاد
 است ه را براي اجرا به وزارت آموزش وپرورش ابالغ کرد» پرورش و استانداردهاي آن 

 در مصوبه هشتصد و هشتادو ششمین جلسه شوراي عالی آموزش و پرورش آمده است

با عنایت به اهمیت و ضرورت ارزشیابی در نظام آموزش وپرورش و نقش تاثیرگذار آن در ارتقا و تضمین : ماده واحده
 :کیفیت فرآیند تعلیم و تربیت، وزارت آموزش و پرورش موظف است

شوراي عالی آموزش  86/ 23/11تاریخ 760ي ارزشیابی نظام آموزش و پرورش، مصوب جلسه براساس شاخص ها) الف 
وپرورش، با اولویت شاخص ها و استاندارهاي چهل و سه گانه پیوست، نظام آموزش و پرورش را به صورت مستمر و نظام 

ستــاندارد شاخص هاي مصوب با بهره ا مند، با طراحی ساختارها و ساز و کارهاي الزم و رعایت موارد ذیل ارزشیابی کند
پژوهشی و مطالعات تطبیقی، براي دوره هاي زمانی پنج ساله، تدوین و  -گیري از مفاد اسناد باالدستی، یافته هاي علمی

 .ه استپیشنهاد با امضاي وزیر آموزش و پرورش براي اجرا ابالغ شد

 ،اصالح فرهنگ و رفتارسازمانی و اشاعه نظام مند  برنامه هاي کارآمد و اثربخش را براي آموزش منابع انسانی
استــانداردهاي ارزشیابی با بهره گیري از فناوري هاي نوین تدوین و اجرا نموده و براي دستیابی به 

 .استــانداردهاي مصوب در دوره زمانی پنج ساله، تدابیر الزم را اتخاذ نماید
 رد نیاز را براي اجراي بایسته شاخص ها و استــانداردها، تأمین منابع مالی و انسانی و نیز تسهیالت و امکانات مو

 .نماید میو در برنامه هاي ساالنه خود منظور
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  گزارش ارزشیابی تحلیلی عملکرد خود را بر اساس شاخص ها و استــانداردهاي مصوب، به همراه برنامه هاي
 می ه شوراي عالی آموزش و پرورش ارائهپیشنهادي براي ارتقاي شاخص ها و رسیدن به وضع مطلوب، هر سال ب

 .نماید
 الزم است با استفاده از روش هاي علمی مناسب، ابزارهاي 43الی 30باتوجه به کیفی بودن شاخص هاي شماره ،

متناسب با شاخص هاي مربوط را طراحی وبراساس آن، نظام آموزش وپرورش را ارزشیابی وبه شوراي عالی 
 کند می آموزش وپرورش،گزارش

شاخص مهم براي ارزیابی نظام آموزش و پرورش در سطح کالن از جمله صالحیت هاي  43یاد آور می شود در این مصوبه 
تخصصی و حرفه اي معلمان ، تراکم دانش آموزي در کالس هاي دایر، نسبت معلم به دانش آموز و میزان رضایت مندي 

  شاخص کیفی می باشد  14 شاخص کمی 29که  به تصویب رسیده است...........معلمان 

 :نظام آموزشی  کیفیت  سنجش تعریف شاخص

شاخص آموزشی ، آماره اي مرتبط با سیاست هاي آموزشی است که به منظور فراهم آوردن اطالعات درباره رتبه ،  -ا
 ) م.1992دایره المعارف پژوهش هاي آموزشی . (کیفیت و عملکرد نظام آموزشی طراحی می شود

آموزشی ، بازتاب مفروضات درباره ماهیت و اهداف نظام آموزشی هستند و غالبا دربرگیرنده باورهاي شاخص هاي  -2
  )1385صداقت وفادار و همکاران، .(سیاست گذارانی است که جهت برنامه ها و تغییرات را تعیین می کنند

 :ایران  آموزشی نظام کیفیت و پرورش براي سنجش  موزشآ شاخص مصوب شوراي عالی 147نمونه اي از 

 :ورودي شاخص هاي ارزیابی  .1

 دانش آموز  .1.1
 قبولی 
 مردودي 
 معلم به آموز دانش نسبت 
 کارکنان کل به آموزان دانش نسبت 

 
 منابع انسانی  .1.2

 کارکنان کل تحصیالت سطح میانگین 
 معلمان تحصیالت سطح میانگین 

 
 فضا و تجهیزات  .1.3

 دایر هاي کالس به آموزان دانش نسبت 
 

 منابع مالی  .1.4

  اعتبارات هزینه اي آموزش وپرورش  به تفکیک استان و دوره 
  اعتبارات غیر پرسنلی آموزش وپرورش  به تفکیک استان و دوره 
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   آموزش وپرورش  ) جاري و عمرانی (کل بودجه 
  دولت) جاري و عمرانی (کل بودجه 
  تولید ناخالص داخلی)GDP  ( کشور 

 قوانین و مقررات  خط مشی ها، .1.5
 

 شی  و کمک آموزشی منابع آموز .1.6
 

 عالئق و انگیزه  .1.7
  

 : فرآیند شاخص هاي ارزیابی  .2

 :یاددهی  و یادگیري .2.1
  

  راهبردها، الگوها و روشهاي تدریس 

  مدیریت کالس 

  مدیریت و بهره برداري از وسایل و تجهیزات آموزشی  و کمک آموزشی 

  غنی سازي برنامه درسی وتولید محتواي توسعه اي 

  اجراي برنامه درسی 

 
 رهبري و مدیریت .2.2

 
  مدیریت منابع انسانی 

  مدیریت منابع مالی 

  مدیریت فضا و تجهیزات 

 مدیریت امور آموزشی و پرورشی 

  
 تعامالت و ارتباطات .2.3

  دانش آموز ، خانواده ، سایر ذینفعان )آموزشی ، اداري و خدماتی ( مدیر با کارکنان ، 

  معلم با مدیریت ، کارکنان  ، دانش آموزان ، خانواده و سایر ذینفعان 

  و سایر دانش آموزان )آموزشی ، اداري و خدماتی ( دانش آموز با مدیر ،کارکنان ، ، 

 
 ارزشیابی .2.4

  تربیتی دانش آموزان  –سنجش و ارزشیابی تحصیلی 

 ارزشیاببی از عملکردکارکنان 

  ارزشیابی از برنامه 
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 :رزیابی خروجی  شاخص هاي ا .3

میزان دست یابی دانش آموزانی که در یک دوره تحصیلی به استانداردهاي مورد نظر نظام آموزشی دست یافته  .3.1
باشند و مطابق الزامات سند تحولبنیادین آموزش و پرورش تحقق شایستگی هاي هدف گذاري شده در هر دوره یا شاخه 

  .آموزشی
 

  امتحانات نهایی جهت تعیین نقاط قوت و ضعفاز طریق تجزیه و تحلیل نتایج 

 کسب مهارت در ابعاد چهارگانه.3.2

 برخورداري دانش آموختگان از کرامت اخالقی و عزت نفس  
   برخورداري دانش آموختگان از اعتماد به نفس و استقالل شخصیت  
  برخورداري دانش آموختگان از روحیه تحقیق ، تفکر ، تعقل ، تعمق ، نقد و ابتکار  
   اداي احترام دانش آموختگان به قانون و التزام به رعایت آن  
   برخورداري دانش آموختگان از بینش سیاسی مبتنی بر اصل والیت فقیه براي مشارکت آگاهانه در

  سرنوشت سیاسی کشور
   برخورداري دانش آموختگان از روحیه مسولیت پذیري و مشارکت در فعالیت هاي دینی، فرهنگی و

  اجتماعی 
  مشارکت و همکاري دانش آموختگان در فعالیت هاي گروهی  
   برخورداري دانش آموختگان از روحیه حراست از اموال عمومی و ثروت ملی  
  برخورداري دانش آموختگان از روحیه امید به آینده 

  

 کسب دانش ، معلومات  و مهارت هاي مربوط به دوره تحصیلی  .3.3

  نهایی جهت تعیین نقاط قوت و ضعفتجزیه و تحلیل نتایج امتحانات 

 
 مهارتهاي اساسی زندگی .4.1

 میزان تناسب محتواي آموزشی و پرورشی با ویژگی ها و نیازهاي دانش آموزان 

 ) جذب بازار کار (اشتغال و استخدام .5.1

  
  :الزامات قانونی

  قانون برنامه پنجم توسعه 19از ماده  7و  3بندهاي  
  ل راهبردياهداف کالن و عملیاتی مندرج در سند تحو  
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   مفاد نقشه جامع علمی کشور 
   1366قانون اهداف و وظایف آموزش و پروش مصوب سال 

  

  ملی سیدر برنامه و لتحو سند در کیفیت ءتقاار بر حاکم يهادیکررو

  انیگرد و دخو موقعیت حصالا و درك ، طریق از تفطر شکوفایی بر تربیت نجریا تأکید

   جتماعیا سرمایه مولد و فرهنگی دنها انعنو به ورشپر و زشموآ بر تأکید

  ها ساحت و دبعاا متما در ننساا هویت به تلفیقی و نگر چهریکپا هبرنگا کیدتا

  هیوگر و لفعا ق،خال يشهارو يگیرربکا بر تأکید 

  تیتربی يهبررا به کنترلی و اداري مدیریتاز 

  جویی کترمشا به ییاگر تمرکزاز 

    جامعه سطح در آن پیامد و منظا داد ونبر ل،محصو سطح در ها شایستگی تحقق به توجه 

  ورزي ندیشها به تموضوعا يگیردیا از

  فرینیرآکا حیهرو تقویت بر تاکید 

   ییافزا هم و ژيکتی سینررمشا و تیمی رکا فرهنگ تقویت

  آورينو و خالقیت فرهنگ و جو تقویت

  کیفی اقدام ودرس پژوهی هشوپژ از يگیر هبهر

  هسرمد اداره در زانموآ نشدا کترمشا تقویت

 :نیاز به سنجش دو گروه از شاخص ها می باشد  آموزش وپرورشبراي ارزشیابی از نظام 

 شاخص هاي کیفی   - 1

  :شاخص هاي کیفی مانند براي سنجش 

  میزان تناسب محتواي آموزشی و پرورشی با ویژگی ها ونیازهاي دانش آموزان •

  میزان  برخورداري دانش آموختگان از روحیه تحقیق، تفکر، تعقل، تعمق، نقد و ابتکار •

  میزان اداي احترام دانش آموختگان به قانون والتزام به رعایت آن  •
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خص ها، نیاز به انجام پژوهش علمی در دوره هاي زمانی معین و با کمک پژوهشگران دانشگاهی و موارد دیگر از این نوع شا
 .در قالب پروژه هاي استانی، ملی و مقایسه اطالعات بدست آمده با استانداردهاي جهانی می باشد 

  
  :شاخص هاي کمی   - 2

براساس آمار سال ( ایران  وضعیت موجود بعضی از شاخص ها ي کمی موثر درکیفیت آموزش نظام آموزشی
  ) 1394تحصیلی  

 شاخص هاي درصد قبولی و مردودي به تفکیک پایه -1
 1393تحصیلی  در دوره ابتدایی و متوسطه اول در سال )  درصد قبولی ( - 1:  جدول 

 نام پایه ردیف
شرکت کنندگان در 

 امتحانات
 شاخص درصد قبولی   قبول شدگان 

 96.4 1228853 1275387 پایه اول  1

 98.5 1196109 1214644 پایه دوم  2

 99.2 1138667 1147503 پایه سوم  3

 99.4 1109207 1115755 پایه چهارم 4

 99.5 1071746 1076719 پایه پنجم  5

 99.7 1036922 1039964 پایه ششم  6

 98.6 992539 1006342 پایه هفتم 7

 پایه هشتم 8
   

 99.9 964262 965262 پایه  نهم 9

  
  1393تحصیلی  در دوره ابتدایی و متوسطه اول در سال ) درصد مردودي (  2: جدول 

 شاخص درصد مردودي آموزان  مردود شدگان  متحاناتاشرکت کنندگان در  پایه ردیف

 3.6 46534 1275387 پایه اول  1

 1.5 18535 1214644 پایه دوم  2

 0.8 8836 1147503  پایه سوم  3

 0.6 6548 1115755 پایه چهارم 4

 0.5 4973 1076719 پایه پنجم  5

 0.3 3042 1039964 پایه ششم  6

 1.4 13803 1006342 پایه هفتم 7

        پایه هشتم 8

 0.1 1000 965262 پایه  نهم 9
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اول در  در دوره هـاي ابتـدایی و متوسـطه    )و ترك تحصـیل ارتقاء، تکرار پایه (درونی شامل  کاراییشاخص هاي  -2
 1393سال  تحصیلی 

 شاخص درصد ارتقاء   پایه  ردیف
شاخص درصد  

 تکرار پایه 
  شاخص درصد

 ترك تحصیل 

 2.8 3.6 93.7 پایه اول  1

 1.3 1.5 97.2 پایه دوم  2

 0.3 0.8 99.0 پایه سوم  3

 0.6 0.6 98.8 پایه چهارم 4

 1.3 0.5 98.3 پایه پنجم  5

 2.4 0.3 97.3 پایه ششم  6

 3.2 0.6 96.2 پایه هفتم 7

  1394در سال  تحصیلی   پیش دبستانینوآموزان  پوشششاخص درصد -3

 عنوان شاخص 
 پوشش  پیش دبستانی 

 جمع دختر پسر
 52.4 52.4 52.3 درصد پوشش  پیش دبستانی 

  1394در سال  تحصیلی  پایه اول ابتدایی پوشش ظاهريدرصد -4

 پوشش واقعی پایه اول ابتدایی )بدون اتباع( دانش آموز جمعیت براساس سر شماري  عنوان شاخص 

پوشش واقعی پایه اول 
 ابتدایی

 جمع دختر پسر جمع دختر پسر جمع دختر پسر

632252 600710 1232962 615071 584962 1200033 97.3 97.4 97.3 
  

  1394تحصیلی در سال    :پوشش واقعی  پایه اول ابتدایی درصد-5

 پوشش  ظاهري پایه اول ابتدایی )بدون اتباع( دانش آموز جمعیت براساس سر شماري عنوان شاخص 

پوشش  ظاهري 
 پایه اول ابتدایی

 جمع دختر پسر جمع دختر پسر جمع دختر پسر

632252 600710 1232962 695100 648345 1343445 109.9 107.9 109.0 
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 1394در سال  تحصیلی :  دوره ابتدایی )ساله 6  – 11( جمعیت الزم التعلیمپوشش ظاهري شاخص درصد - 6

 دوره ابتدایی پوشش  ظاهري )بدون اتباع( دانش آموز جمعیت براساس سر شماري عنوان شاخص 
پوشش ظاهري 

جمعیت الزم 
- 11(التعلیم 

 دوره ابتدایی)6

 جمع دختر پسر جمع دختر پسر جمع دختر پسر

3586555 3414483 7001038 3728009 3508964 7236973 103.9 102.8 103.4 

 

 1394در سال  تحصیلی : دوره ابتدایی )ساله  6 – 11( پوشش واقعی جمعیت الزم التعلیمشاخص درصد -7

 )بدون اتباع( دانش آموز جمعیت براساس سر شماري عنوان شاخص 
پوشش  واقعی دوره 

 ابتدایی
جمعیت واقعی پوشش 

- 11(الزم التعلیم 
 دوره ابتدایی)6

 جمع دختر پسر جمع دختر پسر جمع دختر پسر

3586555 3414483 7001038 3515935 3339303 6855238 98.0 97.8 97.9 
  

  1394در سال  تحصیلی   :دوره متوسطه اول جمعیت الزم التعلیم پوشش ظاهريشاخص درصد -8

 

 1394در سال  تحصیلی :  دوره متوسطه اولجمعیت الزم التعلیم  پوشش واقعیشاخص درصد -9

 )بدون اتباع( دانش آموز جمعیت براساس سر شماري عنوان شاخص 
پوشش  واقعی متوسطه 

 اول
جمعیت واقعی پوشش 

الزم التعلیم دوره 
 متوسطه اول

 جمع دختر پسر جمع دختر پسر جمع دختر پسر

1020821 992551 2013372 978428 914844 1893272 95.8 92.2 94.0 

 متوسطه اول پوشش  ظاهري )بدون اتباع( دانش آموز براساس سر شماريجمعیت  عنوان شاخص 
پوشش ظاهري جمعیت 

الزم التعلیم دوره 
  متوسطه اول

 جمع دختر پسر جمع دختر پسر جمع دختر پسر

1020821 992551 2013372 1086090 989643 2075733 106.4 99.7 103.1 
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 1394سال  تحصیلی در :  دوره متوسطه دومجمعیت الزم التعلیم  پوشش ظاهريشاخص درصد -10

 متوسطه دوم پوشش  ظاهري )بدون اتباع( دانش آموز جمعیت براساس سر شماري عنوان شاخص 
پوشش ظاهري جمعیت 

متوسطه الزم التعلیم دوره 
  دوم

 جمع دختر پسر جمع دختر پسر جمع دختر پسر

1595025 1552048 3147073 1905531 1723508 3629039 119.5 111.0 115.3 

  

 1394در سال  تحصیلی   :دوره متوسطه دومجمعیت الزم التعلیم  پوشش واقعیشاخص درصد  -11

 )بدون اتباع( دانش آموز براساس سر شماريجمعیت  عنوان شاخص 
پوشش  واقعی متوسطه 

 دوم
جمعیت واقعی پوشش 

الزم التعلیم دوره 
 متوسطه دوم

 جمع دختر پسر جمع دختر پسر جمع دختر پسر

1595025 1552048 3147073 1353444 1234852 2588296 84.9 79.6 82.2 
  

 1394در سال  تحصیلی :   مدارس داراي کتابخانه مستقلشاخص درصد -12

 عنوان شاخص 

تعداد مدارس 
داراي 
   کتابخانه
 مستقل

تعداد کل 
 مدارس

شاخص درصد  
مدارس داراي 

 مستقل     کتابخانه

 0.5 105792 559 مستقل     شاخص درصد مدارس داراي کتابخانه

  

  1394در سال  تحصیلی  نمازخانه مستقلمدارس داراي شاخص درصد -13

 عنوان شاخص 

تعداد مدارس 
داراي 

نمازخانه 
 مستقل

تعداد کل 
 مدارس

شاخص  
درصد مدارس 
داراي نمازخانه 

 مستقل 

 6 105792 6300 درصد مدارس داراي نمازخانه مستقل 
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 1394در سال  تحصیلی  اردوگاهی دانش آموزي سرانه فضايشاخص -14

 عنوان 
مجموع مساحت 

هاي موجود   اردوگاه
 آموزش و پرورش 

تعداد کل 
 دانش آموزان

شاخص 
سرانه 

اردوگاهی 
دانش 
 آموزان

 0.01 12440776 163042 شاخص سرانه اردوگاهی دانش آموزان در کل 

 

 1394در سال  تحصیلی  سرانه فضاي کانون هاجدول شاخص -15

 عنوان 
مجموع مساحت کانون 
هاي موجود  آموزش و 

 پرورش 

تعداد کل دانش 
آموزان              

شاخص 
سرانه فضاي 

کانون ها                                                                                                              
 0.07 12440776 827359شاخص سرانه فضاي کانون ها در کل    

  

  1394در سال  تحصیلی  سرانه فضاي ورزشی دانش آموزيشاخص -16

 عنوان شاخص 
مساحت فضاهاي  

 ورزشی دانش آموزي
تعداد کل دانش  

 آموزان

شاخص سرانه  
فضاي ورزشی 
 دانش آموزي

 0.4 12440776 4456441 شاخص سرانه فضاي ورزشی دانش آموزي در کل 

 

پایه دوم و  فنی و حرفه اي و کار و دانش به کل دانش آموزانشاخه شاخص نسبت دانش آموزان پایه دوم و سوم -17
 1394در سال  تحصیلی سوم دوره متوسطه دوم 

 شاخص 
تعداد  دانش آموزان پایه 
دوم و سوم شاخه فنی و 
 حرفه اي و کار دانش 

تعداد  کل دانش 
آموزان پایه دوم و 
 سوم دوره متوسطه 

میزان 
 شاخص

نسبت شاخه فنی و حرفه اي وکاردانش به 
 0.39 1784565 691954 کل 
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پایه دوم و سوم دوره به کل دانش آموزان   فنی و حرفه ايشاخص نسبت دانش آموزان پایه دوم و سوم شاخه -18
 1394در سال  تحصیلی  متوسطه دوم

پایه دوم و سوم دوره به کل دانش آموزان  کار و دانششاخص نسبت دانش آموزان پایه دوم و سوم شاخه -19
 متوسطه دوم

 شاخص 
تعداد  دانش آموزان 
پایه دوم و سوم  کار 

 دانش 

تعداد  کل دانش آموزان 
پایه دوم و سوم دوره 

 متوسطه 

 میزان شاخص

 0.22 1784565 397696  کاردانش به کل  نسبت

  ضریب  بهره برداري ازساختمان آموزشیشاخص -20

 عنوان شاخص 
تعداد ساختمان هاي 

 ) دایر(آموزشی 

تعداد ساختمان 
هاي آموزشی 

 )فیزیکی(کالبدي 

شاخص شاخص 
برداري  ضریب بهره

از ساختمان هاي 
 آموزشی

شاخص ضریب بهره برداري از ساختمان  
 در کل 

96894 96123 1.0 

  :ضریب بهره برداري ازکالسشاخص -21

 شاخص عنوان
تعداد 
کالس 

 هاي دایر  

تعداد 
کالس 
هاي 

کالبدي 
 )فیزیکی(

شاخص 
ضریب 
بهره 

برداري از 
 کالس

 1.2 469825 545536 ضریب بهره برداري از کالس در کل 

  

 شاخص 

تعداد  دانش آموزان 
پایه دوم و سوم 

شاخه فنی و حرفه 
 اي 

تعداد  کل دانش 
آموزان پایه دوم و 
 سوم دوره متوسطه 

 میزان شاخص

 0.16 1784565 294258 نسبت شاخه فنی و حرفه اي  به کل 
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  نسبت دانش آموز به معلمشاخص -22

  شرح
 عنوان دوره 

  جمع  متوسطه دوم   متوسطه اول  ابتدایی

 11139992 2861923 1885472 6392597 دانش آموزان بخش دولتی 
 551759 183641 112589 255529 معلمان بخش دولتی 

 20 16 17 25 شاخص نسبت دانش آموز به معلم
  

 اداري -غیر از خدماتی میانگین سطح تحصیالت کل کارکنانشاخص -23

یف
رد

 

 تعداد کل کارکنان دوره تحصیلی به تفکیک مدرك عنوان 

مجموع  سال 
 هاي تحصیل 

شاخص 
میانگین 
سطح 
تحصیال

ت 
کارکنان                      

 دوره 
کمتر از  

 دیپلم
 دیپلم 

فوق  
 دیپلم

 لیسانس 
فوق  
لیسان
 س

دکتر
 ي

 جمع 

 15.2 5649442 372121 332 15631 213854 116167 25959 178 ابتدایی 1
 15.7 2578150 164114 214 10681 120148 31191 1827 53 متوسطه اول  2
 16.4 3010575 184101 785 43008 130690 6859 2683 76 متوسطه نظري  3

4 
فنی وحرفه اي 

 کاردانش
42 2189 10721 60463 11919 199 85533 1362869 15.9 

 15.6 12601036 805869 1530 81239 525155 164938 32658 349 کل  5

  در بخش دولتی معلمانمیانگین سطح تحصیالت شاخص -24
یف

رد
 

 تعداد کل معلمان دوره تحصیلی به تفکیک مدرك  عنوان 
مجموع  سال 
 هاي تحصیل 

شاخص 
میانگین 
سطح 

تحصیالت 
کارکنان                      

 دوره
کمتر از  

 دیپلم
 لیسانس  فوق  دیپلم دیپلم 

فوق  
 لیسانس

 جمع  دکتري

 15.1 3821069 253658 38 9288 136421 87816 20024 71 ابتدایی 1

 15.7 1753573 111715 57 6635 81620 23116 273 14 متوسطه اول  2

 16.5 2031417 122995 545 32480 88058 1757 137 18 متوسطه نظري  3

4 
فنی وحرفه اي 

 کاردانش
17 911 7907 40108 8364 117 57424 916520 16.0 

 15.6 8522579 545792 757 56767 346207 120596 21345 120 کل  5
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 نسبت دانش آموز به کل کارکنان آموزشیشاخص -25

 شرح
 عنوان دوره 

 متوسطه اول ابتدایی
متوسطه  

 دوم 
 جمع کل دوره ها 

 12440776 3198951 2047632 7194193 تعداد  دانش آموزان دولتی وغیر دولتی 
تعداد  کارکنان آموزشی  در بخش دولتی وغیر 

 819138 277756 175527 365855 دولتی 
 15 12 12 20 شاخص نسبت دانش آموز به کل کارکنان آموزشی

  

  کارکناننسبت دانش آموز به کل شاخص -26

 

  ):تراکم(نسبت دانش آموزان به کالس دایرشاخص -27

 شرح
 عنوان دوره 

  جمع متوسطه دوم   متوسطه اول  ابتدایی
 12440776 3198951 2047632 7194193 تعداد  دانش آموزان دولتی وغیر دولتی 

 545536 149793 86181 309562 تعداد کالس هاي درس دایردولتی وغیر دولتی 
شاخص نسبت دانش آموزان به  کل کالس 

 22.8 21.4 23.8 23.2 )تراکم(دایر

  

  

  

 شرح
 عنوان دوره 

 متوسطه اول ابتدایی
متوسطه  

 نظري
جمع کل دوره 

 ها 
 12440776 3198951 2047632 7194193 تعداد  دانش آموزان دولتی وغیر دولتی 

تعداد  کل کارکنان  در بخش دولتی وغیر 
 875272 298397 187307 389568 دولتی 

 14 11 11 18 شاخص نسبت دانش آموز به کل کارکنان 
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 نسبت دانش آموز به مراقبان سالمتشاخص -28

 شرح
 عنوان دوره 

 ابتدایی
  متوسطه

 اول
 جمع کل  

 9804428 2047632 7194193 دانش آموزان دولتی   
 26194 8606 17588 تعداد کل مراقبان سالمت  شاغل در دوره تحصیلی  

  374 238 409 شاخص نسبت دانش آموز به مراقبان سالمت 

 

  نسبت دانش آموز به مربی پرورشی شاخص-29

 شرح
 نوان دوره ع

  جمع  متوسطه دوم   متوسطه اول  ابتدایی
 11139992 2861923 1885472 6392597 تعداد  دانش آموزان دولتی 

مربی پرورشی شاغل در دوره تحصیلی 
 13573 4249 4261 5063 بخش دولتی 

 821 674 442 1263 شاخص نسبت دانش آموز به مربی پرورشی
  

  مشاور نسبت دانش آموز بهشاخص -30

 شرح
 عنوان دوره 

 جمع متوسطه دوم   متوسطه اول  ابتدایی

 11139992 2861923 1885472 6392597 تعداد  دانش آموزان دولتی 
 25259 20884 4393 2837 مشاوران  شاغل در دوره تحصیلی بخش دولتی  

 441 137 429 2253 شاخص نسبت دانش آموز به مشاور

  غیر دولتی به کل دانش آموزان مدارسآموزان  دانشنسبت -31

 شرح
 عنوان دوره 

 جمع متوسطه دوم   متوسطه اول  ابتدایی
 12440776 3198951 2047632 7194193 تعداد  دانش آموزان دولتی وغیر دولتی 
 1300784 337028 162160 801596 تعداد معلمان بخش دولتی وغیر دولتی 

 0.10 0.11 0.08 0.11 شاخص نسبت دانش آموزان مدارس غیر دولتی به کل دانش آموزان  
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  راهکارهاي رفع بعضی  موانع تضمین کیفیت د ر نظام آموزش و پرورش

 آموزش نیروي انسانی موجود •
 .اعتبار بخشی  بیش از پیش به آمارهاي موجود در آموزش و پرورش •
مرکز ملی سنجش آموزش «تقویت جایگاه مرکز سنجش بر اساس مفاد سند تحول بنیادین در خور عنوان  •

 .آموزش وپرورشبعنوان یک مرکز مطالعه و سنجش کیفیت نظام » وپرورش 
حاکمیت تفکر سیستمی به منظور همکاري و مشارکت سطوح مختلف در استقرار نظام ارزشیابی مولفه تقویت  •

 ورشی هاي آموزشی وپر
 آموزش وپرورشدر  پشتیبانی مالی و تخصصی از پژوهش هاي ارزیابی کیفیت آموزشی •

  "تضمین کیفیت د ر نظام آموزشی  "نقشه راه آینده براساس سند تحول مربوط به 

 تمرکز بر جذب نیروي انسانی کار آمد و اصالح شیوه هاي جذب نیرو •

 توجه به عدالت آموزشی در استانهاي کشور از نظر نیروي انسانی ، تجهیزات و فضا  •

نظام آموزش و پرورش در دوره هاي زمانی معین ودر ابعاد استانی ، هاي کیفی   شاخصمستمر  مطالعه جامع و •

 .ملی و منطقه اي 

میت شاخص هاي تضمین تعریف ساز وکارهایی براي جلب توجه سطوح مختلف نظام آموزش و پرورش به اه •

 .کیفیت در آموزش و پرورش

ایجاد انگیزه براي سطوح مختلف تشکیالتی وزارت آموزش وپرورش به همکاري و بهره برداري اصولی از نتایج  •

 ارزشیابی هاي بعمل آمده از مولفه هاي آموزش و پرورش

 .هاي مطالعاتی برکیفیت آموزش و پرورش برنامه تخصیص به موقع اعتبارات مورد نیازتعریف و  •

  کار گروه تحلیل کیفیت در نظام آموزش ابتدائی و متوسطه ایران
  دکتر عبدالرسول عمادي ، دکتر شاپور مرادي
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  هاي آموزشی براي زنان و دختران برابرسازي فرصت
  

  مقدمه

یکی از موارد دستیابی به عدالت آموزشی توجه به عدالت جنسیتی در حوزه آموزش است که موجب ارتقاي اشکال مختلـف  
وجود ناعدالتی هاي جنسیتی در عرصـه هـاي مختلـف از    . سرمایه در صورتهاي اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی آن می شود

ناعدالتی هاي جنسیتی داراي اثر منفی بـر  . حال توسعه استجمله آموزش از مهمترین چالشهاي پیش رو در کشورهاي در 
تجربه هاي دهه هاي اخیر کشورهاي درحال توسعه مبـین آن اسـت   . توسعه ي انسانی و ارتقاي کیفیت نیروي انسانی است

تصـادي بـاالتر   که افزایش سرمایه گذاري در نیروي انسانی ، به ویژه آموزش زنان ، زمینه ي الزم را براي دستیابی به رشد اق
از آنجا که حضور و مشارکت زنان در حکم نیمی از نیروي بالقوه کار می توانـد نقـش   . و رفاه اجتماعی بیشتر مهیا می سازد

موثري در پیشرفت جامعه داشته باشد ، از بین بردن تفاوتها و شکاف هاي جنسیتی در بخش هاي گوناگون اقتصادي و نیـز  
ر بلکه به کارایی باالتر می انجامد و زمینه تحقق عدالت اجتماعی را بیش از پیش فـراهم مـی   آموزش نه تنها به عدالت بیشت

آمـوزش بـا   . رشد اقتصادي را محدود و در نتیجه امکان کاهش فقر را مختل می سـازد , عدم تحقق عدالت جنسیتی . سازد 
کنـد کـه بـه     تاثیر می گذارد و به ما کمـک مـی  کند و روش هاي تولید معرفت  ابعاد مختلف توسعه پایدار ارتباط برقرار می

نقش زنان و کودکان به عنوان عامل توسعه پایدار مهم است و آموزش به زنان و دختران از عوامـل  .  تبدیل شویم شهروندي
  . کاهش آسیب پذیري است

از نرخ رشد اقتصادي  بررسی مقایسه اي کشورها نشان می دهد کشورهایی که در آموزش دختران سرمایه گذاري می کنند ،
از این رو توجه به موضوع عدالت جنسیتی و جنبـه هـاي مختلـف آن در حـوزه هـایی نظیـر آمـوزش ،        . باالتري برخوردارند 

عـدالت جنسـیتی آموزشـی اشـاره بـه      . بهداشت ، دستمزد و اشتغال از اهمیت بسزایی بـراي اقتصـاد دانـان برخـوردار اسـت     
بی به سطوح مختلف آموزش ، در فرصت هایشان براي موفقیت در آموزش و استفاده از آن فرصتهایی دارد که زنان در دستیا

آموزش زنان و افزایش مشارکت آنها در آموزش ، همچنین از حیـث  . به عنوان امتیازي براي افزایش شانس زندگی خود دارند
و در نظام هاي سیاسـی ملـی ، آنـان را از     سیاسی ، می تواند منجر به افزایش دسترسی زنان به مجاري قدرت و اقتدار گردد

تجهیز زنان به آموزش مقوله اي مهم و اثرگذار است که توانایی ایجاد تغییرات مختلف در . قدرت قابل توجهی برخوردار سازد
در شناخت مجاري مختلفی که متولی امر آموزش زنان در کشورند . الیه هاي گوناگون ساختارهاي اجتماعی را خواهد داشت

همواره اغلب نگاه ها معطوف بر نقش نهادهاي سیاستگذاري بوده است که از طریق تصـویب سیاسـت هـاي کـالن در قالـب      
بعـد از نهادهـاي سیاسـتگذار ،    . اسناد و سیاست هاي باالدستی ، هدف گذاري هاي مهم در این حوزه را مشخص می نمایند 

در گـزارش  . ام ، در عمل ، محقق نمودن آمـوزش زنـان را رقـم مـی زننـد     نهادهاي اجرایی قرار دارند که با برنامه ریزي و اقد
پیش رو ،ابتدا به ارائه تصویري از وضعیت سواد آموزي در ایران با تاکید بر سواد زنان پرداخته و سپس وضعیت آموزش زنـان  

رسـمی را مـورد    در ایران در دو بخش آموزش رسمی در سطوح عمومی و عالی و همچنـین آمـوزش فنـی و حرفـه اي غیـر     
  .در انتها  نیز به شناسایی چالشها و نقشه راه پیش رو در این حیطه خواهیم پرداخت.  بررسی قرار می دهیم
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 جایگاه آموزش زنان در اسناد باالدستی

 :ام قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران آمده است در اصل سی

  تحصیالت  سازد و وسایل  فراهم  متوسطه  دوره  تا پایان  ملت  همه  رايرا ب  رایگان  و پرورش  آموزش  وسایل  است  موظف  دولت«
لذا آموزش به عنوان یک حق همگانی و فارغ از تبعیض . » . دهد  گسترش  طور رایگان کشور به  را تا سر حد خودکفائی  عالی

سیتی در امر آموزش موضوعی همچنین تصویب قوانین متعدد به منظور رفع شکاف جن. جنسیتی در نظر گرفته شده است
قانونگزار رویکردي توسعه اي به امر و  است که در جاي جاي اسناد فرادستی و قوانین ایران مورد توجه قرار گرفته

  . مروري بر برنامه هاي پنج ساله توسعه در ایران بیانگر این امر می باشد  .داشته استآموزش 
 برنامه هاي پنج ساله توسعهتاکید بر وجه جنسیتی آموزش در : 1جدول 

  سرفصل هاي مبتنی بر رویکرد عدالت جنسیتی در حوزه  آموزش  برنامه هاي پنج ساله
  هاي درسی بازنگري در برنامه   برنامه سوم

  اصالح و متناسب سازي فضاهاي آموزشی براي دختران با توجه به شرایط
  جغرافیایی 

 هاي تحصیلی   لحاظ نمودن جنسیت در دوره  
 گیرد روزي براي دوره راهنمایی مورد تاکید قرار می ایجاد مدارس شبانه .  

  
  هاي برابر آموزشی به ویژه براي دختران  به فرصتدسترسی    برنامه چهارم

 عدالت جنسیتی درآموزش تاکید شده است بر .  
  

 هاي عادالنه آموزشی به تناسب جنسیت  ایجاد فرصت   برنامه پنجم
 رفع محرومیت آموزشی  

  
 

  تاکید بر جنسیت در اسناد یونسکو
المللی آموزش براي همه توسط سازمان آموزشی، علمی، فرهنگی ملل متحد سال از برگزاري اولین کنفرانس بین 15

دولت از سرتاسر جهان بر سر چارچوبی  164در کنفرانس مذکور نمایندگان . گذرددر شهر داکار کشور سنگال می) یونسکو(
گانه در شان را در جهت تحقق اهداف ششزمینه آموزش همگانی توافق کردند و بر آن شدند تا تعهد جمعیبراي اقدام در 

یکی از مهمترین مباحثی که در طی این سال ها در جلسات . میالدي بکار ببندند 2015زمینه آموزش همگانی تا سال 
بطوري که . در مقوله آموزش است دالت جنسیتیعمختلف این کنفرانس در اقصی نقاط جهان مطرح شده، ضرورت توجه به 

دلیل این امر نه تنها ضرورت . در حوزه آموزش جلب شده است عدالت جنسیتیدر دهه گذشته توجهات زیادي به مساله نا
بلکه وجود مزایا و فواید اجتماعی و اقتصادي مهمی است که  حقوق بشردوستانهتوجه به یکی از اساسی ترین مصادیق نقص 

یه گذاري در زمینه آموزش دختران و زنان می تواند در تغذیه و سالمت کودکان، باروري، حضور کودکان در مدرسه و سرما
آموزش به عنوان یک راهبرد قدرتمند به ارتقاء استقالل دختران و تحرك . در نهایت رشد اقتصادي کشورها ایفا کند

   .اجتماعی کمک می کند
با تمرکز بر  عدالت جنسیتیمیالدي و رسیدن به  2005وزش ابتدایی و متوسطه تا سال در حوزه آم عدالت جنسیتیحذف نا

دسترسی همه جانبه و برابر همه دختران به آموزش پایه با بهترین کیفیت از اهداف اصلی جنبش جهانی آموزش براي همه 
ي است که به عنوان یکی از بندهاي اهمیت این راهبرد به حد. در نظر گرفته شده است) سال جاري میالدي( 2015تا سال 
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که در واقع بیانگر اصول اساسی کشورها در برنامه ریزي هاي آموزشی می  2015اصلی نشست اینچئون کره جنوبی در سال 
  : باشد ، مورد تاکید قرار گرفته است 

رسمیت می شناسیم و به در دستیابی به حق آموزش براي همه را به  عدالت جنسیتیما اهمیت : بیانیه اینچئون  4بند 
همین دلیل تعهد خود را به حمایت از سیاست ها ، برنامه ریزي و محیط هاي آموزشی حساس به جنسیت ، جریان سازي 
مسائل مربوط به جنسیت در برنامه درسی و آموزشی معلمان و از بین بردن تبعیض و خشونت جنسیت محور در مدارس 

  . اعالم می نماییم
  

  : وزش زنان در ایران وضعیت موجود آم

ترین اهداف نظام  سوادي و آموزش عمومی رایگان از اصلی میالدي محو بی 1979پس از انقالب اسالمی ایران در سال 
تأسیس نهضت سوادآموزي با عزمی ملی و مردمی پشتوانۀ این هدف قرار گرفت . مقدس جمهوري اسالمی ایران قرار گرفت

در نتیجه این اقدامات طی دهه . اي سوادآموزي در نقاط شهري و روستایی صورت پذیرفتاي از اقدامات برو سطح گسترده
به  1976در سال   5/35بطوریکه نرخ باسوادي زنان از  . هاي اخیر در نرخ سواد زنان پیشرفت چشمگیري حاصل شد 

  .رسیده است  2011درصد در سال  1/81

 

  

  وضعیت سواد در گروه هاي مختلف سنی

را حائز می باشـد و در شـاخص کلـی     70و به لحاظ کیفیت رتبه  5کشور در به لحاظ نرخ ثبت نام رتبه  144بین  ایران در
  )/http://reports.weforum.org. (است  49آموزش ابتدایی داراي رتبه 

لیست که بررسی این نرخ در جامعه روسـتایی و شـهري نشـان    سوادي در بین زنان بیش از مردان است این در حا درصد بی
بنابراین دو فاکتور جنسیت و جغرافیـا نقـش مـوثري در    . سواد ساکنان روستاها هستند دهد که بیشترین درصد زنان بی می

58.9
71

84.7 88.7 88.4
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 10ساله و بـاالتر کشـور چیـزي حـدود      6از کل جمعیت  90براساس سرشماري سال .  نرخ باسوادي در جمعیت ایران دارد
درصـد انـدازه    3/18درصد و بـراي زنـان    5/10این آمار براي مردان . درصد جمعیت بی سواد بودند 4/14میلیون نفر یعنی 

از کـل بـی سـوادان    . درصـد بـوده اسـت    24درصد و در مناطق روستایی  6/10نرخ بی سوادي در مناطق شهري .گیري شد
 8/36این آمار بـراي مـردان   . ر سهم مناطق روستایی بوده انددرصد قد 1/47درصد قدر سهم مناطق شهري و  9/52کشور، 

هزار و  236، 90ساله هاي سال  6-9هزاري  437از کل جمعیت چهار میلیون و . درصد بوده است 2/63درصد و براي زنان 
مانـده از تحصـیل   این تعداد با وجود قرار داشتن در سن تحصیل، دور از مدرسه و به عبـارتی باز . نفر بی سواد بوده اند 538

از ایـن رقـم تعـداد    . درصد کل بـی سـوادان بـوده اسـت     4/2نفر یعنی  236538تعداد بی سوادان این گروه سنی . بوده اند
 8/59نفر معـادل   141486درصد به زنان و همچنین  6/49نفر یعنی  117289درصد به مردان و  4/50نفر یعنی  119249

  . درصد به مناطق روستایی تعلق داشته اند 2/40یعنی  95052درصد به مناطق شهري و 

  
  وضعیت آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی

 

  آموزش ابتدایی)الف
بر اساس قوانین جمهوري اسالمی ایران،  دسترسی به آموزش براي همه اقشار جامعه برابر و رایگان است و در نتیجـه همـه   

افزایش پوشـش تحصـیلی دوران ابتـدایی از مهمتـرین اولویـت      بر این اساس . افراد جامعه حق دسترسی به آموزش را دارند
هاي نظام آموزشی کشور بوده و به این منظور اقدامات فراوانی صورت گرفته و موفقیت هاي چشمگیري نیـز حاصـل آمـده    

رسیده است و پیش بینی مـی شـود بـزودي    % 4/99در حال حاضر نرخ پوشش تحصیلی دختران در مقطع ابتدایی به . است
 2013درصـد در سـال    48.5بـه   1997درصد در سال  39.8در مقطع ابتدایی سهم دختران از . نرخ به صددرصد برسد این

  .روبرو بوده ایم% 9سال با افزایشی در حدود  15به عبارت دیگر طی قریب به . رسیده است

  سهم سواد در مقطع ابتدایی به تفکیک جنس:  2جدول

  
  مقطع ابتدایی

  2013  2011  2006  2001  1996  1991  1981  1977  سال
  51.5  51.4  51.6  52.2  52.9  53.8  60.4  60.2  مردان
  48.5  48.6  48.4  47.8  47.1  46.2  39.6  39.8  زنان
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  آموزش متوسطه) ب

در فرصت دسترسی و حضور در مقاطع متوسطه تحصیلی و کاهش نرخ ترك تحصیل دختران بـه   عدالت جنسیتیتوجه به 
هاي مهم آموزش و پرورش بـوده و اقـدامات فراوانـی همچـون اجبـاري شـدن دوره       ویژه در مناطق محروم کشور از اولویت

مناطق روستایی و آموزش  تحصیلی متوسطه، افزایش امکانات تحصیلی و تاسیس مدارس متوسطه شبانه روزي بخصوص در
این اقدامات منجر به افـزایش نـرخ پوشـش تحصـیلی دوره متوسـطه      . حضوري دختران بازمانده از تحصیل اشاره نمود نیمه

در این زمینه افزایش قابل مالحظه اي در سطح پوشش تحصیلی دانش آمـوزان دختـر بـه وجـود     .  براي دختران شده است
بـه عبـارت   . رسیده اسـت   2013در سال  48.4به  1977در سال  35.4ر این مقطع از آمده است و سهم آموزش دختران د

  .را شاهد هستیم%  13دیگر در این زمینه افزایش 

  سهم سواد در مقطع متوسطه به تفکیک جنس: 3جدول 

  
  مقطع متوسطه

  2013  2011  2006  2001  1996  1991  1981  1977  سال
  51.6  53  51.1  50.6  53.5  58.6  60  64.6  مردان
  48.4  47  48.9  49.7  46.5  41.4  40  35.4  زنان
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در ادامه با مروري اجمالی به وضعیت آموزش رسمی در مقاطع مختلـف تحصـیلی ؛ مهمتـرین چالشـهاي پـیش رو در ایـن       

  :  شویم مسیر را به همراه تمرکز بر مسیر پیش رو و نقشه راه آینده در این راستا متذکر می

درصـد بـه    95.9از  2013تا  2000نرخ ثبت نام خالص دوره ابتدایی در سال هاي  :خالص دوره ابتدایی درصد ثبت نام 
ولی هنوز برابري در دسترسی به آموزش و پرورش ابتدایی در بین دختران و پسـران و  . درصد افزایش پیدا کرده است 98.6

ي بـین آنهـا همچنـان وجـود     درصد 2به خصوص در بین دانش آموزان مناطق روستایی بطور کامل برقرار نیست و اختالف 
 . دارد

  :ساله  24-5ساله و باالتر و جوانان  15شاخص برابري جنسیتی با سوادي جمعیت 

بـوده اسـت کـه در     0.85معـادل   2000ساله و باالتر در سال  15در باسوادي بزرگساالن GPI) (شاخص برابري جنسیتی  
یت اما به دلیل برخی نگرش ها و باورهـاي فرهنگـی نسـبت بـه     تغییر یافته است و با وجود بهبود وضع 0.92به  2013سال 

آموزش دختران ، نابرابري بین دختران و پسران بخصوص در حاشیه شهرها و روستاها موجب بی سوادي تعـداد بیشـتري از   
  . دختران گردیده است

  : ه شاخص برابري جنسیتی در نرخ ثبت نام خالص و ناخالص دوره ابتدایی ، راهنمایی و متوسط

امـا در نـرخ ثبـت نـام     . کشور ایران در نرخ ثبت نام خالص و ناخالص دوره ابتدایی به برابري جنسـیتی دسـت یافتـه اسـت    
. است و هنوز نابرابري بین دختـران و پسـران وجـود دارد    0.91ناخالص دوره راهنمایی ، شاخص برابري جنسیتی در حدود 

است که هنوز بـا   0.94تی در نرخ ثبت نام ناخالص این دوره در حدود همچنین در دوره متوسطه نیز شاخص برابري جنسی
  . هدف گذاري انجام شده فاصله دارد

  :درصد مدیران زن از کل مدیران در دوره هاي مختلف تحصیلی ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه 

درصـد در سـال    45.6حـدود  بـه   2000درصد در سال  41درصد مدیران زن در ابتدایی از  2013تا  2000در طی سالهاي 
درصد ثابت باقی مانـده اسـت و در    41اما در دوره راهنمایی تحصیلی این درصد تقریبا در حدود . افزایش یافته است 2013
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بـدین ترتیـب   . کـاهش داشـته اسـت    2013درصد در سال  46.5به حدود  2000درصد در سال  48.3دوره متوسطه نیز از 
  . ر دوره ابتدایی افزایش مدیران زن را نشان می دهدتغییرات در این نشانگر صرفا د

 آموزش عالی) ج

شوند و آمـوزش عـالی نقـش مهمـی در توسـعه      امروز زنان بعنوان بخش عمده اي از جمعیت دانشجویی کشور شناخته می
یري مشارکت زنان در عرصه آمـوزش عـالی طـی دو دهـه اخیـر از رشـد چشـمگ       . هاي آنان داشته استتوانمندي و مهارت

تعـداد دانشـجویان   . برابر شده است 14برخوردار بوده است و تعداد دختران دانشجو در مراکز آموزش عالی کشور نزدیک به 
زنان در حال حاضـر  . به دو میلیون نفر رسیده است 2013هزار نفر بود و این تعداد در سال  145برابر با  1994زن در سال 

هـاي علـوم پزشـکی     سهم دختران از کل دانشجویان رشـته و  اند ولتی را تشکیل دادههاي د درصد از دانشجویان دانشگاه 56
  .درصد است 69هاي علوم پایه  و در گروه درصد 58، در رشته هاي علوم انسانی درصد 53کشور 

  دانشجویان آموزش عالی به تفکیک جنس: 4جدول 

 1994 2000 2005 2010 2013 
 2299858 2078718 1156907 825817 333102 مرد
 2136022 2037875 1231662 743951 145353 زن

  

  

  :آموزش هاي غیر رسمی

هـاي   سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور به عنوان اصلی ترین متولی ارائه آموزش هـاي غیـر رسـمی در کشـور آمـوزش     
اي  مراکز آموزش فنی و حرفهدر   -هاي پایه و پیشرفته در دو سطح مهارت -اي غیر رسمی را در حوزة زنان  مهارتی و حرفه

وار کارخانجات و بین کارگاهی صنایع ، مراکز سیار و شهري ، زنـدان هـا   آموزشگاه هاي فنی و حرفه اي آزاد ، مراکز جثابت،
  .اجرا می نماید و مراکز  جوار روستاها 
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  مرکـز در   247بـه   1375مرکز در سال  31تعداد مراکز ثابت سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور براي زنان از
از دیگر اقـداماتی کـه در حیطـه     .زمینه می باشددرصدي در این  78.83رسیده است که بیانگر رشد  1393سال 

 :آموزش هاي غیر رسمی سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور انجام می شود می توان به موارد زیر اشاره نمود

  در کشور » آسیب دیده«کارگاه آموزشی براي زنان  800توسعه آموزش هاي مهارتی ویژه زنان با ایجاد بیش از 

  سخت افزاري و نرم افزاري  مهارت آموزي ویژه زنان توسعه زیر ساختهاي  
 تحقق شعار هر ایرانی حداقل یک مهارت : برنامه آموزش مهارت براي کودکان  
 مشارکت در آموزش مهارت به زنان کشورهاي افریقایی، آسیایی و عضو سازمان همکاریهاي اسالمی   

  : چالشهاي موجود در حیطه آموزش زنان و مهمترین راهکارهاي پیشنهادي 

  : مهمترین چالشهاي موجود در حیطه آموزش زنان را در حال حاضر می توان در محورهاي ذیل متذکر شد 

  :دختران بازمانده از تحصیل  .1

ه از تحصیل به ویژه دختران در معرض بازماند دخترانتوجه به می توان چالش برانگیز در این بخش را یکی از موضوعات 
مناطقی که این پدیده بیشتر در آنها رواج بررسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی .  ازدواج زودرس و کودکان کارعنوان کرد

شود و همین امر بازتولید نابرابري در  هاي فرهنگی مانع تحصیل دختران می دهنده آن است که هنجارها و ارزش نشان دارد
  .  سالمت و اقتصاد را در پی خواهد داشتآموزش، 

  : بیکاري فارغ التحصیالن دانشگاهی  .2

اگرچه بازار تحصیالت دانشگاهی در دوران کنونی بسیار پر رونق است ، ولی وجود فارغ التحصیالن بیکار یا با شغلی نا 
آنچه . التحصیل دانشگاهی استمتناسب با تحصیالت در برخی رشته هاي دانشگاهی یک از چالشهاي پیش روي زنان فارغ 

که درباره مسائل مربوط به اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی مطرح است بحث عدم وجود مهارت هاي الزم براي تصدي 
مشاغل در بازار کار است ؛ به این معنی که آموزش هاي دانشگاهی چندان انطباقی با نیازهاي بازار کار ندارد و در حقیقت 

  . فضاي آموزشی در دانشگاهها با مهارت هاي الزم براي جذب در بازار کار همسو نیستدر بیشتر موارد 

همان طور که . ارائه شده است 1392تا  1384در جدول زیر تعداد فارغ التحصیالن بیکار بر حسب جنس در سال هاي 
نکته قابل توجه این که اگرچه  .سال جمعیت بیکاران فارغ التحصیل بیش از دو برابر شده است 9مالحظه می شود طی این 

سهم زنان فارغ التحصیل از بیکاري بسیار بیشتر از مردان بوده است اما شکاف بین بیکاري زنان و مردان در بازه زمانی فوق 
اگرچه این میزان بسیار . کاهش یافته است 1392در سال  55.2به  1384درصد در سال  57.6الذکر کمتر شده است و از 

  .اشد اما نشان از بهبود اندك وضعیت بیکاري در میان زنان فارغ التحصیل دانشگاهی داردناچیز می ب
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  توزیع فارغ التحصیالن بیکار بر حسب جنس:  5جدول 

  درصد  زنان  درصد  مردان  جمع  سال
1384  420903  178447  42.39  242455  57.60  
1385  468507  189821  40.51  278686  59.48  
1386  516663  197537  38.23  319126  61.76  
1387  522418  213874  40.93  308544  59.06  
1388  591269  246006  41.60  345263  58.39  
1389  778709  341686  43.87  437024  56.12  
1390  795143  344724  43.35  450419  56.64  
1391  903159  402274  44.54  500885  55.54  
1392  880663  393978  44.73  486656  55.26  

  

 

  

  

هاي با  اجتماعی و متمرکز بر استان- هاي مختلف فرهنگی سوادي الزم است اقدامات اصلی در حوزه به منظور کاهش نرخ بی
 در برخی از استانهاي مزري دهد که هاي کشور نشان می سوادي در استان بررسی نرخ بی. سوادي انجام شود نرخ باالتر بی

ریزي در زمینه ارتقاء نرخ سواد باید شامل ارتقاء  برنامه. سواد در کشور را دارد سوادي کل و بیشترین تعداد زنان بی نرخ بی
هاي  سازي و توسعه زیرساخت  هاي دسترسی به آموزش از طریق مدرسه سازي زمینه سطح فرهنگ عمومی جامعه، فراهم

  .باشد به ویژه در استانهاي محروم آموزشی

  :عدم به کار گیري ظرفیتهاي تخصصی زنان  .1

براساس گزارشی که از سوي مشاور ارشد بانک جهانی ارائه شده است، ایران در موقعیت پنجره فرصـت جمعیتـی   
این بدان معناست که جمعیتی که می توانند در حوزه اقتصادي فعال شوند، بیشـتر از جمعیتـی   . قرار گرفته است

ـ     . است که کودك یا سالمند می باشد االیی بـه دلیـل برخـورداري از    همچنین ایـن جمعیـت از تـوان تخصصـی ب
  . تحصیالت دانشگاهی بهره می برد

42.39 40.51 38.23 40.93 41.6 43.87 43.35 44.54 44.7357.6 59.48 61.76 59.06 58.39 56.12 56.64 55.54 55.26

1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392

کار بر حسب جنس:  5نمودار  الن ب ع فارغ التحص توز

مردان زنان
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  91سال تحصیلی مدرك و جنس تفکیک به بیشتر و ساله 10 جمعیت اقتصادي مشارکت نرخ:  6نمودار 

  

  دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري مرکز آمار ایران: مأخذ
نمودار فوق نشان می دهد که در میان گروههاي مختلف فـارغ التحصـیلی زنـان، نـرخ مشـارکت اقتصـادي در میـان فـارغ         

اما در همین حالت نیز تنها نیمی از این افراد در بازار کار مشارکت مـی  . التحصیالن کارشناسی ارشد دانشگاهها بیشتر است
زنـان دانـش آموختـه دانشـگاهی     % 48صیالن و در مقطع دکترا حدود در مقطع کارشناسی حدود یک سوم فارغ التح. کنند

همچنین می توان مشاهده کرد که هرچه میزان تحصیالت زنان افزایش می یابد ، بر . وارد حوزه فعالیت اقتصادي می شوند
ن ،بخـش بزرگـی از   در یک نگاه کلی می توان گفت که در مقایسه با مردا. میزان مشارکت اقتصادي آنها نیز افزوده می شود

  . جمعیت زنان تحصیلکرده وارد بازار کار نمی شوند

براي بررسی دقیقتر و کامل وضعیت اشتغال زنان دانش آموخته می بایست به نرخ بیکاري در میان زنان و مردان در سطوح 
نرخ بیکاري زنان بیشتر 1390براساس آماره هاي منتشره از سوي مرکز آمار ایران در سال . مختلف تحصیلی نیز توجه  کرد

  . از نرخ بیکاري مردان است ، اما این تفاوت با توجه به میزان تحصیالت زنان افزایش چشمگیري پیدا می کند
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  91سال تحصیلی مدرك و جنس تفکیک به بیشتر و ساله 10 جمعیت بیکاري نرخ:  7نمودار 

  

  ایران آمار مرکز سرشماري و کار نیروي جمعیت، دفتر: مأخذ
  

براساس این نمودار مـی تـوان گفـت    . نرخ بیکاري در میان زنان با مدرکهاي تحصیلی متفاوت استنمودار فوق نشانگر 
نکتـه مهـم آن   . که تا مقطع لیسانس، هرچه میزان تحصیالت زنان بیشتر می شود ، نرخ بیکاري آنها افزایش مـی یابـد  

  .و زنان کم و بیش برابر است  است که در مقطع دکترا نرخ بیکاري در میان مردان

  
وجود شکاف جنسیتی در میزان پذیرش دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در آموزش  .2

  عالی
اگرچه میزان پذیرش زنان در مقاطع کارشناسی در سالهاي اخیر رشد قابل توجهی داشته و شکاف جنسیتی 
در این بخش به طور کامل از بین رفته است اما در مقاطع باالتر از جمله کارشناسی ارشد و دکتراي 

ه رشد قابل توجهی در این زمین. تخصصی هنوز به رفع کامل شکاف جنسیتی در این زمینه دست نیافته ایم
به طوري که در مقطع . در پذیرش دختران در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا صورت پذیرفته است

  93-94درصد در سال تحصیلی  46.19به  75-76درصد در سال تحصیلی  17.7کارشناسی ارشد از 
ن پیشی گرفته اند و در به بعد همواره زنان از مردا 85همچنین در دکتراي حرفه اي از سال . رسیده ایم 

 93- 94درصد در سال تحصیلی  41.94به  75-76درصد در سال تحصیلی  32.38دکتراي تخصصی نیز از 
دست پیدا کرده ایم که این موضوع بیانگر این مسئله است که در مقطع دکتراي تخصصی اگرچه در دهه 

0
5

10
15
20
25
30
35

2.7
8.6

16.7
14.3 13.9 13.2

10.6
6.9

3.3

2.1

23.9

34.8

28.6
25.4

6.9
12.1

5.9
1.9

مرد
زن



   2030چارچوب عمل ملی آموزش 

 

١٧٢ 
 

درصد وجود  8شکاف جنسیتی حدود هاي اخیر از رشد خوبی برخوردار بوده ایم اما هنوز در این مقطع 
  .دارد

  آمار دانشجویان موسسات آموزش عالی کشور در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا به تفکیک جنس :  6جدول 

  
  دکتراي تخصصی  دکتراي حرفه اي  کارشناسی ارشد  سال تحصیلی

درصد   زنان  مردان
  زنان

درصد   زنان  مردان
  زنان

  درصد زنان  زنان  مردان

1376-1375  22061 4771  17.78  26533  13304  33.39  5777  2767  32.38  
1381 -1380  42369  18086  29.91  23946  20930  46.63  10016  3107  23.67  
1386-1385  68344  49532  42.02  18690  22217  54.31  14691  7325  33.27  
1391 -1390  213461  191581  47.29  22464  30509  57.63  29308  18007  38.05  
1394 -1393  387802  333004  46.19  30478  41436  57.61  54751  39560  41.94  

  

  
  

  ها و موسسات پژوهشیوجود شکاف جنسیتی در میزان اعضاي هیئت علمی دانشگاه .3

اما هنوز چنان که باید از ظرفیت فراهم . امروز در اکثر دانشگاه هاي کشور زنان به عنوان عضو هیئت علمی حضور دارند
درصد از زنان در رتبه علمی 8در حال حاضر . فارغ التحصیل داراي تحصیالت عالی استفاده نمی شود شده در زمینه زنان

. درصد در مرتبه علمی استادیار در دانشگاه هاي کشور مشغول بکار هستند 21درصد در رتبه علمی دانشیار،  5/13استاد، 
  . دهند شکی کشور را زنان تشکیل میدرصد از اعضاي هیئت علمی دانشگاه هاي علوم پز 34عالوه بر این 
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ک جنس :  8نمودار  موزش عال کشور در مقطع کارشناس ارشد و دکـترا به تفک ان موسسات آ مار دانشجو آ
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  :  2030نقشه راه آینده با توجه به گزینه هاي راهبردي سند آموزش 

 : پیشنهاد و انطباق راهبردها ، سیاستها و قوانین  -

با توجه به وضعیت موجود آموزش رسمی و وجود چالشهایی که به برخی از آنها اشاره شد راهبردهاي اصلی براي 
 : چالشها را می توان از قرار زیر برشمرد  مرتفع نمودن این

  جلوگیري از ترك تحصیل زودهنگام دختران به خصوص در انتقال یک دوره تحصیلی به دوره تحصیلی بعدي 

  تغییر باورهاي فرهنگی به ویژه در جوامع روستایی در ممانعت از ادامه تحصیل دختران در دوره راهنمایی
 تحصیلی و متوسطه

 کافی و مناسب براي دستیابی دختران در سطوح باالتر تحصیلی بخصوص در مناطق روستایی و  تامین امکانات
 عشایري

 تامین معلمان زن در مناطق روستایی که عامل موثري در جذب دختران است. 

  ممانعت از ازدواج زودهنگام دختران به خصوص در مناطق روستایی و شهرهاي کوچک که عمال مانع دستیابی
 .ران به آموزش می شودبیشتر دخت

 منعطف نمودن برنامه هاي آموزشی متناسب با نیازها و ویژگی هایی دانش آموزان و از جمله دختران 

  طراحی توسعه گستره و شیوه هاي اجراي آموزش هاي جایگزین براي دختران از قبیل آموزش از راه دور و
 کودکان الزم التعلیم به ویژه دخترانآموزش رسانه اي و تنوع بخشی به شیوه هاي ارائه آموزش به 

  طراحی نظام اشتغال دختران فارغ التحصیل دانشگاهی و استفاده از ظرفیت تخصصی زنان تحصیلکرده به عنوان
 یکی از راهبردهاي توسعه متوازن و هماهنگ

  هدف تالش در جهت رفع شکاف جنسیتی در پذیرش دانشجویان دختر در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا با
 افزالیش سهم مشارکت بیشتر زنان در عرصه هاي مدیریتی و اعضاي هیئت علمی دانشگاهها

  
 : تعیین شرکاي دولتی و غیر دولتی و تبیین نقش و وظایف آنها  -

بی شک دستیابی به اهداف تعیین شده در آموزش رسمی بدون همکاري و هماهنگی دستگاههاي دولتی از یک 
وزارت آموزش و پرورش به عنوان . دهاي مدنی از سوي دیگر امکانپذیر نمی باشدسو و همراهی و همگامی نها

سازمان مدیریت و برنامه . متولی اصلی آموزش رسمی در کشور مسئولیت مستقیم را در این عرصه بر عهده دارد
آموزش ریزي نیز به عنوان متولی اصلی توزیع اعتبار در بودجه ساالنه کشور ، می بایست نسبت به موضوع 

همچنین وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات باید با گسترش زیرساختهاي . دختران اهتمام الزم را به خرج دهد 
سخت افزاري نسبت به توسعه و گسترش فناوري هاي نوین ارتباطی پوشش حداکثري در اقصی نقاط کشور 

سازمان . له آموزش از راه دور فراهم نمایدزمینه هاي الزم را به منظور بهره مندي از روشهاي نوین آموزش از جم
نهضت سواد آموزي نیز به عنوان یکی از شرکاي اصلی می بایست جدي تر از گذشته وارد عمل شده و با توجه 
ویژه به موضوع سواد زنان و دختران در روستاها و مناطق کم برخوردار بیش از گذشته فعالیتهاي خود را 

  . گسترش دهد
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چالش بیکاري دختران فارغ التحصیل دانشگاهی الزم است تا متولیان اشتغال در کشور نظیر  همچنین براي رفع
شوراي عالی اشتغال و وزارت تعاون ؛ کار و رفاه اجتماعی با توجه ویژه به موضوع اشتغال زنان تحصیلکرده 

به نقش خانوادگی زنان راهکارهایی را به منظور افزایش سهم اشتغال این گروه از زنان برگزیده و ضمن توجه 
 .سهم مشارکت زنان در عرصه هاي اقتصادي را بهبود ببخشند

همانگونه که در بیان چالشها مطرح شد : طراحی برنامه ها و زیر بنا ها در ساختارهاي رسمی و غیر رسمی  -
در یکی از مشکالتی که در زمینه همه گیر شدن آموزش دختران وجود دارد وجود برخی باورهاي فرهنگی 

این نگاه که بیشتر در مناطق دورافتاده و کمتر برخوردار حاکم است متاثر از . خصوص ممانعت از آموزش آنهاست
برخی عوامل اقتصادي و فرهنگی است که هریک به نوبه خود می بایست با تغییر در رویکرد اجتماعی به صورت 

و منطقه اي و با شناسایی نقاط بحرانی با انجام  بدین منظور الزم است با نگاهی بوم گرایانه. بومی اصالح گردد
از این حیث استانهاي مرزي بیشتر از . اقدامات فرهنگی و اقتصادي به مرتفع نمودن مشکل یاد شده پرداخته شود

بقیه استانها در معرض این مسئله می باشند و در این زمینه ساختارهاي موجود در استانها اعم از استانداري ها و 
اري ها می توانند به عنوان دستگاههاي همکار با آموزش و پرورش به هم راستا نمودن ظرفیتهاي فرهنگی فرماند

در استانها اهتمام ورزند و تمامی دستگاههاي فرهنگی را در سطح استان به منظور تغییر این رویکرد به کار 
 . گیرند

  

جمهوري اسالمی ایران اگرچه در عرصه آموزش به ویـژه آمـوزش زنـان در دهـه هـاي اخیـر داراي رشـد و         :نتیجه گیري 
پیشرفت قابل قبولی در ارتباط با سواد آموزي بزرگساالن ، دستیابی به برقراري عدالت جنسیتی با پوشش نزدیک به صد در 

ه در سطوح آموزش عالی بوده است اما  در این عرصه با صد در مقطع ابتدایی و رشد کمی در سایر مقاطع تحصیلی و به ویژ
چالشهایی نیز مواجه بوده که اهم این چالش ها را می توان با توجه به راهبردهایی نظیر تغییر نگرشهاي سـنتی نسـبت بـه    

چنـین  آموزش زنان با عنایت به نقش برجسته عنصر آموزش در توانمند سازي زنان و حرکت در مسـیر توسـعه پایـدار ؛ هم   
. هاي آموزشی مبتنی بر نیاز بازار به نیروي کار زنان و استفاده از توان و ظرفیت زنان آموزش دیده مرتفع نمـود  برنامه ریزي

بی شک بهبود بخش آموزش زنان تنها با اتخاذ یک رویکرد سیستمی مبتنی بر توجه به سـایر بخشـهاي مهـم نظیـر بخـش      
باشد و برنامه ریزي هاي بین بخشی یکی از اصلی ترین الزامـات توسـعه و بهبـود    اقتصاد ، فرهنگ و سیاست امکانپذیر می 

  .بخش آموزش به ویژه در جمعیت زنان می باشد

  

  هاي آموزشی براي زنان و دختران کارگروه برابرسازي فرصت

 مهناز دکتر ،يحجاز الهه دکتر ،یباستان سوسن دکتر، ) رئیس کارگروه(خانم دکتر شهیندخت مالوردي 
  ساواالنپور الهام و مهردوست اتوسا ،ينظر زهره ،ياحمد
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  دسترسی برابر اقشار آسیب پذیر به آموزش

  مقدمه

تضـمین آمـوزش کیفـی فراگیـر     مبنـی بـر    2030با توجه به  اهداف عالی پیش بینـی شـده در سـند توسـعه پایـدار      
و در چهـارچوب اسـناد و موافقـت نامـه      و یکسان نگر و ترویج فرصت هـاي یـادگیري مـادام العمـر بـراي همـه      

، کنوانســیون مبــارزه بــا تبعــیض در    حقــوق بشردوســتانه بیانیــه جهــانی   26هــاي بــین المللــی از جملــه بنــد     
ــل       ــازمان مل ــاعی و فرهنگی،س ــادي ، اجتم ــوق اقتص ــی حق ــین الملل ــیون ب ــودك، کنوانس ــوق ک ــیون حق آموزش،کنوانس

ــت،   ــه حقــوق افــرادي داراي معلولی ــان، کنوانســیون   متحــد در زمین ــه زن ــامی اشــکال تبعــیض علی ــع تم کنوانســیون رف
مربـوط بـه وضـعیت پناهنــدگی و مصـوبه مجمـع عمــومی سـامزان ملـل متحـد درزمینــه آمـوزش در شـرایط اظطــراري،           

ــه آمــوزش در افــق    ــر اقشــار آســیب پــذیر ب ــا هــدف دسترســی براب ــوق تشــکیل و  2030و ب ــا موضــوع ف ، کــارگروهی ب
  .عملیاتی جهت دستیابی به هدف فوق را به شرح زیر تنظیم نموده استچهارچوب اجرایی برنامه 

گانـه تـدوین سـند ملـی آمـوزش بـوده و سـایر کـارگروه هـا نیـز بـه             17از آنجا که کارگروه فوق یکـی از کـارگروه هـاي    
از  تناسب موضوع برنامه هایی را جهت نیـل بـه اهـداف سـند پـیش بینـی خواهنـد نمـود در ایـن گـزارش ابتـدا تعریفـی            

  .گروه هاي آسیب پذیر ارائه و سپس کلیات برنامه پیشنهادي جهت تصویب ارائه خواهد شد

  :در این گزارش اقشار آسیب پذیر شامل گروه هاي زیر تعریف شده اند

 کودکان ساکن در مناطق فقیر و حاشیه اي  -1

 کودکان بی سرپرست و بد سرپرست -2

 کودکان فاقد تابعیت، آواره، غیر ایرانی  -3
 ن حاصل ازدواج زنان ایرانی و مردان غیر ایرانیکودکا -4

 کودکان داراي سابقه رفتارهاي پرخطر ، اعتیاد و بزهکاري -5

 سایر ساکنین سکونتگاه هاي غیر رسمی و مناطق فقیر - 6

 مهاجران  -7

 بهبود یافتگان از مصرف و سوء مصرف مواد -8

ــا دوران     -9 ــت و ی ــیده اس ــان رس ــه پای ــان ب ــت آن ــه دوران محکومی ــی ک ــارج از  مجرمین ــود را در خ ــت خ محکومی
 .زندان سپري می نمایند

 زنان خود سرپرست و زنان نیازمند -10

 زنان مطلقه  -11

 .سایر افراد محروم و نیازمند که بدلیل فقر امکان دستیابی به آموزش براي آنها محدود شده است -12

 معلولین محروم و نیازمند -13
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  :سبب شناسی

  :ن به عوامل زیر اشاره کرد در یک جمع بندي از عوامل مهم و موثر می توا

 ...فقر ، در آمد ، هزینه ، مصرف ، اشتغال و : عوامل اقتصادي شامل  -1
 ...مشارکت ، آسیب هاي اجتماعی ، بحرانها  و : عوامل اجتماعی شامل  -2
 ...قانون ، مقررات ، حقوق ، حق و: قانونی شامل / عوامل حقوقی -3
 ...، شخصیت وانگیزش ، نیاز ، ادراك : عوامل رفتاري شامل  -4
ــامل     -5 ــدیریت ش ــازمان و م ــه س ــوط ب ــل مرب ــل ،    : عوام ــرو ، تجاه ــی ، قلم ــانع تراش ــت ، م ــات ، مقاوم ارتباط

  . مصلحت ، مشارکت ، کاهلی ، بی تفاوتی و بودجه 
  

  : ها نقاط قوت و فرصت

ــدنی   -1 ــه م ــارکت جامع ــترش مش ــاري   (گس ــود ی ــاي خ ــی ، گروهه ــر دولت ــازمانهاي غی ــار  ) س ــا ک ــاط ب در ارتب
  .کودکان 

 توسعه و حمایت بیشتر نهادهاي دولتی نسبت به مسئله آموزش  -2
 حساسیت بیشتر مردم نسبت به مسایل کودکان آسیب پذیر  -3
ــه از آن        -4 ــوع ک ــا موض ــرتبط ب ــی م ــی و داخل ــین الملل ــاي ب ــه ه ــین نام ــناد و آی ــوبات، اس ــوانین، مص ــود ق وج

 .حمایت می کنند
 مرتبط با موضوع در ایرانپذیرش کنوانسیون ها و مقاوله نامه هاي بین المللی  -5
  

  : نقاط ضعف و تهدیدها

  اجرایی نشدن برخی از مصوبات -1
 پراکندگی قوانین مربوط به اقشار آسیب پذیر و بعضا ناهماهنگی بین آنها  -2
 فقر -3
 )دولتی و غیر دولتی(عدم هماهنگی مناسب بین دستگاهها  -4
 عدم بهره گیري مناسب از ظرفیت هاي سازمانهاي غیر دولتی -5
ــان و    نبــود اط - 6 ــویژه کودک ــذیر ب ــد و آســیب پ ــداد و وضــعیت اقاشــر نیازمن ــه تع ــار کــافی در زمین ــات و آم الع

 عدم وجود بانک اطالعات متمرکز
  عدم وجود تعریف مشخص و اجماع یافته از اقشار آسیب پذیر و تنوع نگرش نسبت به آنان -7
  

  : هدف

  2030در کشور تا سال ایجاد زمینه دسترسی برابر اقشار آسیب پذیر به آموزش : هدف اصلی
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  : اهداف فرعی

 افزایش دسترسی کودکان ساکن در مناطق فقیر و حاشیه اي به آموزش -1

 افزایش دسترسی کودکان بی سرپرست و بد سرپرست به آموزش -2

 افزایش دسترسی کودکان فاقد تابعیت، آواره، غیر ایرانی به آموزش -3

 مردان غیر ایرانی به آموزشافزایش دسترسی کودکان حاصل ازدواج زنان ایرانی و  -4

 افزایش دسترسی کودکان داراي سابقه رفتارهاي پرخطر ، اعتیاد و بزهکاري به آموزش -5

 افزایش دسترسی سایر ساکنین سکونتگاه هاي غیر رسمی و مناطق فقیر به آموزش - 6

 افزایش دسترسی مهاجران به آموزش -7

 به آموزشافزایش دسترسی بهبود یافتگان از مصرف و سوء مصرف مواد  -8

افـزایش دسترسـی مجرمینـی کــه دوران محکومیـت آنـان بــه پایـان رسـیده اســت و یـا دوران محکومیـت خــود           -9
 را در خارج از زندان سپري می نمایند به آموزش

 افزایش دسترسی زنان خود سرپرست و زنان نیازمند، به آموزش -10

 افزایش دسترسی زنان مطلقه به آموزش -11

ــا    افــزایش دسترســی ســایر افــراد محــر  -12 ــراي آنه ــه آمــوزش ب ــر امکــان دســتیابی ب ــه بــدلیل فق وم و نیازمنــد ک
 محدود شده است به آموزش

  :اهداف اختصاصی

 رفع موانع حقوقی دستیابی اقشار آسیب پذیر به آموزش -1

 رفع موانع اقتصادي دستیابی اقشار آسیب پذیر به آموزش -2

 رفع موانع اجتماعی و فرهنگی دستیابی اقشار آسیب پذیر به آموزش -3

  رفع موانع آموزشی دستیابی اقشار آسیب پذیر به آموزش -4

  :ها و استراتژي ها سیاست

 توسعه دسترسی اقشار آسیب پذیر به آموزش با تاکید ویژه بر آموزش کودکان  -1

 تاکید بر یکپارچه سازي آموزش و ادغام کودکان در برنامه هاي آموزشی -2

 آسیب پذیر در امکانات و برنامه هاي آموزشی توجه به تفاوتهاي فردي و افزایش قدرت انتخاب اقشار -3

 محو بی سوادي در اقشار آسیب پذیر با تاکید بر کودکان -4

انجام برنامه ریزي هـا و اقـدامات بصـورت همـه جانبـه و مشـترك و بـا همکـاري کلیـه دسـتگاه هـاي ذیـربط و              -5
 پرهیز از موازي کاري و اقدامات متقاطع
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  : اقدامات اجرایی  

  :پیش عملیاتی و پشتیبانی اقدمات  -الف

جمعبنــدي اطالعــات موجــود در دســتگاه هــا در خصــوص تعــداد و مشخصــات مــوارد شناســایی شــده مــرتبط   -1
 با گروه هاي هدف از اقشار آسیب پذیر و تحلیل یافته ها 

شناســایی امکانــات بــالقوه موجــود در دســتگاه هــا و ســازمان هــاي دولتــی و غیــر دولتــی بــه منظــور افــزایش   -2
 دستیابی و هم افزایی توان موجود امکانات

 احصاي نیازهاي آموزشی و موانع موجود با همکاري دستگاه هاي همکار -3
انجــام اقــدامات تبلیغــی و اطــالع رســانی عمــومی بــه منظــور حصــول اطمینــان از آگــاهی کلیــه گــروه هــاي    -4

 هدف در خصوص امکانات آموزشی ایجاد شده
 راي آنها در راستاي دستیابی به اهداف برنامهبرسی و اصالح قوانین موجود و نظارت بر اج -5
  

  : اقدامات عملیاتی -ب
  
  :فرهنگی  -آموزشی  -1
ــان دوره راهنمــایی توســط وزارت آمــوزش و پــرورش بــا همکــاري وزارت           - ــوادآموزي و آمــوزش تــا پای س

ــام      ــداد ام ــه ام ــور ،کمیت ــتی کش ــازمان بهزیس ــاعی ،س ــاه اجتم ــار و رف ــاون، ک ــوادآموزي و  ) ره(تع ــت س ــازمان نهض ،س
  سازمانهاي مردم نهاد مرتبط 

ــه ت     - ــراي هم ــوزش ب ــه آم ــب برنام ــدگی در قال ــاي زن ــوزش مهارته ــا   آم ــرورش و ب ــوزش و پ ــط وزارت آم وس
   سازمانهاي مردم نهادهمکاري سازمان بهزیستی و 

و بــا همکــاري ســازمان بهزیســتی ) ســازمان فنــی و حرفــه اي ( آمــوزش فنــی وحرفــه اي توســط وزارت کــار  -
 و سازمانهاي مردم نهاد)ره(و کمیته امداد امام خمینی

رمایــان ، معلمــان مــددکاران اجتمــاعی، روانشناســان ، ارتقــاء ســطح آگــاهی عمــوم مــردم بــویژه والــدین ، کارف -
ــانیون و       ــون ، روح ــو و تلویزی ــینما و رادی ــاي س ــه ه ــدگان برنام ــه کنن ــامی ، تهی ــروي انتظ ــنل نی ــاوران ، پرس در ... مش

ــت ،        ــتري، بهداش ــرورش ، دادگس ــوزش و پ ــاي آم ــه ه ــط وزارت خان ــی از آن توس ــوارض ناش ــودك و ع ــار ک ــه ک زمین
وزارت تعـاون، کـار و رفـاه اجتمـاعی ، سـازمانهاي صـدا و سـیماي جمهـوري اسـالمی ایــران،           درمـان و آمـوزش پزشـکی،   

 .سازمانهاي غیر دولتی مرتبط) ره(بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی 
ارائه آموزشهاي الزم بـه خـانواده هـاي کودکـان کـار در زمینـه عـوارض منفـی کـار کـودك و آگاهسـازي آنهـا              -

قـانونی خـود و کودکـان آنهـا و آمـوش حقـوق کـودك بـه آنهـا توسـط  سـازمان بهزیسـتی ، وزارت              از حمایتها و حقـوق 
 آموزش و پرورش و نهضت سواد و سازمانهاي مردم نهاد مرتبط

ــاد         - ــردم نه ــازمانهاي م ــکی و س ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــط وزارت بهداش ــردي توس ــت ف ــوزش بهداش آم
 مرتبط

  : سازمانهاي غیر دولتی -2
 مجوز جهت تشکیل سازمانهاي غیر دولتی تسهیل در ارائه  -
ارائه کمکهـاي مـالی بـه سـازمانهاي غیـر دولتـی مـرتبط بـه تشـخیص سـازمان بهزیسـتی و توسـط بهزیسـتی               -
 ) ره(وزارت کشور و کمیته امداد امام  –
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  :درمانی و بیمه اي -اقدامات بهداشتی -3
ــامین ا   - ــا توســط ســازمان ت ــار و خــانواده هــاي آنه وزارت تعــاون، کــار و  –جتمــاعی بیمــه نمــودن کودکــان ک

  رفاه اجتماعی و سایر بیمه ها 
ارائــه خــدمات درمــانی بــه کودکــان کــار و خــانواده هــاي آنهــا توســط بیمــه خــدمات درمــانی، وزارت تعــاون،   -

 کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمانهاي مردم نهاد مرتبط
  : ی خدمات تخصصی اجتماعی و حمایت -4
ــانواده      - ــار و خ ــان ک ــه کودک ــالی ب ــاي م ــداري و حمایته ــددکاري، روانشناســی، نگه ــه خــدمات مشــاوره، م ارائ

 و سازمانهاي مردم نهاد مرتبط ) ره(هاي آنها توسط سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امداد 
  : مستندسازي -5
  تهیه گزارشات مکتوب و تصویري توسط کلیه دستگاههاي مرتبط دولتی، غیر دولتی  -

تهیه بانک اطالعـات ملـی جهـت کودکـان کـار بـا محوریـت وزارت تعـاون، کـار و رفـاه اجتمـاعی و همکـاري سـازمان               -
  ...بهزیستی، وزارت کشور و سایر دستگاههاي دولتی و سازمانهاي مردم نهاد مرتبط و 

 : نظارت و ارزشیابی - 6
نظارت بر نحـوه اجـراي فعالیـت و ارزشـیابی فعالیتهـاي انجـام شـده توسـط سـازمانهاي مـردم نهـاد مـرتبط ، نهادهـا و              -

  انجمنهاي علمی 

ــدگان         - ــت کنن ــرتبط و دریاف ــاد م ــردم نه ــازمانهاي م ــري ،  س ــتگاهاي مج ــط دس ــتگاهها توس ــرد دس ــل عملک تحلی
 خدمات

 .هر سازمان از عملکرد داخلی خود توسط: نظارت درون سازمانی -

 تامین منابع مالی -7
  : منابع مالی این برنامه عبارتند از - 

  منابع دولتی شامل اعتبارات ملی و استانی دستگاههاي دولتی -

  منابع غیر دولتی شامل مشارکتهاي سازمانهاي غیر دولتی، مشارکت مردم، کمکهاي سازمانهاي بین المللی  -

  :دستگاه هاي همکار

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی -
 وزارت آموزش و پرورش -
  قوه قضاییه -
 دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی  –وزارت کشور  -
 دبیرخانه شوراي اجتماعی کشور -
 نیروي انتظامی -
 شهرداري تهران -
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 )ره(کمیته امداد امام خمینی -
 سازمان صدا و سیما -
 اصحاب رسانه و جراید -
 )غیر دولتی(خیابان شبکه یاري کودکان کار و  -
 انجمن دفاع از قربانیان خشونت -
 خیریه ها و سایر نهادها و انجمن هاي غیر دولتی ذیربط -
 کارشناسان و پژوهشگران  -
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  کار گروه دسترسی برابر اقشار آسیب پذیر به آموزش

دکتـر حبیـب اهللا مسـعودي فریـد ، مجیـد ارجمنـدي       ) رئـیس کـارگروه   (دکتر انوشیروان محسنی بندپی  
  و فرانک ایمانی

  دستگاه متولی  نوع اقدام  عنوان

 –قضائی  –حقوقی  - 1 -
  انتظامی

بررسی و اصالح قوانین موجود مربوط به کودکان و 
  اقشار آسیب پذیر

  قوانین کار کودك نظارت بر اجراي - -
  تشکیل پلیس تخصصی کودکان - -

قوه قضائیه ، سازمانهاي ذیربط و سازمانهاي غیر  -
  دولتی

وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با همکاري  -
  نیروي انتظامی - سازمانهاي غیر دولتی

  فرهنگی  - آموزشی - 2

  سواد آموزي -
  آموزش مهارتهاي زندگی -
 آموزش فنی و حرفه اي -
کودك به کودکان، والدین و افراد آموزش حقوق  -

 مبتال
 آموزش بهداشت فردي و محیط -
  آموزش همگانی -

آموزش و پرورش ، نهضت سواد آموزي و  -
  سازمانهاي غیر دولتی

سازمان بهزیستی ، آموزش و پرورش و سازمان  -
  هاي غیر دولتی

  سازمان بهزیستی و سازمانهاي غیر دولتی -
  ...وزارت بهداشت و  -
رسانه هاي گروهی ، سازمان سازمان بهزیستی ،  -

  هاي غیر دولتی

  سازمان هاي غیر دولتی - 3
تسهیل در ارائه مجوز براي تشکیل سازمان هاي غیر  -

  دولتی
  ارائه کمک هاي مالی به سازمانهاي غیر دولتی -

  وزارت کشو ر

  وزارت کشور –کمیته امداد  -سازمان بهزیستی 

  بیمه -  بهداشتی درمانی - 4
  خدمات درمانی -

  بیمه خدمات درمانی –سازمان تامین اجتماعی  -
  وزارت رفاه -
  وزارت بهداشت -

خدمات تخصصی  - 5
  اجتماعی

مشاوره ، نگهداري ، خدمات تخصصی مددکاري  -
  اجتماعی ، روانشناسی و  حمایت هاي مالی

-   

  سازمان بهزیستی -
  کمیته امداد -
  سازمانهاي غیر دولتی -

  کلیه دستگاههاي مرتبط دولتی و غیر دولتی -  تهیه بانک اطالعاتی-گزارشات مکتوب ، تصویري  -  مستند سازي -6

  نظارت و ارزشیابی - 7

نظارت سازمانهاي غیر دولتی فعال مطابق با آیین  - -
  .نامه اي که تهیه خواهدشد

  نظارت تشکل ها و انجمن هاي علمی - -
  تحلیل عملکرد دستگاهها - -
  دریافت گزارشات خانواده ها و کودکان - -
  سازمانینظارت  - -

  نهادها و انجمنهاي علمی - سازمانهاي غیر دولتی -
  دریافت کنندگان خدمات -سازمانهاي دولتی -

  تامین منابع مالی - 8 -

  اعتبارات ملی و استانی دستگاههاي دولتی -
  جلب مشارکتهاي سازمانهاي غیر دولتی -
  جلب مشارکت  مردم -
  کمک هاي سازمانهاي بین المللی -

  سازمان مدیریت و برنامه ریزي -
  سازمان بهزیستی -
  سازمان هاي غیر دولتی -
  سازمان بهزیستی ، وزارت آموزش و پرورش-
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  ) 4.4و 4.3اهداف ( و برابر  دسترسی به آموزش عالی با کیفیت - ج

  :مقدمه

 در و است پیموده را نشیبی و پرفراز مسیر خود طوالنی تاریخ طی در و دارد کهن اي پیشینه عالی آموزش نظام ایران، در
 ساختارهاي تحوالت این از هریک که است بوده متعددي سیاسی و ، اقتصادي فرهنگی، اجتماعی، تحوالت منشأ دوره هر

 بر مبتنی  که است دارلفنون ایران در عالی آموزش نهاد اولین.است داده قرار خود تأثیر تحت را اجتماعی نظام مختلف
 براي خارجی استادان از دعوت با شمسی هجري 1228 سال در و شد طراحی قاجاریه زمان در غربی کشورهاي الگوي

 توان می را دارالفنون.کرد کار به آغاز ایران در نوین شیوه به عالی ،آموزش آن تخصصی– فنی هاي دانشکده در تدریس
  .دانست قاجاریه دوران در آموزشی اصالحات نماد

 سراي دانش تأسیس کشور، از خارج به دانشجو اعزام قانون وضع با و یافت ادامه آموزشی اول،اصالحات پهلوي دوران در
 به منجر تحصیلی، اولیۀ سطوح در آموزش کردن رایگان آموزشی، مراکز در خارجی مدرسان استخدام ،)دارالمعلمین  عالی

 ادغام براي هدفمند تالشی 1313  درسال تهران دانشگاه تأسیس. شد کشور علمی و آموزشی ساختار در اساسی تغییرات
 توسعه دوم پهلوي دوران در.شد ایران در عالی آموزش توسعۀ و استقرار به منجر که بود مجموعه یک در عالی مدارس
 این و شد آغاز 1330 سال از دنیا معتبر دانشگاههاي با تهران دانشگاه ارتباط برقراري. گرفت بیشتري شتاب عالی آموزش

 و اصفهان  مانند شهرها سایر در دیگر طرف از.گردید تهران دانشگاه هاي دانشکده برخی اندازي راه به منجر ها همکاري
 استانهاي سایر در دانشکده تاسیس اولویت 1328 سال در.گردید تاسیس عالی آموزش هاي موسسه نیز تبریز و شیراز
 آن از پس و رسید تصویب به عالی آموزش و علوم وزارت قانون 1346 سال در.یافت اختصاص پزشکی و کشاورزي به کشور

 همۀ در آموزشی ریزي برنامه و مشی خط تعیین و دانشگاهها کار بر نظارت براي آموزش مرکزي شوراي 1348 سال در
 آغاز سالها همان از کشور نیازهاي رفع راستاي در نیز فنی دانشگاههاي تاسیس. شد تشکیل  آموزش در ها رشته و سطوح

 دور راه از آموزش اندازي راه همچنین و پایه علوم هاي رشته در معلم تربیت هدف با آزاد دانشگاه 1356 سال در. شد
 نیروي علم،تربیت تولید و پژوهش بر ایران در عالی آموزش تاکید دوم پهلوي دوران در که گفت توان می.شد تاسیس

 جامعه هاي اولویت و تقاضاها به گویی پاسخ و مسئله حل به معطوف آموزش و زندگی در دانش کاربرد رویکرد و متخصص
 را پهلوي دوران در مهم نکته.بود افزایش به رو دانشجویی جمعیت و بود رایگان عالی آموزش دوم پهلوي دوران پایان در.بود
  . کرد ذکر عالی اموزش دولتی گرایی تمرکز توان می

 به ایران اجتماعی و فرهنگی هاي بنیان و عالی آموزش نظام در اساسی ،تغییرات1357 سال در انقالب پیروزي از پس
 تشکیل عالی وآموزش فرهنگ وزارت و شده ادغام درهم هنر و فرهنگ و عالی آموزش و علوم وزارت دو ابتدا در.آمد وجود

 و دانشگاهها در اساسی تحول ایجاد هدف با) 1359(فرهنگی انقالب ستاد فرهنگی، انقالب بدنبال و 1359 سال در.شد
 وظیفه.داد نام تغییر فرهنگی انقالب عالی شوراي به بعدها و شد تشکیل کشور نیازهاي بر مبتنی و متمرکز ریزي برنامه
  .است آموزشی و فرهنگی سیاستگذاري شورا این اصلی

 هم در عالی آموزش هاي موسسه و ها دانشکده ،برخی عالی آموزش مراکز تعداد کاهش هدف با و فرهنگی انقالب از پس
 از باالتر مردبسیار دانشجویان نسبت دوران این در.یافت کاهشی روند نیز دانشجو پذیرش ترتیب این به و  شدند ادغام
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 ها رشته برخی در 1361 سال از نیز جنسیتی بندي سهمیه.بود دولتی نیز عالی آموزش مراکز کلیه و.بود دختر دانشجویان
 اعالم دختران خاص مامایی و زایمان و زنان هاي رشته و پسران خاص کشاورزي هاي رشته مثال براي.شد اعمال

 عالی شوراي تصویب با سال این در.شد می اعمال 1368 سال تا محدودیتهایی نیز دختر داوطلبان پذیرش در همچنین.شد
  .یافت دختران به بیشتري اختصاص ها سهمیه برخی1372 سال در حتی و شد جذف محدودیتها این فرهنگی انقالب

 برنامه عالی شوراي.شد تاسیس عالی آموزش از استفاده براي جامعه تقاضاي براساس اسالمی آزاد دانشگاه 1361 سال در
 1368 سال در.شد تشکیل دانشگاهها در آموزشی و درسی هاي برنامه در هماهنگی ایجاد منظور به و 1363 سال در ریزي

 طریق از متقاضیان همه براي و کشور نقاط تمام در آموزش کردن فراگیر دانشگاه این هدف.کرد بکار آغاز نور پیام دانشگاه
 به. آورد فراهم عالی آموزش مختلف مقاطع در افراد تحصیل ادامه براي را مناسبی فرصت دانشگاه این.بود دور راه از آموزش
 موسسات و مراکز تاسیس نامه آیین 1364 سال کشور،در عالی آموزش در دولتی غیر بخش بیشتر مشارکت منظور

 سال در.آمد فراهم عالی آموزش به دسترسی براي بیشتري فرصتهاي ترتیب این به و شد تصویب غیرانتفاعی-غیردولتی
 براي ماهر انسانی نیروي تربیت و  مهارتی و فنی هاي آموزش تقویت هدف با نیز کاربردي- علمی جامع دانشگاه 1371
 با عالی آموزش مراکز تعداد افزایش سیاست ترتیب این به.شد تاسیس  خدمات صنعت،کشاورزي،و مختلف هاي بخش

 پذیرش افزایش ،سیاست دولتی غیر و دولتی عالی اموزش مراکز تعداد افزایش کنار در.شد اعمال کشور در باالیی سرعت
 رسمی بطور ایرانی غیر دانشجوي جذب سیاست) ره(خمینی امام دانشگاه تاسیس با 1377 سال در.شد دنبال نیز دانشجو

  .کرد بکار آغاز ماموریت این با دانشگاه این و شد عملی

 انسجام تغییر این هدف. داد نام تغییر فناوري و علوم،تحقیقات وزارت به  عالی آموزش و فرهنگ ،وزارت1379 سال در
 برنامه وظیفه فناوري و علوم،تحقیقات وزارت ترتیب این به.بود کشور علمی سایتگذاري و اجرایی امور به بخشیدن

 را فناوري و تحقیقات حوزه در راهبردي اولویتهاي و سیاستها تدوین و بررسی و پشتیبانی،ارزیابی،نظارت و ریزي،حمایت
 همه میان در را فناوري و پژوهشی،آموزشی سیاستهاي در همگرایی نوعی جدید ظایف این.گرفت برعهده آموزش بر عالوه
 و گرفت قرار توجه مورد جدید وزارت در نیز علمی ،توسعه توسعه پنجم برنامه با همگام.کرد ایجاد کشور اجرایی هاي بخش
می .دانست گرایش این حاصل توان می را المللی بین علمی هاي مقاله رشد.یافت گرایش پژوهش بسوي آموزش از تمرکز

 به اقدام کشور هاي دانشگاه زمان همین در.توان گفت که در این دوران توسعه مبتنی بر دانش در مزکر توجه قرار داشت
 راه به اقدام دانشگاهها برخی  و کردند دنیا معتبر دانشگاههاي با مختلف مقاطع در تحصیلی مشترك هاي دوره برگزاري

  .نمایند جذب را خارجی دانشجوي ترتیب این به تا نمودند المللی بین هاي پردیس اندازي

 سال در و شد اعمال ها رشته برخی در مجلس مصوبه براساس جنسیتی بندي سهم اعمال مجددا 1386 و 1385 سال در
 از مهندسی– فنی گروه انتخابی رشته 36 1391-92 سال در و شد اعالم رسمی بطور سنجش سازمان طریق از 1387

  .است شده برداشته محدودیت این 1392- 93 سال از سنجش سازمان اعالم بنابر.شد خارج دختران دسترس

 متناسب و دانشگاهها گراشدن ماموریت و است یافته تغییر کیفیت افزایش به دانشجو افزایش از تمرکز اخیر سالهاي در
  .است گرفته قرار فناوري و ،تحقیقات علوم وزارت توجه مورد کشور نیازهاي و ها رشته سازي
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 تمرکزگرایی از روندي و  است کرده طی را نشیبی و فراز پر تاریخ ایران در عالی آموزش که گفت توان می کلی بطور
 براساس دانشجو پذیرش ،فرایند عالی آموزش گیري شکل آغازین دوران در. است داشته غیردولتی بخش مشارکت تا دولتی

 کرده تغییر اجتماعی نیازهاي براساس بتدریج و است بوده مختلف هاي بخش نیاز مورد نیروي تربیت و کشور نیازهاي
 کشور عالی آموزش امروز اولویتهاي از جهانی دانش مجموعه در گرفتن قرار و بومی دانش تولید به توجه. است
 ارتقاءکیفی و درسی هاي برنامه بر بازنگري و است یافته بیشتري اهمیت تکمیلی تحصیالت هاي دوره اساس برهمین.است
 شدن روز آموزش،به شدن هدفمند به منجر بینش چرخش این که گفت توان می.است گرفته قرار توجه مورد ها دوره

دسترسی آموزش عالی براي همه از .است شده قومیت و جنس از فارغ افراد به برابر فرصتهاي دادن همجنین و ها آموزش
طریق دانشگاه پیام نور و همچنین دوره هاي مجازي تحقق یافته است و توانسته است در تمام بخش هاي جامعه توسعه 

 این با ایران عالی آموزش که رسد می بنظر و است آن عالی آموزش و علم نهاد به وابسته جامعه هر یافتگی توسعه.یابد
  .است داده قرار بازنگري مورد را خود فهد

  :ایران 2030چارچوب عمل ملی آموزش 

  :ایران در دو محور تهیه شده است 2030چارچوب عمل ملی آموزش گزارش  

  تحلیل وضعیت موجود-الف      

  نقشه راه آینده-ب      

  تحلیل وضعیت موجود-الف

قانون اساسی جمهوري اسالمی (تحلیل وضعیت موجود با توجه به آمارهاي آموزش عالی و همچنین اسناد باال دستی  
آموزش عالی ایران در .ارائه می شود) ایران،برنامه پنجم توسعه اقتصادي کشور ،تعهدات ایران در کنفرانس داکار و پکن

  :چهار محور اساسی مورد بررسی قرار می گیرد

  این بررسی با توجه به جنسیت و قومیت انجام می شود؛:کمی و کیفی هرم دانشجوییرشد -1

  شاخص استاد به دانشجو،رتبه علمی و جنسیت:هرم هیات علمی-2

  رشد کمی مراکز آموزش عالی با مشارکت بخش خصوصی-3

  .رشته ها و برنامه هاي درسی:کیفیت آموزشی -4

  سیتی و قومیتیهرم جن:دانشجویی هرم کیفی و کمی رشد - 1 

براساس قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران دسترسی همه افراد واجب الشرایط فارغ از جنسیت،دین و قومیت براي ورود 
بر همین اساس پس از پیروز انقالب اسالمی در ایران ،تعداد دانشجویان در تمامی مقاطع .به آموزش عالی بالمانع است
  .تحصیلی افزایش داشته است
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نفر بوده است که 175675تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در مراکز آموزشی کشور حدود 1357- 58تحصیلی  در سال
با توجه به جمعیت کشور در ان .را دانشجویان پسر تشکیل داده اند%  69را دانشجویان دختر و %  31از این میان حدود 

  .نفر بوده است7595ه تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی در این دور.نفر دانشجو بوده اند 519سال در هر صد هزار نفر 

 4685386مجموع تعداد دانشجویا ن کشور در مراکز دولتی و غیر دولتی آموزش عالی  1392-93در سال تحصیلی 
) نفردر مراکز غیر انتفاعی ،دانشگاه آزاد و دستگاههاي اجرایی1945407نفر در مراکز آموزش عالی دولتی و  2739979(

را دانشجویا ن پسر در مراکز دولتی آموزش  عالی %  51.5را دانشجویان دختر و %  48.5از این تعداد .اعالم شده است نفر
دانشجوي پسر مشغول به تحصیل %  60.2دانشجوي دختر و %  39.8در مراکز آموزش عالی غیر دولتی .تشکیل داده اند

  .بوده اند

از .نفر در دوره هاي تحصیالت تکمیلی مشغول به تحصیل بوده اند 525735،در همین سال از مجموع دانشجویان کشور 
در مراکز غیر دولتی را دختران تشکیل داده %  44.24دانشجویان کارشناسی ارشد مراکز دولتی و %  49.9این میان 

  .بوده است%  42و غیر دولتی %  39.8حضور دختران در دوره هاي دکتري تخصصی در مراکز دولتی .اند

 1096038از این میان .بوده است4802721بالغ بر  1394-95براساس آمارها تعداد دانشجویان کشور در سال تحصیلی 
نفر  71914نفر در دوره هاي کارشناسی ارشد ، 720806نفر در دوره هاي کارشناسی، 2819622نفر در دوره هاي کاردانی،

از .در دوره هاي دکتري تخصصی مشغول به تحصیل بوده اند نفر94311،و )آموزش پزشکی(در دوره هاي دکتري حرفه اي
نفر  178410نفر در دانشگاه آزاد اسالمی، 1685468نفر در مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی ،413311این تعداد دانشجو،
در مراکز  نفر در دانشگاه فرهنگیان و مابقی 63597نفر در مراکز وابسته به دستگاههاي اجرایی، 26485در آموزش پزشکی،

  .آموزش عالی دولتی مشغول به تحصیل بوده اند

با توجه به آمارها می توان گفت که حضور دانشجویان در آموزش عالی روند رو به رشد داشته است و این افزایش در دوره 
سانی قابل ذکر است که با توجه هرم سنی جمعیت در ایران این روند رشد یک.هاي تحصیالت تکمیلی چشمگیر می باشد

  .نداشته است

  در حال حاضرحضور دختران در کلیه رشته هاي علمی  بیانگر عدم تبعیض جنسیتی در ورود به دانشگاه می
تعداد دانشجویان دختر  نه تنها در دوره هاي کاردانی و کارشناسی در تمام رشته ها افزایش داشته است .باشد

 .جه استبلکه این حضور در دوره هاي تحصیالت تکمیلی قابل تو

و %  46.2در دوره کارشناسی ارشد .دانشجویان دوره کارشناسی را تشکیل می دهند%  51.1دانشجویان دختر 
دانشجویان دکتري حرفه اي نیز دختران %  57.6.از دانشجویان دختر هستند%  41.9دردوره دکتري تخصصی 

ران پایین تر است و این بدلیل تعداد بیشتر از پس%)  31.46(تعداد دانشجویان دختر در دوره هاي کاردانی .هستند
به عبارت دیگر پسران بیشتر از دختران دوره هاي کوتاه .حرفه اي هنرستانها می باشد-پسران در در دوره هاي فنی

  .مدت معطوف به حرفه را انتخاب کرده اند
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از %  52مهندسی،-از فنی%  23پایه،از علوم %  68.72دانشجویان علوم انسانی،%  53.2آمارها بیانگر  آن است که 
  .دانشجویان هنر در تمام مقاطع دختران هستند%  57کشاورزي و دامپزشکی و 

در حالی .در دوره هاي تحصیالت تکمیلی روند رو به رشد حضور دختران در رشته هاي علوم و فنی قابل توجه است
پایین است و پژوهش هاي زیادي  1سی و ریاضیاتکه در دنیا نرخ حضور دختران در رشته هاي علوم،تکنولوزي،مهند

حضور دانشجویان دختر در آموزش عالی ایران در این ,دلیل آن را وجود کلیشه هاي جنسیتی در مدارس می دانند
وجود مدارس تک جنسیتی موجب شده است تا دختران کمتر با کلیشه هاي جنسیتی .رشته ها قابل توجه است

–مواجه باشند و ازسوي دیگر الگوهاي زنان موفق در رشته هاي علوم پایه و فنی مرتبط با رشته هاي تحصیلی 

دانشجویان کارشناسی %  67.3در حال حاضر .مهندسی منجر به هدایت دختران به سمت این رشته ها شده است
درصد حضور دختران در .دانشجویان دکتري تخصصی علوم پایه را دختران تشکیل می دهند%  61.8ارشد و 

دانشجویان %  65.5در گروه هنر .می باشد%  24.3و در دوره دکتري %  29مهندسی -ارشناسی ارشدگروه فنیک
دانشجویان کارشناسی %  54.6در گروه علوم انسانی .دانشجویان دکتري ،دختران هستند%  55.1کارشناسی ارشد و

%  48.7شکی دانشجویان دختر در گروه دامپز.دانشجویان دکتري را دختران تشکیل می دهند%  40ارشد و 
از %  55.3دانشجویان دختر .دانشجویان دوره دکتري را تشکیل می دهند%  44.7دانشجویان کارشناسی ارشد و 

آمارها بیانگر حضور . دانشجویان دکتري را تشکیل می دهند%  48.2دانشجویان کارشناسی ارشد گروه کشاورزي و 
  .ددختران در کلیه رشته هاي علمی می باش

 یکی از ویژگی هاي رشد جمعیت دانشجویی در جمهوري اسالمی ایران ،توزیع عادالنه :توزیع بر حسب مناطق
وجود دانشگاهها در مناطق فرهنگی ،موجب شده است تا تعداد دانشجویان .آموزش در کلیه مناطق کشور است

ر استان ایالم مشغول به تحصیل دانشجو د45366در حال حاضر تعداد .با قومیتهاي مختلف افزایش داشته باشد
دانشجو مشغول به تحصیل هستند که  68162در استان کردستان،.دختر هستند%  49.4هستند که از این میان 

 48.1دانشجو، 97952در استان مرزي سیستان و بلوچستان از مجموع .آنها را دختران تشکیل می دهند%  46.3
آن دانشجویان دختر %  45.9دانشجو است که  102009ه داراي استان کرمانشا.را دختران تشکیل می دهند% 

باالترین تعداد دانشجو برحسب جمعیت را به ترتیب استانهاي ،سمنان،قزوین و یزد به خود اختصاص .هستند
 .داده اند و کمترین به ترتیب سیستان و بلوچستان،البرز وکردستان هستند

   جنسیت و علمی دانشجو،رتبه به استاد شاخص:علمی هیات هرم- 2

در .یکی از شاخص هاي مهم کیفیت آموزشی نسبت استاد به دانشجو و همچنین رتبه علمی اعضاي هیات علمی است
  .همین راستا تالش آموزش عالی کشور کاهش نسبت استاد به دانشجو بوده است

با توجه به تعداد .نفر بوده است 5580تعداد اعضاي هیات علمی دانشگاههاي کشور  1357-58در سال تحصیلی 
تعداد اعضاي هیات علمی تمام  1393- 94در سال تحصیلی . بوده است 31.5دانشجویان ،شاخص هیات علمی به دانشجو 

نفر در مراکز اموزش عالی دولتی  54881نفر گزارش شده است که از این میان  138604وقت و پاره وقت دانشگاهها 

                                                        
1
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علت اساسی مناسب شاخص کل تعداد .می باشد 34.65دانشجو در کل شاخص هیات علمی به .مشغول به کار هستند
نسبت هیات علمی به دانشجو براي مراکز .اعضاي هیات علمی  به دانشجویان ،تعداد باالي دانشجویان دانشگاه ازاد است

%  45استاد و% 5.3از اعضاي هیات علمی تمام وقت دانشگاهها دانشیار،%  11.8در حال حاضر .است 26آموزش عالی دولتی 
از %  24.35از دانشیاران و %  15.69از استادان ، و%  8.7.است%  24.3سهم اعضاي هیات علمی زن .استادیار هستند

ارتقا علمی زنان از سال .را زنان تشکیل می دهند پژشکی آموزش و عالی آموزش مراکز علمی هیات استادیاران اعضاي
  .سیر صعودي داشته است 1384

  خصوصی بخش مشارکت با عالی آموزش مراکز کمی رشد- 3

خورشیدي ، افزایش تعداد مراکز آموزش عالی در راس برنامه هاي توسعه کشور  60با توجه به افزایش نرخ جمعیت در دهه 
مرکز  2859به  1394این تعداد در سال .گزارش شده است 223تعداد مراکز اموزش عالی کشور 1357در سال .قرار گرفت

مترمربع به 6127664در حال حاضر .توزیع مراکز اموزش عالی در تمام استانهاي کشور مشاهده می شود.ته استارتقاء یاف
  .مترمربع به فضاي کمک آموزشی اختصاص دارد 7513054فضاي آموزشی و 

توسعه  و با تصویب قانون اهداف،وظایف و تشکیالت وزارت علوم،تحقیقات و فناوري از یکسو،برنامه پنجم 1383در سال 
ساله،گسترش مراکز آموزش عالی غیر دولتی در دستور کار شوراي  20اجتماعی و فرهنگی و سند چشم انداز -اقتصادي

 823تعداد مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی به  1393-94بطوري که در سال تحصیلی .گسترش اموزش عالی قرار گرفت
، دانشگاه %)28.58(ترین توسعه آموزش عالی ،در بخش غیرانتفاعیبیش 1394تا  1390بر اساس آمارها از سال .رسیده است
بوده است که معرف توجه %)  4.6(و پیام نور%)  7.62(،دستگاههاي اجرایی%) 9.63(کاربردي –،علمی %) 24(ازاد اسالمی

غیر انتفاعی تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در مراکز آموزشی .جدي به شرکاي غیر دولتی در آموزش عالی کشور است
مراکز اموزش عالی غیر  1394در سال تحصیلی .بالغ بر دومیلیون بوده است1393-93و دانشگاه آزاد در سال تحصیلی 

وجود مراکز متعدد .نفر پذیرفته شده در گروههاي مختلف آموزشی در دوره کارشناسی ارشد داشته اند 25549انتفاعی 
برسد در حالی ) کل مقاطع( 1394در سال % 24.45قبولی در دانشگاه به دولتی و غیر دولتی موجب شده است تا شانس 

  .بوده است% 9.64، 1368که این درصد در سال 

این دانشگاه .رشته آموزشی راه اندازي شد 5با هدف در دسترس بودن آموزش براي همه،دانشگاه پیام نور با  1368در سال 
امروزه دانشگاه پیام نور . ش عالی را به تمام نقاط ایران گسترش دهدقصد داشت تا با سیستم مجازي و نیمه حضوري آموز

هزار دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی از کاردانی تا دکتري  900شعبه در سراسر کشور پذیراي  520با بیش از 
اعضاي هیات تعداد .نفر بوده است 48079،  1394تعداد پذیرفته شدگان این دانشگاه در دوره کارشناسی ارشد سال .است

  .نفر است 1604علمی استادیار به باالي این دانشگاه حدود 

این دانشگاه .با هدف برآوردن نیازهاي تخصصی کاربردي راه اندازي شد  1371کاربردي در سال    –دانشگاه جامع علمی 
  .و به رفع نیازهاي جامعه در رشته هاي مختلف می پردازد) 851(در تمام مناطق کشور شعبه دارد 
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  درسی هاي برنامه و ها رشته: آموزشی کیفیت- 4

یکی از سیاستهاي مهم آموزش عالی ارتقاء کیفیت آموزشی از طریق هدفمند کردن آموزش و بازنگري به برنامه هاي 
 1393از طرفی از سال .در حال حاضر بیش از چهار هزار برنامه هاي درسی مورد بازنگري قرار گرفته است.درسی بوده است

یکی از شاخص هاي مهم این سیاست کاهش تصویب دوره هاي .د هدفمند شدن آموزش عالی آغاز شده استرون
  .بوده است 1394کارشناسی و کاردانی و افزایش تصویب دوره هاي تحصیالت تکمیلی در سال 

اعالم شده است  نتایج آن 1395آغاز و در  سال  1394یکی از راهبردهاي مهم در ارتقاء کیفی دانشگاهها که در سال 
سطح بندي عالوه  .است شده انجام نیز غیرانتفاعی هاي موسسه مورد در بندي سطح این. ،سطح بندي دانشگاهها می باشد

بر اینکه به دانشگاهها کمک خواهد کرد تا به ترمیم نقاط ضعف خود و ارتقاء نقاط قوت خود بپردازند،مبنایی براي تصویت 
  .یرش دانشجو در این مراکز خواهد بوددوره هاي جدید آموزشی  و پذ

براساس آمارهاي ارائه شده می توان گفت که آموزش عالی ایران از نظر رشد کمی در زمینه تعداد دانشجو،تعداد مراکز 
اموزش عالی ،تعداد اعضاي هیات علمی روند قابل قبولی داشته است وبراساس قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین اهداف 

تاسیس دانشگاه پیام نور و همچنین موسسه هاي غیرانتفاعی اقدامی در .علوم و تحقیقات و فناوري انجام شده استوزارت 
تعداد دانشجویان این مراکز گویاي تحقق این .جهت دسترسی بیشتر افراد به آموزش عالی و آموزش مادام العمر بوده است

اگرچه در دوره هایی .است برداشته شده آموزشی برابر فرصتهاي ادایج در مهمی بنابراین می توان گفت گامهاي. هدف است
سهمیه بندي جنسیتی در برخی رشته ها اعمال شده است ولی حضور چشمگیر دختران در آموزش عالی بیانگر کم رنگ 

وري با توجه به سند توسعه آموزش عالی و همچنین برنامه وزارت علوم و تحقیقات و فنا.شدن این سیاستها می باشد
،اقدامهایی در جهت ارتقاءکیفیت برداشته شده است که مهمترین آن را می توان کاهش دوره هاي کارشناسی،بازنگري 

  .برنامه هاي درسی و ارتقاء شاخص هیات علمی به دانشجو ذکر کرد

و به روز کردن  شاید بتوان گفت که نیاز فعلی آموزش عالی توجه به کیفیت و همچنین ارتباط بیشتر با نیازهاي جامعه
  .برنامه هاي درسی باشد

  نقشه راه آینده-ب

طرح آمایش آموزش عالی .:چندین برنامه راهبردي در وزارت علوم ،تحقیقات  وفناوري تدوین شده است 1392از سال 
چشم  عالوه بر این برنامه ها،براساس اسناد باالدستی مانند،سند.،طرح منشور کیفیت،نظام جامع تضمین کیفیت و نظارت

، نقشه علمی جامع کشور وسند آموزش عالی در برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی 1404انداز توسعه 
  :کشور،آموزش عالی هدفمندي آموزش و متناسب سازي آن با نیازهاي جامعه را در دستور کار خود داده است

ساس طرح آمایش آموزش و سند برنامه ششم برا:توسعه آموزش عالی براساس نیازهاي جامعه و بافت فرهنگی-1
این امر موجب ارتباط .اجتماعی منطقه انجام خواهد گرفت-توسعه،تصویب رشته هاي تحصیلی با توجه به نیازهاي اقتصادي

به این ترتیب ارتباط دانشگاه با محیط اجتماعی برقرار خواهد .میان مراکز آموزشی با دستگاههاي اجرایی خواهد شد
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به این ترتیب امکان .تباط می تواند منجر به تعریف رشته هایی با توجه به نیازهاي منطقه اي و اقتصادي شوداین ار.شد
  ایجاد فرصتهاي شغلی براي فارغ التحصیالن این رشته ها نیز فراهم خواهد شد،

آغاز شده  1393سال  بازنگري برنامه هاي درسی که از:بازنگري برنامه ها با توجه به ماموریت گرا شدن دانشگاهها-2
این بازنگري با توجه به نیازهاي جامعه و همچنین روزآمد شدن برنامه ها خواهد .است ،بطور جدي ادامه خواهد یافت

توجه به ماموریت دانشگاهها در بازنگري دوره هاي . بازنگري برنامه ها به ارتقاء کیفیت آموزشی نیز کمک خواهد کرد.بود
برخی رشته ها و ایجاد رشته هاي جدید منجر شود که این موضوع گامی در جهت متناسب آموزشی ممکن است به حذف 

  سازي رشته هاي درسی با نیازهاي جامعه خواهد بود،

 ماموریت آمایش طرح براساس:  اقتصادي- آموزشی توسعه در آنها نقش و دانشگاهها گرایی ماموریت -3
 به توجه با و ترتیب این به.شود می تدوین خاص اي،و منطقه ملی، المللی، بین:عملکردي سطح چهار به کشور دانشگاههاي

 از دانشگاهها شدن گرا ماموریت.گرفت خواهند قرار بازنگري مورد تحصیلی مقاطع و ها ،رشته دانشگاهها از هریک ماموریت
 جامعه نیازهاي به دانشگاهها بیشتر پاسخگویی موجب تواند می) کارآفرینی( دانشگاهها سوم نسل بر تاکید و یکسو
طرح آمایش می تواند به دانشگاهها براساس سطح عملکردي امکان بیشتري براي جذب دانشجویان غیرایرانی ،ارتباط .شود

دانشگاهها در سطح ملی ،منطثه اي .با دیگر مراکز دانشگاهی معتبر دنیا و برگزاري دوره هاي مشترك بیشتر را فراهم آورد
وانند با توجه به ماموریت خود،ارتباط بیشتري با بخش هاي صنعت، کشاورزي و خدمات برقرار نمایند و و خاص نیز می ت

  دوره هاي مهارتی بیشتري را اجرا نمایند،

 که داشت انتظار توان نظارت،می و کیفیت تضمین سند و کیفیت منشور طرح به توجه با: آموزشی کیفیت تضمین - 4
 و کرد خواهد کمک آموزشی شرایط بهبود به بازخورد نظام وجود. شود برخوردار باالیی کیفی سطح از کشور عالی آموزش
 و نظارت،ارزیابی مرکز گیري شکل.بود خواهد آموزشی هاي برنامه کیفی ارتقاء براي گامی نیز دانشگاهها به کیفیت جایزه

 رشد از بینش چرخش که گفت توان می عبارتی به.است کیفیت ارتقائ در  جدي عزم  علوم وزیر ریاست با کیفیت تضمین
  است، داده رخ کیفیت تضمین و ارتقاء به کمی برنامه هاي درسی

براي ایجاد فرصتهاي آموزشی بیشتر ،عالوه بر دانشگاه پیام نور،با ایجاد زیر ساخت مناسب و برنامه : فرصتهاي آموزشی-5
تاکید بر آموزش .افراد به آموزش عالی را فراهم خواهد نمودریزي دقیق، آموزش مجازي  با کیفیت مکان دسترسی همه 

هاي مجازي به دلیل قابل استفاده بودن در تمامی نقاط کشور از اولویتهاي وزارت علوم براي ارتقاءدسترسی به فرصتهاي 
  همچنین تاسیس موسسه هاي غیر انتفاعی جدید نیز یکی از راهکارها می باشد،.آموزشی محسوب می شود 

 افزایش علمی هیات اعضاي تعداد دانشجو، به علمی هیات شاخص بهبود منظور به:علمی هیات اعضاي هرم هبودب- 6
 دوره تصویب اساس برهمین. یابد بهبود دانشجو به علمی هیات شاخص بایست ششم،می برنامه سند براساس.داشت خواهد

 جذب بنابراین. گیرد می قرار بررسی مورد شاخص این به توجه با انتفاعی غیر موسسات و دانشگاهها در درسی جدید هاي
 انتفاعی غیر هاي موسسه افزایش به توجه با. گرفت خواهد انجام آموزشی هاي دوره و نیازها براساس علمی هیات اعضاي

 حائز نیز علمی هیات اعضاي علمی ارتقاءمرتبه براي ریزي برنامه رابطه همین در. شود می مشاهده حوزه این در کمی رشد
  است، اهمیت
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 براساس تکمیلی تحصیالت هاي ،دوره جامعه نیاز به توجه با: تکمیلی تحصیالت هاي دوره کیفی ارتقاء و افزایش-7
 از فارغ دانشجویان براي تکمیلی تحصیالت هاي دوره به دسترسی.یافت خواهد افزایش کشور نیازهاي و آمایش طرح

 نیز  علمی هیات اعضاي هرم بهبود جهت در گامی ها دوره این افزایش.شد خواهد گرفته نظر در دین و ،قومیت جنسیت
  .بود خواهد

 هاي دوره ارتقاء و شغلی فرصتهاي افزایش منظور به: مختلف علمی گروههاي در دانشجویی هرم به بازنگري-8
  آمایش طرح به توجه با دانشجویان هدایت و گرفت خواهد قرار تحلیل مورد علمی هاي رشته جایگاه و کارکرد تحصیلی،

 اولویتهاي از مهندسی-فنی و علوم هاي رشته تقویت عالی آموزش سند براساس.گرفت خواهد صورت مختلف هاي رشته در
– فنی و کاربردي– علمی جامع دانشگاههاي در شود می اشتغال به منجر که مهارتی هاي رشته تقویت.باشد می آموزشی

  شد، خواهد دنبال نیز اي حرفه

یکی از اهداف آموزش عالی در برنامه ششم توسعه و همچنین طرح آمایش،بین المللی شدن : جذب دانشجوي خارجی-9
جذب دانشجوي خارجی موجب برقراري ارتباط دانشگاه هاي داخل با .دانشگاهها و جذب دانشجوي خارجی می باشد

  .محیط بین المللی خواهد شد

  :به چند هدف مهم در آموزش عالی دست یافت  با بکارگیري راهبردهاي ذکر شده می توان

  تناسب میان برنامه هاي درسی و نیازهاي جامعه،-1

  گسترش دسترسی به آموزش عالی،-2

  هدفمند شدن برنامه هاي آموزشی با توجه به ماموریت دانشگاهها،-3

  ارتقاء کیفی دوره هاي آموزشی ،-4

  توجه به دوره هاي منجر به اشتغال،-5

  .رتباطات بین المللیبرقراري ا- 6

در این راه اجراي . این راهبردها آموزش عالی ایران را در رسیدن به آموزش فراگیر و تضمین کیفیت  یاري خواهد کرد
طرح آمایش، راه اندازي مرکز نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت، گسترش مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی و جایزه کیفیت 

  .موثر خواهد بود

  

  کار گروه دسترسی به آموزش عالی با کیفیت و برابر 

 دکتر مجتبی شریعتی نیاسر و دکتر الهه حجازي
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  توسعه  آموزش فنی و حرفه اي در آموزش متوسطه
  

  مقدمه

تغییرات . پایدار را تحقق بخشد  تواند اهداف توسعه کمی و کیفی  آموزش و پرورش می  گذاري در راستاي توسعه سرمایه
اقتصادي و رفاه اجتماعی، باعث شده است بیش از   به توسعه  گذشته به منظور دستیابی سریع  شگرف و رقابتی دنیا در دهه

. در دنیاي امروز انسان هم هدف توسعه و هم عامل توسعه است. جه شودپیش به نقش و کارکردهاي آموزش و پرورش تو
  "آموزش و پرورش"در حال گذار کشور،  به خوبی از تغییرات اجتماعی گذر کند؛ باید    بنابراین اگر بنا باشد که جامعه

ز در فرآیند آموزشی هاي اساسی زندگی نی اي و مهارت هاي مهارتی کاردانش، فنی و حرفه اهمیت آموزش. تقویت شود
، ضرورت توسعه  هاي ارائه شده در نظام آموزشی ها با سایر آموزش جمهوري اسالمی ایران و تعامل این حوزه از آموزش

به یقین تلفیق . کمی همراه با کیفیت این آموزش ها را متناسب با نیاز بخش هاي مختلف اقتصادي کشورمشهود می سازد
ا مشاغل و حرف مورد نیاز بازارکار و خالقیت براي جوانان این مرز و بوم زمینه ساز اشتغال دانش با مهارت هاي متناسب ب

  .مولد و پایدار توام با کار آفرینی، تاثیر بسزایی در رشد و توسعه اقتصادي و توانمند سازي سرمایه هاي انسانی دارد

علمی، اخالقی و دینی، جسمانی و بدنی، : با تکیه بر ساحت هاي ششگانه تربیتی تغییر و تحول در نظام آموزشی کشور 
مؤمن  موحد،: به منظور تربیت متربیانی زیباشناختی و هنري دانش آموزان و ، حرفه اي و اقتصادي اجتماعی وسیاسی

 پذیر نظم و مدار قانون بانشاط، و مسال ماهر، مقتصدو ،  کارآفرین ...، خالق اسالمی اخالق به متخلق آزادمنش، و ،انتخابگر
و به تبع آن در نظام آموزش اسالمی  نظام معیار اساس بر اجتماعی و خانوادگی فردي، شایسته زندگی ورودبه ه ي آماد و

و استقرار این نظام از سال ...، برنامه درسی ، محتواي آموزشی و  ساختار: هاي فنی و حرفه اي و کاردانش از جمله در
آموزش (رویکرد نظام جدید آموزشی فنی و حرفه اي و کاردانش ، شایستگی محور . پیگیري می گردد1395-96تحصیلی 

ین شایستگی ها را به عنوان یک اصل قلمداد کرده و مهمتردر این راستا تلفیق شایستگی. است) CBTمبتنی بر شایستگی
هاي فنی خالصه نموده است و ارائه می هاي غیرفنی و شایستگیهاي عمومی و پایه، شایستگیشایستگی: را در سه عنوان

  .شود
اي به صورت وحرفهنظام آموزشی کشور به دنبال تسهیل انتقال از مدرسه به جهان کار است و با این نگاه بخش آموزش فنی

هاي تربیت و یادگیري به نام کارو فناوري معطوف به گنجانده شده است که یکی از مهمترین حوزهویژه در اسناد باالدستی 
 جوانان همه یادگیري نیازهاي اینکه ازتضمین عبارت بود )EFAٍ( همه برنامه آموزش براي هدف سومین". این بخش است

که توسط وزارت آموزش  .»گردد  میسر یزندگ هاي مهارت و مناسب یادگیري به برابر دسترسی ازطریق بزرگساالن و
وپرورش وسایر نهادهاي برنامه هاي متنوع زیادي در سطح ملی به اجرا درآمد که حاصل آن رشد چشمگیر دوره هاي فنی 

ارائه  آموزش .  درصد در سالهاي اجراي برنامه بود 33درصد به  10وحرفه اي در آموزش وپرورش رسمی کشور از حدود 
به منظور برخورداري جوانان از مهارت  ایران اسالمی جمهوري در چارچوب نظام رسمی در هاي فنی و حرفه اي و کاردانش
 در پرورش و وزارت آموزش توسط ) ، کارگر ماهر ، استاد کار و سرپرست بخش  تکنسین(هاي الزم براي ورود به بازارکار 

از این رو با اتکا به اسناد . شود می انجام اي حرفه و هاي شغلی مهارت قالب در کاردانش و اي حرفه و هاي فنی هنرستان
باالدستی مبنی بر ضرورت و اهمیت  توسعه و تقویت آموزش هاي مهارتی کاردانش و فنی و  حرفه اي  تمامی شاخص 
هاي ارتقاء کمی و کیفی این آموزش ها که در برنامه هاي کالن و توسعه کشور از پیش مورد توجه قرار گرفته اند ، هم 

  : شرح ذیل  می باشد)  4-4و  4-3اهداف خرد ( 2030هم جهت  با آرمان ها و مقاصد تعیین شده در برنامهراستا و 
  



   2030چارچوب عمل ملی آموزش 

 

١٩٢ 
 

حصول اطمینان از دسترسی برابر  تمام مردان و زنان به دانش فنی باکیفیت و مقرون به صرفه و تحصیالت حرفه  - 3-4
  اي

هاي فنی و حرفه  مهارت هاي مناسب ازجمله مهارت 2030سال افزایش قابل توجه تعداد جوانان و بزرگساالنی که تا  - 4-4
  .اي جهت  اشتغال ، داشتن شغل هاي مناسب  و کارآفرینی

  تبیین وضعیت موجود آموزش هاي فنی وحرفه اي رسمی-2

ي، آموزان در دوره دوم متوسـطه، بـه سـه شـاخه نظـر     ها عمومی است و دانشدر ایران تا انتهاي دوره اول متوسطه، آموزش
  .شونداي و کاردانش جهت تحصیل و اخذ دانشنامه دیپلم هدایت میوحرفهفنی

هـاي آمـوزش و   ساله بوده است؛ سه سال آن در هنرسـتان  5اي یک دوره هاي فنی و حرفهطبق طراحی انجام شده آموزش
اي وزارت علـوم،  فـه هـاي فنـی و حر  پرورش براي تربیت کارگر ماهر و کمک تکنسـین و دو سـال دیگـر آن در آموزشـکده    

  .گرددتحقیقات و فناوري براي تربیت تکنسین ماهر اجرا می
اي داراي تاکید فراوان در اسناد باالدستی است به طوریکه یک حوزه تربیـت و یـادگیري بـا عنـوان     هاي فنی و حرفهآموزش

کـه در ایـن دوره    -آمـوزان دانـش هاي مختلفی را جهت آموزش بـه  یابد و شایستگیبه این امر اختصاص می» کاروفناوري«
ساله آموزش هاي فنی وحرفه اي در ایـران بـه دو شـکل     3دوره . گرددطراحی، تدوین و تالیف می -شوندهنرجو نامیده می

اي و کـاردانش بـا   وحرفـه دو شاخه تحصـیلی فنـی  . هنرستانهاي فنی وحرفه اي ارایه میشود) 2(هنرستانهاي کاردانش ) 1(
هـاي الزم  ها و مهارتآموزان و ایجاد زمینه مناسب و مساعد براي کسب توانمندياستعداد و عالقه دانشهدف شناخت بهتر 

و هدایت آنان به سمت اشتغال مفید و مسیرهاي تحصیلی مناسب و همچنین ایجاد آمـادگی نسـبی آنـان بـراي اشـتغال و      
اي و کاردانش بـه صـورت مجـزا    هاي فنی و حرفهنکاربردي  در هنرستا -هاي علمیادامه تحصیل در آموزش عالی و رشته

  .درحال اجرا است
در شاخه کاردانش که بخش اعظمی از دوره هاي مهارتی باهمکـاري ومشـارکت آموزشـگاههاي تحـت نظـارت وزارت کـار        

وسازمان آموزش فنی وحرفه اي ارایه میشود وغالبا به شکل مشارکتی وتایید گواهی نامه هاي فنی وحرفه اي ازطرف وزارت 
  . ساله مستقیما میتوانند وارد بازار کارشوند 3س از اتمام دوره کار براي دانش آموزان عالقمند ودر سن تحصیل هستند وپ

هـاي متفـاوتی از جملـه وزارت فرهنـگ و ارشـاد، وزارت جهـاد کشـاورزي، سـازمان بنـادر و          اي ارگانوحرفهدر شاخه فنی
بـا آمـوزش و    ...در زمینه رشته هاي هنـري، کشـاورزي، دریـایی، صـنعت و     ... کشتیرانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و 

  .گرددپرورش همکاري و مشارکت دارند و متون درسی با رایزنی و هماهنگی صاحبان مشاغل تالیف  و تدوین می

شاخص هاي تعداد و سهم هنرجویان ، سهم هنرجویان دختر ، سهم هنرجویان روستایی و شـبانه روزي، سـهم هنرجویـان     
  .  ررسی شده استبرون سپاري شده و هنرجویان غیر دولتی  دو شاخه ب

نفـردر سـال    680685اي و کـاردانش  وحرفـه تعداد هنرجویان پایه هاي دوم و سوم شاخه فنی  :تعداد و سهم هنرجویان
سهم این هنرجویـان مجمـوع دانـش آمـوزان     . باب هنرستان در حال تحصیل بودند 7066است که در  1394-95تحصیلی 

  .درصد می باشد  37.66پایه هاي دوم و سوم  دوره دوم متوسطه 

اي و مهارتی دختران به منظور ایجاد وحرفهبا برنامه ریزي هاي خاص توسعه رشته هاي فنی :سهم هنرجویان دختر 
  . درصد رسیده است  37.11دسترسی برابر ، سهم دختران پایه هاي  دوم و سوم  دو شاخه از مجموع هنرجویان به  
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ر راستاي افزایش پوشش مهارت آموزي و افزایش قابل توجه تعداد جوانان د :سهم هنرجویان روستایی و شبانه روزي 
درصد و  10.26به مهارت هاي الزم جهت اشتغال ، داشتن شغل مناسب و کارآفرینی سهم هنرجویان روستایی دو شاخه به 

  .درصد افزایش یافته است 9.94سهم هنرجو یان هنرستان هاي شبانه روزي دو شاخه به 

با توجه به  ) :برون سپاري ( ن شاخه کاردانش به شیوه خرید خدمات آموزش استاندارد مهارت سهم هنرجویا
در ارتقاء سطح پوشش آموزش هاي مهارتی خارج از  سیاست توسعه مشارکت با دستگاه هاي دولتی و بخش خصوصی

 444ت /27763مصوبه هیئت محترم وزیران شماره هاي  با استناد به (  شاخه کاردانش) برون سپاري (آموزش و پرورش 
برون (به منظور خرید خدمات آموزش استاندارد مهارت  )1/11/74ها مورخ   14144ت /13558و  28/9/71ها مورخ 

  .درصد هنرجویان شاخه کاردانش را شامل می شود 17.6، سهم  برون سپاري آموزش استاندارد مهارت حدود ) سپاري

رشته  41اي در وحرفهرشته مهارتی و هنرجویان شاخه فنی 153در این نظام هنرجویان شاخه کاردانش در   :نظام جدید 
صنعت ، کشاورزي ، خدمات و هنر که متناسب با آمایش سرزمین و  نیاز بازار کار در بخش هاي مختلف : زمینه  4در 

-پیش بینی می گردد که سهم هنرجویان فنی. تاقتصادي تدوین و تعریف شده است ، به تحصیل اشتغال خواهند یاف
  .درصد برسد 50به حدود ) 1410-1411(اي و کاردانش تا پایان برنامه وحرفه

  :توسعه کارآفرینی در آموزش و پرورش  - 3

به منظور ترویج فرهنگ کار و کارآفرینی و آموزش کارآفرینی براي دانش آموزان بر اساس راهکارهاي سند تحول بنیادین 
با ریاست  1393وزش و پرورش ، شوراي سیاستگذاري و برنامه ریزي توسعه کارآفرینی وزارت آموزش و پرورش در سال آم

ذیربط ... معاون آموزش متوسطه  وزارت و با عضویت مدیران کل دفاتر آموزشی ، پرورشی ، تألیف کتاب  هاي درسی و
در راستاي اجرایی سازي برنامه ها و توسعه . تدوین شد 1394- 95نمایه هاي اجرایی برنامه سال تحصیلی . تشکیل شد

نیز برنامه جامع توسعه  1394در سال . کارآفرینی ، تفاهم نامه همکاري با دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران منعقد گردید 
در راستاي . شدکارآفرینی در آموزش و پرورش به منظور بهره گیري از تمامی ظرفیت هاي درون و برون دستگاهی تدوین 

  : اجرایی سازي برنامه جامع اقدامات ذیل به اجرا در آمد 

 فعال سازي دبیرخانه راهبري کشوري کارآفرینی -
در حوزه کسب و کار و کارآفرینی با ) کشف ، ارزیابی و آماده سازي شایستگی هاي فردي ( اجراي طرح کآشف  -

درصد  70/88(دوره اول متوسطه   8و7دانش آموز پایه  186800مشارکت دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران براي 
 1394در اردیبهشت ماه ) جمعیت دانش آموزي دوره اول متوسطه

از طریق آزمون  1395معلم کار و فن آوري از معلمان دوره اول متوسطه در سال  2880سنجش روحیه کارآفرینی  -
چهار محال و بختیاري ، : قطب کشور  5ون در معلم انتخاب شده در آزم 250مجازي و تربیت مربی کارآفرینی 

آذربایجان غربی ، کرمانشاه ، تهران  و مشهد  وارائه آموزش کارآفرینی درپژوهش سراهاي دانش آموزي توسط این 
  مربیان

اجراي مسابقات طرح کسب و کارنویسی براي هنرجویان هنرستان هاي کاردانش و برگزاري جشنواره الگوهاي برتر  -
 معلمان درس کارآفرینی هنرستان ها / ي هنرآموزان تدریس برا

ایجاد اولین مرکز رشد کارآفرینی کشور در استان خراسان رضوي ، ایجاد اتاق کارآفرینی در برخی ازهنرستان هاي  -
 استان سیستان و بلوچستان ، خراسان جنوبی ، البرز ، یزد با مشارکت بخش خصوصی 

باب هنرستان کارآفرین ، ایجاد مراکز فروش محصوالت 100هنرستان ها وایجاد  ارائه آموزش هاي همراه با تولید در -
 هنرستان ها به صورت مجازي و غیر مجازي 
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اجراي دوره هاي آموزش کارآفرینی براي اعضاي شوراي سیاستگذاري و برنامه ریزي کارآفرینی ، سرگروه هاي  -
گاه نوآوري و کارآفرینی به برنامه درسی کلیه شاخه هاي واحد درسی کار 3آموزش کارآفرینی و مدرسین ،اضافه کردن 

 دوره دوم متوسطه به عنوان شایستگی هاي غیر فنی و تألیف کتاب نوآوري و کارآفرینی 
کارآفرینی متناسب با پایه هاي تحصیلی از پیش دبستان تا )  1410-1411(پیش بینی می شود تا پایان برنامه  

 . دیپلم آموزش داده شود وفرهنگ کار و کارآفرینی در تمام دوره هاي   تحصیلی توسعه یابد

 فرصت ها   - 4
اسالمی ایران ، سیاست هاي کلی ساله کشور جمهوري  انداز بیست وجود اسناد باالدستی به ویژه سند چشم -1

اشتغال ، سیاست هاي کلی ایجاد تحول مصوب شوراي مصلحت نظام ، سیاست هاي کلی ایجاد تحول در نظام 
و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مبنی بر ) مد ظله العالی(آموزش و پرورش ابالغیه مقام معظم رهبري 

 هارتی ؛اي و م هاي فنی و حرفه آموزش  تقویت وتوسعه
اي و  هاي فنی حرفه ساله عالقه مند به تحصیل در  شاخه هاي 17تا  13مند  وجود جوانان مستعد و عالقه -2

 کاردانش با اصول علمی و آکادامیک و متقاضی اشتغال مفید؛
هابه این آموزش  اي و کاردانش در جامعه و نگرش مثبت خانواده هاي فنی حرفه ارتقاء نسبی منزلت آموزش -3

 ها؛
 هاي رسمی براي نیل به منزلت اجتماعی؛ ایش جوانان به کسب گواهینامهگر -4
 ارزش معنوي کار به عنوان عبادت در فرهنگ ملی اسالمی؛ -5
 اي و کاردانش به ویژه در مناطق غیر برخوردار؛ هاي فنی و حرفه توجه باالي مسئولین به توسعه آموزش - 6
ادي و احساس نیاز به نیروي کار ماهر نسبت به هاي اقتص ارتقاء سطح تحصیالت مدیران صنایع و بنگاه -7

 ها و عوامل تولید؛ سایر نهاده
 اصالح هرم شغلی کشور و استلزام تربیت تکنسین؛ -8
 اي و کاردانش؛ هاي فنی و حرفه المللی نسبت به توسعه آموزش هاي مجامع بین ها و توصیه حمایت -9

 سطوح تحصیالت عالی؛ها به آموزش دختران تا  افزایش توجه و اقبال خانواده -10
 اي؛  هاي فنی و حرفه مشارکت بخش خصوصی در اجراي آموزش -11
 پایین بودن سطح مهارت و سواد شاغالن بخش کشاورزي و باال بودن میانگین سنی شاغالن این بخش؛ -12
هاي شغلی جدید و  اي و کاردانش به منظور ایجاد فرصت هاي فنی و حرفه توجه سیاستگذاران آموزش -13

 رآفرینان و خوداشتغالی؛حمایت از کا
اي و کاردانش ویژه دختران در قوانین، مقررات و برخورداري  هاي فنی و حرفه توجه ویژه به توسعه رشته -14

 .از پشتوانه اعتباري خاص
 

 تهدید ها  - 5
  ها ي فنی و حرفه اي و کاردانش در این مناطق؛ پراکندگی مناطق روستایی و عدم توان توسعه آموزش -1
بودن مناطق استان ها به ویژه پایتخت به دلیل کمبود کارخانجات تولیدي و صنایع در مهاجرت پذیر  -2

 شهرها و روستاها ؛
 تعصبات قوي در زمینه آموزش دختران و حتی در برخی از مناطق در زمینه ادامه تحصیل پسران؛ -3
 اردانش؛هاي فنی و حرفه اي و ک آموختگان آموزش هاي شغلی نسبت به تعداد دانش بودن فرصت کم -4
 هاي علمی و کاربردي؛ ها در بخش آموزش پایین بودن ظرفیت پذیرش دانشگاه -5
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 هاي نظري؛ ها در بخش آموزش پذیرش دانشگاه  باال رفتن ظرفیت - 6
هاي موازي در  اي و کاردانش و انجام فعالیت هاي فنی حرفه گیري در زمینه آموزش تعدد مراکز تصمیم -7

 برخی از دستگاه هاي مختلف؛
اي و کاردانش همانند  هاي فنی حرفه التحصیالن آموزش انین الزام آورو تخصیص وام بانکی به فارغنبود قو -8

 اي؛ هاي مهارت سازمان فنی و حرفه دارندگان گواهینامه
 فقدان الگوي مناسب توسعه استانی و کشوري آموزش هاي فنی و حرفه اي بر اساس آمایش سرزمین؛ -9

اي و نبود نظام جامع  هاي فنی و حرفه سب در بخش آموزشهاي آماري منا عدم استقرار سیستم -10
 اطالعاتی نیاز بازار کار؛

اي و کاردانش در بین بسیاري از مسئولین  هاي فنی حرفه نبود اطالعات الزم در رابطه با ماهیت آموزش -11
 ذیربط؛

مهارت  هاي هاي مهارتی و صدور گواهینامه گرایی براساس عدم نظارت بر آموزش ترویج فرهنگ مدرك -12
 .در کشور

 
  :چالش ها ي اساسی -6

  نبود مرجع ملی و نهاد سیاستگذار واحد به منظور مدیریت ، برنامه ریزي و یکپارچه سازي توسعه آموزش هاي فنی و
 حرفه اي و مهارتی و کارآفرینی در کشور

 سازمان نوسازي، توسعه و ها به دلیل عدم ساخت فضاي آموزشی با تیپ هنرستان، از سوي  کمبود فضاي هنرستان
 تجهیز مدارس و انگیزه ي پایین بخش خصوصی در تاسیس هنرستان

  کمبود نیروي انسانی متخصصی به ویژه در پست هاي هنرآموز و استادکار، همچنین وجود نیروي انسانی غیرمرتبط با
 رشته هاي فنی و حرفه اي و کاردانش

 وزشی با دستگاه هاي مشارکت کننده وارائه دهنده مهارت خارج از تأمین هزینه هاي مربوط به عقد قراردادهاي آم
   کارورزي در شاخه کاردانش)  برون سپاري آموزش مهارت( آموزش و پرورش 

  فرسوده بودن بناي برخی از هنرستانها و همچنین کمبود تجهیزات مصرفی، سرمایه اي و درحکم سرمایه اي بدلیل
 کمبود اعتبارات مورد نیاز

  پایین و کمتر از حد انتظار  دستگاه هاي دولتی و غیر دولتی درتعریف استانداردهاي جدید ، بازنگري مشارکت
 استانداردهاي موجود ، اجرا و ارزیابی آموزش هاي مهارتی و صدور گواهینامه هاي مهارت شاخه کاردانش

  درهنرستان ها  به منظور تشویق  برنامه آموزش همراه تولید  وجود قوانین بازدارنده و کمبود تسهیالت  توسعه
  هنرجویان کارآفرین به تولید و فروش محصوالت

   نبود قوانین الزام آور براي بکارگیري فارغ التحصیالن هنرستانی در شرایط برابر و  ارائه تسهیالت الزم به منظور
 خوداشتغالی و کارآفرینی

 کارآفرینی و آموزش کارآفرینی به دانش آموزان کمبود منابع و امکانات الزم به منظور ترویج فرهنگ کار و 
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  راهبرد هاي کالن آینده آموزش هاي فنی وحرفه اي-7

 مختلف فنی وحرفه اي متناسب با بوم و نیازهاي استانی  هاي رشته متوازن توسعه 
  توسعه مشارکت دستگاه هاي دولتی ،غیردولتی و بخش خصوصی در توسعه کمی و کیفی آموزش هاي فنی وحرفه

 اي 
  بهره برداري از ظرفیت هاي قانونی و اسناد فرادستی در توسعه آموزش هاي فنی وحرفه اي 
 تأمین و تخصیص منابع محروم ، مرزي و عشایري  در  وفنی وحرفه اي مناطق هنرستان هاي کاردانش به ویژه توجه

 ...مالی ، انسانی ، تجهیزاتی و
 فنی وحرفه اي مبتنی بر اهداف دوره و پایه ها  آموزشی ارائه فعالیت هاي توسعه در مناسب و متنوع روشهاي اتخاذ

 وبرنامه درسی 
 ح آموزش حمایت از توسعه هنرستان هاي فنی وحرفه اي غیردولتی و آموزش از راه دور در جهت افزایش پوشش سط

 هاي فنی وحرفه اي کشور
 توجه به کارآمدي و اثربخشی  وهمچنین ارتقاي کیفی برنامه هاي شاخه کاردانش وفنی وحرفه اي 
 توسعه کارآفرینی براي تمام دوره هاي تحصیلی بویژه دوره آموزش فنی وحرفه اي 
 تامین سرانه مطلوب راب دانش آموزان هنرستانهاي فنی وحرفه اي 
 حرَف و ها شتهر يسو به زانموآ نشدا یتاهد رمنظو به یابیادستعدا و تحصیلی یتاهد جامع منظا ارقرستا و حیاطر 
 نناآ يها ناییاتو و يمند عالقه ،هاادستعدا با متناسب رکشو هیندآ و لحا زنیا ردموفنی وحرفه اي  يها رتمهاو 
  :شرکاي دولتی  و تبیین نقش ها و وظایف آن ها - 8

تحقق اهداف از پیش تعیین شـده  در زمینـه آمـوزش هـاي مهـارتی و فنـی و حرفـه اي مسـتلزم  همکـاري تنگاتنـگ  و           
در . هماهنگی هاي بخشی ، بین بخشی و فرا بخشی است که طی سنوات گذشته تا حدود بسیار زیادي بهبود یافتـه اسـت   

سازمان آموزش فنی و حرفـه اي کشـور ،   : ولتی از جمله این راستا می توان به همکاري هاي نزدیک دستگاه هاي اجرایی د
وزارت جهاد کشاورزي ، وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی ، وزارت صـنعت ، معـدن و تجـارت ، وزارت بهداشـت ، درمـان و        
آموزش پزشکی ، سازمان صنایع دستی ، میراث فرهنگی و گردشـگري ، سـازمان بهزیسـتی ، سـازمان هواپیمـایی کشـور ،       

دهداري ها و شهرداري ها ، سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع و نیروهاي مسلح ، سـازمان حفاظـت محـیط زیسـت      سازمان
اتحادیه ها و اصناف  در نیاز سنجی شغلی ، بازنگري و تدوین استاندارد هاي مهارت ، اجرا ، ارزشیابی و صدور گواهینامـه  ...و

  .اشاره نمودهاي آموزش مهارت شاخه کاردانش 

  :ساز و کار ارزشیابی - 9

  اخذ گزارش آماري از شاخص هاي کمی نظام آموزش فنی وحرفه اي از طریق سامانه هاي آماري وزارت آموزش و
 پرورش و تحلیل آن ها

 ارزیابی از طریق دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت آموزش و پرورش 
  برگ هاي ارزیابی  هوحرفه اي  با استان ها  و نمونتکمیل شاخص ها و موافقت نامه آموزشی دفتر کاردانش وفنی

 مربوط به برنامه ها 
 تکمیل نمون برگ هاي بازدیدهاي فرآیندي و پایانی از هنرستانهاي کاردانش وفنی وحرفه اي 
 اخذ گزارشات استانی از اجراي برنامه هاي ملی ، استانی ومنطقه اي در هنرستانهاي کاردانش وفنی وحرفه اي 
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یف
رد

  

  شاخص  اهداف برنامه  عنوان برنامه
واحد 
شاخ
  ص

سال 
  پایه

  مشارکت کنندگان  سال هاي برنامه

201
5  

201
6  

201
7  

201
8  

201
9  

202
0  

  برون دستگاهی  درون دستگاهی

1  
 جذب(  متخصص انسانی نیروي ساماندهی

  )موردنیاز انسانی نیروي

تأمین نیروي انسانی 
موردنیازتوسعه و ارتقاء کیفیت 

اي وحرفهآموزش هاي فنی
  ومهارتی

نسبت هنرآموز 
  به هنرجو

تعداد 
هنرآمو
ز به 
  هنرجو

22/
1  

21/
1 

20/
1 

19/
1 

18/
1 

17/
1 

مرکز برنامه ریزي، 
منابع انسانی و 

  فناوري
  

2  
 عملی و دانشی هاي توانمندي ارتقاي

  هنرآموزان
کیفیت بخشی به آموزش هاي 

  کارگاهی عملی

سهم هنرآموزان 
شرکت کننده در 

  دوره ها
  10  10  10  30  40  10  درصد

مرکز برنامه ریزي، 
منابع انسانی و 

  فناوري

دستگاه هاي متولی 
آموزش مهارت و 

هاي مجري هنرستان
  وابسته و جوار

3  

 تجهیزات استاندارد سازيتکمیل و 
ها و   هنرستان هاي آزمایشگاه و ها کارگاه

 مرا در پیشرفته يها وريفنا از دهستفاا
    زشموآ

ارتقاء کیفیت آموزش هاي 
  عملی و کارگاهی

-سهم هنرستان

هاي مجهز و 
  هوشمند شده 

  10  10  35  25  20  10  درصد
مرکز برنامه ریزي، 

منابع انسانی و 
  فناوري
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4  
 3 با متناسب جدید کارگاهی  فضاي ایجاد

  هاهنرستان شدن ساله

- فنی  هاي تقویت آموزش

  اي ومهارتیوحرفه
- و توسعه رشته هاي  فنی

  اي ومهارتی  جدیدوحرفه

  10  10  25  35  20  0  درصد  
سازمان نوسازي، 
توسعه و تجهیز 

  مدارس
  

5  
جدید با  هاي هنرستان تجهیز و ایجاد

  هاي تخصصی و جامعرویکرد هنرستان
تقویت و توسعه آموزش هاي 

  اي ومهارتیوحرفهفنی
  5  5  5  10  10  0  باب  نعداد

سازمان نوسازي، 
توسعه و تجهیز 

  مدارس
  

6  
 ، استعدادیابی ، مشاوره خدمات توسعه

 دانش براي شغلی و تحصیلی هدایت
  آموزان

هدایت تجصیلی دانش آموزان 
به حرف و مشاغل مورد نیاز 

  جامعه

دانش آموزان 
  100  100  100  100  100  100  درصد  پایه نهم

  معاونت پرورشی و
ادارات کل آموزش و 

  پرورش استانها
  

7  
 و دولتی هاي دستگاه با مشارکت توسعه

  غیردولتی درزمینه ارایه دوره ها

-توسعه آموزش هاي فنی

اي ومهارتی به روز و وحرفه
  متناسب با نیاز بازار کار ،

ارتقاء کیفیت آموزش هاي  
اي ومهارتی  و وحرفهفنی

  زمینه سازي اشتغال

سهم هنرجویان 
برون سپاري 
شده  براي 

آموزش 
  استاندارد مهارت

  درصد
60/
17  

80/
17  

18  19  20  21    

سازمان مدیریت و 
برنامه ریزي 

ودستگاههاي ارائه 
دهنده آموزش  در 
بخش هاي دولتی و 
  غیردولتی و خصوصی
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8  

 و دولتی هاي دستگاه با مشارکت توسعه
براي استفاده  )کارورزي( غیردولتی

ازظرفیت آنها درتوسعه آموزش هاي فنی 
  وحرفه اي و مهارتی

منظور  تعمیق آموخته ها به
ارتقاء کیفیت آموزش هاي  

اي ومهارتی  و وحرفهفنی
  زمینه سازي اشتغال

سهم هنرجویان 
شرکت کننده در 

دوره هاي 
کارورزي با 

مشارکت دستگاه 
  ها

    20  20  20  20  20    درصد

دستگاههاي ارائه 
دهنده آموزش  در 
بخش هاي دولتی و 

  غیردولتی

9  
آموزش  گسترش منظور به ریزي برنامه

  کارخانه جوار فنی وحرفه اي و مهارتی

متناسب سازي آموزش هاي  
اي ومهارتی  با نیاز وحرفهفنی

تولید و بازار کار وفراهم سازي  
  اشتغال

سهم هنرجویان 
شاعل به 

تحصیل در 
هنرستان هاي 
  جوار کارخانه

ادارات کل آموزش و   3  5/2  2  5/1  1  5/0  درصد
  پرورش استانها

دستگاههاي دولتی ، 
غیردولتی، بخش 

  خصوصی وکارخانجات

1
0  

 آموزش فنی وحرفه اي برنامه توسعه
  )بهبود کیفیت آموزش(تولید همراه

ارتقاءکیفیت آموزش فنی 
وحرفه اي ، ترویج فرهنگ کار 

  و کارآفرینی

سهم هنرستان 
هاي داراي 

آموزش همراه با 
  تولید

معاونت توسعه   60  50  45  40  35  20  درصد
  مدیریت و پشتیبانی

دستگاههاي دولتی و 
  غیر دولتی مرتبط

1
1  

 بندي رتبه و اعتباربخشی نظام تدوین
 کاربست و ها فنی وحرفه اي  هنرستان

  هاتخصصی کردن هنرستان - ها  آن

ارتقاء کیفیت آموزش هاو 
معرفی توان و ظرفیت 

  هنرستان هاي فنی وحرفه اي

میزان هنرستان 
هاي  

اعتباربخشی 
  شده

مرکز مطالعات   40  30  20  10  0  0  درصد
  آموزش و پرورش
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1
2  

فنی وحرفه  هاي هنرستان بخشی کیفیت
 به کمک(  مرکزي روستا و روزي اي شبانه
  )آمد و رفت و بهداشت غذایی، هزینه

بسط و گسترش مهارت آموزي 
در مناطق روستایی و 

کمتربرخوردار و تقویت این 
هنرستان ها در راستاي عدالت 

  آموزشی

 میزان هنرستان
هاي شبانه روزي 
و روستا مرکزي 
مشمول برنامه 
  کیفیت بخشی

معاونت آموزش   100  100  100  100  100  100  درصد
  متوسطه

  

1
3  

 هاي فنی وحرفه اي هنرستان از حمایت
 10(کمتربرخوردار مناطق در توجه نیازمند

  )استان محروم

توسعه عدالت آموزشی و ارتقاء 
کیفیت آموزش ها ي فنی 

  هارتیوحرفه اي و م

میزان هنرستان 
هاي الزم التوجه 

  حمایت شده
      100  80  70  60  55  50  درصد

1
4  

اي و وحرفهفنی ها آموزش بخشی تنوع
 ظرفیت افزایش و دختران مهارتی براي

  مربوط هاي

ایجاد فرصت هاي برابر 
آموزشی و تربیت نیروي 
  انسانی مورد نیاز توسعه

سهم هنرجویان 
  دختر شاخه

  درصد
36.
40  

36.
80  

40  
40.1
5  

40.
30  

40.
50  

دفتر امور زنان و 
  خانواده

  

1
5  

توسعه آموزش هاي فنی   غیردولتی، وابسته  هاي هنرستان توسعه
  وحرفه اي و مهارتی بازار کار

سهم هنرجویان 
  عیردولتی 

  درصد
28/
6  

7  5/7  
75/
7  

8  5/8  
سازمان مدارس غیر 
دولتی و مشارکت 

  هاي مردمی
  

1
6  

کشف ، ارزیابی و ( اجراي طرح کاشف 
آماده سازي شایستگی هاي فردي   در 

براي دوره ) حوزه کسب و کار و کارآفرینی
  اول متوسطه

توسعه فرهنگ کارآفرینی و 
تربیت کارآفرینان شایسته 

  آینده

سهم دانش 
آموزان شرکت 
کننده در طرح 

  کاشف

85  100  100  100  100  100  100    

کارآفرینی دانشکده 
دانشگاه تهران ، 

سازمان مدیریت و 
  برنامه ریزي
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1
7  

  مدارس کارآفرین/ ایجاد هنرستان ها 
 ، کارآفرینی فرهنگ توسعه
 شایسته کارآفرینان تربیت

  آینده و زمینه سازي اشتغال

سهم هنرستان 
هاي آموزش 

  کارآفرین
      35  30  25  20  15  10  درصد

1
8  

طراحی و ایجادبانک اطالعاتی دانش 
آموزان و فارغ التحصیالن کارآفرین و 

  جمع آوري اطالعات

شناسایی و حمایت مادي و 
معنوي از آموزشهاي فنی 

  وحرفه اي و مهارتی

پیشرفت 
کارطراحی و 

  ایجاد بانک
  20  20  20  20  20  0  درصد

 ریزي برنامه مرکز
 و انسانی نیروي
  اطالعات فناوري

 ، کارآفرینی دانشکده
 و کار ، تعاون وزارت
اجتماعی و  رفاه

معاونت علمی و 
فناوري ریاست 

  جمهوري

1
9  

توسعه متوازن رشته ها بر اساس شرایط 
اي و آمایش سرزمینی و بومی منطقه

  آموزشی 

  زشوــمآ دــهدفمن عهــتوس
  رتاـمه و اي  هـحرف و فنی

     ها نستاا در زيموآ
اداره کل آموزش و   8  7  6  6  5  0  استان  ها استان

  پرورش استان ها

ها ، سازمان استانداري
-آموزش فنی و حرفه

اي، وزارت علوم، 
  ..تحقیقات و فناوري و 

2
0  

و افزایش سهم هنرجویان شاخه فنی
  اي و کاردانشحرفه

آموزان افزایش دسترسی دانش
به دانش فنی باکیفیت و 

مقرون به صرفه و تحصیالت  
  فنی وحرفه اي

 نهنرجویاسهم
 و اي حرفه فنی

دبه کل نشرداکا
آموزان دانش

  دوره متوسطه

  درصد
37.
66  

38.
7  

39  
39.
5  

40  
41.
3  

اداره کل آموزش و 
  استان ها پرورش

  

  دفتر آموزش   20  17  15  10  5    درصد-سهم  دانشآموزان افزایش دسترسی دانشآموزان آموزش یک مهارت به  دانش2
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  کار گروه  توسعه  آموزش فنی و حرفه اي در آموزش متوسطه 

  ، مهندس سید مصطفی آذرکیش ،  دکتر سید علی حسینی، ، مهندس نشاسته ریز)رئیس کار گروه (  مهندس علی زرافشان

  مهندس دوراندیش و  دکترسید محسن حسینی مقدم

هاي فنی و شاخه نظري از طریق هنرستان  1
  اي و کاردانشحرفه

به دانش فنی باکیفیت و 
مقرون به صرفه و تحصیالت  

  فنی وحرفه اي

آموزان متوسطه 
دوم نظري 

آموزش گیرنده 
  در این طرح

  متوسطه نظري

2
2  

 ملی مرجع ارستقرا ايبر قانونی حهیال ئهارا
 تنظیم ن،کال يیزر برنامه اري،سیاستگذ

رت و تعیین نظا و کیفیت  تضمین ي،گر
-وزارت آموزش(سهم و نقش هر بخش

اي، وپرورش، سازمان فنی و حرفه
هاي خانههاي مختلف، وزراتدانشگاه

  ...)مرتبط و 

انسجام و یکپارچگی تقویت 
اي و نظام آموزش فنی و حرفه

  مهارت آموزي

ارائه و تصویب 
  الیحه 

دفتر حقوقی و امور   0  0  1  0  0  0  الیحه
  مجلس

- سازمان فنی و حرفه

هاي خانهاي، وزرت
مختلف دولت، صدا و 

سیما، وزارت 
هاي فنی دانشگاه(علوم

اي، فرهنگیان، و حرفه
علمی کاربردي، آزاد و 

  ...و ..) 
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 آموزش عالی مهارتی

  مقدمه

و حرفه اي عالوه بر آموزش عمومی، مطالعه فناوري ها، علوم وابسته به آنها و کسب مهارتهاي علمی و دانش  آموزش فنی
این آموزش افراد را براي احراز شغل و کسب و . مربوط به مشاغل در بخش هاي گوناگون اقتصادي و اجتماعی را در بر می گیرد

انجام کار افزایش می دهد یا مهارتهایی ایجاد می کند که موجب کاهش  کار آماده می کند، همچنین بهره وري شاغلین را در
  .آموزش فنی و حرفه اي به دو صورت رسمی و غیررسمی طبقه بندي می شود. مخارج و افزایش کیفیت زندگی می شوند

عمومی، مطالعه آموزش فنی و حرفه اي، اصطالحی است جامع براي نشان دادن فرآیند آموزش، هنگامی که عالوه بر آموزش 
فناوري ها و علوم وابسته به آنها، کسب مهارتهاي علمی ودانش مربوط به مشاغل مختلف در بخش هاي گوناگون اقتصادي و 
اجتماعی را در بر می گیرد و افراد را براي احراز شغل و کسب وکار آماده می کند و یا کارآیی آنان را در انجام آنها افزایش می 

  .یی ایجاد می کند که موجب کاهش مخارج و یا افزایش کیفیت زندگی افراد می شوددهد و یا مهارتها

کتابچه سند تفصیلی برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور، به استناد تعریف یونسکو، آموزش فنی و حرفه 
  :چنین معرفی کرده است)TVET(اي و مهارت آموزي 

موزش عمومی، مطالعه فناوري ها، علوم وابسته به آنها و کسب مهارت هاي عملی و دانش آموزش فنی و حرفه اي عالوه بر آ«
این آموزش افراد را براي احراز شغل و کسب و . مربوط به مشاغل در بخش هاي گوناگون اقتصادي و اجتماعی را در بر می گیرد

دهد یا مهارتهایی ایجاد می کند که موجب کاهش  کار آماده می کند، همچنین بهره وري شاغلین را در انجام کار افزایش می
  ».مخارج و افزایش کیفیت زندگی می شوند

  :آموزش فنی و حرفه اي به دو صورت رسمی و غیررسمی شناخته شده است
اهداف وسیع آموزش فنی و حرفه اي آن را از حرفه آموزي که به پرورش مهارت و دانش مورد نیاز یک شغل خاص یا گروهی از 

  .ل اختصاص دارد متمایز می کندمشاغ

هاي پرهزینه آنگاه  این آموزش. ها با بازارکار است ارتباط این آموزش، تیاي و مهار فنی و حرفه  آموزش هسته اصلی در تعریف
هاي کمی و کیفی بازار کار و سمت تقاضا پاسخ  خواهند بود که بتوانند به نیازمندي» مرتبط بودن«و » تناسب«واجد ویژگی 

اي  ملی، منطقه(هاي موردنیاز بازار کار ها و مهارت اند، رشته یعنی رشته و مهارتی که منابع را براي آموزش آن بسیج نموده. ندده
اي را در شغل مورد نظر در آموزش گیرنده و  باشد و از طرف دیگر کیفیت آموزش نیز بتواند استانداردهاي حرفه) یا محلی

در  TVETنظام » اثربخشی بیرونی«در استفاده از منابع و » کارایی درونی«به معنی وجود  این سخن. کارآموز متبلور نماید
 .کشور است
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آموزش فنی و حرفه اي رسمی در چهارچوب نظام آموزش رسمی کشور و در مدارس و موسسات آموزش عالی ارایه می شود و 
ی که به تدریج پیچیده تر و تخصصی تر می این آموزش در سطوح مختلف. به اخذ مدرك تحصیلی رسمی منتهی می گردد

  .شوند طرح ریزي می گردد و اتمام موفقیت هر سطح، مجوز ورود به سطح باالتر است
آموزش هاي فنی و حرفه اي غیررسمی در خارج از نظام آموزش رسمی کشور به صورت پیوسته یا متناوب و طبق برنامه معین 

  .می انجامد عرضه می شود و به اخذ گواهی نامه مهارت
یکی از ویژگی هاي فصل آموزش فنی و حرفه اي ومهارت آموزي گستردگی ساختار اجرائی، تعدد دستگاه هاي مجري و تنوع 

به نحوي که در حال حاضر صدها واحد آموزشی دولتی و غیردولتی، در سطوح مختلف، اجراي . در نظام هاي آموزشی می باشد
اه هاي دولتی فعال در فصل آموزش فنی و حرفه اي دولتی و غیردولتی به تفکیک رسمی دستگ. این آموزش را بر عهده دارند

  :و غیررسمی به شرح زیر است) متوسطه و عالی(
در حوزه آموزش رسمی متوسطه وزارت هاي آموزش و پرورش، فرهنگ وارشاد اسالمی، جهاد کشاورزي و بهداشت، درمان و 

دانشگاه هاي (دانشگاه جامع علمی کاربردي، وزارت هاي آموزش و پرورش آموزش پزشکی در حوزه آموزش رسمی عالی
کاربردي،  موسسات  - دانشگاه فنی و حرفه اي، دانشگاه جامع علمی(، علوم، تحقیقات و فناوري)فرهنگیان و شهید رجایی

  )آموزش عالی غیردولتی
ه ویژه آموزش فنی و حرفه اي، مفهوم نخواهد داشت و در جهان فرا صنعتی امروز، توسعه به معنی عام، بدون توجه به آموزش، ب

بنابراین امروزه، . در صد بود 6درصد کارها را انجام می دهند، در حالیکه صد سال پیش، این رقم فقط  99اکنون، ماشین ها 
اجتماعی را  – فن آوري، آموزش و توسعه، مثلث پیشرفت هاي اقتصادي. انقالب علمی و فنی نیازمند نیروي انسانی ماهر است

  .علوم و فن آوري ها، حاصل دست و مغز انسان ها هستند که به یاري آموزش به دست می آیند. تشکیل می دهند

برخورداري توده ي وسیعی از مردم از آموزش هاي فنی و حرفه اي سبب می شود تا فاصله ي قشرهاي اجتماعی تا حدي 
اگر آموزش . نتیجه گروه بیشتري از مردم در نقش هاي اجتماعی مشارکت کنندکاسته شود و توان کاري افراد باال رود و در 

هاي فنی و حرفه اي با کیفیت گسترش یابند و کار یدي و مغزي هر دو در پیوند با هم اهمیت پیدا کنند، ارزش هاي نوینی در 
و مبتنی بر داللی و خدمات، رفته  این مهمرممکن نیست مگر اینکه اقتصاد وابسته به صنایع خارجی. جامعه ظاهر می شوند

آمارهاي سازمان یونسکو، بیانگر این است که در کشورهاي در حال توسعه، . رفته جاي خود را به اقتصاد مستقل و تولیدي بدهد
  . میزان پیشرفت هاي اقتصادي و اجتماعی با ثبت نام شدگان در آموزش هاي فنی و حرفه اي رابطه ي مستقیم دارد

 آموزش مهارتیویژگی هاي 

آموزش فنی و حرفه اي و مهارتی در هر دو حوزه رسمی و غیر رسمی داراي  ویژگی هایی است که سیاست گذاري و برنامه 
  .ریزي در این حوزه را در مقایسه با سایر آموزش هاي نظري و دانشگاهی متمایز می کند

وري، اثرگذاري و ارتقاي فناوري، انتقال دانش و فناوري به ها با بازارکار، تأثیرپذیري شدید از سطح فنا ارتباط این آموزش
هاي متنوع آموزشی، تغییر و  ها و شیوه عرصه تولید، تمرکز در سیاستگذاري و تنوع در اجرا، برخورداري از نظام
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ها و  هپذیري سریع در مقایسه با آموزش عمومی با توجه به تغییرات گسترده بازارکار، تنوع و تکثر گسترده رشت تحول
هاي  ها و ضرورت برخورداري از محیط ، عملی و کاربردي بودن این آموزش...)ها و  دوره  ها، طول ها، گرایش شاخه(محتواها 

اي ناشی از تغییر و تحوالت سریع و نیز استفاده از  بر بودن آموزش فنی وحرفه آموزش عملی و تجهیزات آموزشی ، هزینه
 .مت؛ از جمله ویژگی هاي آموزش هاي فنی و حرفه اي استقی تجهیزات و مواد آموزشی گران

 2030جایگاه آموزش هاي فنی و حرفه اي و مهارتی در چهارچوب عمل آموزش 

  همه مردان و زنان دسترسی به آموزش فنی و حرفه اي ارزان و با کیفیت و همچنین  2030اطمینان حاصل شود که تا
 . از جمله آموزش دانشگاهی داشته باشند (Tertiary Education)آموزش تکمیلی 

  آموزش فنی و حرفه اي در سطوح مختلف از دوره دوم(Secondary education)   تا دوره سوم از جمله دردانشگاه
 Upper  Secondary)، سهم آموزش فنی و حرفه اي از پذیرش دوره هاي دوره دوم عالی 2013در . ارائه می شود

Edu.)  بعضی کشورها قدم هایی را براي توسعه آموزش حرفه اي به سطح سوم . ه استدرصد بود 23حدود(Tertiary 

Edu. / ISCED level 5) آموزش هاي فنی و حرفه اي و دانشگاهی و آموزش بزرگساالن عناصر مهم . برداشته اند
 . آموزش در تمام طول زندگی هستند

  الن داراي مهارت هاي موثر از جمله مهارت هاي فنی و حرفه اي افزایش قابل توجه در تعداد جوانان و بزرگسا 2030تا
دسترسی متساوي به آموزش فنی و . ، کارآفرینی و استخدام ایجاد شود(Decent work)براي برخوداري از کار شایسته 

کار و این الویت ها و راهبردهاي مناسب باید توسعه یابد تا ارتباط بین دنیاي . حرفه اي با کیفیت باید تضمین شود
 اثربخشی و دستاوردهاي این آموزش ها از جهت اثر بر استخدام پذیري فارغ التحصیالن باید ارزیابی . آموزشها بهبود یابد

  .شود

 تحلیل وضعیت موجود  –الف 

 اي و مهارتی وظایف کلی آموزش هاي فنی و حرفه

 يهاي مختلف اقتصاد تربیت نیروي انسانی مورد نیاز بازار کار در بخش. 
 اصالح هرم شغلی نیروي کار. 
 همگام کردن سطح مهارت نیروي کار با تغییر و تحوالت فناوري و نیاز بازارکار. 
 هاي مختلف اقتصادي؛ بازسازي و بهسازي مستمر نیروي انسانی شاغل در بخش 
 اي توسعههاي  اي و برنامه ، ملی، منطقه ارائه آموزش تقاضا محور متناسب با نیازهاي بازارکار بخشی. 
 شاغالن و بیکاران جویاي کار فراهم آوردن شرایط کارآفرینی و خالقیت در عالقمندان ،. 
 ارائه آموزش مهارتی به بیکاران به منظور هدایت آنان به مشاغل جدید. 
 هاي مادام العمر توسعه آموزش. 
 تأمین نیازهاي آموزش مهارتی گروههاي خاص. 
 هاي جدید معرفی و توسعه مهارت. 
 ها هاي زندگی از طریق آموزش استفاده بهینه از منابع و سرمایه افزایش مهارت
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  نظام آموزش فنی و حرفه اي و مهارتی کشورساختار 

  

  

 نظام آموزش فنی و حرفه اي

 :عامل محیطی بین المللی
 تحوالت فناوري 
 هم پیوندي جهانی 
 واقتصادي آزادسازي تجاري 
  اطالعاتعصر 

 

 :محیطی ملیعامل 
 نرخ رشد جمعیت و ترکیب سنی آن 
 جایگاه حرفه وفن در جامعه 
 مسایل فرهنگی ، سیاسی 
  ملیاجزاي تولید 

 :منابع
 منابع مالی 
 برنامه هاي درسی، منابع علمی، دوره ها و (منابع آموزشی(... 
 منابع انسانی 
 فضا، تجهیزات، ماشین آالت، مواد و (منابع فیزیکی(... 
 فناوري هاي نوین 

 :پارامترها
 قوانین و مقررات 
 ساختار سازمانی نظام آموزشی 
  سیاستهاراهبردهاي و 

 :خروجی مطلوب
 افزایش با مهارت وتخصص مورد نیاز 
 پژوهش مطلوب 
 ارتقاي دانش فنی 
 فناوري نوین 

 

 :خروجی نامطلوب
 مهارت بدون کیفیت 
  مهارت بدون ارتباط با بازار

 کار
 

 نظام ارزشیابی

  فرآیند تولید 
 آموزش فنی و حرفه اي

 عرضه      تقاضا

آموزشگیران 
 فنی و حرفه اي
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  رتبط بودن آموزش فنی ، حرفه اي ومهارتی با نیازهاي بازار کارم

  

 سن طول دوره
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  عملکرد آموزش عالی مهارتی کشور
درصد آنها در دانشگاه  44مشغول تحصیل بوده اند که  93-94کاردانی در سال تحصیلی هزار دانشجوي  96میلیون و  1حدود 

در موسسات آموزش عالی  10درصد در دانشگاه فنی و حرفه اي،  15درصد در دانشگاه آزاد اسالمی،  30علمی کاربردي، 
  .غیردولتی بوده اند

  دانشگاه فنی و حرفه اي
 31را دانشجویان دختر، در %  29را پسران و %  71دانشجو که  184471آموزشکده با 173دانشگاه فنی و حرفه اي متشکل از

رشته کارشناسی پیوسته  7رشته با گرایش کارشناسی ناپیوسته و  47رشته با گرایش کاردانی، تعداد  96استان کشور درقالب 
ل کارشناسی، مسئولیت تربیت نیروي انسانی ماهر جهت تصدي مجموعه اي از رشته مح 160رشته محل کاردانی و  1235در 

  .مشاغل مرتبط با رشته تحصیلی و پاسخگویی به بخشی از نیاز بازار کار و اشتغال زایی را از وظایف خود می داند
  کاربردي–دانشگاه جامع علمی 

از  1393تا  1384تعداد این مراکز از سال . بوده اندمرکز آموزش علمی کاربردي مشغول فعالیت  1058تعداد  1394در سال 
درصد  6/56که . هزار نفر بوده است 531حدود  1393تعداد دانشجویان در سال . واحد افزایش یافته است 998واحد به  313

اي مشغول درصد در کارشناسی ارشد حرفه  7/0درصد در کارشناسی حرفه اي و  3/43آنان در دوره کاردانی فنی و حرفه اي، 
 .تحصیل بوده اند

  دانشگاه آزاد اسالمی 

 1393هزار نفر در سال  121به  1384هزار نفر در سال  54از حدود » سما«تعداد دانشجویان کاردانی دانشگاه آزاد اسالمی
سته شده ساله از آن کا 10در گروه فنی و مهندسی بوده که طی دوره  1384درصد دانشجویان در سال  77. افزایش یافته است

 .و به سهم گروه علوم انسانی افزوده شده است اما همچنان گروه فنی و مهندسی باالترین سهم را دارد

هزار دانشجوي کاردانی مشغول به  96میلیون و  1، حدود 1393-1394در این بخش در آموزش عالی، در سال تحصیلی 
درصد در دانشگاه فنی  15درصد در دانشگاه آزاد اسالمی،  30، درصد آنها در دانشگاه علمی و کاربردي 44تحصیل بوده اند که 

  .درصد در موسسات آموزش عالی غیردولتی بوده اند 10و حرفه اي، 

  دانشگاه فنی و حرفه اي

  ماموریت ها

در دوره هایی که بخش خصوصی کمتر به آن می  17-24تربیت تکنیسین و آموزش عالی فنی و حرفه اي جوانان دوره سنی 
  .زد و دوره هاي آموزش عالی که نقش بنیادین در توسعه صنعت، کشاورزي و خدمات کشور دارندپردا

 توسعه آموزش هاي فنی و حرفه اي در سطح پایین و میانی مشاغل 
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 تولید فناوري هاي سطوح پایین و میانی 
 طراحی، اجرا و توسعه آموزش هاي عالی فنی و حرفه اي 
  مهارت هاي دانشجویان و شکوفایی استعدادهاي نهفته در آنانایجاد و ارتقاي دانش، نگرش و 
 توانمند نمودن دانشجویان براي کاربرد علوم و فنون و ایجاد زمینه هاي اشتغال در بازار کار 
  اهداف
 توسعه آموزشهاي عالی فنی و حرفه اي کشور 
 اردان و کارشناس فنی و گسترش شایستگی حرفه اي از طریق توسعه دانش، مهارت و نگرش در سطوح تربیت ک

 حرفه اي
 اصالح هرم تحصیلی و شغلی نیروي کار و ارتقا توانمندسازي سرمایه هاي انسانی 
 کاهش فاصله سطح شایستگی نیروي کار کشور با سطح استاندارد جهانی 
 تربیت نیروي انسانی متناسب با فرصتهاي جدید شغلی و فنی و حرفه اي 
 ی و حرفه اي در نظام آموزش فنی و حرفه اي کشورارتقاي جایگاه آموزشهاي رسمی فن 
 افزایش قابلیت هاي مهارتی نیروي انسانی کشور و اصالح هرم شغلی 
 ایجاد زمینه هاي اشتغال مولد و باال بردن نرخ بهره وري نیروي انسانی 
 پاسخگویی به نیازهاي صنایع در حوزه هاي مهارتی و تکنولوژیکی در سطح آموزش عالی 
  آموزش هاي کارآفرینی به منظور افزایش اشتغال مولد و کاهش بیکاريگسترش 
  درك نیازهاي بخش صنعت در عرصه نیروي انسانی از طریق ایجاد ارتباط نزدیک بین محیط آموزش و صنعت براي

 ایجاد قابلیت هاي حرفه اي و مکان یابی براي اشتغال فارغ التحصیالن
 ر توسعۀ اشتغال مولدگسترش آموزش هاي کارآفرینی، به منظو 
 توانمندسازي اجتماعی دانشجویان به منظور راه اندازي محیط هاي اشتغال و کارآفرینی 
 بهبود و توسعه پیوندهاي دانشگاه، بنگاه هاي اقتصادي و بازار در چارچوب رویکردهاي نظام هاي محلی و ملی نوآوري 
 بهبود فرهنگ کار و تولید در کشور 
 ي فنی، حرفه اي و شغلی در کشوربهبود جایگاه آموزش ها 
  فرصت سازي براي ارتقاء سطح دانش، مهارت و تحصیل دانش آموختگان دوره هاي متوسطه بومی سازي توسعه

 اقتصادهاي محلی از طریق آموزش منابع انسانی مستعد محلی موافق برنامه هاي آمایش سرزمین
 یق توسعه آموزش هاي نیروي کارکمک به تنظیم و تحقق جهت گیري هاي اقتصادي کشور از طر 
  ،آموزش منابع انسانی کار و تولید براي تحقق اولویت هاي اقتصادي کشور بویژه در منابع انرژي، آب، حمل و نقل

  .فناوري هاي ارتباطی و اطالعاتی، فلزات و فوالد
 

  دستاوردها

  فعالمرکز  173(برخورداري از شبکه گسترده از دانشکده ها و آموزشکده ها( 
 انستیتو هاي تکنولوژي، مدارس عالی (برخورداري از برند معتبر آموزش فنی و حرفه اي با قدمت پنجاه ساله

 )آموزشکده ها و دانشکده هاي فنی و حرفه اي  فنی،
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 برخورداري از فضاي هاي گستردة آموزشی،کارگاهی و کشاورزي 
 برخورداري از شبکه گسترده مربیان و مدرسان خبره 
 دانش آموزان هنرستان و کاردانش(اي پیوسته براي دانشگاه ورودي ه( 
 برنامه درسی مبتنی بر تحلیل شغلی وتوانمندي ها 
 فضاي کالبدي ،محیط کار(محیط آموزشی( 
  اطمینان از توانمندي هاي حرفه اي(ارزشیابی( 
  نیروي کاري جامعه: خروجی سیستم 
  آموختگاندرصد از دانش  70-80اشتغال یافتن رقمی حدود 

 
 کاربردي- دانشگاه جامع علمی

  ماموریت ها
تربیت و افزایش کارآیی و اثربخشی نیروي انسانی مورد نیاز در بخش هاي مختلف صنعت، کشاورزي،خدمات و فرهنگ و هنر  -

بین المللی براساس استانداردهاي شغلی، فرهنگ فاخر ایران اسالمی، نیاز بازار کار داخلی و تقاضاي بازارهاي منطقه اي و 
 .متناسب با نظام اشتغال کشور

اشاعه و نهادینه سازي فرهنگ کسب وکار مبتنی بر استعداد، ذوق، دانش، مهارت، فناوري تخصص، توانایی و کارآفرینی با  -
 .رویکرد ارزش هاي اسالمی و اخالق حرفه اي

گیري از ظرفیت دي و آمایش سرزمین با بهرههاي کاربرهاي مهارت و فناوري مبتنی بر پژوهشتوسعه کمی وکیفی آموزش -
هاي مختلف کشور اعم از دولتی، عمومی، تعاونی و خصوصی با رویکرد تقاضا محور و در تعامل مستمر و مؤثر با نهادهاي بخش

 .المللیبین

 . هاي مهارت و فناوري تقاضا محورها و روش هاي انعطاف پذیر در آموزشطراحی و تدوین نمونه -

هاي مهارت و فناوري با ریزي، سازماندهی و هدایت آموزشزسنجی مستمر آموزشی مبتنی بر آمایش سرزمین و برنامهنیا -
 .المللیهاي آموزشی بینتوجه به نظام

التحصیالن آموزش مهارت و فناوري به بازار کار از طریق تعامل با بخش دولتی و غیردولتی و براساس تعریف و هدایت فارغ -
 .هاي فارغ التحصیالنهاي شغلی شناسایی شده و توانمنديها و فرصتظرفیت

هاي شغلی تا باالترین سطوح آموزش عالی مهارت و فناوري براساس تحوالت فناوري و فراهم کردن تأمین نیاز آموزشی حوزه -
 .العمرزمینه آموزش مادام

  .هاي رسمیتحصیلی و معادل سازي با دورههاي آموزش تکمیلی بین سطوح فراهم نمودن امکان تجمیع دوره -
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  اهداف

در گسترش اعتالي دانش و پژوهش علمی ) صنعتی، نظامی و دانشگاهی(ایجاد بستر مناسب براي فعالیت همه جانبه  -
 کاربردي کشور

 هاي کاربردي در جامعههاي کمی وکیفی آموزشارتقاي شاخص -
 هاي نظري در حل مسائل کاربرديآموختگان دورهبکارگیري توان دانشسازي زیربناي مناسب به منظور فراهم -
 سازي زیربناي مناسب براي ایجاد انتقال تکنولوژي نوزمینه -

 دستاوردها
 .طراحی دروس و برنامه درسی براساس تقاضا -
 نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر امتحانات متداول در نیمسال هاي تحصیلی -
 .ائه دوره ها، بیشتر بر دوره هاي کاردانیتمرکز ار -
 ارائه دوره هاي کارشناسی و کارشناسی ارشد -
 طراحی و اجراي برنامه درسی در دانشگاه براساس تقاضا در اکثر رشته هاي آموزش عالی -
 .پذیرش در دانشگاه از طریق کنکور و در برخی رشته ها گاهی بدون کنکور -
 . رود به رشته هاي منجر به مدرك تحصیلیداشتن دیپلم متوسطه شرط و -
 تئوري بودن بخش عمده آموزش ها به دلیل وجود برخی محدودیت ها و باورها -
سـال   2سال، در دوره کارشناسی ناپیوسته حداقل  3سال و حداکثر  2طول مدت تحصیل در دانشگاه در دوره کاردانی حداقل  -

 .سال 3سال و در برخی موارد خاص تا   5/2سال و حداکثر  2 سال، دوره کارشناسی ارشد حداقل 3و حداکثر 
  .انشعاب رشته ها از گروه هاي اصلی صنعت، فرهنگ و هنر، مدیریت و خدمات اجتماعی و کشاورزي -
  

  چالش ها و مسائل آموزش عالی مهارتی

  مطالعات آمایشی، برنامه نبود هماهنگی در برنامه ریزي و اجرا در بخش آموزش عالی مهارتی در خصوص سازوکارهاي
ریزي هاي گسترش دوره ها، پذیرش دانشجو، نظام تضمین کیفیت و ارزیابی بیرونی پیامدها،  چهارچوب صالحیت 

  ...هاي حرفه اي، سازو کارهاي تضمین کیفیت، اعتبار بخشی و 
  موضوعات خاص و جمعیتی، (حرفه اي در پوشش انطباق با نیازهاي جدید –عدم آمادگی مراکز آموزش هاي فنی

  )بازار کار
 استقرار رویکرد عرضه محوري به جاي تقاضامحوري  
 کمی و کیفی آموزشی دانشگاه متوازن توسعه نا  
 کاربردي-هاي علمی نبود نظام جامع پذیرش دانشجو و مخاطب در آموزش  
 ها بخشاز  هاي دانشگاه در برخی پایین بودن کیفیت ارائه و اجراي آموزش  
 اجراي آموزش مناسب با استعدادها و عالیق مخاطبین هاي به شیوه عدم تنوع بخشی  
 حوزه هاي شغلی به عنوان مدرس عدم برنامه ریزي منسجم در استفاده از متخصصان  
 کاربردي-نظارت و ارزیابی جامع و مستمر در اجراي آموزش هاي علمی نبود شبکه  
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 یات کشورهاي موفق در آموزش هاي شغلی در طراحی، اجرا و مندي از تجربنبود برنامه ریزي منسجم و مدون به بهره
  پیاده سازي و ارزیابی آموزش هاي مهارتی

 کمبود منابع مالی و انسانی و نیروي انسانی کارآمد  
  براي افزایش درصد اشتغال دانش آموختگان... ضعف ارتباط منسجم بازار کار، صنایع و خدمات و  
 کاء کمتر به منابع مالی بخش دولتی،  ضعف در نظام بازآموزي مدرسان و هیأت ضعف  صنعت و درآمدزایی براي ات

 علمی، 
 عقب ماندگی از رشد پرشتاب فناوري هاي نو  
 ناتوانی در درك صحیح نیازهاي واقعی بازار کسب و کار  
 و کارگاهی ناتوانی در تأمین مالی براي پشتیبابی از دوره هاي و تجهیز و روزآمد کردن تجهیزات آزمایشگاهی  
 هاي اجراي آموزش مناسب با استعدادها و عالیق  ضعف تنوع بخشی به شیوه 
 ضعف برنامه ریزي منسجم در استفاده از متخصصان حوزه هاي شغلی به عنوان مدرس  
 ضعف سیستم نظارت و ارزیابی جامع و مستمر در اجراي آموزش ها  
 جربیات کشورهاي موفق در آموزش هاي شغلی در طراحی، اجرا و مندي از تنبود برنامه ریزي منسجم و مدون به بهره

  پیاده سازي و ارزیابی آموزش هاي مهارتی
  چالش هاي تطبیق وضعیت کادر آموزشی موجود در قالب مدرس، هنرآموز و دبیر با وضعیت هیأت علمی در وزارت

  علوم، تحقیقات و فناوري
  هاي درسیبازنگري برنامهچالش پاالیش دوره هاي آموزشی و بروزرسانی و  
 فقدان نظام و داده هاي آماري معتبر  
  فضاي فیزیکی، اعضاء هیئت علمی، سرانه مالی(چالش تأمین سرانه کافی آموزشی(  
 چالش هاي بومی سازي آموزش هاي فنی حرفه اي با هدف حفظ منابع شغلی محلی و نیز حفظ میراث فرهنگی  
 وزشی و ارتباط با صنعت و محیط هاي شغلی مطابق مدل هاي تجربی جهانیمسأله عدم تثبیت جهت گیري هاي آم  
  موضوع پیوستگی میان محیط آموزشی دانشگاه و محیط اجتماعی و اقتصادي روستایی، کشاورزي و دور شدن از

  آموزش هاي مهارتی به نظري
 اي و کشورهاي اسالمی و به تبع آن  عدم وجود بانک اطالعاتی جامع در خصوص بازار کار محلی، استانی، ملی، منطقه

  رفع نیازهاي آموزشی متناسب با ضرورت هاي بازار کار مذکور
 در نظام آموزش عالی کشور) مهارتی(کاربردي - مشخص نبودن میزان سهم آموزش هاي علمی  
 رات بانکی و گري، الزامات اجرایی و اعتبا عدم حمایت و مشارکت دولت در حوزه سیاستگذاري، تقویت نهادهاي تولی

  مالی در استقرار پایدار آموزش هاي مهارتی
 نبود ساز و کار اجرایی، عملیاتی و الزامات قانونی براي ایجادشرایط جذب و نگهداشت محصوالت آموزشی نظام علمی-

  )بهبود هرم ترکیب شغلی از طریق ایجاد نظام صالحیت حرفه اي(کاربردي
  هاي اجرایی در طراحی و ارزیابی آموزشی و رصدکردن محصوالت آن دستگاهعدم مشارکت فعال سازمان ها و 
  نوسانات اقتصادي، مالی و رکود تولید و تعدیل صنایع و واحدهاي تولیدي و ایجاد  مشکالت مالی و اعتباري صنایع و

 گاه علمیتغییرات مدیریتی و برنامه هاي توسعه اي واحدهاي صنفی، صنعتی و خدماتی، مجري دوره هاي دانش
 کاربردي 
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 گذاري بخش خصوصی در طراحی و اجراي این آموزش ها با توجه به پر هزینه بودن  مقرون به صرفه نبودن سرمایه
 ها و عدم مساعدت دولت در این خصوص این آموزش

 جه گیري استانی و تو عدم ملحوظ کردن ضوابط ملی آمایش سرزمینی در تدوین و اجراي برنامه هاي آموزشی با جهت
 ها در تمامی مراحل به استقالل استان

  شرایط روانی حاکم بر جامعه که به پدیده مدرك گرایی می انجامد و نیز باعث عدم استقبال خانواده ها از دوره هاي
 .تربیت کاردان می شود

 نبود اطالعات بازار کسب و کار و اشتغال و داده هاي معتبر آمایشی 
 فه ايدم استقرار نظام صالحیت هاي حرع 
  عدم استقرار نظام یکپارچۀ آموزش مهارتی و فنی و حرفه اي تقاضا محور 
 عف فرهنگ ارتباط با دانشگاه در میان بهره بردارن خدمات آموزش هاي فنی و حرفه اي و بنابر این عدم مشارکت ض

 هاي اجرایی در طراحی و ارزیابی آموزشی و رصدکردن محصوالت آن فعال سازمان ها و دستگاه
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  2030  آموزش سند يراهبرد ياه نهیگز به توجه با ندهیآ راه نقشه: ب

راهبردهاي دستیابی به  سیاست هاي اجرایی اقدامات اساسی
 هدف کلی

 ردیف اهد اف کلی

اقــدام بــراي تــدوین قــوانین و مقــررات -
ــاوري و    ــی صــنعت، فن ــام مل ــع نظ مرج

 نوآوري

واحدهاي نظام هاي ایجاد کارگروه ها و -
 محلی صنعت، فناوري و نوآوري

 متشکل از دستگاه هاي اصلی نظام

گسترش دوره هاي کاربینی، کارآموزي  -
 و کارورزي با هدف ادغام کار و دانش

گسترش آموزش هاي محیط کار، جوار  -
 کار و حین کار

اي بستر سازي قانونی براي استقرار نهادي ملی براي نظام مندسازي سیاست هـ -
  ارتباط صنعت، فناوري و نوآوري

و از ) دانشـگاه (طراحی و استقرار مقررات حاکم بر روابط میان نظام آموزش عالی-
جمله آموزش هاي فنی و حرفه اي و واحدهاي صنعتی، نظام هاي تولید و عرضه 
فناوري، الگوهاي نوآوري و بازارهاي عرضه ایده، مشـتمل بـر تعـاریف و مفـاهیم،     

و واضح، تعیین نقش هاي ذینفعان، حدود و اختیارات و مسـئولیت  ساختار معین 
و تکالیف آنها، چگونگی و سازوکار ها و نقش دولت،، بخش غیردولتی و بنگاه هـا  
در تامین مالی، تعیین مسیرهاي ارتبـاطی زیرنظـام هـاي رسـمی و غیررسـمی و      

 تضمین پیوستگی آنها و چهارچوب نظام اعتبار بخشی و ارزشیابی

 ح نظام آموزش فنی و حرفه اي در راستاي بهبود کارکردها و نیاز بازار کاراصال-

 .تعیین چارچوب صالحیت هاي حرفه اي ملی-

ــراهم آوردن شــــرایط و   فــ
 امکانات نهادي

ساماندهی نظام ملی و نظام 
هاي محلی صنعت، فنـاوري  

 و نوآوري
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  2030چارچوب عمل ملی آموزش 
  
 

٢١۶ 

 

راهبردهاي دستیابی به  سیاست هاي اجرایی اقدامات اساسی
 هدف کلی

 ردیف اهد اف کلی

 استقرار نظام گسترشی مبتنی بر سند آمایشی آموزش عالی-

 تدوین دوره هاي آموزش عالی فنی و مهارتی تقاضا محور-

 شناسایی و تعریف تقاضاهاي واقعی آموزش عالی فنی، حرفه اي و مهارتی-

هاي شناسایی نیاز بازار کار مطابق روندهاي رشد فناوري هاي نو در بخش -
 مختلف و طراحی و تعریف دوره هاي آموزشی مقطع دار و کوتاه مدت متناسب

طراحی پرونده هاي الکترونیک مشاوره، استعداد یابی، هدایت تحصیلی و هدایت -
شبکه اي کردن (شغلی در مرحله آموزش هاي عمومی و آموزش هاي عالی

 )اطالعات مدرسه، دانشگاه و محل اشتغال

هاي مختلف نیروي کار از طریق گسترش آموزش هاي  تسهیل درسترسی بخش-
 عالی جوار کار، محیط کار، حین کار و آموزش هاي عالی خاص

استقرار سازوکارهاي قانونی فروش خدمات ایده و مشاوره فنی توسط مراکز -
 عرضه کننده آموزش و مهارت

 گسترش فن بازارها-

 گسترش شرکت هاي مهارت بنیان-

 انتقال فناوريگسترش شرکت هاي -

 ساماندهی خوشه هاي فناوري-

  توانمندسازي بخش خصوصی-
توسعه مشارکت بخش خصوصی در آموزش -

 عالی فنی، حرفه اي و مهارتی

 استقرار نظام صالحیت حرفه اي-

تهیه اسناد آمایشی ملی و محلی آموزش عالی -
 فنی، حرفه اي و مهارتی

انتقال تجارب موفق جهانی به بخش نظام -
ش عالی فنی، حرفه اي و مهارتی کشور، آموز

 همزمان با انتقال فناوري و صنعت

طراحی و اجراي نظام مشاوره، استعداد یابی، -
هدایت تحصیلی و هدایت شغلی در مرحله 

 آموزش هاي عمومی و آموزش هاي عالی

 آموزش هاي مداوم و مستمر -

گسترش کمی آموزش هاي -
  عالی فنی، حرفه اي، مهارتی

سطح آموزش ها و  ارتقاء-
بهبود کیفی آموزش هاي 

 عالی فنی، حرفه اي، مهارتی

توسعه آموزش هاي عالی -
فنی، حرفه اي، مهارتی 

 کوتاه مدت تکمیلی

تأمین نیاز بنگاه هاي 
اقتصادي در بخش هاي 
صنعت، کشاورزي و 
نیروي کار تکنیسن 

 ماهر
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٢١٧ 

 

 راهبردهاي دستیابی به سیاست هاي اجرایی اقدامات اساسی
 هدف کلی

 ردیف اهد اف کلی

 ارتقاي کیفیت نظام آموزشی از سطوح عمومی تا عالی-

گسترش و بهبود آموزش هاي فنی و حرفه اي و ضمن کار در جهت افزایش -
 مهارت نیروي کار

 اصالح ساختار ارایه آموزش هاي تخصصی فنی و مهارتی-

به روز رسانی فناوري هاي نو در زنجیره تولید با بهره گیري از منابع مالی داخلی -
 و خارجی به ویژه صندوق توسعه ملی 

تدوین الگو و فرآیند انتقال و بومی سازي دانش از فعال به فعالیت در زمینه بهره -
 وري با تاکید بر تجاري سازي ایده ها

 عملکرداستقرار کامل بودجه ریزي مبتنی بر -

رعایت انضباط مالی در اجراي بودجه هاي سنواتی و انضباط پولی توسط نهاد -
 ذیربط

 اختصاص عواید حاصل از بهبود بهره وري به شاغالن داراي کارایی و اثربخشی-

ساماندهی نظام آموزش عالی براي تامین -
  نیروي کار ماهر و با کیفیت

 به روز رسانی و اعتالي آموزش هاي  با توجه-
 به رشد روزافزون در فناوري هاي نو

ایجاد تحول در نظام بودجه ریزي و تأمین -
مالی کشور، با هدف پاسخ گویی به نیازهاي 

 توسعه آموزش ها

اصالح و تدوین مدل نظام پرداخت مبتنی بـر  -
 بهره وري

ــا  - ــد ب ــل تولی ــت عوام تقوی
 تاکید بر دانش و فناوري

ارتقاء سطح بهـره وري  
ي عوامــل تولیــد بــرا   

دســـتیابی بـــه رشـــد 
ــمتر و    ــادي مسـ اقتصـ

 شتابان
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٢١٨ 

 

راهبردهاي دستیابی به  سیاست هاي اجرایی اقدامات اساسی
 هدف کلی

 ردیف اهد اف کلی

 ثبات در تصمیم ها و سیاست هاي اقتصادي دولت-

شفافیت در انتفال اطالعات تصمیمات و سیاست هاي اقتصادي به آحاد جامعه و -
 فعاالن اقتصادي

 گسترش مشارکت بخش خصوصی-

اجراي برنامه هاي آموزشی براي ارتقاي بهره وري بر مبناي تجربیات برتر -
 کشورهاي موفق در زمینه بهره وري

برنامه ریزي نیروي انسانی به منظور انتقال تجربه شاغالن داراي تجربه کاري -
 موفق

براي همتایان تسهیل بازدیدهاي کاري از بنگاه هاي موفق در سایر کشورها -
 ایرانی

 ترویج فرهنگ بهره وري و اخالق کار-

 اصالح و بازبینی قوانین مغایر با ارتقاي بهره وري-

  ارتقاي آموزش، سالمت و تجریه نیروي کار-
همکاري و دریافت کمک فنی و مشاوره اي از -

 صاحبان بهره وري باال در کشورهاي جهان

تقویت و توسعه آموزش 
 عالی بازار محور

توسعه سرمایه انسانی 
 )با رویکرد اقتصادي(
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٢١٩ 

 

راهبردهاي دستیابی به  سیاست هاي اجرایی اقدامات اساسی
 هدف کلی

 ردیف اهد اف کلی

 طراحی الگوي طبقه بندي مشاغل و حرفه هاي ملی-

 طراحی و تدوین دانشنامه مشاغل داراي استاندارد شغلی-

هاي کمک به تکمیل داده ها و اطالعات آموزش -
 در نظام جامع اطالعات بازار کار) عرضه آموزش(مهارتی

تنظیم برنامه براي بکارگیري ظرفیت بخش غیردولتی و -
 کارفرمایان در تدوین استانداردها و محتواي برنامه ها

توسعه مشاوره تحصیلیو شغلی مراکز آموزش عالی فنی، -
 حرفه اي و مهارتی

آموزش فنی و تسهیل دسترسی آحاد جامعه به مشاوره -
حرفه اي از طریق راه اندازي ، بهره برداري و گسترش 

 مشاوره الکترونیکی

بازنگري سرفصل دروس با هدف روزآمد نمودن علمی -
 آموزش ها و افزایش مهارت آموزي بر اساس نیاز بازار کار

توسعه خدمات مشاوره، استعدادیابی، هدایت تحصیلی و -
 شغلی براي دانش آموزان

 شارکت با دستگاههاي دولتی و غیردولتیتوسعه م-

استفاده مستمر از نظام جامع اطالعات بازار کار در توسعه آموزش فنی و -
  حرفه اي و مهارتی

 توسعه آموزش هاي مهارتی براي مشاغل غیررسمی شناسایی شده-

توجه به کارآفرینی در آموزش فنی و حرفه اي با محوریت نقش بخش -
 غیردولتی

هاي اقتصادي به حرفه آموزي و ارتقاي مستمر شایستگی هاي  الزام بنگاه-
حرفه اي شاغلین و ایجاد سازو کار الزم براي تشویق بنگاه هاي اقتصادي 

 به حرفه  آموزي کارگران

 مشارکت کارفرمایان درتنظیم برنامه ها و فعالیت ها-

 تقویت آموزش خوداشتغالی، آموزش نظام پشتیبان سالمت و ورزش-

سازي موسسات و مراکز ارائه دهنده آموزش هاي عالی فنی، حرفه شبکه  -
اي و مهارتی و بنگاه هاي اقتصادي صنعتی، کشاورزي و خدماتی و ایجاد 
رابطه نظام مند میان بنگاه هاي اقتصادي و دانشی، به گونه اي که تحوالت 

 .در هر بخش به دیگر بخش ها منتقل شود

طریق عرضه عمومی خدمات مشاوره تقویت و توسعه فرهنگ مهارت از  -
 اي فنی و حرفه اي توسط دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، در رسانه ها

بیشینه سازي مشارك سرمایه گذاري بخش خصوصی در توسعه آموزش  -
 هاي مهارتی

گسترش و ارتقاي 
رویکردهاي تقاضامحور در 

 نظام آموزش عالی

افزایش اثربخشی 
آموزش فنی و 
حرفه اي و 

 مهارت آموزي
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٢٢٠ 

 

توسعه بکار گیري مدرسین خبره  با هدف حفظ و بهسازي میراث  -
 فرهنگی کشور

 براي استادان فنی، حرفه اي و مهارتیتعریف نظام ارتقاء خاص  -
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٢٢١ 

 

راهبردهاي دستیابی به  سیاست هاي اجرایی اقدامات اساسی
 هدف کلی

 ردیف اهد اف کلی

 کارآفرینی در دانشگاهارائه آموزش هاي  -

 ارائه دوره هاي آموزشی کار آفرینی -

تعریف مقرراتی براي واگذاري سرپرستی تحصیل  -
 دانشجویان به استادان مشخص از آغاز دوره تحصیل

 گسترش دوره هاي کاربینی، کارآموزي و کارورزي -

انتشار رسانه اي و عرضه عمومی خدمات مشاوره فنی و  -
 هیحرفه اي توسط مراکز دانشگا

استفاده از ظرفیت هاي متون دینی در خصوص دانش  -
 مفید و ثمر بخش

  شاگرد پروري و جانشین سازي در آموزش هاي عالی مهارتی-
توانمند سازي اجتماعی جوانان، دانشجویان، استادان براي فعالیت هاي -

 کارآفرینانه

 ایجاد فضاي گفتگوي اجتماعی میان ذینفعان پیوند دانشگاه و بازار کار-

ایجاد فضاي گفتگوهاي بین خبرگی براي مسأله شناسی، ایده پردازي و -
 چارجویی توسعه پیوند آموزش عالی و بازار کار

 فرهنگی نمودن امر مهارت و فناوري-

 کنترل و بهسازي فرهنگ مدرك گرایی-

جلب مشارکت خیراندیشان در توسعه آموزش عالی فنی، حرفه اي و -
 مهارتی

 و مبلغان مذهبیجلب همکاري محافل -

در خصوص گفتمان سازي -
ارتباط با صنعت در میان 

  دانشگاه
مشارکت اجتماعی توسعه -

 در پیوند دانشگاه و صنعت

ظرفیت هاي بکارگیري -
ارزش هاي فرهنگی و منابع 

مذهبی در انتقال ضرورت 
هاي توسعه پیوند آموزش و 
کار براي غلبه بر بیکاري و 

عقب افتادگی هاي اقتصادي 
 عهجام

فرهنگ خالقیت و ترویج -
 .نوآوري در صنعت و دانشگاه

فرهنگی و 
اجتماعی سازي 
پیوند آموزش 
عالی و بازار 

ارتباط (کار
دانشگاه و 

 )صنعت
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٢٢٢ 

 

راهبردهاي دستیابی به  سیاست هاي اجرایی اقدامات اساسی
 هدف کلی

 ردیف اهد اف کلی

 عقد تفاهم نامه با هدف برقراري ارتباط با کشور هاي -
پیشور و مؤسسات بین المللی معتبر آموزش فنی و حرفه 

 اي و مهارت آموزي

ایجاد بازار آموزش فنی و حرفه اي و مهارت آموزي براي -
 متقاضیان در کشورهاي هدف

استفاده از رسانه هاي متنوع براي معرفی ارزش کار -
 ومهارت آموزي

فرهنگ سازي ترویج ارزش کار و مهارت آموزي در -
 اي درسی آموزش و پرورشبرنامه ه

همکاري تنگاتنگ و سازمان یافته بین سازمان آموزش 
فنی و حرفه اي و وزارت آموزش و پرورش براي تعمیق و 

 توسعه فرهنگ آموزش فنی و حرفه اي در خانواده ها

ایجاد و استفاده از موسسات ونهادهاي غیردولتی براي -
 ارزشیابی کیفیت و اعتبارسنجی

پی گیرانه براي تحلیل وضعیت فعالیت انجام مطالعه -
 مهارت آموختگان

استفاده از ظرفیت هاي موجود دانشگاه شهید رجایی -
ومرکز تربیت مربی و سایر مؤسسات ذیربط براي اجرایی 

  تدوین استانداردهاي آموزشی استفاده از تجارب بین المللی در-
برقراري تعامالت خارجی با کشورهاي پیشرو یا سازمان هاي بین المللی -

 فعال در زمینه آموزش فنی و حرفه اي ومهارت آموزي

 پیگیري مستمر و نظام مند وضعیت اشتغال مهارت آموختگان-

 طراحی سیستم ارزیابی و کنترل مستمر کیفیت-

 اي غیردولتی در ارزشیابی و اعتبار سنجیاستفاده از ظرفیت نهاده-

 توسعه نظام ارزیابی و کنترل کیفیت-

 استفاده امکانات بنگاه ها در فرآیند آموزش-

اعتبار بخشی به مدارك و گواهینامه هاي نظام آموزشی حرفه اي و مهارت -
 آموزي

 استفاده از فناوري هاي پیشرفته در امر آموزش-

 رسان، هنرآموزان و مربیان مهارتیتربیت و ارتقاي حرفه اي مد-

افزایش و ارتقاي کارورزي وکارآموزي کارآموزان ، هنرجویان و دانشجویان -
 مهارتی

فرهنگ سازي براي ترویج ارزش کار و مهارت آموزي و معرفی آموزش ها به -
 خانوارها و بنگاه ها

ترویج آموزش فنی و حرفه اي در بین خانواده ها به صورت آموزش هاي -
 سازمان نایافته

تضمین کیفیت آموزشها و 
 بهبودمستمر آنها

افزایش اثربخشی 
آموزش فنی و 
حرفه اي و 

 مهارت آموزي
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٢٢٣ 

 

نمودن برنامه هاي دانش افزایی و ارتقاي مهارتی مدرسان 
 ، هنرآموزان و مربیان مهارتی

ایجاد فضاي گفتگوي اجتماعی میان ذینفعان پیوند آموزش هاي عالی فنی،  -
 حرفه اي و مهارتی

ایجاد فضاي گفتگوهاي بین خبرگی براي مسأله شناسی، ایده پردازي و  -
 چارجویی توسعه آموزش هاي عالی فنی، حرفه اي و مهارتی

  
  
  



  2030چارچوب عمل ملی آموزش 
  
 

٢٢۴ 

 

راهبردهاي دستیابی به  سیاست هاي اجرایی اقدامات اساسی
 هدف کلی

 ردیف اهد اف کلی

تقویت طرح کمک هاي فنی و اعتباري به بخش غیردولتی در -
 دستگاههاي اصلی آموزش فنی و حرفه اي ومهارت آموزي

کم هزینه و داراي ) رسمی و غیررسمی(مهارتی واگذاري آموزش هاي -
 ظرفیت در بخش غیردولتی به آنها

استفاده از روش واگذاري امکانات و خرید خدمات از بخش غیردولتی -
 داراي مجوز و ظرفیت

برنامه ریزي  براي کاهش فعالیت هاي دولتی در زمینه ها و رشته هاي -
 مهارتی داراي ظرفیت در بخش غیردولتی

برنامه خرید خدمات از بخش غیردولتی در استان هاي محروم  طراحی-
 فاقد امکانات آموزش هاي مهارتی

استقرار نظام تأمین مالی مناسب براي حمایت از توسعه آموزش هاي 
 عالی معطوف به بازار در نظام بانکی کشور

بینی بسته حمایتی مناسب وکارا در پشتیبانی از  پیش-
مله در تقسیم کار بین دولت و هاي بخش خصوصی ازج فعالیت

  ...بخش خصوصی،حمایت حقوقی، حمایت مالی، برونسپاري
 هاي آموزشی سپاري دروه برون-

طراحی بسته همکاري و -
حمایتی از عرضه کنندگان 

 غیردولتی آموزش

گسترش 
مشارکت هاي 
بخش دولتی و 

غیردولتی 
آموزش فنی و 
حرفه اي و 

 مهارت آموزي
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  2030چارچوب عمل ملی آموزش 
  
 

٢٢۵ 

 

راهبردهاي دستیابی به  سیاست هاي اجرایی اقدامات اساسی
 هدف کلی

 ردیف اهد اف کلی

استفاده از ظرفیت هاي سایر دستگاه ها و سازمان هاي دولتی و -
غیردولتی براي آموزش متوسطه فنی و حرفه اي و کاردانش، به عنوان 

 آموزش هاي پیش نیاز براي توسعه آموزش عالی نظام مهارتی

 فنی و حرفه اي کشور فعالیت دانشگاهگسترش -

هماهنگی در تدوین استانداردهاي آموزشی در زیرنظام هاي بخش -
 آموزش فنی و حرفه اي و مهارت آموزي

تهیه برنامه عمل براي اجرایی شدن قانون الزام به فراگیري -
آموزش فنی، حرفه اي و مهارتی و بکارگیري آن در نظام 

  بودجه ریزي کشور
آموزشی به تفکیک استان ها و تبیین ظرفیت هاي موجود -

برنامه ریزي براي کاهش شکاف بین ظرفیت  و عملکرد در 
 حوزه هاي مورد تقاضا

تعیین شاخص هاي بهره وري در دستگاه هاي عرضه کننده -
آموزش و رصد آنها در تهیه گزارش سالیانه در خصوص تحول 

 شاخص هاي بهره وري

توسعه همکاري بین زیر -
سیرهاي نظام ها و تقویت م

آموزش هاي (پیوستگی آنها
عمومی، آموزش هاي عالی، 
آموزش هاي تکمیلی و حین 

 )کار و خدمت

افزایش بهره 
وري در هم 

 افزایی منابع
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  2030چارچوب عمل ملی آموزش 
  
 

٢٢۶ 

 

راهبردهاي دستیابی به  سیاست هاي اجرایی اقدامات اساسی
 هدف کلی

 ردیف اهد اف کلی

رشته هاي  ارائه پیشنهاد به شوراي گسترش آموزش عالی براي ایجاد-
تربیت نیروي انسانی متخصص دربرنامه ریزي، مدیریت و اقتصاد آموزش 

 فنی و حرفه اي و مهارت آموزي در سطوح کارشناسی ارشد و دکتري

  استفاده مؤثر از ظرفیت هاي موجود-
برنامه ریزي براي تربیت نیروي انسانی متخصص برنامه ریزي -

 و مهارت آموزيو مدیریت و اقتصاد آموزش فنی و حرفه اي 

ارتقاي بهره وري در عرضه -
کنندگان آموزش فنی و 

 حرفه اي و مهارت آموزي

افزایش بهره 
وري در کاربرد 

 منابع

10 

  
  



  2030چارچوب عمل ملی آموزش 
  
 

٢٢٧ 

 

راهبردهاي دستیابی به  سیاست هاي اجرایی اقدامات اساسی
 هدف کلی

 ردیف اهد اف کلی

افزایش کیفیت محصوالت و خدمات تولیدي عرضه کنندگان آموزش و -
 گسترش بازاریابی براي فروش

تهیه و تدوین لوایح و مقررات الزم براي مشارکت مالی بنگاه ها در -
 آموزش کارکنان دولت

 استفاده از ظرفیت خیریه و وقف

تقویت سیاست فروش خدمات و محصوالت تولیدي مراکز -
  آموزش فنی و حرفه اي و هنرستان ها

تکی به بخش تقاضا و تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاه هاي م-
 ایجاد صندوق مهارت آموزي

متناسب نمودن تخصیص منابع دولتی بین زیرنظام ها مبتنی -
بر برقراري فرصت دسترسی برابر آموزشی براي متقاضیان و 

 اثربخشی آموزش ها

ارتقاي پایداري منابع مالی و 
بازنگري درتخصیص منابع 
دولتی بین زیرنظام هاي 

و  آموزش فنی و حرفه اي
 مهارت آموزي

افزایش بهره 
وري در کاربرد 

 منابع
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  2030چارچوب عمل ملی آموزش 
  
 

٢٢٨ 

 

راهبردهاي دستیابی به  سیاست هاي اجرایی اقدامات اساسی
 هدف کلی

 ردیف اهد اف کلی

 توسعه آموزش هاي در سطحی متناسب میان بهره برداران کشاورزي

بهره برداري ظرفیت ها و منابع موجود در آموزش کشاورزي و -
 آنهابکارگیري مؤثر 

دعوت از بخش غیردولتی براي عرضه آموزش مورد نیاز  گروه هاي -
 خاص

گسترش و بهبود آموزش هاي عالی فنی، حرفه اي و مهارتی در جهت -
 افزایش مهارت نیروي کار

توجه به آموزش بیکاران در جستجوي کار به ویژه فارغ -
  التحصیالن دانشگاهی

زي بهره برداران تاکید خاص بر آموزش مهارتی و توانمندسا-
 کشاورزي

توجه به اعتالي مهارت آموزي اقشار آسیب پذیر و یا در -
 معرض آسیب هاي اجتماعی

رویکرد استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی و نهادهاي عمومی -
 براي آموزش به گروه هاي خاص

دسترسی گروههاي خاص 
 به آموزش مهارتی

پاسخ گویی 
آموزش عالی به 

 نیاز بازار کار
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  2030چارچوب عمل ملی آموزش 
  
 

٢٢٩ 

 

راهبردهاي دستیابی به  سیاست هاي اجرایی اقدامات اساسی
 هدف کلی

 ردیف اهد اف کلی

 طراحی و استقرار نظام هاي ارتقاء چند مهارتی کارکنان-

 استقرار شیوه نامه هاي فعالیت پرسنل چند مهارتی-

 گسترش آموزش هاي عالی آزاد پودمانی و  مکمل-

 ارائه آموزش هاي منعطف-

  آموزش هاي عالی کوتاه مدت، مکمل و خاصگسترش -
ارائه آموزش هاي عالی کوتاه مدت و پودمانی در میان -

 دانشجویان و دانش آموختگان نظام هاي نظري و فنی

 آموزش و تربیت نیروي کار تکنیسین عمومی ماهر-

توسعه آموزش هاي عالی 
چند مهارتی، با هدف پاسخ 
متناسب به نیازهاي سریع 

 فناوري هاي تولیدبازار 

انعطاف پذیري 
آموزش هاي 
 مهارتی و فنی
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  2030چارچوب عمل ملی آموزش 
  
 

٢٣٠ 

 

  

راهبردهاي دستیابی به  سیاست هاي اجرایی اقدامات اساسی
 هدف کلی

 ردیف اهد اف کلی

تنظیم برنامه هاي مرتبط با نیروي انسانی مبتنی بر ماموریت هاي -
 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مهارتی

پیگیرانه براي تحلیل وضعیت عملکرد دانش آموختگان انجام مطالعه 
 آموزش عالی فنی، حرفه اي و مهارتی

 گسترش آموزش هاي عالی مهارتی جوار، محیط کار و حین کار-

برنامه ریزي گسترش دوره هاي کار بینی، کارورزي و کارآموزي و -
بکارگیري متخصصین بخش هاي اقتصادي براي  -نظارت موثر بر آنها 

 ن استانداردهاي مهارتی و برنامه درسیتدوی

توسعه آموزش هاي کاردانی و کارشناسی، با مالحظه اصل 
  نوآوري و نو شدگی فناوري ها

توانمندسازي مدرسین و اعضاي هیات علمی فنی، حرفه اي و -
 مهارتی

گسترش ارتباط با بنگاه ها و بکارگیري ظرفیت آنها در فرایند -
 ها

دانشگاهی فنی و حرفه اي با دانش توسعه ارتباط مراکز -
 آموختگان با هدف ارزیابی فرایند و نتایج آموزش ها

حفظ ارتباط با دانش آموختگان با هدف بازآموزي و به روز  -
 آوري مهارت ها

زمینه سازي براي استاندارد سازي و تشکیل کانون هاي  -
 ارزیابی شایستگی هاي فنی و حرفه اي به صورت غیردولتی

سطح کیفی آموزش  ارتقاي
هاي عالی فنی، حرفه اي و 

 مهارتی

تطبیق نظام 
آموزش عالی  با 
 نیازهاي بازار کار

14 

  



  2030چارچوب عمل ملی آموزش 
  
 

٢٣١ 

 

راهبردهاي دستیابی به  سیاست هاي اجرایی اقدامات اساسی
 هدف کلی

 ردیف اهد اف کلی

انجام مطالعات پیگیرانه مستمر از وضعیت فعالیت کارآموزان دوره دیده -
 غیررسمیدر آموزش هاي مهارتی 

 گسترش آموزش کارآفرینی در زمینه هاي گوناگون مهارتی-

به روز نمودن محتوا و تکنولوژي آموزش هاي عالی فنی، حرفه اي و -
 مهارتی

بنگاه ها در بازنگري، و تنظیم برنامه براي بکارگیري بخش غیردولتی -
 اصالح و تدوین استانداردهاي مهارتی و برنامه درسی

اعتبار سنجی در رتبه بندي مراکز آموزش فنی و حرفه اي و انتشار -
 گزارش آن

توسعه آموزش فنی و حرفه اي براي اتحادیه هاي تعاونی و اتاق هاي -
 تعاون

 نیازسنجی آموزشی تعاونی ها در بخش تعاون کشور-

 ئه آموزش تخصصی تعاونی هاي با هدف صادراتارا-

ره گیري مستمر اشتغال مهارت آموختگان و دریافت بازخورد -
) در صورت اشتغال به کار(از مهارت آموختگان و کارفرمایان 

  براي اصالح برنامه هاي آموزشی
ایجاد تحول در شیوه ها و برنامه هاي آموزشی مبتنی بر -

و رویکرد کارآفرینانه و فن  شایستگی هاي با نگاه کل نگر
 آورانه

بازنگري،اصالح و تدوین استانداردهاي مهارتی و محتواي -
 آموزشی با مشارکت بخش غیردولتی و بنگاه ها

جلب مشارکت صنایع، اتحادیه ها و صنوف تولیدي، خدماتی -
 و کشاورزي در آزمون و ارزشیابی مهارت جویان

ی با تاکید بر میزان اعتبارسنجی و رتبه بندي مراکز آموزش-
 اشتغال مهارت آموختگان

 یادگیري حرفه اي نوین -توسعه کاربرد شیوه هاي یاددهی

توسعه آموزش فنی و حرفه اي در تعاونی ها به منظور -
 افزایش سهم بخش تعاون

افزایش و ارتقاي کیفی 
آموزش  هاي عالی غیر 
رسمی فنی، حرفه اي و 

 مهارتی

تطبیق نظام 
 آموزش عالی  با
 نیازهاي بازار کار

15 

  
  



  2030چارچوب عمل ملی آموزش 
  
 

٢٣٢ 

 

راهبردهاي دستیابی به  سیاست هاي اجرایی اقدامات اساسی
 هدف کلی

 ردیف اهد اف کلی

برنامه ریزي ویژه براي شاخه هاي فنی و حرفه اي وکاردانش براي -
 )یا فاصله قابل توجه از میانگین شاخص ها(استان هاي خاص

حرفه اي و مهارت آموزي تهیه نقشه راه توسعه و تحول آموزش فنی و  -
در استانها توسط وزارت هاي آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و 

 فناوري و سازمان آموزش فنی و حرفه اي

رسمی و (استخراج مؤلفه ها و ویژگی هاي آموزش هاي مهارتی-
براي استان ها مبتنی بر اسناد توسعه استانی و اسناد آمایشی ) غیررسمی

 آنها

زش تکمیلی به صورت برنامه ویژه یا درج در محتواي تهیه برنامه آمو
برنامه موجود آموزش مهارتی در ارتباط با موضوعات آب، انرژي ومحیط 

 )در موضوعات آموزش مرتبط(زیست توسط دستگاههاي عرضه کننده 

برنامه ریزي توسعه مهارت با توجه به سندهاي آمایشی و -
اقتصادي، محرومیت ظرفیت هاي استانی، ظرفیت بخش هاي 

  آموزشی در استان هاي خاص
توجه به نیازهاي منطقه اي و آمایش سرزمین و بازنگري در 

 عناوین، رشته، محل ها و برنامه ها متناسب با نیازها

تدوین و کاربست نقشه راه تحول و توسعه آموزش فنی و -
 حرفه اي و مهارت آموزي در زیرنظام هاي مرتبط

قوله هاي مهم و حوزه هاي بحرانی مثل توجه به آموزش در م-
آب، انرژي و محیط زیست و ارائه آموزش هاي تکمیلی در کنار 

 مهارت آموزي

توسعه هدفمند آموزش فنی 
و حرفه اي و مهارت آموزي 
در استان ها مبتنی بر جهت 
گیري نظام ملی و نظام هاي 
محلی صنعت، فناوري و 

 نوآوري

تطبیق نظام 
آموزش عالی  با 

 هاي بازار کارنیاز
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  2030چارچوب عمل ملی آموزش 
  
 

٢٣٣ 

 

راهبردهاي دستیابی به  سیاست هاي اجرایی اقدامات اساسی
 هدف کلی

 ردیف اهد اف کلی

طراحی و استقرار نظام جامع پیگیري وضعیت اشتغال دانش -
 آموختگان وتمهید تاثیرگذاري جدي آن در سطح بندي دانشگاه ها

نیازهاي تعیین اولویت هاي آموزش پزشکی و غیرپزشکی بر مبناي -
 ملی ومبتنی بر آمایش سرزمینی آموزش عالی

تدوین برنامه هاي دانشگاه ها براي ایجاد رشته هاي جدید مبتنی بر -
 مزیت هاي منطقه اي وماموریت هر دانشگاه

استفاده از گرنت تحقیقاتی به منظور توسعه پژوهش هاي ماموریت -
 علومگرا وکاربردي کردن 

  بازار  سی با نیازهايمتناسب سازي برنامه هاي در-
طراحی و اجراي برنامه هاي آموزشی جدید تولید محور و علمی - -

 کاربردي بر اساس نیازهاي بومی

اجرایی سازي سند راهبردي در رشته ها و مقاطع بصورت هدفمند و -
 مبتنی بر اولویت ها

استقرار کامل سیاست ها و ضوابط اجرایی آمایش سرزمین با -
ها و دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات  مشارکت کالن منطقه

 بهداشتی درمانی و غیرپزشکی

تعیین برنامه توسعه رشته ها در دانشگاهها مبتنی بر مزیت هاي -
 منطقه اي و ماموریت ها

استفاده از نظام یکپارچه جمع آوري ، پردازش و نشر مستمر -
اطالعات بازار کار وتحوالت نیازهاي حال و آینده جامعه براي 

  آموزش عالی کشور
 رصد وضعیت اشتغال دانش آموختگان-

 علمعمومی سازي -

 -ایجاد رشته هاي جدید مطابق با نیازهاي توسعه اجتماعی
 اقتصادي

منحصر کردن فعالیت دانشگاه هاي فنی، حرفه اي و مهارتی در -
 حوزه ماموریت خود

فراهم آوردن شرایط اجراي صحیح آموزش هاي علمی و کاربردي -
 محیط هاي کار و کارگاهیدوره هاي مهارتی در 

ترویج و ارتقاي سطح اثر بخشی پژوهش هاي کاربردي در -
 دانشگاه ها

توسعه فعالیت هاي کاربینی، کارآموزي وکارورزي در دوره هاي -
 آموزش عالی

افزایش دوره هاي فرصت هاي مطالعاتی اعضاي هیات علمی در -
 اجتماعی –بخش هاي اقتصادي 

انشگاهها با همکاري مدرسین ارائه دروس کاربردي در د-

همراستا کردن آموزش -
عالی کشور با نظام 

  اقتصادي و اجتماعی
کردن ماموریت گرا -

موسسات آموزش عالی با 
رویکرد آمایشی و توسعه 

 پایدار

بازنگري واصالح ماموریت -
دانشگاه ها، در انطباق با 

 ماموریت اصلی

بازنگري و تقویت ارتباط -
دانشگاه با بخش هاي 

 اجتماعی –اقتصادي 

تحول در برنامه ریزي -
هاي درسی با توجه به 
نیازهاي ذینفعان اقتصادي 

 اجتماعی -

- 

تطبیق نظام 
آموزش عالی  با 
 نیازهاي بازار کار

17 
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تعیین تعداد برنامه هاي بازنگري شده در گروه هاي پزشکی و -
غیرپزشکی مبتنی بر نیازهاي نظام سالمت ونیاز سایر بخش هاي 

 اجتماعی –قتصادي ا

 استقرار برنامه آموزش تخصصی پزشکی خانواده-

طراحی مدل یا مدل هاي جدید ارائه آموزش رشته هاي پزشکی و -
 سایر رشته ها

 تدوین و تصویب برنامه جامع توسعه رشته هاي جدید

ایجاد تنوع در انواع مدرك تحصیلی صادره خصوصا در سطوح پایین -
تقویت آموزش هاي مهارتی و توجه بیشتر ي تر از کارشناسی در راستا

 به نیازهاي بازار کار

طراحی آموزش هاي تکمیلی کوتاه مدت پودمانی و خاص براي ورود 
 به بازار کار

 متخصصغیردانشگاهی و خبرگان حوزه هاي مختلف

اجتماعی در  –مشارکت دادن ذینفعان بخش هاي اقتصادي -
 برنامه ریزي آموزشی ودرسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

استفاده از شیوه هاي گوناگون براي تعیین صالحیت حرفه اي -
غل با مشارکت ذینفعان اقتصادي فارغ التحصیالن براي احراز مشا

 اجتماعی–

تعریف دوره هاي موردنیاز جامعه مستقل از مدارك -
در چارچوب ) کاردانی، کارشناسی و تحصیالت تکمیلی(رسمی

 نظام صالحیت حرفه اي

حمایت از دانشگاههاي گسترش دهنده دوره هاي کارورزي و -
رتبه منظور نمودن مالك میزان اجراي دوره هاي کارورزي در 

 بندي و سطح بندي دانشگاهها

استفاده از ظرفیت هاي مازاد دانشگاهها و موسسات آموزش عالی -
براي توسعه دوره هاي پودمانی و آموزش هاي باز و آزاد غیررسمی 

  .و صدور گواهینامه هاي الزم براي آنها

  

  کارگروه آموزش عالی مهارتی
  ، دکتر سید عطاء اهللا سینائی ، دکتر محمد شجاع الدینی ، دکتر ابوالفضل لطفی و دکتر فاطمه مهاجرانی) رئیس کار گروه ( دکتر مسعود شفیعی 
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  یرسم ریغ سطح در بزرگساالن و جوانان يمهارتها توسعه
  
  

  مقدمه و تبیین چارچوب نظري
در این برنامه سازمان . است 2030یکی از تعهدات کشور جمهوري اسالمی ایران در صحنه بین المللی، برنامه آموزش  

صندوق یونیسف، بانک جهانی،  -با همراهی صندوق کودکان ملل متحد 1یونسکو -علمی، آموزشی، فرهنگی ملل متحد
گردهمایی آموزش  ، دفتر زنان سازمان ملل، کمیساریاي عالی پناهندگان3، برنامه عمران ملل متحد2جمعیت ملل متحد

  . کشور برگزار شد 160میالدي سازماندهی و با حضور  2015در اینچئون کره جنوبی را سال  2015جهانی 
  

  یر رسمیاهداف کارگروه ملی آموزش هاي فنی و حرفه اي و مهارتی و غ
، 2030با توجه به تقسیم کار ملی توسط کمیسیون ملی آموزش مربوط به اجراي اهداف چارچوب عمل جهانی آموزش 

کارگروه ملی آموزش هاي فنی و حرفه اي و مهارتی و غیر رسمی تشکیل و مسئولیت آن به سازمان آموزش فنی و حرفه 
سازمان در جهت تحقق اهداف زیر متناظر با بیانیه اینچئون باید تالش اي کشور واگذار شده است، با توجه به مفاد فوق 

  :کند
  

اطمینان از دسترسی برابر تمام مردان و زنان به آموزش فنی و حرفه اي و ثالثیه از جمله دانشگاهی مقرون  4.3هدف 
 2030به صرفه و با کیفیت تا سال 

ن داراي مهارت هاي متناسب از جمله مهارت هاي فنی و افزایش قابل مالحظه تعداد جوانان و بزرگساال 4.4هدف 
 2030و کارآفرینی تا سال  4اي  براي  استخدام، کار شایسته حرفه

  تعریف آموزش هاي فنی و حرفه اي
ها، علوم وابسته به آنها و کسب  از نظر یونسکو آموزش فنی و حرفه اي عالوه بر آموزش عمومی، مطالعه فناوري 

این . هاي گوناگون اقتصادي و اجتماعی را در برمی گیرد دانش مربوط به مشاغل در بخش مهارت هاي عملی و
همچنین بهره وري شاغلین را در انجام کار افزایش می . آموزش افراد را براي احراز شغل و کسب و کار آماده می کند

آموزش فنی و حرفه . می شونددهد و یا مهارتهایی ایجاد می کند که موجب کاهش مخارج و افزایش کیفیت زندگی 
اي غیر رسمی که می توان آن را مهارت آموزي نیز عنوان کرد در خارج از نظام آموزش رسمی کشور به صورت 

هاي  عمده آموزش. پیوسته و متناوب و طبق برنامه معین عرضه می شود و به اخذ گواهی نامه مهارت می انجامد
بنا بر تعریف مرکز ملی پژوهش هاي  .و حرفه اي کشور عرضه می شود مهارتی غیر رسمی توسط سازمان آموزش فنی

کسب دانش و مهارت از طریق تجربه، مطالعه و  6آموزش هاي غیر رسمی سازمان نایافته 5آموزش حرفه اي استرالیا
به  8آموزش غیر رسمی سازمان یافته  7بر اساس طبقه بندي استاندارد بین المللی آموزشتعامالت اجتماعی است و 

طور معمول دسترسی به یک سطح باالتر از تحصیل را میسر نمی سازد، مگر اینکه به صورت مناسب در سیستم 

                                                        
1 UNESCO: United Nations Educational, Scientific & Cultural Organization 
2 UNFPA: 
3 UNDP: 
4 Decent Work 
5 NCVER: National Center for Vocational Education Researches 
6 Informal Education 
7 ISCED٢٠١١: International Standard Classification of Education, UNESCO 
8 Non-formal Education 
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صالحیت طبقه بندي شده باشد آموزش رسمی اعتبار دهی شده باشد و با استفاده از معیارهاي معادل از نظر محتوا  و 
  :و شامل

برنامه هاي جایگزین آموزش (گساالن و جوانان و آموزش و پرورش براي کودکان خارج از مدرسه سوادآموزي بزر. 1
   ).ابتدایی

  :مهارت هاي زندگی، مهارت هاي کار و توسعه اجتماعی و فرهنگی است که عبارتند از. 2

آموزش در محل کار براي بهبود و یا انطباق صالحیت ها و مهارت هاي موجود و حرفه آموزي براي افراد بیکار و  •
  یا  اشخاص غیرفعال اقتصادي؛ 

 ) در طول زندگی شخصی  و در زمان(فعالیت هاي خود یادگیري براي توسعه فردي  •

 ضرورت و اهمیت آموزش هاي  فنی و حرفه اي غیر رسمی 
فنی و حرفه اي و خط مشی بازارکار در کشورهاي در حال توسعه و تازه صنعتی شده، نقش مهمی در کاهش تعداد آموزش 

افراد بیکار و کم درآمد ایفا می کند که این دو مقوله عامل اصلی مشکالت  در این کشورها و دلیل اصلی فقر در  بین خیل 
همچنین براي . هاي در این کشورها باشند ند علت نزاع و درگیريعظیمی از جمعیت بوده و در بعضی موارد حتی  می توان

در سال . ایجاد رقابت و رشد اقتصادي در کشورهاي متحد و همچنین براي رشد حرفه اي و شغلی حائز اهمیت هستند
. یافت هاي آینده در کشورهاي در حال توسعه تعداد جوانانی که وارد بازارکار می شوند به طور مداوم افزایش خواهد

همچنین آموزش هاي فنی و حرفه اي می تواند باعث افزایش مشارکت اقشار مختلف جامعه به خصوص جوانان و زنان در 
  . فعالیت هاي اجتماعی و اقتصادي گردد

  
 سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور

مات آموزشی سازمان به طور کلی رفاه اجتماعی است که خد کار و سازمان آموزش فنی و حرفه اي وابسته به وزارت تعاون،
ارائه . 2تدوین استانداردهاي شغلی و آموزشی . 1براي آموزش کارجویان فاقد مهارت و نیز ارتقاي مهارت شاغلین شامل  

است و گروه هاي هدف در این سازمان به واسطه  هاي صالحیت حرفه اي آزمون برگزاري .3 غیر دولتی  آموزش دولتی و
انتظارات عمومی جامعه و به موجب قوانین و مقررات و همین طور انعقاد تفاهمنامه هاي همکاري با دستگاه هاي اجرایی، 

ائیان ، روست.... )اصناف،  ،بنگاههاي اقتصادي، اتحادیه ها( نهادهاي عمومی و بخش هاي دولتی و غیر دولتی شامل شاغلین 
، دانشجویان، )محدوه بازآفرینی شهري(و عشایر در سن کار، ساکنین مناطق محروم، مرزي و سکونتگاه هاي غیررسمی 

، زنان خانه دار، زندانیان، سربازان، پناهندگان، آسیب دیدگان اجتماعی، گروه )به ویژه شاخه کار و دانش(دانش آموزان 
، و .)کودکان خیابانی ،دان بهبود یافته، زنان بی سرپرست و بد سرپرستداراي معلولیت، معتا: (هاي در معرض آسیب

خود امکانات سخت افزاري، فضاهاي فیزیکی و کالبدي ها است که با توجه به ظرفیت هاي آموزشی و  ها و ارگان سازمان
هري، کارگاه هاي آموزشی مراکز ثابت دولتی کارگاه هاي آموزشی شعب ش هاي کارگاه، )ثابت ( شامل مراکز آموزشی 

هاي فنی و حرفه اي، آموزشگاه هاي فنی و حرفه اي  هاي روستایی و عشایري، مرکز تربیت مربی و پژوهش آموزش پایگاه
کارگاه هاي آموزش به  آزاد، مراکز جوار دانشگاهی، مراکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی، کارگاه هاي آموزش به زندانیان،

ش آسیب دیدگان اجتماعی،گروه هاي در معرض آسیب، مراکز سنجش مهارت و صالحیت حرفه سربازان، کارگاه هاي آموز
 .اي به انتظارات عمومی و مطالبات جامعه پاسخگو می باشد

 
  یونسکو 2030جایگاه آموزش فنی و حرفه اي در سند آموزش 

جایگاه آموزش فنی و حرفه اي را با توجه به درج موضوعات آموزش هاي فنی و حرفه اي و مهارتی در اهداف سند آموزش 
آموزش،  لذا سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور در جهت حذف انحصار. یونسکو می توان بسیار مهم دانست 2030
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توجه به نتایج مشارکت در یادگیري و تالش معطوف و متمرکز به ها در دسترسی به آموزش،  اختالفات، تفاوت ها و نابرابري
افراد محروم جامعه، به خصوص معلولین، تضمین اقدامات هدفمند و ماندگار به نیازهاي فوري جوانان که همه در حال 

ر و کارآمد، تحصیل و یادگیري باشند، تقویت ورودي ها مانند مربیان آموزش دیده و توانمند، ایجاد سیستم آموزشی موث
ارزیابی نتایج، سنجش پیشرفت کار، ارتقاي دانش و خالقیت، توسعه مهارت، شایستگی و نگرش، دسترسی عادالنه، اهتمام 
به تحقیق و پژوهش، تعهد به ایجاد مهارت، سواد و مهارتهاي کاربردي در زندگی به همه جوانان و بزرگساالن به ویژه زنان 

زشی بزرگساالن، جوانان و کودکان و آوارگان و پناهندگان و ایجاد محیط هاي یادگیري امن، و دختران، تامین نیازهاي آمو
   .مجهز و مطمئن و عاري از خشونت باید اهداف و استراتژي الزم را اتخاذ نماید

 
  2030گروه هاي هدف در سند آموزش 

آموزش هاي فنی و حرفه اي را می توان به گروه هاي هدف جهت ارائه  2030بر اساس مفاد  مستخرجه از سند آموزش  
  :صورت زیر احصا نمود

 افراد ترك تحصیل کرده یا بازمانده از تحصیل 

 نوجوانان، جوانان و بزرگساالن 

 زنان به ویژه زنان روستایی و محروم 

 گروه هاي آسیب پذیر، حاشیه نشینان و معلوالن 

 کارجویان و شاغلین 

 پناهندگان و آوارگان 

 مربیان 

  رسمی غیر اي حرفه و فنی هاي آموزش موجود وضعیت تحلیل :الف 
ارزیابی وضعیت مربوط به هدف و موضوع مورد نظر در کشور با توجه به مستندات آماري، حقوقی و اجرائی با تاکید بر 

  :ها  و دستاوردها عبارت است از چالش
  

  :مستندات آماري
ثابت  مراکز اي و مربیان بخش دولتی ها، مراکز آموزش فنی و حرفه با توجه به هدف و موضوعات مورد نظر اطالعات کارگاه

 در مستقر کارگاه ها، تعداد زندان در مستقر کارگاه ثابت، تعداد مراکز کارگاه به تفکیک تعداد 1طی جدول شماره 
 جوار کارگاه ، تعداد)سربازمربی/ التدریس حق /پیمانی /رسمی( مربیان شهري، تعداد شعب کارگاه ها، تعداد پادگان

 مجري عشایري هاي کانون اي، تعداد حرفه و فنی آموزش مجري روستاهاي دانشگاهی، تعداد جوار مراکز دانشگاهی، تعداد
در کارگاه )  ساعت  -نفر(جوارکارخانه و همچنین اطالعات عملکرد آموزشی  آموزش مراکز اي و تعداد حرفه و فنی آموزش

 ثابت، حجم مراکز در شده اجرا آموزش به تفکیک حجم 2دولتی طی جدول شماره  اي ها و مراکز آموزش فنی و حرفه
 ها، حجم پادگان در مستقر هاي کارگاه در شده اجرا آموزش ها، حجم زندان در مستقر هاي کارگاه در شده اجرا آموزش
 در شده اجرا آموزش حجمروستایی،  هاي کارگاه در شده اجرا آموزش شهري، حجم شعب هاي کارگاه در شده اجرا آموزش
 اصناف، حجم و کار ضمن کارگاهی، بین جوارکارخانه، آموزش مراکز در شده اجرا آموزش عشایري، حجم هاي کارگاه

 آسیب معرض در یا و پذیر  آسیب هاي گروه براي شده اجرا آموزش دانشگاهی، حجم جوار مراکز در شده اجرا آموزش
 غیر و ویژه مناطق ساکنان براي شده اجرا آموزش یافته، حجم بهبود معتادان براي شده اجرا آموزش اجتماعی، حجم

  .به عنوان سال پایه برنامه ششم توسعه ایران ارائه شده است 1394فرسوده در سال  هاي بافت و) ها نشین حاشیه( رسمی
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اي و مربیان بخش دولتی  ها، مراکز آموزش فنی و حرفه اطالعات کارگاه 1جدول شماره 
  1394سال در

  698  تعداد مراکز ثابت
  5961  تعداد کارگاه مراکز ثابت

  1089  ها تعداد کارگاه مستقر در زندان
  1064  ها تعداد کارگاه مستقر در پادگان

  2586  تعداد کارگاه شعب شهري
 731  تعداد کارگاه جوار دانشگاهی
 46  تعداد مراکز جوار دانشگاهی

  2230  اي فنی و حرفهتعداد روستاهاي مجري آموزش 
  121  اي هاي عشایري مجري آموزش فنی و حرفه تعداد کانون

 169 تعداد مراکز آموزش جوارکارخانه
  7916 *)سربازمربی/ التدریس حق/ پیمانی/ رسمی(تعداد مربیان 

شایان ذکر است که در مورد تعداد مربیان، با عنایت به تنوع، پیچیدگی و به روز بودن آموزش هاي مهارتی مبتنی بر *
تغییرات سریع فناوري و صنعت در جهان، ضرورت دارد که بخشی قابل توجهی از این منابع انسانی بصورت موقت و به 

ن موضوع در عین حال که براي انعطاف پذیري سازمان در شکل حق التدریس در سازمان فعالیت داشته باشند که ای
هدف گذاري خود، نقطه قوت محسوب می گردد، ولی به لحاظ خواستهاي فردي مربیان، چالش هایی را براي سازمان 

  .   ایجاد کرده است

اي دولتی بر حسب  عملکرد آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه 2جدول شماره 
  1394ساعت در سال   - نفر

 80963278  حجم آموزش اجرا شده در مراکز ثابت

هاي مستقر در  حجم آموزش اجرا شده در کارگاه
  ها زندان

8275251 

هاي مستقر در  حجم آموزش اجرا شده در کارگاه
  ها پادگان

3949473 

 7803631  هاي شعب شهري حجم آموزش اجرا شده در کارگاه

 14373769  هاي روستایی حجم آموزش اجرا شده در کارگاه

 641085  هاي عشایري حجم آموزش اجرا شده در کارگاه

مراکز آموزش جوارکارخانه،  حجم آموزش اجرا شده در
 بین کارگاهی، ضمن کار و اصناف

6561641 

 4072171 حجم آموزش اجرا شده در مراکز جوار دانشگاهی

پذیر و  هاي آسیب  حجم آموزش اجرا شده براي گروه
  اجتماعی یا در معرض آسیب

1166600 
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 3792700  حجم آموزش اجرا شده براي معتادان بهبود یافته

حجم آموزش ساکنان مناطق ویژه و غیر رسمی 
  هاي فرسوده و بافت) ها حاشیه نشین(

1570500 

  
نشانگر آن است براي بهبود دسترسی و ارائه آموزش براي همه، ظرفیت هاي آموزشی اعم  1مستندات آماري جدول شماره 

نیز نشانگر  آن است که  2مستندات جدول شماره . از مراکز و کارگاه هاي آموزشی طی سال هاي اخیر توسعه یافت است
به خوبی تحت پوشش .... روستایی، کارجویان و شاغلین،  و  براي رفع هر گونه تبعیض آموزشی اقشار مختلف شهري و

چالش مهم در این بخش افزایش ظرفیت هاي آموزشی در سطح آموزش و پرورش و آموزش عالی و . آموزش قرار گرفته اند
  . ترجیح افراد به دریافت مدارك رسمی است

( اي و مربیان بخش غیر دولتی  موزش فنی و حرفهبا توجه به هدف و موضوعات مورد نظر اطالعات کارگاه ها، مراکز آ 
 مربیان کل آزاد و تعداد اي و حرفه فنی آموزشگاه هاي به تفکیک تعداد 3نیز طی جدول شماره )  آموزشگاه هاي آزاد

ساعت در کارگاه ها و آموزشگاه   - آزاد و همچنین حجم عملکرد آموزشی برحسب نفر اي حرفه و فنی هاي آموزشگاه فعال
  .ارائه گردیده است 1394ي فنی و حرفه اي آزاد در سال ها
  

در بخش غیر ... اي و مربیان، حجم آموزش  اطالعات کارگاهها، مراکز آموزش فنی و حرفه-  3جدول شماره
  1394دولتی در سال

 11,599  تعداد آموزشگاه هاي فنی و حرفه اي آزاد

 23,629 آزادحرفه اي  آموزشگاه هاي فنی وتعداد کل مربیان فعال 

 اي و حرفه فنی حجم آموزش اجرا شده توسط آموزشگاههاي
   آزاد

141,890,807  

 1245 *تعداد مجوز پروانه تاسیس صادر شده 

 50 تعداد رشته هاي آموزشی اجرا شده در بخش خصوصی

 1110 تعدادحرفه هاي آموزشی اجرا شده در بخش خصوصی

 72477  )میلیون ریال(آزاد  میزان تسهیالت اعطایی به آموزشگاههاي 

  . شایان ذکر است کلیه مجوز هاي صادره ، لزوماً به راه اندازي آموزشگاه فعال منجر نمی گردد* 
  

 1394مربوط به تعداد آموزشگاههاي آزاد فعال و عملکرد آموزشی در سال  3بررسی مستندات آماري در جدول شماره 
بخش خصوصی ارائه می شود لذا مشارکت و سرمایه گذاري بخش خصوصی در نشانگر آن است که نیمی از آموزش توسط 

به عالوه با توجه به توزیع و پراکندگی این آموزشگاه ها در سراسر کشور بهبود . آموزش از نظر حجم قابل توجه است
ن به منظور تامین و همچنی. دسترسی  مناسبی را براي عالقمندان اعم از نوجوانان، جوانان، بزرگساالن فراهم کرده است

یکی از چالش هاي . رفع نیازهاي آموزشی رشته ها و حرفه هاي آموزشی در سال هاي اخیر توسعه و گسترش یافته است
کلیدي در این بخش شرایط اقتصادي نامناسب و رشد تورم در سالهاي اخیر است که باعث کاهش استقبال افراد و نتیجتا 

شده است که نیازمند اعمال حمایت هاي جدي و هدفمند از این بخش به شدت  کاهش عملکرد آموزشی آموزشگاه ها
 .احساس می شود
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به منظور ارزیابی بهتر اقدامات سازمان با نگاهی به مقایسه برنامه آموزشی و عملکرد آموزشی در سراسر کشور به خوبی می 
براي کلیه اقشار و 1394ه و نفر ساعت براي سال توان به میزان پیشرفت مناسب و تحقق اهداف مورد نظر بر حسب نفر دور

  .گروه هاي هدف با توجه به میزان تامین و تخصیص بودجه هاي مربوطه پی برد
  

  )ساعت -نفر (و ) دوره -نفر ( یبخش آموزش کیبه تفک 1394سازمان در سال  یعملکرد و برنامه آموزش دولت سهیمقا 4جدول

 درصد تحقق عملکرد آموزشی برنامه آموزشی بخش آموزشی رج
 ساعت -نفر دوره -نفر ساعت -نفر دوره -نفر ساعت -نفر دوره -نفر

  100  96  81,277,669  376,248  76,119,064  392,412 ثابت شهري 1
  97  69  1,748,754  9,978  1,804,156  14,524 شهري مهارتهاي پیشرفته ثابت 2
  92  59  4,072,177  23,274  4,419,084  39,251  مراکز جوار دانشگاهی  3
  95  95  4,418,200  44,182  4,668,200  46,682  آسیب دیدگان اجتماعی 4
  84  84  250,500  2,505  300,000  3,000 16درمان و نگهداري ماده   5
  64  64  638,600  6,386  993,400  9,961  15درمان و نگهداري ماده  6
  100  100  1,491,500  15,705  1,095,600  10,956 محدوده هاي بازآفرینی شهري 7
  100  100  13,736,813  83,169  13,386,610  0 روستایی 8
  100  93  8,275,596  48,433  7,946,309  51,994 زندان 9
  65  90  3,952,749  24,130  6,072,850  26,947 سربازان 10
  100  90  7,813,535  47,214  7,180,664  52,731 شعب شهري 11
  100  100  4,033,761  53,128  3,078,930  41,032  ضمن کار  12
  100  100  4,478,429  65,905  3,341,500  51,290 صنعت 13
  54  58  1,984,052  29,837  3,341,500  51,290 صنوف 14
  100  -  780,619  83,169  885,159  - عشایر 15
  100  100  138,952,954 913,263  134,633,026 792,070 مجموع بخش دولتی 16
  90  -  141,890,807  -  158,020,000  - کارآموزي آزادموسسات  17

  مجموع و درصد تحقق کل 
 دولتی و غیر دولتی 

794,366 292,653,02
6  

914,570  280,843,76
1  

100  96  

  

سـاعت   -بر حسب نفر 94با توجه به جدول فوق می توان اظهار داشت که از کل آموزش هاي مهارتی ارائه شده در سال    
درصـد آن را   5/50و بخـش خصوصـی   ) سـاعت  -نفـر   138,952,954(درصـد از عملکـرد    5/49در کشور، بخش دولتی، 

ش فنی و حرفه اي کشور در بخش هایی نظیر آسیب سازمان آموز. به خود اختصاص داده اند) ساعت -نفر141,890,807(
، روستایی و عشایري، زندان، ضمن کـار و صـنعت   )مناطق حاشیه نشین(دیدگان اجتماعی، محدوده هاي بازآفرینی شهري 

کمتـرین موفقیـت را در   . از نظر میزان تحقق برنامه هاي آموزشی موفقیتهاي خوبی را حاصـل کـرده اسـت   ) درصد  100(
داشته است که موضوع اخیر نیز یکی دیگر از چالش هـاي آموزشـی اسـت کـه مسـتلزم جلـب       ) درصد  54(بخش صنوف 

  . مشارکت بیشتر صنوف، اتحادیه ها در زمینه آموزش هاي فنی و حرفه اي براي افراد تحت پوشش خود می باشد
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  جنسیتی عدالت
بخشهاي دولتی و غیر دولتی سهم آموزشهاي ارائه در  1394الی  1384با مطالعه آمار و اطالعات آموزشی طی سالهاي 

درصد از کل آموزشهاي ارائه شده بوده است و به نظر می رسد موضوع تبعیض  50شده براي زنان همواره حداقل 
  جنسیتی در بخش غیر رسمی در ایران منتفی است و در این خصوص به طور کلی عدالت آموزشی برقرار می باشد

  
  تربیت مربی

ه منظور باز آموزي و ارتقا مهارت و صالحیت حرفه اي مربیان خود در بخش هاي دولتی و غیر دولتی، همچنین سازمان ب
نفر ساعت  943022نفر و  21525سال گذشته به طور میانگین  نسبت به ارائه آموزش به  5تربیت مربیان خارجی در 

برگزار شده  1394نفر ساعت در سال  1718ی شامل دوره بین المللی جهت مر بیان خارج 27همچنین . اقدام کرده است
  .است

  
  مهارت ارزشیابی و سنجش

به منظور تضمین کیفیت آموزش فنی و حرفه اي ارزیابی هاي خاص بروندادهاي یادگیري از ضروریاتی است که باید 
  .سیاست هاي زیر دنبال شود

 برنامه ریزي جهت اجراي آزمون هاي کتبی به صورت الکترونیکی -1

 .اي و تک مرحله اي امه ریزي جهت اجراي آزمون هاي کتبی و عملی به صورت ویژهبرن -2

به منظور بهبود ارزیابی هاي بروندادهاي یاد : توسعه مراکز سنجش دولتی و ایجاد مراکز سنجش خصوصی -3
مرکز  27مرکز جدید درحال ساخت است که به   7گیري، مراکز سنجش مهارت در حال توسعه می باشد به طوري که  

  . قبلی اضافه می شود
 .برنامه ریزي جهت استانداردسازي و راه اندازي بانک سواالت پروژه هاي عملی و منابع آزمون -4

 .برنامه ریزي جهت ساماندهی آزمون هاي ادواري و ایجاد سامانه ثبت نام -5

 .فراهم کردن بسترهاي الزم جهت صدور گواهینامه هاي سازمان به صورت الکترونیکی - 6

ریزي براي استاندارد سازي فرآیندهاي مرتبط با ارزیابی گواهینامه هاي آموزشی و مدارك تحصیلی  برنامه -7
 .مستند جهت احراز صالحیت

 70در آزمون کتبی، کسب حداقل نمره  50شایان ذکر است که شرط قبولی در آزمون هاي سازمان کسب حداقل نمره 
  .می باشد) آزمون عملی  75+ % آزمون کتبی  25(%  	≤ 70در آزمون عملی، و 

  
  

  مسابقات  بین الملی مهارت
رقابتی  فضاي ایجاد نیز و مهارت جهانی استانداردهاي سطح به آن ارتقاي و هاي مهارتی آموزش کیفیت بهبود براي سازمان 

 و مهـارت  ملـی  مسـابقات  متولی برگزاري به عنوان  المللی، بین هاي رقابت در آنان مؤثر حضور و کشور جوانان بین سالم
 برگزاري آموزشی، و اقتصادي هاي بنگاه مالی و علمی هاي از حمایت استفاده با توانسته جهانی هاي رقابت در فعال حضور

رشته مهارتی   31 در ها برترین انتخاب با نموده است تا لحاظ خود برنامه در ساالنه و منظم طور به را ملی مهارت مسابقات
 مسـابقات  بـه  مسابقات این کشوري مرحله برگزیدگان .بخشد تسهیل را تولیدي و آموزشی مختلف هاي بین بخش تعامل
همچنین  با هماهنگی هاي الزم با سـازمان بهزیسـتی و   . شوند می اعزام شود می برگزار یکبار سال 2 هر که مهارت جهانی
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برنامـه نویسـی کـامپیوتر، طراحـی     (رشـته   7در  ، دومین  دوره مسابقات ویژه افراد داراي معلولیـت  1سازمانهاي غیر دولتی
  .برگزار شده است)  اتوکد، طراحی پوستر ، طراحی شخصیت، طراحی وب ،عکاسی فضاي باز، کنده کاري روي چوب، نقاشی

  
 مهارت آموزي پناهندگان 
مهارت آموزي به پناهندگان با توجه به تقاضاي اداره کل امور اتباع و مهاجرین خـارجی وزارت کشـور و کمیسـاریاي عـالی      

هـدف از اجـراي دوره هـاي آموزشـی بـراي پناهنـدگان،       . آغـاز شـد   2011سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از سـال  
و بهبود وضعیت معیشتی پناهنـدگان مـی   ) افغانستان و عراق(مبدأ  توانمندسازي آنها براي بازگشت داوطلبانه به کشورهاي

بین سازمان و شرکاي بین المللی و وزارت  2011با توجه به این هدف موافقتنامه هاي سه جانبه به شرح زیر از سال . باشد
نفـر از   11703بـه    2015 -2011کشور به عنوان نماینده دولت منعقد گردیده که خدمات آموزشی  ارائه شده سال هـاي  

  .می باشد پناهندگان
      موافقتنامه سه جانبه با کمیساریاي عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و اداره کل امـور اتبـاع و مهـاجرین خـارجی

  وزارت کشور
 موافقتنامه سه جانبه با انجمن پناهندگان دانمارك و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور 
   اهمنامه با سازمان امور پناهندگی نروژتف  

  
  وضعیت اعتبارات

( در حال حاضر اعتبارات هزینه اي سازمان  .اي است سرمایه هاي دارایی اي و تملک هزینه اعتبارات سازمان شامل  بودجه
مهارت،  سنجش مهارت، برنامه استاندارد تدوین اي، برنامه حرفه و فنی رسمی غیر آموزش برنامه شامل ) 1394سال 
شغلی و اعتبارات تملک دارایی  هاي آموزش الکترونیک و برنامه دولت توسعه کاربردي، برنامه هاي پژوهش هاي برنامه

هاي سرمایه اي تعمیرات ساختمانها، تامین ماشین االت و تجهیزات مراکز آموزشی، کمکهاي فنی و اعتباري به 
تجهیز ساختمانهاي اداري  عات در آموزش فنی وحرفه اي و تعمیر وآموزشگاههاي ازاد، گسترش فناوري ارتباطات و اطال

 دستگاههاي تجهیزات و آالت ماشین فروش از حاصل همچنین منابع مختلفی نیز براي کسب درآمد شامل منابع. می باشد
کارآموزي،  شهریه و فرهنگی و آموزشی خدمات از حاصل اراضی، درآمد و ساختمانها اجاره از حاصل دولتی، درآمدهاي

 ارائه از حاصل آزاد، درآمد آموزشگاههاي تاسیس پروانه و مهارت گواهینامه تمدید و صدور، تعویض از حاصل درآمد
کاردانش  و اي حرفه و فنی آموزان دانش استثناي به اي حرفه و فنی آموزش هاي دوره متقاضیان به اي مشاوره خدمات

ششم مبنی بر افزایش سهم آموزش هاي مهارتی در نظام آموزشی کشور، به دنبال با توجه به سیاستهاي کلی برنامه . دارد
  .جذب منابع بهره ور از طریق ایجاد  فعالیت ها و طرحهاي جدید در برنامه ششم توسعه است

  
  : ها چالش
 اي ها در کشور و فقدان برنامه جامع تعیین صالحیت حرفه موازي بودن آموزش .1
 هاي علمی و تئوري اي در مقابل آموزش هاي فنی و حرفه آموزشهاي  باال بودن هزینه .2
 به روز نبودن تجهیزات و تکنولوژي آموزشی .3
 پایین بودن انگیزه مربیان مهارتی .4
 هاي مهارتی و تربیت نیروي کار ماهر هاي اقتصادي در توسعه آموزش پایین بودن مشارکت بنگاه .5
 کاهش استقبال متقاضیان آموزش در بخش خصوصی .6
 یکپارچگی در مدیریت آموزش هاي فنی و حرفه اي غیر رسمی عدم .7

                                                        
1 NGO 



  2030چارچوب عمل ملی آموزش 
 

  

٢۴٣ 
 

 :دستاوردها
 اي هاي فنی و حرفه اي به جامعه هدف بر اساس نوع نیاز به مهارت هاي فنی و حرفه ارائه آموزش مهارت .1
 وري در تولید کاال و ارائه خدمات ارتقاء مهارت شاغلین به منظور ارتقاي بهره .2
 هاي اشتغال اي به جویندگان شغل به منظور امکان فراهم نمودن فرصت و حرفههاي مهارت فنی  ارائه آموزش .3
 مند التحصیالن دانشگاه و دانشجویان عالقه هاي فارغ افزایش توانایی و مهارت .4
هاي مهارتی سیار به مناطق روستایی و عشایري، شعب شهري، پادگان، زندان به منظور تسهیل در  ارائه آموزش .5

 هاي آموزش براي مخاطبین مع دور دست و پایین آوردن هزینهارائه آموزش در جوا
کمک به اقشار آسیب دیده و یا در معرض آسیب جهت بهبود معیشت از طریق توان افزایی و توانمندسازي  .6

 مهارتی
  
  2030نقشه راه آینده با توجه به گزینه هاي راهبردي سند آموزش : ب

برنامه ریزان و سیاست گذاران جمهوري اسالمی ایران با نگرش واقع بینانه و به منظور هم راستا نمودن اسناد باالدستی 
با موضوع آموزش فنی و حرفه اي غیررسمی، سیاست ها،  2030چارچوب عمل ملی آموزش کشور با راهبردهاي اصلی 
  :اهداف سند یادشده در دستور کار خود قرار داده است اي را به سبب دستیابی به قوانین و راهبردهاي مدبرانه

 
  :قوانین و سیاستها راهبردها، انطباق و پیشنهاد  - 1
  : قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران 1-1

دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوي : 28اصل 
  .شغل را ایجاد نماید براي احراز

  .تامین شرایط و امکانات کار براي همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل: 43بند دوم از اصل 
ي اقتصادي کشور به صورتی که شکل، محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد عالوه تنظیم برنامه: 43بند سوم از اصل 

ي معنوي، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبري کشور و افزایش بر تالش شغلی، فرصت و توان کافی براي خودساز
  .مهارت و ابتکار داشته باشد

  .استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر متناسب با احتیاج براي توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور: 43اصل  7بند 
هر   ساختن  و رفع فقر و برطرف  ایجاد رفاه  جهت  اسالمیضوابط   بر طبق  و عادالنه  صحیح  اقتصادي  ریزي  پی :3اصل 12بند 
  . بیمه  و تعمیم  و کار و بهداشت  مسکن و  تغذیه  هاي  در زمینه  محرومیت  نوع

، ایران کشوري است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادي، علمی 1404سند چشم انداز جمهوري اسالمی ایران در افق  2-1
قه با هویت اسالمی و انقالبی، الهام بخش در جهان اسالم با تعامل سازنده و موثر در روابط بین و فناوري در سطح منط

  المللی 
  219 -217 -195 - 194 -  80 - 21مواد  –برنامه پنجم توسعه  - 3-1
  سیاست هاي کلی جمعیت  - 4-1

دن نظامات تربیتی و آموزش هاي توانمندسازي جمعیت در سن کار با فرهنگ سازي و اصالح، تقویت و سازگار کر: 8بند 
  عمومی، کارآفرینی، فنی و حرفه اي و تخصصی با نیازهاي جامعه و استعدادها و عالیق آنان در جهت ایجاد اشتغال پایدار

  5-3-1سیاست هاي کلی اقتصاد مقاومتی بندهاي -1 -5
  12سیاست هاي کلی حمایت از کار و سرمایه ایرانی بند  -1- 6
  8-4و  1لی ایجاد تحول در آموزش و پرورش بند سیاست هاي ک - 7-1
  نقشه جامع علمی کشور - 8-1

  ارزش ها و رویکردهاي کلی حاکم بر نقشه 21بند 
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 گسترش آموزش براي مهارت زندگی، بازارکار و کارآفرینی و شکوفایی استعدادها و عدم تکیه بر محفوظات -
  راهبردهاي اختصاصی حوزه علوم کاربردي -2-عمومیراهبردهاي  -1 -راهبردهاي علم و فناوري کشور

  سیاست هاي کلی اشتغال  - 9-1
گیري از  بهره ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسالمی و ملی با.1

 آموزشی و تبلیغی کشور نظام 
و ارتقاء توان کارآفرینی با ) فعلی و آتی(متناسب با نیازهاي بازار کار آموزش نیروي انسانی متخصص، ماهر و کارآمد  .2

و توأم کردن آموزش و مهارت و ) آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه اي و آموزش عالی(مسؤولیت نظام آموزشی کشور 
 .هاي اقتصادي جهت استفاده از ظرفیت آنها جلب همکاري بنگاه

نگري نسبت به تحوالت  بنیان و آینده با تأکید بر استفاده از توسعه فناوري و اقتصاد دانش هاي شغلی پایدار ایجاد فرصت .3
 .آنها در سطح ملی و جهانی

 .ایجاد نظام جامع اطالعات بازار کار .4
محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کالن، بازار کار، (هاي آن  بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص .5

هاي ذیربط  هاي خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصالح قوانین، مقررات و رویه و حمایت از بخش) ها ها و زیر ساخت اتمالی
 .در چارچوب قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران

 .ها به اشتغال پایدار هاي آنان در جهت دسترسی آن هاي مؤثر از بیکاران براي افزایش توانمندي برقراري حمایت .11
 .هاي باالتر از متوسط کشور توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاري استان .12
  .وري نیروي کار رعایت تناسب بین افزایش دستمزدها و بهره .13
 آموزش و پژوهش -فصل پنجم قانون کار  -10-1
  قانون بهبود فضاي کسب و کار - 11-1
  سیاست هاي کلی اقتصاد مقاومتی  -12-1
  لم و فناوري سیاست هاي کلی ع -13-1
  قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی -14-1
 قانون کارآموزي -15-1
افزایش سهم آموزش هاي  "سیاست هاي کلی برنامه ششم توسعه کشور ابالغی مقام معظم رهبري با عنوان 76بند  -16-1

   "مهارتی در نظام آموزشی کشور
  

 :ایف آنهاتبیین شرکاي دولتی و غیردولتی و تبیین نقش و وظ
لکن مشارکت کاري هماهنگ در . بر عهده دولت است 2030مسئولیت بنیادي اجراي موفقیت آمیز دستور کار آموزش 

. تمامی سطوح و در تمامی بخش ها و حمایت از حق مشارکت تمام افراد و نهادهاي ذیربط در برنامه کاري سازمان است
که با  بر عهده دارنددر کشور سیستم هاي آموزش شغلی و حرفه اي را  مسوولیت اصلی بهبود اشتغال وسازمان هاي دولتی 

. مشارکت عمومی کلیه ذي مدخالن در برنامه ریزي و اجراي فرآیند و دستیابی به اهداف توسعه پایدار محقق خواهد شد
استفاده از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور به منظور ایجاد بستر الزم جهت جلب مشارکت بخش غیردولتی و 

پتانسیل بالفعل و بالقوه بخش خصوصی در امر ارایه آموزش هاي فنی و حرفه اي،  به بخش خصوصی اجازه داده است که 
 اي آزاد اقدام نسبت به ارائه خدمات آموزشی اقدام با دریافت مجوز تاسیس نسبت به راه اندازي آموزشگاه فنی و حرفه

آموزشگاه فنی و حرفه اي آزاد تابع سازمان در سطح کشور نشان از وجود  11000در حال حاضر فعالیت بیش از  .نمایند
رشته و  45یک شبکه وسیع از مراکز آموزشی غیردولتی دارد که قابلیت ارایه آموزش به متقاضیان آموزش هاي مهارتی، در 

شتر سرمایه گذاري بخش واگذاري فعالیت ها به بخش خصوصی نه تنها باعث جلب بی. حرفه آموزشی  را دارند 960
خصوصی در آموزش هاي مهارتی و همچنین کاهش هزینه هاي بخش دولتی می گردد بلکه نقش موثري در ایجاد اشتغال 
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پایدار از طریق راه اندازي آموزشگاه هاي فنی و حرفه اي آزاد  با بکارگیري مدیران، مربیان و سایرکارکنان پشتیبانی خواهد 
  . داشت

  
  ولتی و غیردولتی و تبیین نقش و وظایف آنهاشرکاي د 5جدول

  شرکاي  رج
  و غیردولتی دولتی 

  
  وظایف

وزارت تعاون کار و رفاه   1
  اجتماعی

معرفی اقشار آسیب پذیر از جمله داراي معلولیت، افراد بومی و زنان و : سازمان بهزیستی 
  ...کودکان بی سرپرست و بد سرپرست و 

  تامین بیمه اجتماعی کارگران داراي پروانه مهارت :سازمان تامین اجتماعی
همکاري در برگزاري دوره هاي آموزشی حرفه اي و انجام : موسسه کار و تامین اجتماعی

  مطالعات نیازسنجی بازارکار، آینده پژوهی مشاغل در حوزه فناوري هاي راهبردي و نوین 
گران، صندوق کارآفرینی امید و صندوق ضمانت سرمایه بانک توسعه تعاون، بانک رفاه کار

  :گذاري تعاون 
طراحی و تنظیم بسته هاي مشوق مالی و اعطاي تسهیالت به کارآفرینان و مهارت 

  آموختگان کارآفرین
مشارکت و همکاري در برنامه ریزي و سیاست گذاري اجراي طرح هاي :  سایر معاونت ها

  ...ح، بازنگري و تدوین قوانین کار، کارآموزي و مبتنی بر نیاز بازارکار و اصال

  وزارت آموزش و پرورش  2
معرفی ترك تحصیل کردگان و بازماندگان از تحصیل جهت طی آموزش هاي فنی و حرفه 

مهارت با  سازي مناسب براي کسب حداقل یک شایستگی و بستراي به سازمان، معرفی و 
  آموزان  توجه به نیاز بازارکار براي تمامی دانش

سازمان مدیریت و برنامه ریزي   3
  کشور

کارهاي تامین بودجه و پشتیبانی برنامه هاي اجرایی دبیرخانه ستاد فرماندهی  و تامین ساز
  اقتصاد مقاومتی 

  وزارت صنعت، معدن و تجارت  4
و بازارکار از طریق اجراي طرح کارورزي، تکاپو ،  توسعه پیوند بنگاه هاي اقتصادي، دانشگاه

 ...حرکت و 
  الزام به تدوین بسته هاي آموزشی همراه با ورود تکنولوژي جدید 

وزارت بهداشت، درمان و   5
  آموزش پزشکی  

مهارت با توجه به نیاز بازار کار براي  بسترسازي مناسب براي کسب حداقل یک شایستگی و
ارغ التحصیالن رشته هاي علوم پزشکی و پیراپزشکی و مشارکت در دانشجویان و فتمامی 

  اجراي طرح کارورزي

همکاري در تهیه، تدوین و پشتیبانی بسته هاي آموزش مهارتی در زمینه هاي روستایی،   وزارت کشور  6
  . ها، فرمانداري ها و دهیاري ها شهري  در مناطق از طریق استانداري

تامین  اماندهی فعالیت هاي فراغتی نسل جوان متناسب با مقتضیات دوره جوانی در جهتس  وزارت ورزش و جوانان  7
  در مناطق شهري و روستایی مقدمات اشتغال پایدار 

  وزارت دادگستري  8
   

دادگستري به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودك در ایران ، همکاري و مشارکت در 
  تدوین طرح ها و برنامه هاي ارتقاي حقوق کودك به ویژه کودکان کار 

اطالع رسانی و پوشش رسانه اي فعالیتها و دستاوردهاي مهارت آموزان و همکاري در ارائه   سازمان صدا و سیما  9
  تی از طریق رسانه هاي جمعی آموزش هاي مهار

توسعه، تقویت و مشارکت موثر تعاونی ها و تشکل هاي مردم نهاد ویژه زنان در فرآیند مرکز امور زنان و خانواده    10
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توسعه انسانی پایدار و شبکه سازي فعالیت ها و ارتقاي دانش، مهارت و توانمندیهاي فردي،   ریاست جمهوري
  اي آنان با تاکید بر مناطق محروماجتماعی، خانوادگی و حرفه 

  ارائه آمار و داده هاي موردنیاز جوامع هدف و بازار کار  مرکز آمار ایران  11

معاونت علمی و فناوري ریاست   12
  جمهوري

هاي  منظور استفاده از ظرفیت حمایت مالی از ایجاد و توسعه بورس ایده و بازار فناوري به
هاي صنعت،  در جهت پاسخگویی به نیاز بخشمهارتی برگزیدگان المپیادهاي مهارتی 

  ، فناوري هاي راهبردي و فرهنگ و هنرخدمات کشاورزي و

  دانشگاه علمی کاربردي  13

تطبیق و معادل سازي آموزش هاي غیر رسمی با مدارك رسمی در سطوح فوق دیپلم و 
سترش شایستگی حرفه اي در سطوح تربیت کاردان و کارشناس کارشناسی و همکاري در گ

فنی و و تهیه پودمان هاي آموزشی کاردان و کارشناس آموزش  فنی و حرفه ايآموزش 
   حرفه اي

وزارت فناوري اطالعات و   14
  ارتباطات

  تامین دسترسی برابر به زیر ساخت هاي ارتباطی از جمله اینترنت

وزارت علوم، تحقیقات و   15
  فناوري

مهارت با توجه به نیاز بازار  بسترسازي مناسب براي کسب حداقل یک شایستگی ومعرفی و 
  دانشجویان و فارغ التحصیالن کار براي تمامی 

ایجاد تعامل با کارفرمایان و صاحبان صنایع و صنوف، مهارت افزایی شاغلین و تامین امنیت   صنایع و صنوف  16
  و توانمندي هاي شاغلین شغلی و به روزرسانی مهارتها 

  
  دانشگاه فنی و حرفه اي  17

تطبیق و معادل سازي آموزش هاي غیر رسمی با مدارك رسمی در سطوح فوق دیپلم و 
سترش شایستگی حرفه اي در سطوح تربیت کاردان و کارشناس کارشناسی و همکاري در گ

  يفنی و حرفه اآموزش 
  هماهنگی و همکاري در ارائه آموزشهاي مهارتی و شغلی در بخش صنعت   وزارت نیرو  18
  هماهنگی و همکاري در ارائه آموزش هاي مهارتی در بخش روستایی و عشایري  وزارت جهاد کشاورزي  19
  مشارکت در توسعه آموزش هاي نوین و  مجازي و راهبردي  کانون و انجمن هاي صنفی  20
  معرفی جوامع هدف براي توانمندسازي و آموزش هاي کارآفرینی  سازمان هاي غیر دولتی  21
  سفارش آموزشهاي مورد نیاز بخش تعاون  اتاق تعاون  22
  سفارش آموزشهاي مورد نیاز بخش اصناف   اتاق بازرگانی  23

  
کل با تعامل نزدیک سازمان با کانون انجمن هاي صنفی آموزشگاههاي فنی و حرفه اي آزاد کشور و همچنین ادارات 

انجمن هاي صنفی آموزشگاههاي فنی و حرفه اي استان ها  به ویژه عضویت اعضاي کانون و انجمن ها در هیات نظارت 
مرکزي و هیات هاي نظارت استانی ، بستر الزم جهت ارتباط تنگاتنگ بین دو بخش دولتی و غیردولتی سازمان را فراهم 

با حذف آموزش هاي موازي از مراکز آموزش دولتی خود به ویژه در سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور . نموده است
حرفه هاي آموزشی پرتراکم، زمینه الزم را جهت جلب بیشتر مشارکت بخش غیردولتی در امر ارایه آموزش هاي مهارتی 

کانون  31در حال حاضر کانون انجمن هاي صنفی آموزشگاه هاي فنی و حرفه اي آزاد کشوري داراي . فراهم نموده است
انجمن صنفی آموزشگاه هاي آزاد   230انجمن هاي صنفی آموزشگاه هاي فنی و حرفه اي آزاد استانی است که بیش از 

درج  5وظائف مورد انتظار سازمان از کلیه شرکاي دولتی و غیر دولتی در جدول شماره . نفر عضو است 1366دارد و داراي 
  .می باشد
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  هماهنگی تضمین کیفیت، نظارت، ارزیابیتبیین ساز و کار موثر 
در بخش آموزش هاي غیر رسمی هماهنگی و انسجام بخشی فعالیت هاي مهارت آموزي غیر رسمی از طریق ایجاد شوراي 

هماهنگی هاي الزم از طریق . عالی آموزشهاي فنی و حرفه اي در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید ساماندهی شوئد
لی آموزش و تربیت فنی و حرفه اي به عنوان نهاد سیاستگذار، تنظیم گر و راهبر آموزش هاي فنی و حرفه اي ایجاد نهاد م

هم چنین برنامه ششم توسعه به عنوان یک برنامه پنج .و تدوینگر چهارچوبها و قوانین نظارتی و ارزیابی باید ایجاد گردد
خواهد بود که ساز و کارهاي موثر  براي تضمین  2030ساله تا سال  15ساله پایه و مبناي مناسبی براي  اجراي یک برنامه 

  .کیفیت، نظارت و ارزیابی را فراهم می آورد
  

 کیفیت تضمین
 فرایند داد برون داد، درون عوامل تطابق یا شده تعیین قبل از استانداردهاي با موجود وضعیت تطابق میزان کیفیت تضمین

 از جامعه انتظارات و اهداف ها،  رسالت به توجه است که با آموزشی هاي فعالیت بهبود منظور به نظام این پیامدهاي و
به  توجه با و باشد می مشتریان رضایت کیفیت، ارتقاء و تضمین از هدف. شود تدوین و تعریف اي حرفه و فنی هاي آموزش
تضمین کیفیت  .کند حرکت نیاز، تغییر با متناسب نیز سازمان است الزم لذا کند، می تغییر جامعه خواسته و نیاز آن که

  :آموزش هاي فنی و حرفه اي از طریق ایجاد ساز و کارهاي زیر حاصل می شود
  

  استقرارچارچوب ملی صالحیت حرفه اي 
چارچوبی است که صالحیت ها، مدارك و گواهینامه ها را در سطوح و انواع مختلف به صورتی منسجم و همگون بر اساس 

در این چارچوب به مهارت و تجربه در کنار دانش . معیارها و شاخص هاي توافق شده به هم ارتباط می دهد مجموعه اي از
ایجاد چارچوب ملی صالحیت . اي داده می شود و زمان و مکان یادگیري ارزش نسبتاً کمتري داردو نگرش ارزش ویژه

  :مستلزم وجود  1حرفه اي
  درسی، اجراي آموزش و تامین منابع مالی همکاري و مشارکت ذي نفعان حول برنامه  
 ها، مدارك و مراکز آموزشی و منابع انسانی متخصصایجاد رتبه بندي در گواهینامه  
 حصول اطمینان از انتقال پذیري و اثربخشی مهارت ها  
  توانایی و تلفیق نظامهاي آموزش و یادگیري رسمی، غیررسمی و  سازمان نایافته 

  فنی وحرفه اياعتبار بخشی آموزش هاي 
 که است سنجی اعتبار الگوي دارد آموزشی نظام کیفیت ارزشیابی امور در را کاربرد بیشترین که رویکردهایی از یکی 

 سازکارهاي از یکی آموزشی، مرکز سطح در ویژه به درونی ارزیابی فرآیند. است بیرونی و درونی ارزیابی نظام زیر دو شامل
 و فنی آموزش سازمان نفعان ذي کلیه انتظارات به پاسخگویی راستاي در .است سازمان آموزشی کیفیت تضمین در موثر

 مرکز 700  حدود براي آن اجراي و سنجی اعتبار الگوي ارائه به اقدام دولتی غیر و دولتی بخش دو براي کشور اي حرفه
الزم  سازمان، انتظارات در حاصله تغییرات و آموزشی ذینفعان از شده اخذ بازخورد به توجه با لیکن .است نموده آموزشی

 اعتبار خود از مهمتر. شود اجرا نیز سازمان آموزشی مراکز سایر براي طرح ضمن در و شود رسانی روز به نشانگرها است
 باشد و مبتنی می مربوطه افزاري سخت افزار، نرم هاي مولفه بر نوسازي و بهسازي و سنجی اعتبار نتایج کاربست سنجی،

بدین منظور ایجاد سامانه . سنجی است اعتبار دستاوردهاي به توجه با آموزشی مراکز اعتبارات و بودجه تخصیص کردن
  .هاي الکترونیکی نظارت و بازرسی از مزاکز دولتی و  آموزشگاههاي فنی و حرفه اي آزاد ضروري می باشد

  
  

                                                        
1 NOQF: National Occupation Qualification Framework 
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  استقرار نظام جامع اطالعات بازار کار 
عرضه آموزش منطبق بر تقاضاي نیروي کار مستلزم دسترس به اطالعات مشروحه زیر است که با استقرار نظام جامع 

در صورت دسترسی به این اطالعات تعادل در بازارکار و تقاضا محوري نیز قابل . اطالعات بازار کار حاصل می شود
  . برنامه ریز خواهد بود

 پیش بینی تقاضاي نیروي کار اطالعات توسعه اقتصادي و الگوهاي -
 اطالعات بخش هاي مختلف اقتصادي -
 اطالعات شاغلین در بخش ها و حرف گوناگون -
 ...آمار بیکاران در رشته هاي تحصیلی و  -

  
  تدوین  برنامه درسی مبتنی بر شایستگی

 اشتغال توسعه اسناد و سرزمین آمایش سطح در آموزش استانداردهاي مداوم سنجی نیاز 

  آموزشی اولویت دار جهت تدوین منابع آموزشی  نیازسنجی استانداردهاي 

 سازمان در موجود شغلی آموزش هاي استاندارد نمودن سبز و سبز مشاغل حوزه در جدید آموزشی استاندارد تدوین 

  و گیاهان ایجاد توسعه استانداردهاي آموزشی مهارتی شغلی و شایستگی در زمینه هاي فناوري نانو، زیست فناوري
 داروئی

 بازنگري و تدوین منظور به خصوصی و دولتی آموزشی مراکز و ادارات و آموزشی ذینفعان کلیه سازي شبکه 
  آموزشی استانداردهاي

  پژوهش هاي کاربردي  

 2030اهتمام به پژوهش و انجام مطالعه و برنامه ریزي هاي الزم، بسترساز تضمین کیفیت وسایر اهداف مورد نظر سند 

  .سازمان در راستاي توسعه پژوهش در زمینه هاي زیر اقدام می کند. آموزش خواهد بود

 برگزاري همایش هاي ملی و بین المللی مهارت آموزي  -1

 ترویجی مهارت آموزي   -انتشار فصلنامه علمی   -2

 چاپ و انتشار مقاالت و چکیده مقاالت پژوهشی -3

 مهارتی غیر رسمیایجاد دبیرخانه دائمی پژوهش در حوزه  آموزشهاي  -4

  مشاوره و هدایت آموزشی و شغلی

به منظور دستیابی گروه هاي مختلف به آموزش هاي مورد نیاز خود، سازمان نسبت ارائه خدمات مشاوره آموزشی و 

همچنین به منظور دستیابی بهتر به شغل مورد نظر در جامعه خدمات مشاوره شغلی را به اقشار مختلف مطابق با جدول 

  .ارائه می نماید 6شماره 
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  برحسب نفر1394عملکرد مشاوره و هدایت آموزشی صورت گرفته درسال  - 6جدول 

متقاضیان 
 مشاوره

مشاوره آموزش 
فنی و حرفه اي به 

 عموم جامعه

 مشاوره
اختصاصی ویژه  

 کارآموزان
)نفر مشاوره (  

مشاوره آموزش فنی و 
حرفه اي به دانش آموزان 

)نفر مشاوره(  

 جمع کل
مشاوره -نفر   

214403 280101 245906 170478 696485 

  
  ارزیابی بروندادها و پیامدهاي آموزشی

ارتقاي کیفیت و حصول به منظور بررسی و ارزیابی بروندادها و پیامدهاي سازمان و اخذ بازخورد به سیستم آموزشی جهت 
اطمینان از اشتغال پذیري مهارت آموختگان سازمان نسبت به اجراي فرایند رهگیري اشتغال مهارت آموختگان خود  اقدام 

  .درج گردیده است 7جزئیات مربوط به آمارهاي احصا شده در این بخش در جدول شماره . می کند
  

1394لتی درسال عملکرد رهگیري مهارت آموختگان بخش دو  - 7جدول   

تعداد فارغ التحصیالن 
دوره هاي مهارت 

 آموزي

 تعداد افراد
رهگیري شده   

 تعداد افراد مشغول
بکار شده   

 اشتغال
کار جویان   

98199 98199 32369 25719 

 100 33 26 
  

  بهبود دسترسی
  .زیر الزامی استبه منظور  گسترس دسترسی عادالنه به آموزشهاي فنی و حرفه اي پی گیري سیاستهاي 

 پیگیري اخذ حمایتهاي مالی جهت ارائه تسهیالت کم بهره به آموزشگاه هاي فنی و حرفه اي آزاد •
  )بر اساس دستاوردهاي اعتبارسنجی(پیگیري تخفیف هاي مالیاتی آموزشگاه هاي فنی و حرفه اي آزاد  •
 واقعی کاردر محیط  جلب مشارکت هاي مردمی در ارائه آموزش هاي فنی و حرفه اي •
درصد از کل واگذاري ها از جمله انجام خرید خدمات آموزشی از  25افزایش برون سپاریهاي حداقل به میزان  •

  آموزشگاه هاي آزاد
 
 

  کمیت و کیفیت مربیان
 .به منظور  تضمین کیفیت آموزشهاي فنی و حرفه اي با محوریت مربیان سازمان پی گیري سیاستهاي زیر الزامی است

 سازي نیروي انسانی توانمند •
 حضور موثر و تعاملی مربیان سازمان در بخش هاي اقتصادي  •
 استخراج الگوي شایستگی هاي حرفه اي مربیان  •
  توسعه آموزش مجازي و ترکیبی در تربیت مربیان آموزش فنی و حرفه اي  •
 رتبه بندي مربیان رسمی و پیمانی •
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  افزایش تعامالت بین المللی
  حوزه 65المللی صدورگواهینامه صالحیت حرفه اي به تفکیک هر یک از شناسایی مراجع بین  •
 رشته آموزشی مهارتی 65شناسایی و جلب همکاري شرکت هاي بین المللی برتر در  •
 )یو نیوك(  برقراري ارتباط و تعامل و دریافت مشاوره با نهاد آموزش فنی و حرفه اي یونسکو •
 )یو نیوك(  فنی و حرفه اي یونسکوبرقراري ارتباط و تعامل با نهاد آموزش  •
براي دریافت کمک هاي فنی و مشاوره اي و اعتباري، ارائه خدمات معادل ) همکاریهاي مثلثی( اجراي سواپ آموزشی    •

 دریافتی به کشورهاي جنوب 
  

  توسعه مشارکت بخش غیر دولتی 
 )شاگردي نوین استاد(کار  محیط در آموزش توسعه •
 )خصوصی بخش به درصدي 20 واگذاري (مجاز  دولتی غیر بخش از آموزشی خدمات خرید •
 آموزي مهارت نظام سازمان ایجاد •
  

   تامین بودجه و منابع الزم
با توجه به سیاستهاي کلی برنامه ششم مبنی بر افزایش سهم آموزش هاي مهارتی در نظام آموزشی کشور، به دنبال جذب 

معذلک با عنایت به وجود  .رح هاي جدید در برنامه ششم توسعه استمنابع بهره ور از طریق ایجاد  فعالیت ها و ط
یا   و درصد از تولید خالص داخلی به آموزش  6الی  4معیارهاي بین المللی و منطقه اي مبنی بر تخصیص موثر حداقل 

و همچنین تعهدات کمکهاي رسمی توسعه توسط کشورهاي  درصد هزینه هاي عمومی کل به آموزش 20تا  15حداقل 
در این خصوص باید تغییرات جدي  )درصد از تولید ناخالص ملی به کشورهاي در حال توسعه  0.7تخصیص (توسعه یافته 
 .صورت پذیرد

  
 طراحی برنامه ها و زیربناها در ساختار غیررسمی

  فنی وحرفه ايبستر سازي براي افزایش پوششی و دسترسی به آموزش  •
  متناسب سازي حرفه هاي آموزشی با ظرفیتهاي بومی مناطق و منطبق بر دست آوردهاي سند آمایش سرزمین •
  دوره هاي کیفیت نظام آموزش فنی وحرفه اي) اعتبار سنجی( استقرار نظام رتبه بندي •
  طراحی و استقرار مرکز سنجش صالحیت حرفه اي مربیان آموزش فنی و حرفه اي •
  نظام جامع صالحیت حرفه اياستقرار  •
  استفاده از ظرفیتهاي مجازي و الکترونیک در ارائه آموزش فنی و حرفه اي •
  طراحی و استقرار صالحیت حرفه اي ذي نفعان و مشاغل خدماتی و تولیدي و دانش بنیان •
  ارتقاي توسعه منابع انسانی کشور از طریق ارائه آموزشهاي مهارتی بر اساس نیاز بازارکار •
  ن و انتشار استانداردهاي مهارتی در مشاغل نو و مبتنی بر فناوریهاي راهبردي ونوینتدوی •
  تدوین استانداردهاي آزمون و ارزشیابی مهارت و تائید صالحیت حرفه اي •
  ارتقاي سطح همکاري با کشورهاي خارجی و سطح تعامالت با نهادهاي بین المللی •
  سان در محیط واقعی کارایجاد موقعیتهاي یادگیري جهت مربیان وکارشنا •
  ایجاد سازمان نظام صنفی مهارت آموزي •
 تطبیق و معادلسازي آموزش هاي غیر رسمی با مدارك رسمی در سطوح فوق دیپلم و کارشناسی •
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سطح مهارت 
ISCO-08 

 آموزش سطح
ISCED -11 

 ISCED-11گرو ه هاي شرح

 دکتري یا معادل دوره هاي آموزش شغلی و حرفه اي غیر رسمی –آموزش عالی  8 4

 فوق لیسانس یا معادل دوره هاي آموزش شغلی و حرفه اي غیر رسمی -آموزش عالی  7 4

 لیسانس یا معادل  دوره هاي آموزش شغلی و حرفه اي غیر رسمی  -آموزش عالی  6 3

3 5 
دوره هاي آموزش شغلی و حرفه اي غیر فوق دیپلم یا معادل  -آموزش عالی کوتاه مدت 

 رسمی

 آموزش پس از متوسطه، آموزش غیر رسمی یا دوره هاي آموزش شغلی و حرفه اي غیر رسمی 4 2

 دوره دوم آموزش متوسطه یا معادل دوره هاي آموزش شغلی و حرفه اي غیر رسمی 3 2

 حرفه اي غیر رسمیآموزش متوسطه یا معادل دوره هاي آموزش شغلی و  دوره اول 2 2

 آموزش ابتدایی یا معادل دوره هاي آموزش شغلی و حرفه اي غیر رسمی 1 1

 یا معادل دوره هاي آموزش شغلی و حرفه اي غیر رسمیپیش از ابتدایی و خردسالی  آموزش 0 1
  
  

  مقاومتی پروژه هاي ملی در راستاي اقتصاد
  بازارمحورارتقاي مهارت هاي فنی وحرفه اي وکسب وکار  •
  بهبود آموزشهاي فنی و حرفه اي به منظور افزایش مهارت نیروي کارفعال •
  توسعه مراکز آموزش فنی و حرفه اي جوار کارخانه •
  تدوین نظام کارورزي و کارآموزي دانش آموختگان •
  ارتقا تولید و توسعه اشتغال پایدار روستایی •
  ایجاد مراکز ارتقاي و انتقال فناوري پیشرفته •
  مشاغل خرد با تاکید بر مناطق محرومتوسعه  •
  تدوین استانداردهاي اخالق حرفه اي و فرهنگ کار •
توسعه آموزش فناوري ( اي ایجاد شعب مراکز رشد آموزش فناوري هاي راهبردي نوین در مراکز آموزش فنی وحرفه •

 ) ر مجتمع هاي صنعتیحرفه اي با تاکید بر توسعه مراکز آموزش فنی وحرفه اي مجاو هاي نوین در مراکز فنی و
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  توسعه مهارتهاي جوانان و بزرگساالن در سطح غیر رسمی کار گروه
 و فرشاد مجید فر ، داوود فرخی ، حسن عزیزي ،علی موسوي  ،) رئیس کارگروه(محمد امین سازگار نژاد  دکتر

   زهرا زمانی زنوز
  
  
  
  
  
  
  

  

 

  نماینده معاون پژوهش سازمان آموزش فنی و
 ي ا حرفه

نماینده دفترآموزش و پرورش سازمان مدیریت و 
 برنامه ریزي کشور

 نماینده کانون انجمن صنفی

 نماینده اتاق بازرگانی

 نماینده اتاق اصناف

 فنی و حرفه ايمعاون آموزش سازمان آموزش 

مدیر کل استان البرز سازمان آموزش فنی و 
 حرفه اي کشور

 نماینده وزارت آموزش و پرورش

 نماینده هنرستان هاي غیر دولتی

 رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه اي 

 نماینده اتاق تعاون
نماینده سازمان فناوري اطالعات و 

 ارتباطات

تهران سازمان آموزش فنی و مدیر کل استان 
 حرفه اي کشور
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توسعه مهارتهاي مرتبط با کار شایسته کارآفرینی و   

 

اي دارد که حاصل سه سال کار مستمر، مذاکرات فشرده و توافق  گانه 17اشاره به اهداف  (MDGs)اهداف توسعه پایدار 
. استهاي عضو سازمان ملل متحد، جامعه مدنی و مردم عادي براي تحقق توسعه پایدار و فراگیر در سراسر جهان  دولت

  .محیطی است ، شامل ابعاد اقتصادي، اجتماعی و زیست2030دستور کار توسعه 

از قرار (شوند  یجادا 2030میلیون شغل جدید در سراسر جهان تا پایان سال  600بر طبق سند توسعه پایدار، مقرر است 
به کار براي رهایی از فقر مطلق  میلیون زن و مرد شاغل 780عالوه بر این، شرایط کار ). میلیون شغل 40سالی تقریباً 

  .بهبود یابد) دالر در روز به ازاء هر عضو خانواده 2دریافتی (

عنوان کلید توسعه  از کار شایسته به. است "کار شایسته "ترجمان تحقق نرخ اشتغال مذکور و بهبود شرایط کار تحقق  
ر در هدف هشتم از مجموعه اهداف توسعه پایدار، اهمیت کار شایسته در کسب اهداف توسعه پایدا. شود پایدار یاد می

  .شده است که آرمان آن ایجاد رشد اقتصادي فراگیر، پایدار و مستمر، اشتغال کامل، مولد و شایسته براي همه است منعکس

وق هاي اجتماعی، گفتگوهاي اجتماعی و حق اند از؛ اشتغال، حمایت اي دارد که عبارت هاي چهارگانه کار شایسته مؤلفه
) در دست تهیه(هاي چهارم، پنجم و ششم  توسعه طی برنامه در ایران نیز مانند بسیاري از کشورهاي درحال. کار نبنیادی

  .توسعه اولویت در تحقق کار شایسته به ایجاد اشتغال داده شده است

زشی نیز گذرگاه رسیدن به دانش، رکن اصلی توسعه و نظام آموامروزه، خصوصا با تاکید بر توسعه اقتصادي دانش بنیان، 
هدف چهارم از . هاي مهم آموزش است ران در مسیر تحقق اشتغال کامل و مولد یکی از پیش لذا. دانش بشمار می آید

بر طبق . گانه توسعه پایدار 17اهداف توسعه پایدار، درواقع تأکید مجددي است بر نقش آموزش در تحقق تمامی اهداف 
العمر در راستاي ایجاد  هاي یادگیري مادام از آموزش فراگیر و کیفی مناسب و ترویج فرصت ،2030این هدف باید تا سال 

  .اشتغال کامل و مولد اطمینان حاصل شود

هاي اصلی وزارت  در این میان از بین اهداف فرعی هدف چهارم، توانمندسازي براي کارآفرینی و کار شایسته جزء مأموریت
ت که موسسه کار و تأمین اجتماعی با همکاري دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران با همکاري تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس

گزارش حاضر حاوي تبیین . رسانند ها و مؤسسات آموزش کارآفرینی این مهم را به انجام می هاي اجرایی، دانشگاه دستگاه
شه راه آینده براي آموزش در خدمت اشتغال ها و نق چارچوب نظري موضوع فعالیت کارگروه، تحلیل وضعیت موجود، چالش

  .و کارآفرینی است

هاي کار شایسته که نقش مهمی در تحقق اشتغال داشته  ناگفته نماند در راستاي تحقق اشتغال کامل، هر یک از مؤلفه
اجراي هاي آموزشی و  گذاري لذا گفتگوهاي اجتماعی براي سیاست. باشند موضوع فعالیت این کارگروه خواهند بود

  .هاي این کارگروه خواهند بود هاي فعالیت هاي متنوع و متعدد آموزشی با سازوکارهاي مناسب ازجمله اولویت برنامه

  ؛چارچوب نظري

تر گفته شد هدف هشتم از مجموعه اهداف توسعه پایدار به رشد اقتصادي و کار شایسته براي همگان  طور که پیش همان
کاري است مولد در شرایط آزادي، برابري، امنیت و حفظ  "المللی کار  تعریف سازمان بینکار شایسته طبق . اختصاص دارد
  ."کرامت انسانی
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درواقع طرح این رویکرد با هدف برقراري عدالت در . رویکرد کار شایسته با هدف ایجاد برابري و رفع تبعیض اتخاذ شد
تحقق  یتاهم. در بسیاري از کشورها به وجود آورده بوداي  شدن بود که محرومیت اجتماعی و فقر گسترده نتیجه جهانی

هاي  که بامالحظه و مقایسه ویژگی طوري کار شایسته به همان میزان اهمیت تحقق توسعه در هر کشوري است، به
هاي کار شایسته  یابیم اقتصادهاي پیشرفته به سطح باالیی از شاخص اقتصادهاي مختلف با درجات متفاوت توسعه، درمی

شود توسعه اقتصادي پایدار درواقع از مسیر تحقق و ارتقاء سطح توسعه اجتماعی که  لذا نتیجه می. اند یافته دست نیز
چراکه در کشوري که آحاد جمعیت آن کشور . یابد هاي کار شایسته متبلور است، مجال بروز و ظهور می خوبی در شاخص به

ت خرید و مصرف پائینی خواهند داشت و لذا تقاضا براي کاالها و هاي معیشت و رفاه برخوردار نباشند، قدر از حداقل
زا محقق نخواهد شد؛ بنابراین، در اکثر اقتصادهاي دنیا ازجمله اقتصادهاي  یافته، رشد اقتصادي درون خدمات کاهش

هاي  آموزش در این میان توسعه کارآفرینی و لذا. توسعه اولویت در تحقق کار شایسته، با ایجاد اشتغال است درحال
  .اي برخوردار است وکار و کارآفرینی از جایگاه ویژه کسب

موضوع فعالیت کارگروه (باشند  طور خاص براي تحقق هدف چهارم توسعه پایدار، اهداف زیرمجموعه ذیل مدنظر می به
  ؛ )کارآفرینی و کار شایسته

هاي  هاي آموزشی، تطبیق برنامه زار کار در سیاستمقابله با تغییرات سریع بازار کار و انعکاس نیازهاي جدید با - 4.4.1
یادگیري با استفاده از -هاي یاددهی آموزشی و مهارت آموزشی با نیازهاي جدید، افزایش و تنوع بخشیدن به فرصت

  )پیوند میان آموزش، یادگیري و جهان کار( يهاي متنوع آموزشی و کارآموز روش

  .هاي سخت در کنار مهارت) هاي نرم تمهار( یهاي شناخت تأکید بر مهارت - 4.4.3

  پذیر هاي آموزشی با توجه خاص به اقشار آسیب ها و برنامه ارزیابی تأثیرات و پیامدهاي سیاست - 4.4.4

نیازهاي متحول و متنوع مطابق با ( مهارتی نرم و سختهاي  در ابتدا آموزشبه دنبال این است که  4.4در کل هدف 
با ها،  گسترش کمی و کیفی آموزش. دهد گسترش کمی و کیفی اشتغال و کاهش فقر، توسعهرا در جهت ) بازار کار

براي نیروي کار فعلی و  العمر مادامصورت  و متدهاي متنوع و نوین آموزشی به هاي الکترونیکی زیرساختاستفاده از 
ها لزوماً باید  کیفی آموزش در گسترش کمی و. گیرد صورت میآینده و با هدف ترویج کار شایسته براي توسعه پایدار، 

هاي  شرکت در دورهها و نیز  به آموزش فرصت دسترسیکه همه اقشار  نحوي رعایت گردد به عدالت و برابري
  .را داشته باشند آموزشی

هاي چهارگانه آن همواره جزء اهداف عالی قانون کار جمهوري اسالمی ایران بوده  تحقق شایستگی کار در ابعاد و مؤلفه
هاي ملی  اما همسو و همگام با عزم جهانی براي تحقق کار شایسته ایران مبحث کار شایسته و کارآفرینی را در برنامهاست؛ 

در اجرایی شدن . یدگنجان) در دست تهیه( یو ششم و سند توسعه منابع انسان) 25ماده (، پنجم )101ماده (توسعه چهارم 
طور خاص در حوزه  به. وکار و کارآفرینی بوده است هاي کسب ا آموزشه ترین استراتژي هاي مذکور یکی از مهم برنامه

، نقشه جامع علمی کشور و سند ملی توسعه فناوري ازجمله 1404انداز ایران  عنوان پیشران مهم توسعه، چشم آموزش به
  .اند ترین اسناد ملی هستند که بر نقش و جایگاه مهم آموزش و توسعه منابع انسانی تأکید کرده مهم

توجهی از اهداف کمی و کیفی برنامه آموزش  گفته، بخش قابل ها و تحقق اهداف عالیه اسناد پیش در راستاي اجراي برنامه
در ادامه به تشریح وضعیت کنونی . اند وکار در کشور محقق شده هاي کارآفرینی و کسب ، از پیش، در این آموزش2030

  .شود در ایران در حوزه کارآفرینی و کار شایسته پرداخته می 2030هاي کمی و کیفی اهداف برنامه آموزش  شاخص
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  تحلیل وضعیت موجود؛

، تاکنون، اقدامات متعددي انجام داده 4.4گفته حول هدف  موسسه کار و تأمین اجتماعی در راستاي تحقق اهداف پیش
  قرارند؛ برخی از اقدامات ازاین. است

روندهاي جمعیتی، مشاغل در حال ظهور، مشاغل منسوخ، دانش و  مطالعه تحوالت بازار کار در حوزه اشتغال، .1
 هاي موردنیاز براي کار شایسته و غیره مهارت

 و تهیه سند ملی کار شایسته ها شاخصبررسی و مطالعه در خصوص کار شایسته،  .2
 وکار و کارآفرینی هاي کسب بررسی و مطالعه در خصوص مهارت .3
 بررسی و مطالعه در خصوص آینده کار .4
 رسی و مطالعه در خصوص مشاغل سبزبر .5

  شده؛ دستاوردهاي اقدامات انجام

هاي مطبوعاتی و  هاي راهنماي مشاغل خانگی و برگزاري سمینارها، کنفرانس تهیه و انتشار مجموعه کتاب .1
 هاي آموزشی متعدد براي معرفی مشاغل خانگی دوره

 هاي مشاغل نو تهیه و انتشار مجموعه کتاب .2
 هاي متعدد براي معرفی مشاغل سبز مشاغل سبز و برگزاري همایش تهیه و انتشار کتاب .3
 هاي متعدد براي ارائه تحوالت آینده جهان کار تهیه و انتشار کتاب آینده کار و برگزاري همایش .4
در سراسر کشور براي متقاضیان  وکار هاي آموزش کارآفرینی و کسب ریزي و اجراي دوره گذاري، برنامه سیاست .5

 وکار کسب تأسیس و توسعه

هاي وزینی توسط موسسه کار و تأمین اجتماعی در  وکار تالش هاي کارآفرینی و کسب در حوزه آموزشطور خاص،  به
  باشند؛ شده است که به شرح ذیل می سراسر کشور انجام

  سازي و انتشار دانش در این حوزه با هدف فرهنگ کارآفرینیب متعدد در خصوص ترجمه و انتشار کت .1
 هاي آموزش کارآفرینی اندرکاران برگزاري دوره و دستکارشناسان برگزاري دوره آموزشی خاص  .2
سازي براي تربیت کارآفرینان و  مربی عمومی و تخصصی کارآفرینی با هدف کادر هاي تربیت برگزاري دوره .3

 مدرسان کارآفرینی
 ,SYIB,IYB,GYB, NFTEر اعم از المللی کا هاي آموزش کارآفرینی سازمان بین سازي بسته ترجمه و بومی .4

KAB هاي آموزش کارآفرینی هاي مختلف متقاضی دوره و غیره براي استفاده گروه 
 هاي بومی آموزش کارآفرینی تدوین بسته .5
وکارهاي متوسط و کوچک در  براي متقاضیان تأسیس کسب(هاي عمومی آموزش کارآفرینی  برگزاري دوره .6

 )ش کارآفرینیسراسر کشور با همکاري مؤسسات آموز
هاي مختلف  وکار در حوزه هاي تخصصی آموزش کارآفرینی براي متقاضیان تأسیس و توسعه کسب برگزاري دوره .7

 تخصصی
 هاي آموزش کارآفرینی تخصصی خاص بانوان برگزاري دوره .8
 هاي تخصصی المللی براي آموزش هاي آموزشی بین اعزام مربیان کارآفرینی به دوره .9
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  قرارند؛ هاي آموزشی نیز اقدامات صورت گرفته ازاین کیفیت دوره در جهت تحقق تضمین
 هاي کارآفرینی دهنده دوره اعتبارسنجی مؤسسات آموزش .1
 بندي مدرسین آموزش کارآفرینی رتبه .2

  

  وکار و کارآفرینی تاکنون؛ هاي کسب هاي آموزش چالش

 وکار و کارآفرینی هاي آموزش کسب عدم پوشش کامل جمعیت متقاضی دوره .1
 هاي کارآفرینی عدم وجود انگیزه کافی براي شرکت در دوره .2
 وکار و کارآفرینی هاي آموزش کسب عدم وجود منابع مالی کافی براي تأمین اعتبار دوره .3
 ها هاي آموزشی و نظارت بر کیفیت دوره عدم وجود نیروي انسانی کافی، مجرب و توانمند براي ارزیابی دوره .4
کنندگان  ها در شرکت هاي کافی براي ارتقاء این مهارت نرم و گنجانیدن سرفصلهاي  عدم توجه کافی به مهارت .5

 ها در دوره
 وکار و کارآفرینی هاي آموزش کسب ها به شرکت در دوره ها و ترغیب آن NEETعدم توان شناسایی  .6
 هاي علوم انسانی هاي خاص مانند رشته هاي تخصصی در برخی از حوزه عدم امکان طراحی دوره .7
 ها افزاري مناسب براي افزایش گستره آموزش افزاري و سخت هاي نرم ود زیرساختعدم وج .8
 هاي آموزشی افزاري مناسب براي مدیریت دوره فقدان تجهیزات نرم .9

 ها هاي آموزشی و تضمین کیفیت دوره ها و تعاریف یکسان و مورد وفاق براي نظارت بر دوره عدم وجود شاخص .10

  

  نقشه راه آینده؛

آموزي نرم براي  هاي کارآفرینی و مهارت ، با هدف گسترش کمی و کیفی آموزش4.4اهداف زیرمجموعه هدف جهت تحقق 
  انداز خود خواهد داشت؛ هاي ذیل را در چشم برنامه 2030تحقق کار شایسته، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا سال 

 ار و کارآفرینی؛وک هاي کسب در حوزه برقراري عدالت و گسترش دسترسی به آموزش -
با همکاري ( 2030وکار و کارآفرینی تا سال  هاي آموزش کسب پوشش کامل زنان و مردان متقاضی دوره .1

، سازمان ملی جوانان، مؤسسات آموزش کارآفرینی، )در اینجا منظور دانشکده کارآفرینی(وزارت علوم 
 )هاي مرتبط کمیسیون ملی یونسکو در ایران و سایر سازمان

با همکاري سازمان ملی جوانان، (هاي مهارتی و اشتغال پذیري  ها تحت آموزش NEETپوشش کامل  .2
 )هاي مرتبط اي، سازمان بهزیستی و سایر سازمان ها، سازمان آموزش فنی و حرفه شهرداري

هاي آموزشی و استفاده از پتانسیل  طراحی جوامع یادگیري بومی با هدف افزایش سطح دسترسی به دوره .3
کار ها، خصوصاً با هدف ایجاد ارتباط بین آموزش عالی و جهان  اي و محلی براي گسترش کمی دوره طقهمن
 )هاي مرتبط ها و سایر ارگان با همکاري وزارت علوم، شهرداري(

با همکاري وزارت علوم، سازمانی فنی و ( یآموزشهاي  براي گسترش کمی دوره ICTاستفاده گسترده از  .4
 )ها و غیره اي، شهرداري حرفه

 ازپیش وکار بیش هاي آموزش کارآفرینی و کسب هاي نرم در دوره تأکید بر محتواي آموزشی مهارت .5
 ها هاي نرم در متقاضیان این دوره یري با هدف پرورش مهارتاشتغال پذهاي آموزشی خاص  طراحی دوره .6
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  وکار و کارآفرینی؛ هاي آموزش کسب در حوزه گسترش کیفی دوره
وکار و کارآفرینی و سازوکارهاي نظارتی تضمین کیفیت  هاي آموزش کسب ش کیفی دورهدر حوزه گستر -

 هاي آموزشی؛ دوره
گیري تحقق اهداف کمی و کیفی جهت افزایش قابلیت  هاي اندازه شناسایی و تعریف عملیاتی شاخص .1

 المللی اي و بین ملی، منطقه پذیري و مقایسه در سطوح تطبیق
ها  با همکاري وزارت علوم، شهرداري(وکار و کارآفرینی  مؤسسات جدید آموزش کسببندي  شناسایی و رتبه .2

 )و غیره
 ارزیابی درونی و بیرونی مؤسسات آموزش کارآفرینی .3
 )با همکاري وزارت علوم(بندي مربیان و مدرسان کارآفرینی جدید  رتبه .4
 نامه مربیان و مدرسان قدیمی کارآفرینی بازآموزي و تمدید گواهی .5
هاي ارتباطی، کار تیمی  خالقیت، نوآوري، حل مسئله، مهارت(هاي نرم مانند  یی مربیان حوزه مهارتشناسا .6

 بندي آنان و رتبه) و غیره
 نامه معتبر هاي نرم به مربیان جدید و قدیم کارآفرینی و اعطاي گواهی آموزش مهارت .7
 اي و محلی و نیازهاي منطقه ها وکار با توجه به پتانسیل هاي آموزشی کارآفرینی و کسب طراحی دوره .8
 وکار و کارآفرینی هاي آموزشی کسب نظارت بر کیفیت اجراي دوره .9

 یرياشتغال پذهاي  نظارت بر کیفیت اجراي دوره .10
 هاي نرم هاي مهارت نظارت بر کیفیت دوره .11

  

  ها و زیربناها در ساختارهاي رسمی و غیررسمی؛ برنامه

هاي مهارتی اعم از  مطالعات تحوالت دنیاي کار با هدف انطباق آموزشپژوهی کار جهت  تشکیل کارگروه آینده .1
 نرم و سخت با نیازهاي جدید بازار کار

 وکار و کارآفرینی هاي کسب در آموزش ICTایجاد بسترهاي الکترونیکی مناسب براي توسعه استفاده از  .2
رتی و ارتباط آموزش عالی با بازار وکار و مها هاي کسب ایجاد جوامع یادگیري بومی براي گسترش مقیاس آموزش .3

 اي، جنسیتی، نژادي و غیره کار در راستاي تضمین عدالت منطقه
 وکار افزار مدیریت جامع فرایندهاي آموزشی کارآفرینی و کسب تهیه نرم .4
ها جهت مدیریت حوزه  NEETوکار و کارآفرینی و  هاي کسب هاي اطالعاتی متقاضیان آموزش ایجاد بانک .5

 ها موزشگسترش کمی آ
 هاي آموزشی ایجاد بانک اطالعاتی جامع مدرسین و مؤسسات آموزش کارآفرینی جهت نظارت بر کیفیت دوره .6
  هاي آموزشی هاي آموزشی جهت تضمین کیفیت دوره ایجاد سازوکار مناسب ارزیابی دوره .7

  ؛4.4هاي پیشنهادي نظارت بر تحقق اهداف کمی و کیفی در حوزه اهداف کمی و کیفی  شاخص

پذیري، مقایسه  گیري پیامدهاي یادگیري و برابري، انعطاف گیري تمرکز بر اندازه هاي اندازه ر تدوین شاخصد
  .درك و فهم توسط کلیه ذینفعان است المللی و قابل اي و بین پذیري در سطح منطقه

 .اي برخوردارند ی که از حداقل سواد رسانهساالن بزرگ/درصد جوانان .1
 .ها برخوردارند به تفکیک مهارت ICTهاي  درصد افرادي که از مهارت .2
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اند به تفکیک وضعیت اقتصادي،  شرکت کرده ICTهاي آموزش  ی که در دورهساالن بزرگ/ درصد جوانان  .3
 سطح تحصیالت، جنسیت

 اند وکار شرکت کرده هاي آموزش کارآفرینی و کسب ی که در دورهساالن بزرگ/ درصد جوانان  .4
اند به تفکیک  وکار شرکت کرده هاي آموزش کارآفرینی و کسب ی که در دورهساالن بزرگ/ درصد جوانان  .5

 وضعیت اقتصادي، سطح تحصیالت، جنسیت
 اند وکار را با موفقیت گذرانیده هاي آموزش کارآفرینی و کسب ی که دورهساالن بزرگ/ درصد جوانان  .6
اند به  وکار را با موفقیت گذرانیده وزش کارآفرینی و کسبهاي آم ی که دورهساالن بزرگ/ درصد جوانان  .7

 تفکیک وضعیت اقتصادي، سطح تحصیالت، جنسیت
 )هاي نرم مهارت(اند  یري شرکت کردهاشتغال پذهاي  ی که در دورهساالن بزرگ/ درصد جوانان  .8

 
به تفکیک  )ي نرمها مهارت(اند  یري شرکت کردهاشتغال پذهاي  ی که در دورهساالن بزرگ/ درصد جوانان  .9

 وضعیت اقتصادي، سطح تحصیالت، جنسیت
 اند هاي کارآفرینی از بسترهاي الکترونیکی استفاده کرده ی که براي آموزشساالن بزرگ/ درصد جوانان  .10

  

  دکتر محمد رضا سپهري
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  در آموزش عالی کارآفرینی توسعه 

  

  مقدمه

در واقـع  . کار ها بلکه  حتی دانشـگاه هـا نمـود پیـدا کـرده اسـت       امروزه تاثیر انقالب کارآفرینی نه تنها در دنیاي کسب و
چالشهاي استراتریک نظام آموزش عالی مانند  فقدان ارتباطات مستمر و نظامند بین دانشگاه و جامعه و یـا عـدم احسـاس    

ه صنایع و کسب و هاي ساختارمند جهت تجاري سازي و انتقال نتایج تحقیقات دانشگاهی بو فقدان نظام) عدم انگیزه(نیاز 
کارهاي کوچک و متوسط، وجود بیکاري در میان جوانان و دانش آموختگان دانشگاهی،عدم ایفاي نقش موثر تر دانشگاه ها 
در کاهش بیکاري و افزایش تولید ناخالص ملی و وابستگی  بودجه اي دانشگاه به بودجه هاي دولت  دانشگاه ها ي کشور را 

براي پاسخگویی دانشگاه ها به این چالش ها نظام آموزش عالی کشور نیازمند . ه ساخته استبا  شرایط محیط نوینی مواج
دانشگاهی و حرکت جدي دانشگاه هاي کشور به سوي طراحی و اسـتقرار نظـام   کارآفرینی  توجه جدي به توسعه و ترویج 

درآن دانشگاه ها است که نسل سوم نظام آموزش عالی کارآفرین،  نظام  آموزش عالی. اموزش عالی کارافرین در کشور است
خطـر   نـش بنیـان، کـارگروهی،   اتشخیص و خلق فرصت هاي کسب و کـاري د  توانایی نوآوري، به همراه آموزش، پژوهش،

دستیابی به  نظام آموزش عالی کـارآفرین در قالـب نقشـه راه     .پذیري، و توانایی پاسخگویی به چالش هاي محیطی را دارد
  .مکان پذیر استفوق ا

  سیر تکاملی دانشگاه ها 

بررسی سیر تعییر و  تحول دانشگاه ها نشان می دهد در کل دانشگاه ها در طول تـاریخ امـوزش عـالی داراي سـه مرحلـه      
هدف ایـن نـوع دانشـگاه هـا، آمـوزش و      . نسل اول دانشگاه ها، آموزش محور بودند: تکوینی یا سه نسل دانشگاهی بوده اند

نسل دوم دانشگاه ها تحت عنوان دانشگاه ها ي پژوهش محور  19اما دراواخر قرن . متخصصین مورد نیاز جامعه بودتربیت 
اما امروزه خلـق دانـش علمـی بـراي     . این نوع دانشگاهها  به دنبال  پژوهش و تولید علم براي علم بودند. ظهور پیدا کردند

روز مهمتر شده و متقاضیان ورود به دانشـگاه نیـز روز بـه روز فزونـی      تولید نوآوري و توسعه کسب و کارهاي جدید روز به
 ,Etzkowitz, 1998; Martin(یافته، دانشگاهها اکنون می توانند و باید نقش پیشرفته و برتري در نوآوري داشته باشند

هاي جدي در جامعه وجـود   از این رو  بسیاري از صاحب نظران براین باورند که از دانشگاهها  انتظار ایفاي نقش. ),2003
این نقش هاي جدید، شناسایی و خلق کسب  کار هاي دانش بنیان و مبتنی بر فنـاوري و پـژوهش هـاي دانشـگاهی     . دارد
هـدف  . به چنین دانشگاه هاي دانشگاه کارآفرین می نامند که به عنوان نسـل سـوم دانشـگاه هـا معـروف شـده انـد       . است

ي انسانی کارآفرین و ارتباط قوي با صنعت جهت کمک به حـل مشـکالت جامعـه مـی     دانشگاههاي کارآفرین، تربیت نیرو
  .باشد
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  سیر تکاملی دانشگاه ها . 1نمودار

همین دلیل از جامعـه دانشـگاهی   ه ب. امروزه بحث کاربرد علم در عمل بیشتر از گذشته مورد توجه واقع شده استدر واقع 
وقتی که بحث از تجاري کردن دانش مطرح است یعنی اینکه . ارد جامعه کنندانتظار می رود که یافته هاي علمی خود را و

آن علم جایگاه واقعی و اصلی خود را در جامعه پیدا کرده است و دانش و علم مورد نظر بـه کـاال، محصـول و یـا خـدمتی      
شـاید بـه   . ه توانـایی مـی شـود   تبدیل شده و مورد استفاده مردم قرار گیرد؛ و یا به عبارتی در مقیاس کالن دانایی تبدیل ب

پردازان علم، تجاري کردن را آخرین مرحله چرخه حیات دانش به حسـاب مـی    نظریههمین دلیل باشد که صاحبنظران و 
   .آورند

بـه  . اهمیت اقتصادي دانش تنها هنگامی آشکار می شود که از آن در بهبود بخشیدن عرصه ي مـؤثر تولیـد اسـتفاده شـود    
در بخـش دانشـگاهی دیگـر ذخیـره سـازي      . ریان دانش و انتشار تکنولوژي اهمیت پیدا کرده استهمین دلیل است که ج

دانش به تنهایی راضی کننده نمی باشد، بلکه اطمینان از کاربرد دانش به گونه اي که جامعه بتواند از منافع سرمایه گذاري 
به طـور کلـی جامعـه مسـتقیماً از منـافع      . هی استدر پژوهشها بهره برداري نماید یکی از اهداف اصلی پژوهشهاي دانشگا

برد؛ مگر آنکه راهکارهایی طراحی شود که نتایج پژوهشها به شرکت ها، کارخانه هـاي  پژوهشهاي دانشگاهی کمتر بهره می
بخش عمومی، یعنی عامالن اقتصادي که در زمینه سرمایه گذاري تجاري تخصص دارند، سـپرده شـود مشـروط بـه اینکـه      

  .انشگاه تأمین گرددمنافع د

بنابراین براي دولتمردان و تصمیم گیرندگان کالن جامعه در کشورهاي توسعه یافته آشکار شده است کـه کـارکرد جدیـد    
دانشگاهها نقش مهمتري در توسعه اقتصادي و فناوري جامعه خواهد داشت؛ چرا که دانشگاهها در نقش جدیـد بـا تجـاري    

، بطور مستقیم منابع درآمدي جدیدي براي خود ایجاد کـرده وبـا افـزایش     1انشگاهیساختن دانش و از طریق شرکتهاي د
شهرت و آوازه خود از طریق فرصت ها و فعالیت هاي فوق برنامه اي، دانشجویان مستعد و برتري را براي خود جذب نموده 

تا از این طریق نفوذ خـود را   )Grimaldi,2005,p:1(و عالوه برآن اعضاي هیأت علمی مولد و بیشتري را استخدام کنند 
بنابراین دانشگاههاي برتر دنیا به این نتیجه رسـیده انـد کـه از طریـق آموزشـهاي      . در دنیاي کسب و کار و بازار باال ببرند

ي برتـر  پس الزم است ضمن شناسایی دانشـگاهها . رسمی دانشگاهی می توان کارآفرینی را در بین دانشگاهیان افزایش داد
  .در زمینه آموزش کارآفرینی از تجربیات آنها در آموزش کارآفرینی دانشگاههاي ایران استفاده به عمل آید

                                                        
1  spin-offs 
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 ،افـراد جامعـه از نـاتوانی   “ رهـایی “”آزادي” ظام آموزشی در هر جامعه وظایف ویژه اي به عهده دارد که از جمله می تـوان  ن
فرایند آموزش و هدایت افراد به بازار کار در دهه هـاي اخیـر تحـت     .ر قرار دادآموزش و هدایت آنان به بازار کار را مورد نظ

یـرات  ییش جمعیت؛ تاثیر متقابل رویدادها در سطح منطقه اي وجهـانی ونیـز تغ  اافز .تاثیر سه عامل عمده قرار گرفته است
از . خوش دگرگونی شده اسـت سریع تکنولوژیک؛ در نتیجه وضعیت اشتغال دانش آموختگان به طور قابل مالحظه اي دست

گـاه جـزء   طرفی کاهش روند استخدام در بخش هاي دولتی و ترکیب متفاوت بیکاران که فارغ التحصیالن دانشـگاهی نیـز   
مهـارت   به سوي خود اشتغالی سـوق داد و را موختگان آاین سئوال مطرح می شود که چگونه می توان دانشآنان هستند، 

هاي استراتژیک  محیطی بـراي  چالش در واقع این نوع سواالت بیانگر پیدایش  پرورش داد؟را کار کسب والزم جهت ایجاد 
  .دانشگاه ها است

  هاي استراتژیک دانشگاه هاچالش 

اساسا تعداد دانشگاه هاي کشور  در طی سال هاي اخیر به .  امروزه دانشگاه هاي کشور با چالش هاي مهمی روبرو هستند 
آزاد هاي  دانشگاهاز طرف دیگر برخی از دانشگاه ها مانند .  نتیجه رقابت بین شان زیاد شده استشدت افزایش یافته  و در 

عـدم  همچنـین   . مواجه شده انـد  دهی برخی واحدهاي دانشگاهی کاهش دانشجو و زیانبا  در دو سال اخیر  کشور اسالمی
ز جمله چالش هاي نظام آموزش عـالی کشـور   سال گذشته ا 20در طول دانشگاه ها  توسعه کیفی متناسب با توسعه کمی 

 :هاي عمده و استراتژیک دانشگاه ها در شرایط فعلی عبارتند ازچالش به طور کلی مهمترین . است

  فقدان ارتباطات مستمر و نظامند بین دانشگاه و جامعه از جمله ارتباطات صنعت و دانشگاه .1
هـاي سـاختارمند جهـت تجـاري سـازي و انتقـال نتـایج تحقیقـات         وفقدان نظام) عدم انگیزه(عدم احساس نیاز  .2

  دانشگاهی به صنایع و کسب و کارهاي کوچک و متوسط 
  عدم بازنگري مستمر برنامه هاي درسی متناسب با نیازهاي جامعه .3
  کمبود مالی، عدم تنوع منابع مالی و مدیریت ناموثر منابع مالی موجود در دانشگاه .4
  هاي علمی بین المللی در دانشگاه هاي کشوروزشی و پژوهشی و همکاريهاي آمسطح پائین فعالیت .5
  کاهش سطح کیفی دانشجویان ورودي دانشگاه ها .6
  وجود بیکاري در میان جوانان و دانش آموختگان دانشگاهی .7
  عدم ایفاي نقش موثر تر دانشگاه ها در کاهش بیکاري و افزایش تولید ناخالص ملی .8
  بکی سیستم دانشگاه هابوروکراسی و عدم انعطاف وچا .9

  عدم وجود ارتباطات و شبکه هایی میان سرمایه گذاران فعاالن صنعت ودانشگاهیان .10
  وابستگی  بودجه اي دانشگاه به بودجه هاي دولت  .11
 عدم شناخت دانشگاه از نیاز ها و اولویت هاي بخش کسب وکار .12

  . براي حل این چالش ها  دانشگاه هاي کشور به توسعه کارافرینی بپردازد

  توسعه کارآفرینی در نظام آموزش عالی ایران  تحلیل وضعیت موجود

به عبارت روسـن تـر پاسـخ    . چالش هاي استراتریک فوق می توانند فرصت یا تهدید جدي براي دانشگاه هاي کشور باشند
البته طی سال هاي اخیـر  .  د بکارگیري رویکرد کارآفرینانه در نظام آموزش عالی کشور استگویی به  این چالش ها نیازمن

در راستاي توسعه کارآفرینی در آموزش عالی اقدامات مهمی از نظر ساختاري و کارکردي انجام شده اسـت کـه مهمتـرین    
  :آنها عبارتند از

  دانشگاههاي کشورتصویب آئین نامه کاراد و راه اندازي مراکز کارآفرینی در  .1
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  راه اندازي مراکز رشد و پارك و علم و فناوري .2
 تاسیس دانشکده کارآفرینی در دانشگاه تهران .3
  راه اندازي رشته کارآفرینی در دوره هاي مختلف تحصیلی در دانشگاهها .4
 ایجاد دروس اجباري کارآفرینی براي برخی رشته ها و اختیاري براي اکثر رشته ها  .5
 ا،کنفرانس ها و سمینارهاي کارآفرینیبرگزاري جشنواره ه .6
 راه اندازي نشریات مختلف کارآفرینی .7

اما باید اذعا نمود حل چالش هاي استراتژیک دانشگاه هاي کشور نیازمند ان است که جهت گیري کلی نظام آموزش عالی 
  .باشد  "نظام آموزش عالی کارآفرین"کشور  باید به سوي 

  در ایران "یننظام اموزش عالی کارآفر"به سوي 

در واقـع  . کارآفرینی در سه دهه اخیر به عنوان قوي ترین نیروي اقتصادي در جهان مورد تجربه و بحث واقـع شـده اسـت   
به خاطر همین عامل حوزه آموزش کارآفرینی نیـز در نظـام آمـوزش عـالی کشـور هـا       . کارآفرینی یک پدیده جهانی است

زشی و درسی که به موضوع کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهاي اساسا رشد و توسعه در برنامه هاي آمو. گسترش یافته است
یک ضرورت است که ماموریت، اهداف، برنامه ها و فعالیـت هـاي   امر این . جدید اختصاص دارند بسیار قابل توجه می باشد

 عظیمـی  التدر مأموریت دانشگاههاي دنیا تغییـر و تحـو  . دانشگاهی در موقعیت کنونی رویکردي کارآفرینانه داشته باشند
گـذاري بیشـتر در جامعـه و ایجـاد     از این قاعده مستثنی نبوده و باید جهت تـاثیر نیز  مابوجود آمده است که دانشگاههاي 

  .)(Etzkowitz, 2000, p:20 .ارتباط تنگاتنگ با آن الگوي مطلوبی را اتخاذ و اعمال نمایند

  آرزوي هاي حداقل بخشـی از آموزشی در دانشگاه ها  از بررسی ها نشان می دهد که کارآفرین شدن در همه رشته ها ي 
در حالی  . درصد دانشجویان می خواهند بالفاصله پس از دانش آموختگی کارآفرین شوند 6.6براي مثال،  . دانشجویان است

 , Sieger, Fueglistaller, and) (آموختگی کارآفرین شونددانش  سال پس از 5درصد دانشجویان می خواهند  31که 
Zellweger, 2014  .(  در ایران نیز بر اساس نتایج برنامه دیده بان جهانی کارآفرینی (GEM)   در طی سال هـاي اخیـر

بـراین  . کارآفرینی به عنوان یک نوع گزینه کاري مطلوب بیشتر مورد توجه حاد جامعه به بویژه جوانان قـرار گرفتـه اسـت   
از انجا که اغلب دانشجویان جوان هسـتند دانشـگاه هـا مـی تواننـد      . استاساس امروزه ایران مهد استارت آپ هاي منطقه 

فاصله کارآفرین شدن دانشجویان و دانش آموختگان را از طریق آموزش هاي کارآفرینی و مراکز شتابدهی کسـب و کـار و   
دانشگاه هاي کارآفرین  جزء MITدانشگاههاي مانند دانشگاه هاوراد، دانشگاه استنفورد و . پارك علم و فناوري تسریع کنند

ماننـد دانشـگاه واتـر لـو در کانـادا،      (بر این اساس امروزه هدف بسیاري از دانشگاه ها در سراسر جهـان . محسوب می شوند
  . تبدیل شدن به نسل سوم دانشگاه ها یعنی دانشگاه کارآفرین است) دانشگاه استراکالید در انگلستان، دانشگاه ملی سنگاپور

ظري مختلفی در خصوص دانشگاه کارآفرین ارایه شده است اما بـا توجـه بـه قـوانین و مقـررات، سـاختار       البته مدل هاي ن
سازمانی، فرهنگ سازمانی و شرایط بومی حاکم بر دانشگاه هاي کشور، جهت ایجاد نظام آموزش عـالی در ایـران چـاچوب    

  .مفهومی زیر پیششنهاد می شود
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  آفرین در ایراننقشه راه ایجاد نظام آموزش عالی کار

  
بـه همـراه   درآن دانشگاه ها است که نسل سوم نظام آموزش عالی کارآفرین،  در این نقشه راه منظور از نظام  آموزش عالی

خطـر پـذیري، و    نش بنیـان، کـارگروهی،  اتشخیص و خلق فرصت هاي کسب و کاري د توانایی نوآوري، آموزش، پژوهش،
دستیابی به  نظام آموزش عالی کارآفرین در قالب نقشه راه فوق امکـان   .را دارد توانایی پاسخگویی به چالش هاي محیطی

  .پذیر است

  هاي  ارزیابی نظام آموزش عالی کارآفرین در ایران  شاخص

گیري  گیري با تمرکز بر اندازه هاي اندازه اجراي نقشه نظام آموزش عالی کارآفرین، نیازمند تعریف و تدوین شاخص
  :کارآفرینی دانشگاهی است  که مهمترین آنها را  می توان به شرح ذیل ارایه نموددستاوردهاي 

تعداد روایداد هاي کارآفرینی و کسب و کار از قبیل دوره هاي آموزشی و کارگاه هاي مرتبط با کـارآفرینی ماننـد    .1
 ویژه اعضاي هیات علمی  ”دانشگاه کارآفرین“کارگاه آموزشی 

 ین و مدیر کارآفرین دانشگاهی ارایه جایزه استاد کارآفر .2

 ی جهت هدایت و جذب هدایاي مالی خیرین دانشگاهیآموزش عالتعداد بنیاد هاي فعال حامیان  .3

  تعداد بازنگري و ساده سازي یکپارچه و کارآفرینانه فرایند هاي آموزشی، پژوهشی، اداري دانشگاهی  .4

  در دانشگاه ها ي کشور (Accelerators)تعداد راه اندازي مراکز شتابدهی کسب و کار  .5

  تعداد دوره هاي آموزشی رسمی کارآفرینی  .6

  میزان درآمد دانشگاه ها از کسب و کار هاي دانشگاهی  .7

  تعداد کسب و کارهاي دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه .8

 تعداد پایان نامه هاي مرتبط با کارآفرینی و کسب و کار .9

  علمی وابسته خارجیتعداد جذب دانشجویان خارجی  و اعضاي هیات  .10

  درصد مقاالت و کتب منتشره شده مشترك خارجی بین المللی .11

 درآمدها کل از یآموزش عال پژوهشی آزاد و درآمدهاي آموزش هاي درآمد دوره هاي میزان .12

  ارتقاي رتبه دانشگاهها در رتبه بندي هاي بین المللی مانند رتبه بندي شانگهاي .13

تجاري سازي و توسعه فناوري، . 3هدف
تحقیقات و کسب و کار هاي دانشگاهی آموزش و ترویج کارآفرینی . 2هدف 

دانشگاهها به عنوان پیشرو در .  4هدف 
عرصه بین المللی

تاثیرگذاري کارآفرینانه  .  5هدف 
نظام آموزش عالی

رهبري و فرهنگ کارآفرینانه. 1هدف 
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 گی، اجتماعی و زیست محیطی کشورتاثیر دانشگاه ها در حل مسائل فرهن .14

  

  برنامه اقدام استراتژیک نقشه راه  نظام آموزش عالی کارآفرین در ایران

به منظور تحقق اهداف نقشه راه ایجاد نظام آموزش عالی کارآفرین در ایران ضرورت دارد که وزرات علو،تحقیقات و فناوري  
  :اقدامات استراتژیک زیر را انجام دهد

جاد تحول و ارتقاي سطح کیفیت آموزشی، بین المللی، اثر بخشی و مشارکت دانشگاه ها در حل به منظور ای .1
مسائل و مشکالت کسب و کارها، صنایع و شرکت هاي ایرانی وجامعه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري موظف 

برنامه حرکت به سوي است دانشگاه هاي دولتی و موسسات آموزش عالی و غیر دولتی را ملزم به تدوین و اجراي 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوري موظف است بودجه مورد نیاز برنامه حرکت به سوي . نماید "دانشگاه کارآفرین"
  .را هرساله به میزان موزد نیاز در بودجه سالیانه وزارت پیش بینی نماید "دانشگاه کارآفرین"

سوي دانشگاه کارآفرین به عنوان نسل سوم دانشگاه ها، به منظور ارزیابی دانشگاه هاي کشور در جهت حرکت به  .2
با هدف معرفی رتبه هاي اول،  "دانشگاه کارآفرین"وزارت علوم، تحقیقات و فناوري موظف است ساالنه، جشنواره

به دانشگاه هاي برتر در رتبه هاي اول، دوم و سوم . دوم و سوم و اهداي جایزه، دانشگاه کارآفرین برگزار نماید
  :دانشگاه کارآفرین، جایزه نقدي به شرح ذیل ارائه خواهدشد) جایزه(ارهجشنو

 .ریال 000/000/000/50رتبه اول دانشگاه کارآفرین به میزان  -1
 .ریال 000/000/000/30رتبه دوم دانشگاه کارآفرین به میزان  -2
 .ریال 000/000/000/20رتبه سوم دانشگاه کارآفرین به میزان  -3

ماه پس از تصویب این سند، آیین نامه جشنواره ساالنه دانشگاه  2فناوري موظف است  حداکثر تا وزارت علوم، تحقیقات و 
  .کارآفرین را تدوین و جهت اجرا به دانشگاه ها ابالغ نماید

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري موظف است در راستاي بین المللی شدن دانشگاه هاي کشور آنها را ملزم به  .3
  .پژوهشی مانند برنامه هاي مشترك آموزشی و پژوهشی با دانشگاه هاي معتبر جهانی نماید -همکاري هاي علمی

به منظور توسعه و تقویت ارتباطات اثر بخش بین صنعت و دانشگاه ها، انتقال نتایج تحقیقات علمی و صنعتی  .4
یأت علمی دانشگاهی به بنگاه ها، شرکت ها و صنایع بزرگ و کسب و کارهاي کوچک و متوسط، اعضاي ه

ماه و حداکثر به  6دانشگاه ها پیش از ارتقاي به دانشیاري، موظفند در شرکت ها و کسب کارها حداقل به مدت 
ماه پس از تصویب این  2آئین نامه مربوطه حداکثر تا . ماه به صروت تمام وقت یا نیمه وقت کارکنند 12مدت 

  . دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بالغ می شود سند، توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، تدوین و به
به منظور ایجاد و تقویت نگرش ها و فعالیت هاي فرهنگ کارآفرینانه و توسعه  مهارت هاي کسب و کار در میان  .5

دانشجویان و دانش آموختگان، دانشگاه هاي دولتی و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی موظف اند با مشارکت 
تاب دهی کسب و کار دانشجویی را در هر یک از دانشکده هاي ذیربط و مساعد ایجاد بخش خصوصی مراکز ش

  .نمایند
با هدف شناسایی و تجلیل از دانشجویان و دانش آموختگان کارآفرین، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري موظف  .6

وزارت علوم . ا نمایدبرنامه جشنواره ساالنه دانشجوي و دانش آموخته کارآفرین برتر را برنامه ریزي و اجر
تحقیقات و فناوري موظف است آیین نامه انتخاب دانشجوي و دانش آموختگان کارآفرین برتر را تدوین و براي 

  .اجرا به دانشگاه هاي دولتی و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی تحت پوشش ابالغ نماید
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دانشگاهی توسط اعضاي هیات علمی دانشگاه به منظور راه اندازي و یا رشد و توسعه شرکت هاي دانش بنیان و  .7
ها و دانشجویان، وزارت علوم،تحقیقات و فناوري و صندوق ملی نوآوري معاونت علمی نهاد ریاست جمهوري با 
هماهنگی و همکاري یکدیگر موظف هستند بسته حمایتی اداري و مالی الزم را تدوین و مشترکا به دانشگاه ها و 

درصد منابع 30معاونت علمی نهاد ریاست جمهوري موظف است حداقل .  نمایندموسسات آموزش عالی بالغ 
مالی صندوق ملی نوآوري را به راه اندازي و یا رشد و توسعه شرکت هاي دانش بنیان و دانشگاهی توسط اعضاي 

 .هیات علمی دانشگاه ها  و موسسات آموزش عالی اختصاص دهد
دانش بنیان و دانشگاهی به جاي تدریس واحد هاي درسی کار کردن اعضاي هیات علمی در شرکت هاي  .8

دانشگاهی تلقی شده و در آیین نامه ارتقاي اعضاي هیات علمی دانشگاه ها به عنوان عامل مثبت تلقی خواهد 
ماه پس از تصویب این سند، توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، تدوین و  2آئین نامه مربوطه حداکثر تا . شد

  . ه ها و موسسات آموزش عالی بالغ می شودبه دانشگا

  

  در آموزش عالیکارآفرینی توسعه  کار گروه 

  ، دکتر محمد رضا زالی و دکتر محمد عزیزي) رئیس کار گروه ( دکتر نظام الدین فقیه 
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  آموزش توسعه پایدار در آموزش ابتدایی و متوسطه

  

  مقدمه

المللی از  هاي بین امروزه جوامعی که در عصر و دانایی قابلیت مدیریت و خلق دانش جدید را داشته باشند، در فرایند رقابت
ي دانش، فناوري و سرمایه،  چرخه. سازند دیگر کشورهاي پیشی گرفته و امکان تبدیل دانش به فناوري و سرمایه را مهیا می

فرایند رشد ، . از سایر کشورها و حتی ایجاد سلطه فناورانه را فراهم می سازدزمینه فاصله گرفتن کشورهاي پیشرو، 
بر همین اساس برنامه ریزیهاي توسعه و . ریزیهاي علمی ، دقیق و مشارکت گسترده است پیشرفت و توسعه مستلزم برنامه

وجه کشورها و نهادهاي مربوطه قرار به تبع آن برنامه هاي آموزشی در ابعاد بین المللی ، منطقه اي ، ملی و محلی مورد ت
  . گرفته و همه ساله شاهد برنامه هاي مختلفی در این حوزه ها هستیم

یونسکو با هدف جلب   1در راستاي توسعه آموزش در ابعاد جهانی نیز نهاد تخصصی فرهنگی، علمی، آموزشی سازمان ملل
د عدالت، قانون محوري و حقوق انسانی تالش هاي مشارکت نهاد هاي زیربط در جوامع مختلف به منظور توسعه و رش

گسترده اي را انجام داده و کشورهاي عضو را دعوت کرده تا بر آموزش پایه و عمومی توجه و تمرکز ویژه اي داشته باشند، 
که متمرکز بر کیفیت یادگیري ، آموزش مادام  2015آموزش بعد از سال "و   "2000- 2015آموزش براي همه "مانند 

 کیفی و فراگیر و کیفیت با آموزش تضمین از طریق پایدار با تمرکز بر توسعۀ  2030برنامه . عمر و توسعه پایدار استال

 آموزش حوزة کشورهاي جهان را دعوت به ارتقا و کیفیت بخشی همه براي مادامالعمر یادگیري فرصتهاي ترویج و منصفانه

نشست اعضاي عالی رتبه  جریان در 2015 نوامبر 4 تاریخ دراین سند که  .است کرده  2030 تا 2015 زمانی دورة براي
. عامل توسعه می داند  را مهمترین پایدار، آموزش توسعۀبا محوریت  رسید عضو کشور 184 تصویب به پاریس در یونسکو

 و ومی سازي طرحهاب براي را مشخصی ،راهبردهاي سیاستهاي ملّی کشورهاي عضو و این سند با پذیرش بافت، اولویتها
  .میدهد ارائه ملّی و محلی برنامه هاي قالب در برنامه ها

  
  چشم انداز  - 1

، با اتکا به قدرت الهی و مبتنی بر نظام معیار 1404نظام تعلیم و تربیت رسمی جمهوري اسالمی ایران در افق 
توانمندیهاي تربیتی ممتاز در سطح منطقه و اسالمی ، فرهنگ  و تمدن ایرانی و و توجه به عدل جهانی با برخورداري از 

تعامل سازنده و موثر با نظام هاي تعلیم و تربیت جهان با توجه به ماهیت و فطرت انسانی افراد در صدد تربیت افرادي 
  2.، عدالت محور ، مشارکت جو در نظام تعلیم و تربیت کشور است)مادام العمر(کارآمد ، اثربخش ، یادگیرنده 

  
  ی اهداف کل - 2

این هدف اشاره به بازنگري و تاکید مجدد به کسب مهارت ، دانش  و نگرش : ارتقا و بهبود کیفیت آموزش - 1
  .الزم براي تربیت یادگیرندگانی مادام العمر به منظور بهبود کیفیت زندگی فردي و اجتماعی دارد

                                                        
١ - United Nation Educational , Scientific and Cultural Organization (UNESCO )  

  برگرفته از چشم انداز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش -  2



  2030چارچوب عمل ملی آموزش 
 

  

٢۶٧ 
 

یان دوره عمومی همچون ابزار آموزش و پرورش از پیش دبستان تا پا:  بازنگري مستمر برنامه هاي درسی -2
  ایجاد دانش ، نگرش و مهارت الزم براي ایجاد جامعه پایدار مورد بازنگري مستمر قرار می گیرد

ایجاد آگاهی عمومی به منظور افزایش و : افزایش آگاهی عمومی از اهداف و برنامه هاي تدوین شده - 3
  لمللیجلب مشارکت و تعهد اجتماعی در سطح محلی ، ملی و بین ا

آموزش فنی و حرفه اي مستمر متناسب با : توجه به تربیت نیروي انسانی ماهر مورد نیاز جامعه پایدار - 4
  اسناد راهبردي و برنامه هاي توسعه و نیاز کشور

  
  اهبردي آموزش براي توسعه پایدار اصول ر - 3

  یادگیري با کیفیت مادام العمر  
  یادگیري از طریق عمل و روش هاي مشارکتی  
 ویت تفکر انتقادي، روش هاي حل مسئله ، شناسایی و کاربرد راه حل هاتق  
 تلفیق مفاهیم مطرح در توسعه پایدار در برنامه هاي درسی و محتواي آموزشی  
 جلب مشارکت افراد ذیربط و ذینغع  

  
  راهبردها ، سیاست ، قوانین و اسناد راهبردي - 4

اجتماعی زیادي وجود دارد که آموزش در حل این چالش ها در جامعه جهانی امروز چالش هاي محیطی، اقتصادي  و 
با این وجود در سیستمهاي آموزشی به واسطه بروز و . و ایجاد جامعه اي سالم ، صلح طلب و پایدار نقش ضروري دارد

ي بلند لذا الزم است در برنامه ریزي ها. ظهور چالش هاي آنی کمتر فرصت پرداخت عملیاتی و برنامه محور انجام می شود
به منظور براورده  2030مدت و استرانژیک آموزش، با توجه به اسناد باالدستی در ابعاد ملی و بین المللی از جمله سند 

سازي نیازهاي مطرح در حوزه محیط زیست و تعامالت اجتماعی ، تربیت شهروندان متعهد و مسئول ، صلح طلبی برابري 
  .ر مورد توجه قرار داردفرصت هاي جنسیتی و ناظر به توسعه پایدا

هاي کالن و ابالغی مقام معظم رهبري ،  جمهوري اسالمی ایران نیز بر مبناي دانش محوري و متناطر با سیاست
اي، ابعاد اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی توسعه پایدار را در ابعاد بین المللی ، ملی و منطقه اي  اسناد تحولی و توسعه

در بند چهار سیاست هاي کلی ایجاد تحول در نظام . ود مورد توجه و تاکید قرار داده استدر برنامه هاي آموزشی خ
ایجاد تحول در نظام برنامه ریزي آموزشی و درسی با توجه به روزآمد  "آموزش و پرورش کشور ابالغی مقام معظم رهبري؛

اي علمی و فناوري ، توسعه فرهنگ تفکر ، ساختن محتواي تعلیم و تربیت و تدوین برنامه درسی ملی منطبق بر پیشرفت ه
خالقیت تحقیق، تقویت آداب و مهارت هاي زندگی و توانایی حل مسئله و عمل به آموخته ها براي بهبود زندگی فردي و 

که زمینه آموزش مادام العمر و همچنین توسعه پایدار را فراهم می سازد مورد تاکید بوده و وزارت  "اجتماعی دانش آموزان
  . وزش و پرورش را ملزم به توجه به این نکات فرموده اندآم

سند تحول بنیادین به عنوان یکی دیگر از اسناد باال دستی نظام آموزش و پرورش نیز با نگاهی جهانی در قالب 
سان این سند، تربیت ان 1در هدف کالن شماره . اقدامات ملی و محلی اهداف توسعه پایدار را مورد توجه قرار داده است

مورد نظر بوده که از .. هاي حقیقت جو، عاقل ، عدالت خواه ، صلح جو ، ظلم ستیز ، شجاع ، مهر ورز ، جهان اندیش و 
  .جمله مفاهیم کلیدي مورد توجه در آموزش براي توسعه پایدار است
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د توجه در سند با بررسی و تحلیل اسناد توسعه اي و باال دستی نظام آموزش و پرورش بسیاري از شاخص هاي مور
  .مورد توجه قرار داشته است 2030

  
  2030سند  7-4هدف   - 5

به دانش و مهارت هاي ضروري براي ترویج توسعه  2030تضمین اینکه همه یادگیرندگان تا سال  "
حقوق هاي زندگی پایدار ،  پایدار دست یابند، به ویژه از طریق آموزش براي توسعه پایدار و سبک

و احترام به تنوع فرهنگی و  شهرونديجنسیتی ، فرهنگ صلح و نبود خشونت، ،عدالت  بشردوستانه
   "مشارکت فرهنگ ها در تحقق توسعه پایدار

این مولفه هاي کلیدي ، مورد  2030در این هدف از کشورها دعوت می شود تا در برنامه هاي خرد و کالن خود تا سال 
 حوزه هاي در نشده حل چالشهاي با که جهانی شده دنیایی در"که در ذیل این هدف اشاره شده است . توجه قرار گیرد

 صلح آمیز و پایدار جوامع استقرار به که آموزشی است، رو به رو و زیست محیطی اقتصادي سیاسی، اجتماعی، مختلف

 به .میکنند اتخاذ را دگرگون کنندهاي رویکردهاي چنین کمتر آموزشی نظامهاي این وجود، با .دارد ضرورت بیانجامد،

،  صلح انسانی، حقوق تحقّق در آموزش مشارکت تقویت به ، 2030 آموزش سند در مهم تخصیص جایگاهی دلیل، همین
 حیاتی بین المللی اهمیتی تا محلی سطوح بهداشت در و پایدار توسعۀ جنسیتی، ، عدالت شهروندي متعهد و مسئول تربیت

  .دارد
  

  تحلیل وضعیت موجود -6

  :سازمانماموریت  -6- 1
بررسی مسایل کیفی آموزش و پرورش و ارزشیابی مستمر و تنظیم برنامه هاي تحصیلی و تالیف و تدوین کتب درسی و 
آماده سازي مدارس و موسسات آموزشی تابع وزارت آموزش و پرورش براي کاربرد وسایل و روش هاي نو در جهت اعتالي 

  کیفیت آموزش و پرورش 
  :وظایف اساسی -6- 2
وهش در محتواي برنامه هاي آموزش و پرورش در دوره هاي مختلف تحصیلی با توجه به نیازمندیهاي کشور و توانایی پژ - 1

و خصوصیات روانی دانش آموزان و تشخیص و تعیین هدفهاي هر دوره تحصیلی و تهیه و تنظیم برنامه هاي درسی و 
  تلفتعیین نسبت هاي مطلوب براي تحصیالت در سطوح و رشته هاي مخ

  مطالعه و تنظیم روشهاي ساده در زمینه امتحانات و ارزشیابیهاي تحصیلی -2
  تالیف و تدوین و انتشار کتب و نشریات و کمک آموزشی براي دانش آموزان ، معلمان و مربیان  -3
نوسازي و تعیین و تهیه مواد و وسایل آموزشی و فهرست استاندارد تجهیزات و وسایل آموزشی با همکاري سازمان  -4

توسعه و تجهیز مدارس کشور و تهیه و تنظیم طرحهاي الزم براي نوآوري در روشها و وسایل آموزشی و اجراي طرحهاي 
  آموزشی به منظور ارزشیابی روشها و وسایل آموزشی

  انجام تحقیقات بنیادي در  زمینه بهبود کیفی و کمی آموزش و پرورش -5
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خارج از کشور به منظور ارتقاي کیفیت فعالیت هاي پژوهشی در زمینه هاي  همکاري با موسسات پژوهشی داخل و - 6
  مرتبط با آموزش و پرورش

انتشار کتب ، مجله ، جزوه آموزشی ، نرم افزار و برنامه هاي رایانه اي متناسب با اهداف توسعه پایدار و یاگیري مادام  -7
  )راهبرد( العمر با کیفیت

  ارائه دستاوردهاي پژوهشی در قالب کارگاه هاي آموزشیبرگزاري همایش هاي علمی و  -8
  ارائه خدمات مشاوره اي به اشخاص حقوقی و حقیقی بر اساس نتایج یافته هاي پژوهشی و علمی -9

  بررسی تطبیقی برنامه هاي درسی نظام هاي مختلف آموزشی جهان -10
  پژوهش در زمینه ارزشیابی و ارائه یافته ها -11
  حلیل شرایط موجود شاخص هاي ت - 6- 3

 ) آزمونهاي تیمز و پرلز(میزان پیشرفت نمرات دانش آموزان در آزمونهاي ریاضی علوم و سواد خواندن  -1
 

اجتماعی ،اقتصادي ،فرهنگی ، (تعداد محتواي مرتبط با مفاهیم توسعه پایدارو سبک زندگی پایدار  -2
 با توجه به نقشه راه تدوین شده ) فیلم /نرم افزار /تصویر/متن (در بسته هاي آموزشی رسمی )تکنولوژیکی

در برنامه هاي درسی ، کتب و بسته هاي آموزشی تدوین شده در پایه اول تا دهم  مفاهیم مرتبط کلیدي   -
تفکر ، خالقیت ، اندیشه ورزي ، صلح ، سیاست هاي زیست محیطی ، سواد رسانه اي  و فناوري اطالعات مورد 

 . توجه قرار داشته است
 

اجتماعی ،اقتصادي ،فرهنگی ، (اد منابع آموزشی تولید و معرفی شده مرتبط با مفاهیم توسعه پایدار تعد -3
 با توجه به نقشه راه تدوین شده)غیر رسمی(به دانش آموزان ) تکنولوژیکی

عنوان مجله تخصصیاز پیش دبستان تا پایان دوره متوسطه در قالب مجالت رشد نوجوان ،  26تولید بیش از  -
  ان ، بزرگسال و معلمجو

  انتشار و معرفی کتابهاي آموزشی مرتبط با مفاهیم توسعه پایدار براي مدیران ، دانش آموزان و معلمان  -
  تولید کتابها و مجالت گویا براي افراد داراي نیازهاي ویژه -
 انتشار مجالت ویژه کم بینا و نابینا -

 محتواي تولید شده در زمینه فرهنگ کار و کارآفرینی در بسته ةاي آموزشی رسمی و غیررسمی  -4
 طراحی و تدوین بسته هاي آموزشی کار و براي پایه هاي پنجم تا نهم -

 درصد اشتغال فارغ التحصیالن رشته هاي فنی و حرفه اي و کاردانش به تفکیک دختر و پسر -5
 با جنسیت و تفاوت هاي شهري و روستایی تناسب محتواي بسته هاي آموزشی  - 6
 تناسب رشته هاي فنی و حرفه اي و کاردانش با نیاز جامعه و بازار کار -7
تناسب رشته هاي فنی و حرفه اي و کاردانش با توجه به ظرفیت بخش هاي اقتصادي و محرومیت آموزشی در  -8

 استان هاي خاص
 محتواي تهیه شده براي دانش آموزان با نیازهاي ویژه و استعدادهاي خاص  -9

 درصد کاهش چالش هاي آموزشی و تربیتی معلمان پژوهنده و پژوهشگر   -10
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  شرکاي دولتی و غیر دولتی -7
دون جلب نیازسنجی ، طراحی ، تدوین ، اجرا و ارزشیابی برنامه هاي استراتژیک و راهبردي به ویژه در آموزش و پرورش  ب

بر همین اساس جلب مشارکت حوزه هاي . مشارکت افراد ذینفع و ذیربط منجر به نتایج پیش بینی شده نخواهد شد
 برنامه ها ، مرکز ستادي و سازمانهاي مرتبط با وزارت آموزش و پرورش ، از جمله ؛ ادارات کل آموزش و پرورش استان

 فرهنگی معاونت ابتدایی،  آموزش اولیا و مربیان ،معاونت متوسطه ،معاونتاطالعات ، انجمن  فناوري و انسانی منابع ریزي،

 و مردمی هاي مشارکت و دولتی غیر مدارس سازمان امورمجلس، و حقوقی معاونت سالمت، و بدنی تربیت معاونت پرورشی،
مرتبط موردي و همچنین پشتیبانی و سایر مراکز  و مدیریت توسعه پرورش، معاونت و آموزش سنجش ، مرکز خانواده،

 .موسساتو نهادهاي بیرونی ذیل، زمینه جذب مشارکت در طراحی ، تولید ، اجرا و ارزشیابی از سند را فراهم می سازد

 موسسه اي و غیر دولتی برون

 وفناوري علمی پارکهاي ، کشور آموزش سنجش مرکز و فناوري و تحقیقات علوم، وزارت 

 کشور ریزي وبرنامه مدیریت سازمان  
 جمهوري ریاست فناوري و علمی معاونت 

 پژوهشگاه ها و موسسات آموزش عالی 

 مرتبط قوانین تصویب جهت اسالمی شوراي مجلس 

 تولید برنامه هاي آموزشی و اطالع رسانی از فعالیت ها   جهت سیما و صدا 

 اطالعات وفناوري ارتباطات وزارت 

  
  تبیین سازوکارهاي موثر هماهنگی تضمین کیفیت، نظارت و ارزیابی  - 8

از طریق انجام پژوهش  شهروندي آموزش و پایدار توسعۀ براي آموزش ترویج و گسترش برنامه هاي و سیاستها تدوین -1
 برنامۀ راستاي در  پیامدهاي آموزشیآموزشی و ارزشیابی از  حمایتهاي درسی، مواد هاي بنیادي ، کاربردي و اصالح

در حوزه هاي مورد اشاره در اسناد باالدستی مانند؛ حقیقت جویی، اندیشه ورزي ، عدالت خواهی  پایدار توسعۀ براي آموزش
    پویا و مسئول ، صلح جویی ، ظلم ستیزي، شجاعت ، مهر ورزي ، جهان اندیشی و تربیت شهروندانی

مر در فرایند آموزش هاي رسمی به ویژه کتب درسی و راهنماي معلمان توجه به مولفه هاي آموزش یادگیري مادام الع -2
  مادام العمر یادگیري به منظور ایجاد مهارت هاي جستجو گري از طریق روش هاي علمی به منظور  کسب مهارت هاي 

شاخص هاي پویا و حساس نسبت به  سالم، جامعه اي ساختن براي ارزشهاي الزم نگرش ، مهارتها، توجه به دانش، -3
  حیات اجتماعی و زیست محیطی

  انجام پژوهش هاي تطبیقی به منظور بررسی آخرین اقدامات انجام شده در حوزه آموزش توسعه پایدار -4
پایدار و  توسعۀ براي آموزش با برگزاري دوره هاي آموزشی در رابطه با محتوا و برنامه هاي درسی تالیف شده دررابطه  -5

  معلمان  مشارکت تضمین منظور العمر ، بهیادگیري مادام 
   اهداف توسعه پایدارو یادگیري مادام العمر تحقّق در فرهنگ کلیدي نقش به توجه - 6
 تنوع و میراث فرهنگی  و توجه و احترام به هاي مبتنی بر فرهنگ غنی اسالم و ایران آموزش ارائۀ -7

از برون دادها و پیامدهاي نظام  ارزشیابی مناسب نظام طراحیبرنامه ریزي براي ایجاد مرکز سنجش ملی به منظور  -8
   شهروندي و پایدار آموزشی به ویژه بررسی شاخص هاي مربوط به توسعۀ
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به ویژه در  آموزش در طراحی و تدوین برنامه ها و کتب درسی به منظور تضمین کیفیت میان رشته اي توجه به رویکرد -9
  مهارت هاي زندگی  و پایدار توسعۀ باب مولفه هاي آموزش براي

  هاچالش - 9

ضعف آگاهی عمومی و تخصصی در خصوص عملیاتی ساختن اهداف مورد نظر ، به ویژه در مفاهیم انتزاعی  -
 همچون کیفیت بخشی عناصر و نظام آموزش

 جدید در حوزه هاي صف وستاد روشهاي اجراي براي الزم انعطاف عدم و سنتی روشهاي عادت به کاربرد  -

 براي کافی و کیفی آموزشهاي خدمت ضمن و بلندمدت دوره هاي اجراي و شرایط الزم براي برنامه ریزيایجاد  -

 معلمان

 تحولی طرحهاي اجراي و برنامه ریزي براي متخصص انسانی نیروي به ضعف دسترسی -

 یادگیري و آموزش به والدین سنتی نگرشهاي -

 یادگیري و آموزش در جدید فناوریهاي از بهره براي  اي سرمایه نیمه و اي سرمایه الزم کمبود تجهیزات -

 کشور خدماتی و تولدي مختلف هاي بخش براي ماهر انسانی نیروي تریت راستاي در الزم فنی هاي شایستگی -

 و باال وري کیفیت و بهره با درسی برنامه ساختن  عملیاتی براي یکپارچه تفکر بکارگیري کارهاي و ضعف ساز  -
  شده اجرا و شده قصد برنامه بین فاصله کاهش

 و محلی شرایط و اولویتها به توجه منظور آموزشی به محتواي تدوین در استانها مشارکت امکان ساختن فراهم -
  بومی

 تحصیلی پیشرفت از ارزشیابی نیز و یادگیري دانش آموزان تقویت در خانوادهها مشارکت امکان ساختن فراهم -

  ابتدایی و پیش دبستان در دوره به ویژه ایشان
 هنرستانهاي هنرجویان / چندپایه دانش آموزان کالسهاي ویژه نیازهاي به توجه براي آموزشی بسته هاي تقویت -

 اي مبتنی بر اهداف آموزش براي توسعه پایدار حرفه و فنی
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 طراحی برنامه هاي اصلی و زیر برنامه ها در ساختار هاي آموزش رسمی  - 10

 
  برنامه هاي اصلی  - 11- 1

  آموزش و درونی سازي مفاهیم مرتبط با توسعه پایدار از طریق آموزش با کیفیت مادام العمر

زمان   شاخص  فعالیت  1اقدام شماره 
  پیشنهادي

  ارتقا و بهبود کیفیت آموزش

آماده سازي استانداردهاي  -1
برنامه هاي درسی براي گروه 

 هاي تالیف
انتخاب و سازماندهی محتوا  -2

  بر اساس تحلیل مفاهیم
توسعه پایدار مبتنی بر اصول 

سازماندهی محتوا؛ مانند 
ارتباط طولی و عرضی و عمق 

  مفاهیم

سازماندهی تجارب یادگیري  مبتنی بر مفاهیم  -1
کلیدي توسعه پایدار در قالب فعالیت هاي رسمی 

  و اجباري
طراحی و تولید و بازنگري برنامه هاي درسی فنی  -2

  توسعه پایدارو حرفه اي مبتنی بر مفاهیم کلیدي 

1401 -
1396  
  

  2اقدام شماره 

بازنگري مستمر برنامه هاي درسی 
به منظور ارتقاي روش هاي آموزش 
مشارکتی ، مبتنی بر تفکر منطقی و 

  افزایش قدرت حل مسئله

تاکید بر کاربرد روش هاي -1
یادگیري مبتنی بر پژوهش و 
کاوشکري مشارکتی به منظور 
بهبود مهارتهاي شناختی و 

اجتماعی ، قدرت تصمیم گیري  و 
مسئولیت پذیري  با توجه به 
  مفاهیم کلیدي توسعه پایدار

بازنگري برنامه هاي درسی، -2
محتواي تولید شده و تدوین و 
  تولید برنامه هاي درسی جدید

ایجاد سازو کار حمایت از برنامه -3
هاي تربیتی استانی  و حتی 
مدرسه اي مبتنی بر مفاهیم 

  رتوسعه پایدا
انجام پژوهش کاربردي و -4

بنیادي مبتنی بر کیفیت بخشی 
  فرایند آموزش توسعه پایدار

  تعداد کارگاه ها و دوره هاي آموزشی برگزار شده-1
تعداد پژوهش هاي انجام شده در حوزه کیفیت -2

  بخشی آموزش و توجه به مفاهیم توسعه پایدار
تعداد طرح ها و پروژه هاي حمایت شده استانی و -3

  درسه ايم
تعداد کتب و نشریات منتشر شده در خصوص -4

مفاهیم مرتبط با آموزش براي توسعه پایدار براي 
  معلمان، دانش آموزان و پژوهشگران

1401 -
1396  
  

  3اقدام شماره 

افزایش آگاهی عمومی از اهداف و 
 برنامه هاي تدوین شده

برگزاري نشست هاي تخصصی -1
در خصوص واکاوي مفاهیم کلیدي 

  توسعه پایدار

  تعداد نشست هاي برگزار شده-1
  تعداد برنامه هاي تدوین شده در استانها-2

نسبت دورهاي آموزشی جدید با برنامه هاي جدید -3

1401 -
1396  
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جلب مشارکت معلمان، دانش -2
آموزان و سایر افراد دیربط در 

  طراحی و تدوین برنامه هاي درسی
برگزاري دوره هاي دانش افزایی -3

  براي استانها و مدارس
طراحی و تولید برنامه هاي -4

  آموزشی در رسانه هاي جمعی
برگزاري همایش هاي مرتبط با -5

  مفاهیم کلیدي توسعه پایدار
  
  

  التالیف و تعداد معلمان
  تعداد برنامه هاي آموزشی تولید شده مرتبط-4

تعداد همایش هاي برگزار شده مرتبط با آموزش با -5
  کیفیت و توسعه پایدار

  4اقدام شماره 

توجه به تربیت نیروي انسانی ماهر 
 مورد نیاز جامعه پایدار

شناسایی نیازهاي برنامه هاي -1
  توسعه و مهارتهاي مورد نیاز

ارزشیابی از بروندادها و -2
پیامدهاي یادگیري دانش آموزان 

  فنی و حرفه اي
بازنگري و تولید برنامه هاي -3

  درسی آموزش فنی و حرفه اي

نسبت نیازسنجی هاي انجام گرفته با برنامه هاي -1
  تولید شده

نسبت ارزشیابی هاي انجام گرفته با برنامه هاي -2
  درسی بازنگري شده و جدید التالیف

درصد تغییرات برنامه هاي درسی در بازه هاي -3
  زمانی پنج ساله

1401 -
1396  
  

 

  برنامه هاي فرعی   - 11- 2

  پیشنهاد

  انطباق راهبردها،

ها و  سیاست
  قوانین

  شرکاي مرتبط

  سازوکار مؤثر

هماهنگی تضمین 
کیفیت، نظارت، 

  ارزیابی

ها و  برنامه
  زیربناها

  در ساختارهاي

رسمی و 
  غیررسمی

  

ها در تدوین  فراهم ساختن امکان مشارکت استان
ها و شرایط  محتواي آموزشی به منظور توجه به اولویت

  محلی و بومی

  برنامه درسی ملی

هاي  ناشران کتاب-
آموزشی و کمک 

  آموزشی

ادارات کل آموزش -
  ها و پرورش استان

آموزش حضوري و -
  غیرحضوري معلمان

اجراي آزمایشی در -
  هاي کوچک نمونه

تهیه -
ها و  دستورالعمل

  هاي الزم نامه شیوه

ها در تقویت  فراهم ساختن امکان مشارکت خانواده
از پیشرفت  آموزان و نیز ارزشیابی یادگیري دانش
  دبستان و ابتدایی ویژه در دوره پیش تحصیلی ایشان به

  سند تحول بنیادین

  برنامه درسی ملی
  در حال تدوین  در حال تدوین  در حال تدوین
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هاي آموزشی براي توجه به نیازهاي ویژه  تقویت بسته
  هاي چندپایه آموزان کالس دانش

  سند تحول بنیادین

  برنامه درسی ملی
  در حال تدوین

اعتباربخشی توسط -
معلمان و 
  صاحبنظران

  اجراي آزمایشی-

  در حال تدوین

هاي یادگیري  هاي تحصیلی و حوزه تدوین اهداف دوره
در قالب شایستگی و تدوین استانداردهاي عملکردي و 

  محتوایی

  سند تحول بنیادین

  برنامه درسی ملی
  در حال تدوین  در حال تدوین  در حال تدوین

هاي زندگی و تولید محتوا  آداب و مهارتتدوین برنامه 
بر آن اساس براي 

ها،رویکردهاودانش شهروندي  ها،ارزش ارتقایمهارت
  هاي آگاهانه آموزان براییکزندگیسالمواتخاذتصمیم دانش

  هاي محلی و جهانی براي مواجهه با چالش

ها و  اهداف دوره
  ها حوزه

ها و  خانه وزارت-
  هاي فرهنگی دستگاه

ی اعتباربخش-
ها و مواد  برنامه

آموزشی توسط 
معلمان، مجامع 

علمی و صاحبنظران 
  تربیتی

سازي دانش  بومی
ها از  و مهارت

طریق مطالعات 
  مربوط

  تقویت آموزش علم،فنّاوري،مهندسی و ریاضیات

ها و  اهداف دوره
  ها حوزه

هاي مربوط  سیاست
آوري،  به بخش فن
  ...صنعت و 

ها، مؤسسات  دانشگاه
  فرهنگیآموزشی و 

  )خصوصی و دولتی(

پشتیبانی توسط -
هاي آموزشی  بسته

  مناسب

سازي دانش  بومی
ها از  و مهارت

طریق مطالعات 
  مربوط

ریزي و تدوین محتوا براي آموزش تفکر نقادانه و  برنامه
فردي،  هاي درون فردي، مهارت هاي میان نوآورانه، مهارت

  اي ، سواد اطالعاتی و رسانهشهرونديهاي  مهارت

ها و  اهداف دوره
  در حال تدوین  در حال تدوین  در حال تدوین  ها حوزه

هاي  ریزي و تدوین محتوا براي آموزش ارزش برنامه
هاي فردي و  اعم از ارزش(جامعه براي امروز و آینده 

  )اجتماعی
  در حال تدوین  در حال تدوین  در حال تدوین  در حال تدوین

هاي جدید  اهداف برنامهآشناسازي معلمان با رویکردها و 
  درسی

هاي  برنامه
دانشگاه (معلم  تربیت

  )فرهنگیان
  در حال تدوین  در حال تدوین

هاي  برنامه
معلم و  تربیت
هاي ضمن  آموزش

  خدمت

  هاي تدریس مؤثر آشناسازي معلمان با روش
هاي  برنامه

دانشگاه (معلم  تربیت
  )فرهنگیان

  در حال تدوین  در حال تدوین

هاي  برنامه
معلم و  تربیت
هاي ضمن  آموزش

  خدمت

آموزش مدیران مدارس براي ایفاي بهتر نقش خود به 
  عنوان رهبران آموزشی و ارتقا و بهبود فرایند یادگیري

  برنامه درسی ملی

هاي دانشگاه  برنامه
  فرهنگیان

  ها و مراکز دانشگاه

  آموزشی مرتبط
هاي ضمن  آموزش  در حال تدوین

  خدمت
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آموزان از حیث سبک و  متفاوت دانشتوجه به نیازهاي 
  در حال تدوین  در حال تدوین  سرعت یادگیري از طریق

هاي  تهیه بسته-
آموزشی پشتیبان 

  کتاب درسی
  در حال تدوین

هاي عمومی و پایه یادگیري به  توجه بیشتر به مهارت
هاي  هاي تخصصی رشته نسبت ارائه اطالعات و یافته

  اول علمی در دوره ابتدایی و متوسطه
  در حال تدوین  در حال تدوین  در حال تدوین  در حال تدوین

  در حال تدوین  در حال تدوین  در حال تدوین  در حال تدوین  هاي فعال یادگیري گیري از روش توجه بیشتر و بهره
ریزي براي ارتقاي توانمندي معلمان و  برنامه

  در حال تدوین  در حال تدوین  در حال تدوین  تدویندر حال   هاي نوین برداري از فناوري آموزان در بهره دانش

هاي متنوع یادگیري در آموزش و  تأکید بر تدارك محیط
  برنامه درسی ملی  یادگیري

ها و  خانه وزارت-
  هاي فرهنگی دستگاه

خیرین و مؤسسات -
  المنفعه عام

پایش میزان و نحوه -
توجه به موضوع 

توسط مراکز 
آموزشی در 

ارزشیابی و تعیین 
  رتبه آنها

  در حال تدوین

تدوین نظام ارزشیابی جامع پیشرفت تحصیلی متناسب 
  محور با اهداف شایستگی

  سند تحول بنیادین

  برنامه درسی ملی
  در حال تدوین  در حال تدوین  در حال تدوین

ها و ابزارهاي  توانمندساختن معلمان در استفاده از روش
  در حال تدوین  در حال تدوین  در حال تدوین  تدویندر حال   متنوع ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

  در حال تدوین  در حال تدوین  در حال تدوین  در حال تدوین  ارتقاي توانمندي معلمان براي درس پژوهی
بازنگري در عناوین مواد درسی با رویکرد توجه به 

  در حال تدوین  حال تدویندر   در حال تدوین  برنامه درسی ملی  آموزان نیازهاي جدید اجتماعی و فردي دانش

آموزي و ریاضیات دوره  بازنگري در برنامه و محتواي زبان
  ابتدایی به منظور تسهیل در یادگیري و مؤثرساختن آن

ها و  اهداف دوره
  در حال تدوین  در حال تدوین  در حال تدوین  ها حوزه

هاي  ریزي و تدوین محتوا براي تقویت مهارت برنامه
  برنامه درسی ملی  آموزان مناطق دوزبانه ویژه دانش آموزي چهارگانه زبان

ها و  خانه وزارت-
  هاي فرهنگی دستگاه

ها و مراکز  دانشگاه-
  آموزشی مرتبط

هاي  ناشران کتاب-
آموزشی و کمک 

 آموزشی

ادارات کل آموزش -
  ها و پرورش استان

هاي  تهیه بسته-
آموزشی پشتیبان 

  کتاب درسی

سازي براي  زمینه-
مشارکت 

  ها خانواده

  در حال تدوین  در حال تدوینمراکز آموزش زبان   در حال تدوینبازنگري در برنامه و محتواي آموزش زبان خارجی به 
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  خارجی  منظور تسهیل در یادگیري و مؤثرساختن آن

خصوصی یا وابسته (
  )به آموزش و پرورش

برداري از رویکرد کاوشگري و حل مسئله در  بهره
  در حال تدوین  در حال تدوین  در حال تدوین  در حال تدوین  آموزشی بازتولید محتواهاي

گیري از دانش و تجربیات معلمان در تولید و  بهره
  در حال تدوین  در حال تدوین  در حال تدوین  در حال تدوین  اعتباربخشی محتواهاي آموزشی

  در حال تدوین  در حال تدوین  در حال تدوین  در حال تدوین  هاي مربوط به حفظ محیط زیست توجه به آموزش
آموزان در  ریزي براي ارتقاي عملکرد دانش برنامه

  در حال تدوین  در حال تدوین  در حال تدوین  در حال تدوین  هاي تیمز و پرلز آزمون

آموزان براي ایفاي نقش در زندگی  سازي دانش آماده
  در حال تدوین  حال تدوین در  در حال تدوین  در حال تدوین  )شخصی و روابط خانوادگی(بزرگسالی 

  

  آموزش توسعه پایدار در آموزش ابتدایی و متوسطهکار گروه 

دکتر محمود امانی طهرانی، دکتر علیرضا عصاره،  ،) رئیس کارگروه ( دکتر محی الدین بهرام محمدیان 
  محمدي، دکتر حسینی بیدخت، دکتر حکیمی، دکتر خیرآبادي و دکتر رمضانی
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  آموزش عالی و توسعه پایدار 
  

  مقدمه
اهداف توسعه هزاره رویکردي ارزشمند ، انسان گرایانه، توسعه گرایانه و عدالت جویانه به معضالت و مشکالت جوامع بشري 

 واقعیات دنیاي کنونی با آنچه قرار بود دارد و چهارچوبی منسجم و راهنمایی مفید براي دستیابی به توسعه پایدار است، اما
،  2012در ژوئن  20+یکی از دستاوردهاي اصلی کنفرانس ریو .دستاوردهاي آرمان توسعه هزاره باشد، فاصله زیادي دارد

کشورهاي عضو متعهد شدند به ایجاد یک فرآیند  .می باشد) SDG (و اهداف توسعه پایدار 2015دستور کار توسعه پس از 
توسعه پایدار، با رویکرد گسترش و بسط اهداف جهانی توسعه پایدار،  شفاف براي تمام ذینفعان درخصوص اهداف وفراگیر 

  .توافق شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد اقدام نمایند
آموزش مولفه مهمی براي ارتقا توسعه پایدار است و قادر خواهد بود تا ظرفیت و توانایی افراد را براي توجه به مباحث 

هاي مرتبط ها و مهارتهاي زیست محیطی، نگرشآموزش عنصر دستیابی به آگاهی. بخشداي ارتقا محیطی و توسعهزیست
 United Nations Conference on)با توسعه پایدار و مشارکت اثربخش و فعال افراد در تصمیم گیري است 

Environment and Development, 1992, ch. 36). ود در آموزش عالی، به دلیل ضریب تأثیر بسیار زیاد خ
رو،  از این. هاي مورد نیاز افراد جامعه، ظرفیت الزم براي آغاز جنبش توسعه پایدار را دارد آگاهی بخشی و ارتقاي قابلیت

ها، ساختارها، فرایندهاي آموزشی و غیره به منظور تغییر شیوه تفکر، سبک زندگی، نگاه  اندازها، سیاست بازنگري در چشم
از اینرو، به هنگام تدوین  .هاي آینده اجتناب ناپذیر خواهد بود هاي مورد نیاز نسل ابلیتها، و پرورش ق جدید به پدیده

  .ضروري است تا به بحث آموزش عالی و توسعه پایدار توجه ویژه اي مبذول گردد 2030چارچوب عمل ملی آموزش 
جامع علمی کشور، سند راهبردي نقشه : به منظور بررسی وضع موجود براساس اسناد باالدستی، سه سند باالدستی شامل

گفتمان توسعه نظام آموزش، پژوهش و فناوري کشور، و سند دانشگاه اسالمی مورد بررسی قرار گرفتند و مواردي که 
  .متناظر با آموزش توسعه پایدار بودند استخراج شدند

  :باشدمواردي که از هر سند استخراج شد، به شرح ذیل می
  

  نظام آموزش، پژوهش و فناوري کشور سند راهبردي گفتمان توسعه
روزامد کردن دروس، رشته ها به ویژه در حوزه علوم انسانی، خوانش بومی و ارتقاي توان و قابلیت هاي کاربردي : 1راهبرد 

  آن با تکیه بر اخذ راهکار از مسایل و شرایط محیطی و تاریخی
، پژوهش و فناوري در کانون مسئولیت هاي اقتصادي، ایفاي نقش همه جانبه و با کفایت بخش آموزش عالی: 1راهبرد 

  اجتماعی فرهنگی، و زیست محیطی
انجام اصالحات در راهبري، سیاستگزاري، هماهنگی، نظارت، ارزشیابی، تضمین کیفیت نظام آموزش عالی و : 3راهبرد 

  پژوهش کشور در تناسب با نیازها و شرایط محیطی و توسعه اي
انشجویان، به عنوان سرمایه هاي ارزشمند در سازندگی فرداي کشور و ترغیب و تجهیز آنان به جلب مشارکت د: 4راهبرد 

مالحظات فرهنگی بهمراه تقویت سلوك و رفتار صحیح اجتماعی در آنان از طریق برنامه ریزي اثربخش جهت ارتقا سطح 
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کار و ابتکار، کارافرینی، درست کاري،  مسئولیت پذیري، متذکر نمودن آنان به وجدان و انضباط فردي، اجتماعی روحیه
  قناعت، تعاون، سازگاري و برخوردار شدن از فضیلت خادمیت

  
  نقشه جامع علمی کشور

ایجاد سازوکار براي توام ساختن فعالیت هاي آموزشی و پژوهشی اعضاي هیات علمی ): 11(اقدامات ملی  -5راهبرد کالن 
  وزش عالی و پژوهشیبا نقش تربیتی و اخالقی آنان در مراکز آم

تحول در نگرشها و روشها و محتواي آموزشی براساس جهان بینی و تعلیم و تربیت ): 7(راهبردهاي ملی  -6راهبرد کالن 
اسالمی به منظور ارتقاي توانایی ها و تقویت تفکر منطقی و خالق و جستجوگر در دانش اموزان و دانشجویان منطبق بر 

  هاي فردي و خانوادگی و اجتماعیآموزه هاي اسالمی در زمینه 
  ترویج پژوهش محور کردن آموزش و مساله محور کردن پژوهش): 19(اقدامات ملی  - 6راهبرد کالن 
رصد دایمی شرایط محیطی به منظور پاسخگویی پیوسته و پویاي آموزش و پرورش به ): 32(اقدامات ملی  -6راهبرد کالن 

  نیازهاي حال و آینده جامعه
تقویت آموزش و پژوهش و فناوري در حوزه هاي اولویت دار علم و فناوري و هدایت ): 5(اقدامات ملی  -7ن راهبرد کال

  منابع و اعتبارات دولتی و عمومی آنها
  حمایت از توسعه علوم و فناوري هاي میان رشته اي): 6(اقدامات ملی  -7راهبرد کالن 

و پژوهش هاي حوزه تغذیه و پیشگیري به منظور بهره مندي از  توسعه آموزش ها: )1( ملی اقدامات - 11 کالن راهبرد
  موادغذایی سالم و حفظ سالمت جامعه

  
  سند دانشگاه اسالمی

افزایش انعطاف پذیري به منظور ): نظام برنامه ریزي آموزشی و پرورشی - 5(سیاست راهبردي اسالمی شدن دانشگاه 
  پاسخگویی به نیازها و تحوالت علمی و اجتماعی

  
  2030گروه هاي هدف در سند آموزش 

 دانشجویان گروههاي سنی مختلف  
 صنایع و کارفرمایان  
 دستگاههاي اجرایی دولتی، نیمه دولتی و خصوصی  
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  تحلیل وضعیت موجود: بخش الف 
  :مستندات آماري

  
  .  دهدرا نشان می 39-94آمار دانشجویان موسسات آموزش عالی کشور در سال تحصیلی ) 1(جدول 

   

  
  

همانطور که مشاهده می شود بیشترین تعداد دانشجو مربوط به دانشگاه آزاد اسالمی است و پس از آن، دانشگاه جامع 
  .علمی کاربردي قرار دارد

  
  .را نشان می دهد 94- 95آمار اعضاي هیات علمی تمام وقت موسسات آموزش عالی کشور در سال تحصیلی ) 2(جدول 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري بیشترین تعداد اعضاي هیات علمی مربوط به گروه علوم همانطور که مشاهده می شود در 
در دانشگاه پیام نور، دانشگاه فرهنگیان، و دانشگاه فنی و حرفه . انسانی است و پس از آن، گروه فنی و مهندسی قرار دارد

در دانشگاه جامع علمی کاربردي بیشترین . باشداي نیز بیشترین تعداد اعضاي هیات علمی مربوط به گروه علوم انسانی می 
  .تعداد اعضاي هیات علمی مربوط به گروه فنی و مهندسی است

جمع کلدکتري تخصصیدکتري حرفه ايکارشناسی ارشدکارشناسیکاردانیدستگاه اجرایی
4142412882190632380148927660384وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

741440406621025783127دانشگاه پیام نور
4810403345781002816620دانشگاه جامع علمی کاربردي

249633113763597دانشگاه فرهنگیان
16291021269184179دانشگاه فنی و حرفه اي
1022152938806136426485سایر دستگاههاي اجرایی

416781254190905315720742178410وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
32966288758243215314956211151685468دانشگاه آزاد اسالمی

موسسات آموزش عالی غیردولتی - 
غیرانتفاعی

112835269369298701237413311

1096027282697872225271914944104811581جمع کل
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  تحلیل وضعیت موجود

مربی مربیاستادیار دانشیار استاد گروه تحصیلیدستگاه اجرایی
جمع کلآموزشیار

49015114465885167367علوم انسانی
6731099312538465287علوم پایه

376312121242علوم پزشکی
80212713944102297048فنی و مهندسی

426963222337953996کشاورزي و دامپزشکی
29824054105931هنر

245749891428331014124871
1279845148192426علوم انسانی
17533283844786علوم پایه

6962591362فنی و مهندسی
7941641266کشاورزي و دامپزشکی

11364179هنر
2914613762352163919

71421علوم انسانی
113835176فنی و مهندسی

114549197
1129432562علوم انسانی
356297علوم پایه

11213علوم پزشکی
145فنی و مهندسی

4711کشاورزي و دامپزشکی
21719هنر

1182524707
151324548علوم انسانی
1161018علوم پایه

31921640فنی و مهندسی
112کشاورزي و دامپزشکی

1225هنر
203195813113

51410027146علوم انسانی
4421561علوم پایه

11علوم پزشکی
4136621104فنی و مهندسی

18391058کشاورزي و دامپزشکی
103924774370

471524403192960علوم انسانی
53106268104531علوم پایه

969257769292156812639علوم پزشکی
6165566143فنی و مهندسی

1514929کشاورزي و دامپزشکی
10762856770626541014302

342652530567233713059علوم انسانی
2063432110206384730علوم پایه

4073697100331816علوم پزشکی
21031528225418468811فنی و مهندسی

1362421520888122798کشاورزي و دامپزشکی
131933790831280هنر

9471644127911700310932494
2475437722101268علوم انسانی
246441381213علوم پایه

1113علوم پزشکی
34392991043231438فنی و مهندسی

55114465کشاورزي و دامپزشکی
1236198237هنر

891278282146343224
46299806374772796122480097

دانشگاه فنی و حرفه اي -  جمع 

سایر دستگاههاي اجرایی

سایر دستگاههاي اجرایی -  جمع 

جمع کل

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -  جمع 

دانشگاه آزاد اسالمی

دانشگاه آزاد اسالمی -  جمع 

موسسات آموزش عالی غیردولتی -  غیرانتفاعی 

موسسات آموزش عالی غیردولتی -  غیرانتفاعی -  جمع 

دانشگاه جامع علمی کاربردي

دانشگاه جامع علمی کاربردي -  جمع 

دانشگاه فرهنگیان 

دانشگاه فرهنگیان -  جمع 

دانشگاه فنی و حرفه اي

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري -  جمع 

دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور -  جمع 
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  کارکرد علم و دانش و دانشگاه براي توسعه پایدار - 1
  . دانشگاه تابع سیاست هاي دولت ها شده است
  .نابسامان اقتصادي قرار گرفته است و تابع شرایط رکود اقتصادي شده استدانشگاه در برنامه هاي پنج ساله تابع شرایط 

  چشم انداز و اهداف پایداري در اسناد باالدستی - 1-1
  . کثرت تعداد دانشگاه و ظرفیت پایین تقاضا موجب بحرانی براي دانشگاه شده است

  .دانشگاههاي خصوصی موجب  تضعیف کیفیت آموزشی و پژوهشی شده اند
  ایداري در چشم انداز و ماموریت دانشگاهپ - 1-2

  .دانشگاه در خدمت دولت ها قرار گرفته است و با تغییر دولت ها سیاست هاي حاکم بر اموزش عالی نیز تغییر می یابد
  حکمرانی و مدیریت دانشگاه پایدار - 2

تامین مالی دانشگاه روز به روز  و این حکمرانی بواسطه. دولت بر ساختاري سازمانی و مدیریتی  دانشگاه حکمرانی دارد
  .بیشتر می شود

انجام اصالحات در راهبري، : 3کشور، راهبرد  فناوري و پژوهش آموزش، نظام توسعه گفتمان راهبردي در سند
سیاستگزاري، هماهنگی، نظارت، ارزشیابی، تضمین کیفیت نظام آموزش عالی و پژوهش کشور در تناسب با نیازها و شرایط 

  .وسعه اي بیان شده استمحیطی و ت
  ارزیابی مستمر وضعیت پایداري - 2-1

  .دیده بانی و ارزیابی نقش دانشگاه در پایداري کشور ضعیف است
  محیط هاي یاددهی و یادگیري - 2-2

محیط آموزشی دانشگاههاي میبنی بر تسلط نقش اعضاي هئیت علمی و منفعل بودن دانشجویان در فرایند یاددهی و 
  یادگیري

  د و بالندگی اعضاي هیئت علمی دانشگاهرش - 3
منابع اختصاص یافته شده براي بالندگی اعضاي هیئت علمی دانشگاه با توجه به فرصت هاي مطالعاتی، حضور در همایش 

  .هاي بین المللی، مجالت خارجی و غیره ناکافی  می باشد
  نظام استخدام و ارتقاي شایسته ساالرانه - 3-1

در مواردي ارتقاي انان به دلیل تبعیت از یک نظام متمرکز استخدامی و ایین نامه ارتقاي ملی از نظام جذب هیئت علمی و 
  . شایسته ساالري فاصله گرفته است

  برنامه درسی و آموزشی - 4
نگاه متمرکزگرایانه به برنامه درسی گروههاي آموزشی، منسوخ شدن بعضی از برنامه هاي درسی و عدم رغبت دانشگاهها به 

  بازنگري آنها
  برنامه درسی فرا رشته اي و میان رشته اي - 4-1

 . همسویی و همگرایی در قالب برنامه درسی فرارشته اي و میان رشته اي در دانشگاههاي ایران ضعیف است



  2030چارچوب عمل ملی آموزش 
 

  

٢٨٢ 
 

ره حمایت از توسعه علوم و فناوري هاي میان رشته اي اشا): 6(اقدامات ملی  -7کشور، راهبرد کالن  علمی جامع در نقشه
روزامد کردن : 1کشور، راهبرد  فناوري و پژوهش آموزش، نظام توسعه گفتمان راهبردي همچنین، در سند. شده است

دروس، رشته ها به ویژه در حوزه علوم انسانی، خوانش بومی و ارتقاي توان و قابلیت هاي کاربردي آن با تکیه بر اخذ 
  .ه استراهکار از مسایل و شرایط محیطی و تاریخی ییان شد

  نظام هاي یاددهی و یادگیري  - 5
  .نظم یاددهی و یادگیري دانشگاههاي ایران سنتی، شیوه بانکی و غیر خالق است

تحول در نگرشها و روشها و محتواي آموزشی براساس ): 7(راهبردهاي ملی  -6کشور، راهبرد کالن  علمی جامع در نقشه
تقاي توانایی ها و تقویت تفکر منطقی و خالق و جستجوگر در دانش جهان بینی و تعلیم و تربیت اسالمی به منظور ار

همچنین، . اموزان و دانشجویان منطبق بر آموزه هاي اسالمی در زمینه هاي فردي و خانوادگی و اجتماعی اشاره شده است
هشی اعضاي هیات ایجاد سازوکار براي توام ساختن فعالیت هاي آموزشی و پژو): 11(اقدامات ملی  - 5در راهبرد کالن 

  .علمی با نقش تربیتی و اخالقی آنان در مراکز آموزش عالی و پژوهشی بیان شده است
جلب مشارکت دانشجویان، به عنوان : 4کشور، راهبرد  فناوري و پژوهش آموزش، نظام توسعه گفتمان راهبردي در سند

به مالحظات فرهنگی بهمراه تقویت سلوك و رفتار سرمایه هاي ارزشمند در سازندگی فرداي کشور و ترغیب و تجهیز آنان 
صحیح اجتماعی در آنان از طریق برنامه ریزي اثربخش جهت ارتقا سطح مسئولیت پذیري، متذکر نمودن آنان به وجدان و 

ت انضباط فردي، اجتماعی روحیه کار و ابتکار، کارافرینی، درست کاري، قناعت، تعاون، سازگاري و برخوردار شدن از فضیل
  .خادمیت بیان شده است

  زیرساخت ها و شبکه سازي - 5-1
اجتماعی اتصال -در دانشگاههاي ایران در بسیاري از موارد زیر ساخت مادي، تجهیزاتی، فناوري و شبکه هاي فرهنگی

  . دهنده انها نارسا هستند
  شیوه هاي یاددهی یادگیري مشارکتی، اکتشافی - 5-2

هاي ایران تا دستیابی به ماهیتی یادگیري مادام العمر فاصله دارد لذا رویکردهاي شیوه هاي یاددهی یادگیري دانشگاه
  . مشارکتی، اکتشافی و خالق کمتر مورد استفاده قرار گرفته می شود

  پژوهش و مطالعه دانشگاهی در خدمت توسعه پایدار -6
  . اسی استدر دانشگاههاي ایران تعامل و رابطه بین آموزش و پژوهش نیاز به بازنگري اس

  پژوهش فرا رشته اي و میان رشته اي -1- 6
  . همسویی و همگرایی در قالب پژوهش هاي فرارشته اي و میان رشته اي در دانشگاههاي ایران ضعیف است

رصد دایمی شرایط محیطی به منظور پاسخگویی پیوسته ): 32(اقدامات ملی  -6کشور، راهبرد کالن  علمی جامع در نقشه
): 5(اقدامات ملی  -7و نیز در راهبرد کالن . ش و پرورش به نیازهاي حال و آینده جامعه بیان شده استو پویاي آموز

تقویت آموزش و پژوهش و فناوري در حوزه هاي اولویت دار علم و فناوري و هدایت منابع و اعتبارات دولتی و عمومی آنها 
  .تاکید شده است

  ا توسعه پایدارحمایت از پروژه هاي پژوهشی مرتبط ب -2- 6
  .در دانشگاههاي ایران حمایت مالی از پروژه هاي مرتبط با توسعه پایدار جهت گیري مشخصی ندارد
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توسعه آموزش ها و پژوهش هاي حوزه تغذیه و پیشگیري : )1( ملی اقدامات -11 کالن کشور، راهبرد علمی جامع در نقشه
 توسعه گفتمان راهبردي همچنین، در سند. جامعه بیان شده است به منظور بهره مندي از موادغذایی سالم و حفظ سالمت

ایفاي نقش همه جانبه و با کفایت بخش آموزش عالی، پژوهش و فناوري : 1کشور، راهبرد  فناوري و پژوهش آموزش، نظام
  .در کانون مسئولیت هاي اقتصادي، اجتماعی فرهنگی، و زیست محیطی بیان شده است

 مشاوره و خدمات علمی به جامعه  -7

به دلیل وابستگی صنعت به دولت و عدم وجود فضاي رقابتی هنوز تعامل مناسبی براي دریافت مشاوره و خدمات علمی از 
  . دانشگاههاي ایران شکل نگرفته است

  مشارکت دانشگاه در توسعه پایدار محلی و ملی - 7-1
  . توسعه پایدار محلی و ملی نیاز به فعالیت و بازاندیشی فراوانی دارددر کشور ایران هنوز مشارکت دانشگاه در 

افزایش ): نظام برنامه ریزي آموزشی و پرورشی - 5(اسالمی، سیاست راهبردي اسالمی شدن دانشگاه  دانشگاه در سند
  .انعطاف پذیري به منظور پاسخگویی به نیازها و تحوالت علمی و اجتماعی بیان شده است

 دانشگاه با جامعه محلی، منطقه اي و ملی و بین المللی ارتباط - 8

  . دانشگاههاي ایران هنوز با جامعه محلی، منطقه اي و ملی و بین المللی تعامل مطلوبی برقرار نکرده اند
  همکارهاي بین دانشگاهی - 8-1

  . در کشور ایران به دلیل عدم نیاز هنوز احساس برقراري ارتباط بین دانشگاهی به خوبی حس نمی شود
  همکاري هاي بین المللی - 8-2

  . در کشور ایران به دلیل عدم نیاز هنوز احساس برقراري ارتباط بین دانشگاهی بین المللی نیز به خوبی حس نمی شود
  مالیه آموزش عالی - 9

  . تگی مالی دانشگاه همواره دانشگاهها با عدم استقالل روبرو هستندبه دلیل وابس
  قوانین ومقررات مالی - 9-1

  . به دلیل تمرکز گرایی در نظام آموزش عالی ایران هنوز بسیاري از قوانین و مقررات نیازمند بازمهندسی هستند
  تحول وتنوع در منابع تامین مالی - 9-2

  . وزش عالی ایران هنوز نظام مالی دانشگاه فاقد تنوع الزم استبه دلیل تمرکز گرایی در نظام آم
  شبکه سازي اجتماعی دانش - 10

  .شبکه سازي اجتماع دانش در دانشگاه هاي ایران هنوز به درستی شکل نگرفته است
کردن  ترویج پژوهش محور کردن آموزش و مساله محور): 19(اقدامات ملی  -6کشور، راهبرد کالن  علمی جامع در نقشه

  .پژوهش بیان شده است
  فضاي دانشگاهی/پردیس - 11

  .  پردیس و فضاي دانشگاهی بسیاري از دانشگاههاي ایران از استانداردهاي متعارف دانشگاهی فاصله دارند
  مقاومتی پروژه هاي ملی در راستاي اقتصاد - 12

  28/2/95مورخ  22954مصوبه : وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 
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 عنوان برنامه ملی پروژه عنوان ردیف

1 
بازنگري و اصالح نظام آموزش عالی کشور در جهت ارزش افرینی و 

 توسعه اقتصاد دانش بنیان  کارآفرینی

2 
طراحی و پیاده سازي نظام آمایش آموزش عالی و پژوهش به منظور 

 توسعه اقتصاد دانش بنیان  ماموریت گرا کردن فعالیتهاي موسسات آموزشی وپژوهش کشور

 توسعه اقتصاد دانش بنیان  دانشگاه و واحدپژوهشی برترکشور به تراز بین المللی 5تبدیل  3

4 
 طراحی الگوي تغییر وارتقاي نقش دانشگاهها در حل مشکالت کالن،

 توسعه اقتصاد دانش بنیان  بنگاههاي اقتصادي کشور دستگاهی و

  
  نقشه راه آینده: بخش ب 

  دانشگاه براي توسعه پایدارکارکرد علم و دانش و  - 1
، استقالل دانشگاه در حوزه ساختاري و مدیریتی ، استقالل علمی هئت علمی، آزادي دانشجو و کرسی هاي 2030تا سال 

نظریه پردازي، استقالل دانشگاه از صنعت و اقتصادي مالی وجود خواهد داشت و دانشگاه تابع سیاست هاي دولت ها 
تحقیقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و علوم پژشکی، موسسات آموزش عالی غیر دولتی  وزارت علوم،. واحزاب نیست

  .و غیرانتفاعی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور، از جمله شرکا براي دستیابی به این هدف می باشند
ویژه گروههاي آموزشی در به منظور هماهنگی تضمین کیفیت، نظارت، ارزیابی الزم است تا مشارکت دانشگاهیان به طور 

  .نظارت بر کیفیت آموزشی وجود داشته باشد
میزان مشارکت گروههاي آموزشی در هدف گذاري، اجرا و ) 1: (شاخص هاي ارزیابی نیل به چشم انداز مطلوب عبارتند از

  میزان واگذاري اختیار و مسئولیت از سوي وزارت خانه ها به دانشگاهها) 2(ارزیابی کیفیت گروه و 
  چشم انداز و اهداف پایداري در اسناد باالدستی - 1-1

دانشگاه و صنعت از جمله شرکا . ، دانشگاه و آموزش عالی نقش مهمی در اقتصاد دانش بنیان خواهند داشت2030تا سال 
  .براي دستیابی به این هدف می باشند و نیز در تضمین کیفیت ، نظارت ، ارزیابی نقش آفرینی می کنند

تهاي دانش بنیان دانشگاهی، تعداد اختراعات و پتنت هاي دانش بنیان، و تعداد طرح هاي تجاري شده دانش تعداد شرک
  .بنیان دانشگاهی از شاخص هاي ارزیابی نیل به چشم انداز مطلوب است

  پایداري در چشم انداز و ماموریت دانشگاه  - 1-2
سران سه قوه و روساي دانشگاهها . ت اجتماعی پذیر خواهد بود، دانشگاه نظریه پرداز،  دانش بنیان، مسئولی2030تا سال 

  .از جمله شرکا براي دستیابی به این هدف می باشند
  .میزان اختیار و مسئولیت دانشگاهها در درون نهادي فرادولتی از شاخص هاي ارزیابی نیل به چشم انداز مطلوب است

  حکمرانی و مدیریت دانشگاه پایدار - 2
مشارکت اعضاي . ی و مدیریتی دانشگاه براي توسعه حکمرانی  مطلوب و پایدار در دانشگاه ضروري استاستقالل سازمان

  .هیئت علمی دانشگاهها مدنظر قرار می گیرد
طراحی نظام فرادولتی دانشگاه با مشارکت اعضاي هیئت علمی دانشگاهها از ساز و کار موثر هماهنگی تضمین کیفیت ، 

  .نظارت ، ارزیابی است



  2030چارچوب عمل ملی آموزش 
 

  

٢٨۵ 
 

یزان اختیار و مسئولیت دانشگاهها و مشارکت اعضاي هیئت علمی دانشگاهها از شاخص هاي ارزیابی نیل به چشم انداز م
  .مطلوب است

  ارزیابی مستمر وضعیت پایداري - 2-1
قدرت و اختیارات اعضاي . ، رصد و پایش  دیده بانی دانشگاهها توسط خود دانشگاهیان افزایش می یابد2030تا سال 
  .امناي دانشگاها، هیئت رئیسه دانشگاهها، هیئت ممیزه دانشگاهها و مدیران گروههاي آموزشی تقویت می شودهیئت 

اعضاي هیئت امناي دانشگاها، هیئت رئیسه دانشگاهها، هیئت ممیزه دانشگاهها و مدیران گروههاي آموزشی از شرکا می 
میزان قدرت و اختیارات اعضاي هیئت امناي دانشگاها، : ند ازاز شاخص هاي ارزیابی نیل به چشم انداز مطلوب عبارت. باشد

  .هیئت رئیسه دانشگاهها، هیئت ممیزه دانشگاهها و مدیران گروههاي آموزشی 
  محیط هاي یاددهی و یادگیري - 2-2

علمی هاي مبتنی بر یادگیري مادام العمر، و افزایش قدرت گروههاي آموزشی و نقش اعضاي هئیت ، محیط 2030تا سال  
هیئت امنا، هیئت هیئت ممیزه، روساي دانشکده ها، . و دانشجویان در فرایند یاددهی و یادگیري وجود خواهد داشت

هماهنگی تضمین کیفیت ، نظارت ، ارزیابی بر عهده . مدیران گروهها و اعضاي هیئت علمی و دانشجویان از شرکا هستند
  .هها، هیئت ممیزه دانشگاهها و مدیران گروههاي آموزشی استاعضاي هیئت امناي دانشگاها، هیئت رئیسه دانشگا

میزان تغییر محیط هاي یاددهی و یادگیري اعضاي هیئت امناي دانشگاها، هیئت رئیسه دانشگاهها، هیئت ممیزه 
  .دانشگاهها و مدیران گروههاي آموزشی از شاخص هاي ارزیابی نیل به چشم انداز مطلوب است

  ي هیئت علمی دانشگاهرشد و بالندگی اعضا - 3
  . منابع اختصاص یافته شده براي بالندگی اعضاي هیئت علمی دانشگاه

  .هیئت امنا، هیئت ممیزه، روساي دانشکده ها، مدیران گروهها و اعضاي هیئت علمی و دانشجویان  از جمله شرکا است
فرصت هاي مطالعاتی، حضور در همایش  منابع اختصاص یافته شده براي بالندگی اعضاي هیئت علمی دانشگاه با توجه به

  .هاي بین المللی، مجالت خارجی و غیره از شاخص هاي ارزیابی نیل به چشم انداز مطلوب است
  نظام استخدام و ارتقاي شایسته ساالرانه - 3-1

هیئت . شود ، نظام استخدامی و شایسته ساالرانه با مشارکت گروههاي آموزشی دانشگاهها ایجاد و تقویت می2030تا سال 
امنا، هیئت ممیزه، روساي دانشکده ها، مدیران گروهها و اعضاي هیئت علمی و دانشجویان از شرکاي دستیابی به این 

  .هدف هستند
اعضاي هیئت امناي دانشگاها، هیئت رئیسه دانشگاهها، هیئت ممیزه دانشگاهها و مدیران گروههاي آموزشی در جهت 

: مطلوب عبارتند از انداز چشم به نیل ارزیابی هاي شاخص. ارزیابی فعالیت می نمایند ، نظارت ، کیفیت تضمین هماهنگی
  .میزان اختیارات و قدرت دانشگاهها در استخدام و نظم ارتقاي اعضاي هیئت علمی

  برنامه درسی و آموزشی - 4
افته هاي علمی و فناوري در بازاندیشی برنامه درسی به عنوان پل ارتباطی ما بین اعضاي هیئت علمی و دانشجویان و ی

  .جهان علم 
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هیئت امنا، هیئت ممیزه، روساي دانشکده ها، مدیران گروهها و اعضاي هیئت علمی و دانشجویان از شرکاي دستیابی به 
اعضاي هیئت امناي دانشگاها، هیئت رئیسه دانشگاهها، هیئت ممیزه دانشگاهها و مدیران گروههاي . این هدف هستند

  .ارزیابی فعالیت می نمایند ، نظارت ، کیفیت ت تضمینآموزشی در جه
میزان اختیارات و قدرت دانشگاهها و گروههاي آموزشی در : مطلوب عبارتند از انداز چشم به نیل ارزیابی هاي شاخص

  .برنامه درسی و آموزشی
  برنامه درسی فرا رشته اي و میان رشته اي - 4-1

  .همگرایی رشته هاي دانشگاهی ، هم سو شدن علوم مختلف و 2030تا سال 
هیئت امنا، هیئت هیئت ممیزه، روساي دانشکده ها، مدیران گروهها و اعضاي هیئت علمی و دانشجویان از شرکا جهت 

اعضاي هیئت امناي دانشگاها، هیئت رئیسه دانشگاهها، هیئت ممیزه دانشگاهها و مدیران . دستیابی به این هدف هستند
  .ارزیابی فعالیت می نمایند ، نظارت ، کیفیت تضمین گروههاي آموزشی در جهت

میزان هم سو شدن علوم مختلف و همگرایی رشته هاي : مطلوب عبارتند از انداز چشم به نیل ارزیابی هاي شاخص
  دانشگاهی در برنامه درسی فرا رشته اي و میان رشته اي

  نظام هاي یاددهی و یادگیري  - 5
  .یادگیري، خالقیت و تنوع شیوه هاي آموزشی -یاددهی و یادگیري مبتنی بر خود، اطمینان از نظم 2030تا سال 
هیئت امنا، هیئت هیئت ممیزه، روساي دانشکده ها، مدیران گروهها و اعضاي : دستیابی به این هدف عبارتند از شرکاي

یزه دانشگاهها و مدیران اعضاي هیئت امناي دانشگاها، هیئت رئیسه دانشگاهها، هیئت مم. هیئت علمی و دانشجویان 
  .ارزیابی همکاري می نمایند ، نظارت ، کیفیت گروههاي آموزشی در تضمین

یادگیري، خالقیت -میزان نظم یاددهی و یادگیري مبتنی بر خود: مطلوب عبارتند از انداز چشم به نیل ارزیابی هاي شاخص
  و تنوع شیوه هاي آموزشی و یادگیري

  سازيزیرساخت ها و شبکه  - 5-1
دولت، وزارتخانه . اجتماعی است- ، توسعه زیر ساخت مادي، تجهیزاتی، فناوري و و ایجاد شبکه هاي فرهنگی2030تاسال 

  .هاي مسئول، هیئت امنا، و روساي دانشکده ها از شرکاي دستیابی به این هدف است
  .ارزیابی همکاري می نمایند ، نظارت ، کیفیت دولت، وزارتخانه هاي مسئول، هیئت امنا، و روساي دانشکده ها در تضمین

میزان بازنگري زیر ساخت مادي، تجهیزاتی، فناوري و شبکه : مطلوب عبارتند از انداز چشم به نیل ارزیابی هاي شاخص
  اجتماعی اتصال دهنده انها در دانشگاههاي ایران-هاي فرهنگی

  شیوه هاي یاددهی یادگیري مشارکتی، اکتشافی - 5-2
دولت، وزارتخانه هاي . نظام یادگیري مادام العمر با رویکردهاي مشارکتی، اکتشافی و خالق تقویت می شود، 2030تا سال 

  .مسئول، هیئت امنا، و روساي دانشکده ها و گروههاي آموزشی از شرکاي دستیابی به این هدف است
ارزیابی  ، نظارت ، کیفیت در تضمین دولت، وزارتخانه هاي مسئول، هیئت امنا، و روساي دانشکده ها و گروههاي آموزشی

  .همکاري می نمایند
میزان تقویت نظام یادگیري مادام العمر با رویکردهاي مشارکتی، : مطلوب عبارتند از انداز چشم به نیل ارزیابی هاي شاخص

  اکتشافی و خالق در دانشگاهها
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  پژوهش و مطالعه دانشگاهی در خدمت توسعه پایدار -6
سران سه قوه و روساي دانشگاهها از شرکاي . تاکید بر آموزش و پژوهش توسعه پایدار صورت می گیرد، 2030تا سال 

ارزیابی همکاري  ، نظارت ، کیفیت طراحی نظام تعاملی آموزش و پژوهش دانشگاه در تضمین. دستیابی به این هدف است
  .می نمایند

  .میزان طراحی نظام تعاملی آموزش و پژوهش دانشگاه: مطلوب عبارتند از انداز چشم به نیل ارزیابی هاي شاخص
  پژوهش فرا رشته اي و میان رشته اي -1- 6

تقویت نظام هم سو شدن علوم مختلف و همگرایی رشته هاي دانشگاهی بویژه در حوزه پژوهش فرارشته اي و میان : راهبرد
  .رشته اي 

تعاملی آموزش و پژوهش دانشگاه از سازوکارهاي  طراحی نظام. سران سه قوه و روساي دانشگاهها از شرکا هستند
  .ارزیابی است ، نظارت ، کیفیت تضمین هماهنگی

  .میزان طراحی نظام تعاملی آموزش و پژوهش دانشگاه : مطلوب عبارتند از انداز چشم به نیل ارزیابی هاي شاخص
  حمایت از پروژه هاي پژوهشی مرتبط با توسعه پایدار -2- 6

  ژوهش هاي مرتبط با تولید علم و یافته هاي نوین تقویت  پ: راهبرد
طراحی نظام حمایت مالی و معنوي از پروژه هاي مرتبط با توسعه پایدار . سران سه قوه و روساي دانشگاهها از شرکا هستند

  .ارزیابی است ، نظارت ، کیفیت تضمین از سازوکارهاي هماهنگی
میزان حمایت مالی و معنوي از پروژه هاي مرتبط با توسعه : عبارتند ازمطلوب  انداز چشم به نیل ارزیابی هاي شاخص

  پایدار
  مشاوره و خدمات علمی به جامعه  -7

  تاکید صنایع و سازمان ها در بهره برداري از طراحی نظام مشاوره و خدمات علمی دانشگاهها: راهبرد
مشاوره و خدمات علمی دانشگاهها از سازوکارهاي  طراحی نظام نظام. سران سه قوه و روساي دانشگاهها از شرکا هستند

  .ارزیابی است ، نظارت ، کیفیت تضمین هماهنگی
  میزان طراحی نظام مشاوره و خدمات علمی دانشگاهها: مطلوب عبارتند از انداز چشم به نیل ارزیابی هاي شاخص

  ه پایدار محلی و ملیمشارکت دانشگاه در توسعه پایدار محلی و ملی مشارکت دانشگاه در توسع - 7-1
  .ایجاد و تقویت نظام مشارکت دانشگاه در توسعه پایدار محلی و ملی بخش : راهبرد

طراحی نظام بازاندیشی نظام مشارکت دانشگاه در توسعه پایدار محلی و . سران سه قوه و روساي دانشگاهها از شرکا هستند
  .ارزیابی است ، نظارت ، کیفیت تضمین ملی نیاز از سازوکارهاي هماهنگی

میزان ایجاد و تقویت نظام مشارکت دانشگاه در توسعه پایدار : مطلوب عبارتند از انداز چشم به نیل ارزیابی هاي شاخص
  محلی و ملی بخش

 ارتباط دانشگاه با جامعه محلی، منطقه اي و ملی و بین المللی - 8

  .و ملی و بین المللی  ایجاد شبکه ارتباطی دانشگاه با جامعه محلی، منطقه اي: راهبرد
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طراحی و ایجاد شبکه ارتباطی دانشگاه با جامعه محلی، منطقه اي و . سران سه قوه و روساي دانشگاهها از شرکا هستند
  .ارزیابی است ، نظارت ، کیفیت تضمین ملی و بین المللی از سازوکارهاي هماهنگی

زان ایجاد شبکه ارتباطی دانشگاه با جامعه محلی، منطقه اي و می: مطلوب عبارتند از انداز چشم به نیل ارزیابی هاي شاخص
  ملی و بین المللی

  همکارهاي بین دانشگاهی - 8-1
  ایجاد نظام  همکاري بین دانشگاهی  : راهبرد

 طراحی و ایجاد نظام  همکاري بین دانشگاهی از سازوکارهاي هماهنگی. سران سه قوه و روساي دانشگاهها از شرکا هستند
میزان طراحی و ایجاد : مطلوب عبارتست از انداز چشم به نیل ارزیابی هاي شاخص. ارزیابی است ، نظارت ، کیفیت تضمین

  نظام  همکاري بین دانشگاهی  
  همکاري هاي بین المللی - 8-2

  .حمایت از طراحی نظام  همکاري بین المللی: راهبرد
بر حمایت از طراحی نظام  همکاري بین المللی از سازوکارهاي تاکید . سران سه قوه و روساي دانشگاهها از شرکا هستند

  .ارزیابی است ، نظارت ، کیفیت تضمین هماهنگی
  .میزان حمایت از طراحی نظام  همکاري بین المللی: مطلوب عبارتست از انداز چشم به نیل ارزیابی شاخص

  مالیه آموزش عالی - 9
  استقالل دانشگاه تقویت نظام مالیه دانشگاه براي حفظ  : راهبرد

تاکید بر حمایت از طراحی و تقویت نظام مالیه دانشگاه براي حفظ  . سران سه قوه و روساي دانشگاهها از شرکا هستند
  .ارزیابی است ، نظارت ، کیفیت تضمین استقالل دانشگاه از سازوکارهاي هماهنگی

  .نظام مالیه دانشگاه براي حفظ  استقالل دانشگاهمیزان تقویت : مطلوب عبارتست از انداز چشم به نیل ارزیابی شاخص
  قوانین ومقررات مالی - 9-1

  .ایجاد نظامی از قوانین و مقررات مالی بهینه و منعطف: راهبرد
تمرکز بر ایجاد نظامی از قوانین و مقررات مالی بهینه و منعطف از . سران سه قوه و روساي دانشگاهها از شرکا هستند

  .ارزیابی است ، نظارت ، کیفیت تضمین سازوکارهاي هماهنگی
  .  میزان ایجاد نظامی از قوانین و مقررات مالی بهینه و منعطف: مطلوب عبارتست از انداز چشم به نیل ارزیابی شاخص

  تحول وتنوع در منابع تامین مالی - 9-2
  .واکاوي و ایجاد نظام منابع مالی، تحول و تنوع در آن : راهبرد

تمرکز بر ایجاد نظامی از قوانین و مقررات مالی بهینه و منعطف  از . ي دانشگاهها از شرکا هستندسران سه قوه و روسا
  .ارزیابی است ، نظارت ، کیفیت تضمین سازوکارهاي هماهنگی

  .  میزان ایجاد نظامی از قوانین و مقررات مالی بهینه و منعطف: مطلوب عبارتست از انداز چشم به نیل ارزیابی شاخص
  شبکه سازي اجتماعی دانش - 10

  .تاکید بر شبکه سازي اجتماع دانش در دانشگاها: راهبرد
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دولت، وزارتخانه هاي مسئول، هیئت امنا، و روساي دانشکده ها و گروههاي آموزشی از شرکاي دستیابی به این هدف 
  .زي اجتماع دانش در دانشگاهمیزان تقویت نظام شبکه سا: مطلوب عبارتست از انداز چشم به نیل ارزیابی شاخص. هستند

  
  فضاي دانشگاهی/پردیس - 11

  .فضاي دانشگاهی مناسب/توسعه پردیس: راهبرد
دولت، وزارتخانه هاي مسئول، هیئت امنا، و روساي دانشکده ها و گروههاي آموزشی از شرکاي دستیابی به این هدف 

  .تاکید بر توسعه پردیس و فضاي دانشگاهی متعارفمیزان : مطلوب عبارتست از انداز چشم به نیل ارزیابی شاخص. هستند
  
  

  کار گروه آموزش عالی و توسعه پایدار
... ، دکتر مقصود فراستخواه ، دکترغالمرضا ذاکر صالحی، دکتر یدا)رئیس کار گروه ( دکتر نسرین نورشاهی 

دکتر مریم حسینی ، زاده ، دکتر حمید جاودانی ، دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم ، دکتر کیومرث کالنتري مهرعلی
  .، دکتر زهرا جواهریان و دکتر مهتاب پورآتشی
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هاي زندگی سالم و بهداشتی آموزش سالمت و شیوه  

  
  مقدمه

شیوه  .کنند در آن افراد آگاهانه انتخاب می شود که یک زندگی متعادل تعریف مییک شیوه زندگی سالم معموال به عنوان 
هاي فردي، تعامالت  زندگی راهی براي زندگی براساس الگوهاي قابل تشخیص رفتار است که در واکنش متقابل ویژگی

هاي بهبود سالمت از طریق  تالش. شود اجتماعی و محیطی زندگی افراد انتخاب می -اجتماعی و شرایط اقتصادي 
بر سطح فردي باید در سطوح اجتماعی و شرایط زندگی موثر در رفتار و  شان عالوه راي تغییر شیوه زندگیقادرسازي مردم ب

  .شیوه زندگی صورت گیرد
هاي اقدام منشور  اولویت .در رویکردي نوین به شیوه زندگی سالم، شیوه زندگی حاصل تطابق فرد با محیط اجتماعی اوست

مداخالتی در زمینه وابستگی متقابل افراد و جوامع با تاکید ویژه بر توانمندسازي افراد و  ارتقاي سالمت اوتاوا ما را به سوي
تر زندگی کنند اما براي تحقق  تر و سالم توانند طوالنی افراد می .کند هاي همگانی هدایت می ها و سیاست جوامع، محیط

گر هستند که اجازه استفاده موثر از چنین  یلهاي فردي به عالوه محیطی تسه چنین هدفی، نیازمند معلومات و مهارت
   .ها بدهد هایی را به آن مهارت

  :توان محصول رفتار مردم در سه بعد وابسته به هم دانست یک شیوه زندگی سالم را می
 افراد؛   
 ؛ و)خانواده، همساالن، محل کار، جامعه(ها  محیط اجتماعی آن   
 ها روابط بین افراد و محیط اجتماعی آن.   

تعاریف اولیه شیوه زندگی؛ بر تغذیه، تحرك فیزیکی، استعمال دخانیات و مصرف الکل تاکید داشتند اما تعاریف جدید، 
  .دهند می تاثیر عوامل اجتماعی، اقتصادي و محیطی بر شیوه زندگی را نیز مدنظر قرار

 : اجزاي جدید تشکیل دهنده شیوه زندگی سالم عبارتند از
  سازش موثر؛ 
 مادام العمر؛  یادگیري  
  مالحظات ایمنی و امنیتی در خانه، مدرسه و محل کار؛  
 احساس مقصد و معنا، معنویت و امید؛  
  تعامالت اجتماعی و داوطلبی؛  
 والدي؛   
 تعادل کار و خانواده .  

   .ها توجه شود شامل مرحله زندگی و درك خطر است دو عامل دیگر که باید در تعریف یک شیوه زندگی سالم به آن
زمانی آموزش با تغییرات  در ترویج شیوه زندگی سالم، ایجاد تعهد محلی، استمرار برنامه، توجه به گروه هدف و هم

  .شود اجتماعی، اقتصادي و سیاسی مهم است و افزایش دانش به تنهایی منتهی به تغییر رفتار نمی
  
  :کارهاي ترویج شیوه زندگی سالم به شرح زیر است راه

  هاي بهداشتی؛ هاي شیوه زندگی با پیام پیامهمراهی  
 کارهاي بلندمدت براي خلق محیطی حمایتی؛  استفاده از راه  
 هاي حمایتی، بازاریابی اجتماعی، ابتکارات  کارهاي ارتقاي سالمت نظیر محیط استفاده از ترکیبی از راه

   .هاي حامی سالمت محور و ایجاد سیاست جامعه
  :طی ترویج شیوه زندگی سالم شامل موارد زیر استفرایندهاي اجتماعی و محی
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 کارهاي جلب حمایت و  رهبري، همکاري، ارتباطات، راه: هاي یادگیري اثربخش گروهی نظیر آموزش مهارت
  کارهاي حل مساله؛ راه

 ؛ )در سطح فردي و اجتماعی(پذیري  کارهاي سازشی و پرورش انعطاف هایی براي توسعه راه ایجاد فرصت  
  سازي منابع بهینه .  

فرایندهاي اجتماعی شامل . یک شیوه زندگی سالم دربرگیرنده تعادلی منطقی بین استقالل فرد و نقش او در جامعه است
اجتماعی تمرکز بر سازماندهی  - در رویکردهاي زیستی  .کنند ها، به تقویت سرمایه اجتماعی کمک می انواع مهارت آموزي

یکی از اهداف نهایی شیوه زندگی سالم توسعه  .توانمندسازي شهروندان استجامعه و ایجاد ظرفیت در جامعه و 
   .هاي متقابل در حین تقویت آزادي و عدالت در جامعه است وابستگی

در . آن ضروري استبازتعریف هاي بهداشتی،  ها و برنامه براي استفاده موثر از مفهوم شیوه زندگی سالم در تنظیم سیاست
  :زیر مورد توجه استاین بازتعریف موارد 

  طراحی مداخالت ارتقاي سالمت با توجه به بستر جامعه و با کمک دیگران؛ 
  کاهش شکاف بین افراد سالم و ناسالم؛  
 هاي فیزیکی و اجتماعی حامی شیوه زندگی سالم؛ خلق محیط  
 تامین خدمات نجات براي افرادي که در معرض بیشترین خطر رفتارهاي ناسالم هستند؛   
  ؛)سازند شان فراهم می جوامع سالم میراثی از سالمت را براي فرزندان(نقش جامعه در برابر سالمت تغییر   
 توجه به سن و مرحله زندگی، کوتاه و بلندمدت بودن عواقب، و نقش روابط اجتماعی در سالمت؛   
 پذیري؛  یک شیوه زندگی سالم منبعی براي ارتقاي کیفیت زندگی و انعطاف 
 ؛ي که منافع آن همواره در حال افزایش استا سرمایه سالمت   
  با آموزش هنر سالم زیستن، خلق منابع براي اتخاذ تصمیم سالم و خلق سرمایه اجتماعی، یک شیوه زندگی سالم

  .شود گذاري بزرگی براي توسعه پایدار جامعه تبدیل می به سرمایه
 یط پایه زندگی و تقویت جوامع استگذاري براي ترویج شیوه زندگی سالم، بهبود شرا بهترین سرمایه.  

  
 )ساله 64تا  15جمعیت (ها  و مرگ منتسب به آن 1390هاي غیرواگیر در سال  وضعیت عوامل خطر بیماري

تعداد مرگ  روند درصد جمعیت تعریف عامل خطر
  منتسب

  63000 رو به افزایش  10 .  کشند افرادي که روزانه سیگار می سیگاري

واحد میوه یا سبزي در  5که کمتر از  افرادي ناسالم تغذیه
 .کنند روز مصرف می

  6803 بدون تغییر تقریبا 04/88

  19100 روبه افزایش MET- minutes/ week 37/33 600> تحرکی کم

  55100 روبه افزایش BMI ≥ 30 kg/m 84/16 چاقی

 SBP≥140 and/or DBP≥90 فشارخون باال
mmHg      

  86500 روبه افزایش 01/19

  34000 روبه افزایش mg/dl≥FBS  79/13 126  قند خون اختالل

  ≤mg/dl 200 کلسترول باال
 کلسترول ناشتا   

  34000 روبه افزایش 97/27
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وضـیحـات جدول   :ـت
گزارش شده  380786، عدد 1389میر در کشور بر اساس آخرین برآورد مرکز آمار ایران در سال  و تعداد موارد کل مرگ

 30میر باالي  و  درصد مرگ53به طوري که . سال اتفاق افتاده است 30 درصد آن در گروه سنی باالي 59است که حدود 
درصد به علت سکته 13هاي ایسکمیک قلبی،  درصد منتسب به بیماري 26: عروقی شامل -هاي قلبی  سال ناشی از بیماري

  .عروقی بوده است -هاي قلبی یر بیماريدرصد ناشی از سا 10هاي فشار خون و   درصد ناشی از بیماري4مغزي، 
هاي غیرواگیر در کشور بر اساس اطالعات شش دوره پیمایش کشوري در  بررسی روند تغییرات عوامل خطر بیماري

  .صورت پذیرفته است 1390و  1388، 1387، 1386، 1385، 1383هاي  سال
عامل خطر تغذیه ناسالم و کم تحرکی در کشور، با توجه به عدم دسترسی به منابع داخلی مبنی بر مرگ منتسب به دو 

براساس گزارش بار ) EMRO(براي تخمین آن از میزان مرگ منتسب به این دو عامل خطر در حوزه مدیترانه شرقی 
  .استفاده شد) منبع سه(هاي سازمان جهانی بهداشت  جهانی بیماري

MET )Metabolic Equivalent of Task (گیري شدت فعالیت فیزیکی است و به طور خالصه  واحد اندازهMET 1 
-MET 600فعالیت فیزیکی کمتر از . عبارت است از مقدار انرژي مورد نیاز بدن در حالت نشسته براي یک فرد معمولی

minutes/week ر هنگام کار، د(ها طی فعالیت بدنی متوسط یا شدید در هفته  یعنی افرادي که میزان انرژي مصرفی آن
  .در دقیقه باشد MET 600کمتر از ) رفت و آمد و تفریح و سرگرمی

  
   آموزش سالمت و شیوه زندگی سالم حوزه اصلی هاي چالش
 سالمت مردم؛  در پزشکان نقش بر حد از بیش تمرکز و سالمت خالقان عنوان به مردم نقش گرفتن نادیده 
 پیشگیري سالمت، ارتقاي در ها آن توانمندسازي و مردم مشارکت بخشی، بین هاي همکاري ظرفیت به توجهی کم 

 ها؛  بیماري و خطر وکنترل عوامل
 مردم؛ سالمت آموزش و پیشگیري نقش گرفتن نادیده و کشور سالمت سیستم بودن محور درمان  
 هاي اجتماعی، اقتصادي و سیاسی با آموزش سالمت و ترویج شیوه زندگی سالم؛  آماده و همگام نبودن زیرساخت 
 هاي آموزش سالمت و شیوه زندگی سالم؛ برنامه اجراي براي نیاز مورد انسانی نیروي کمبود  
 مالی؛ اعتبارات کمبود 
 سنتی و انتقال مستقیم پیامهاي  تجهیزات و امکانات آموزشی ناکافی، مبتنی بر رسانه.   

  
  انداز آموزش و ارتقاي سالمت براي ترویج شیوه زندگی سالم  چشم

با قدرت، امید، آگاهی، مهارت و صالحیت کافی به صورت فردي،  که در آن مردم بتوانندتوسعه یافته اي  به جامعهرسیدن 
ي براي برآوردن نیازها کنند و بندي اولویتو  را تعیین د، خانواده، همساالن و جامعهسالمت خو نیازهايگروهی و جمعی، 

 با رعایت سبک زندگی سالم، خودمراقبتی، همیاري متقابل و مشارکت جمعی، تا نمایندو اقدام ي ریز برنامه شان، در اولویت
کرده و  کنترل، کنند را که در آن زندگی میو جهانی  و جامعه ، خانواده، همساالنخود وري ، ایمنی، نشاط و بهرهسالمت

  . ارتقا دهند
  

هاي  اهداف آموزش و ارتقاي سالمت براي ترویج شیوه زندگی سالم منطبق با اهداف سند ملی پیشگیري و کنترل بیماري
   1404تا  1394غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط در جمهوري اسالمی ایران در بازه زمانی 

  
هاي مزمن  عروقی، سرطان، دیابت، بیماري –هاي قلبی  کاهش خطر مرگ زودرس ناشی از بیماري% 25 :1هدف 

 ریوي
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  کاهش نسبی در مصرف الکل% 10حداقل  :2هدف 
  کاهش نسبی در شیوع فعالیت بدنی ناکافی% 20: 3هدف 
  کاهش نسبی در متوسط مصرف نمک در جامعه% 30 :4هدف 
  سال 15مصرف دخانیات در افراد باالتر از  کاهش نسبی در شیوع% 30 :5هدف 
  کاهش نسبی در شیوع فشارخون باال% 25 :6هدف 
  ثابت نگهداشتن میزان بیماري دیابت و چاقی :7هدف 

منظور  از افراد واجد شرایط به% 70توسط حداقل ) از جمله کنترل قندخون(دریافت دارو و مشاوره  :8هدف 
  مغزيهاي قلبی و سکته  پیشگیري از حمله

ها و داروهاي اساسی قابل فراهمی شامل داروهاي ژنریک مورد نیاز براي درمان  دسترسی به تکنولوژي% 80: 9هدف 
  هاي خصوصی و دولتی هاي غیرواگیر در بخش بیماري
  هاي خوراکی و محصوالت غذایی در روغن Trans Fatty Acidبه صفر رساندن میزان  :10هدف 
  میر ناشی از سوانح و حوادث ترافیکی و میزان مرگکاهش نسبی در % 20: 11هدف 
  میر ناشی از مصرف مواد مخدر و کاهش نسبی در میزان مرگ% 10 :12هدف 
 هاي روانی  هاي بیماري افزایش دسترسی به درمان% 20 :13هدف 

  
  هاي آموزش و ارتقاي سالمت براي ترویج شیوه زندگی سالم برنامه

  
  برنامه ملی خودمراقبتی) 1
  

العمر، نقش مردم در  ها از واگیر به غیرواگیر و حرکت از درمان قطعی بیماري به مراقبت مادام زمان با گذار بیماري هم
هاي مزمن و حاد  هاي جزیی، مدیریت بیماري مراقبت از سالمت خود و اعضاي خانواده براي سالم زیستن، مدیریت ناخوشی

  .ها از جنس خودمراقبتی است درصد تمام مراقبت 85تا  65که طبق برآوردها اي  روز به روز در حال افزایش است به گونه
 تأمین، و حیات حفظ منظور به فرد توسط که است هدفداري و شده آگاهانه، آموخته هاي و فعالیت اقدامات خودمراقبتی

 تالش پیشگیرانه، رویکرد با ساده آموزشی مدل که در یک حالی در .شود می انجام خانواده و خود سالمت ارتقاي و حفظ
 هاي فعالیت بازدارنده محیطی و فردي عوامل به خاصی توجه و شده محدود مهارت و توسعه دانش به خاص طور به آگاهانه

 در اتخاذ جوامع و افراد توانمندسازي براي و دارد می بر جلو به قدم یک توانمندسازي در واقع رویکرد .شود نمی بهداشتی
مردم نباید تنها به عنوان کاربر و نقطه  .کند می تالش سالمت، کننده تعیین اي زمینه اقدامات اتخاذ یا سالم فردي اقدامات

  .ها و انتخاب شیوه ارایه خدمات مشارکت کنند گیري نهایی ارایه خدمت دیده شوند، بلکه باید در تصمیم
پنجمین برنامه ملی تحول نظام سالمت در حوزه بهداشت در برنامه تحول نظام سالمت، برنامه ملی خودمراقبتی به عنوان 

در این . هاي علوم پزشکی کشور براي اجرا، ابالغ گردید ، به دانشگاه18/7/1394طراحی و دستورالعمل اجرایی آن در تاریخ 
 :دستورالعمل، نحوه اجراي برنامه ملی خودمراقبتی با چهار رویکرد زیر مشخص شده است

 اي تربیت سفیران سالمت خانوار خودمراقبتی فردي بر 
 هاي کار خودمراقبتی سازمانی براي توسعه شوراهاي ارتقاي سالمت در محل  
 خودمراقبتی اجتماعی براي توسعه شوراهاي ارتقاي سالمت در محالت، روستاها و شهرها  
 هاي خودیار براي تقویت همدلی و همراهی براي ارتقاي سالمت گروه 
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   آموزش سالمت در مدارس کشوراستقرار نظام جامع ) 2
در رفتاري  هدف 100در مدارس از پیش دبستان تا پایان متوسطه دوم با  سالمت آموزشتدوین برنامه جامع 

هاي زیر با همکاري معاونت تربیت بدنی و سالمت و سازمان تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش صورت  حیطه
  .گیرد می
  سالمت روانی و عاطفی .1
  نوادگی و اجتماعیسالمت خا .2
  رشد و تکامل .3
  تغذیه .4
  سالمت فردي و فعالیت جسمانی .5
  الکل، دخانیات و سایر مواد مخدر .6
  هاي غیرواگیر و واگیردار  بیماري .7
  کنندگان و جامعهسالمت مصرف .8
  محیطیسالمت زیست .9

  هااصول ایمنی و پیشگیري از آسیب .10
  

   .هاي آموزش رسمی و غیررسمی است برنامه استقرار نظام جامع آموزش سالمت در مدارس کشور دربرگیرنده
 هاي درسی به تفکیک مقاطع تحصیلی مبتنی بر کوریکولوم جامع  تدوین کتاب :هاي آموزشی رسمی برنامه

هاي درسی مبتنی بر کوریکولوم جامع آموزش سالمت براي هر یک از مقاطع  آموزش سالمت، تامین کتاب
آموزان براي خودمراقبتی، پایش و ارزشیابی برنامه آموزش  به دانشتحصیلی، اجراي برنامه آموزش سالمت رسمی 

هاي آموزشی به تفکیک مقطع تحصیلی براي کارکنان،  آموزان، تدوین و انتشار بسته سالمت رسمی به دانش
الین توانمندسازي معلمان، مدیران و کارکنان مدارس، تدوین و انتشار  هاي آموزش حضوري و آن ریزي دوره برنامه
هاي آموزش ویژه توانمندسازي  ریزي دوره هاي آموزشی به تفکیک مقطع تحصیلی براي والدین، برنامه بسته

  والدین به تفکیک مقطع تحصیلی فرزندان
 هاي فصلی آموزش سالمت در مدارس به تفکیک مقاطع  طراحی کمپین :هاي آموزشی غیر رسمی برنامه

ریزي  برنامه آموز، ، تربیت سفیران سالمت دانش)حصیلیکمپین سالمت در هر مقطع ت 4ساالنه (تحصیلی 
هاي آموزش ضمن خدمت کارکنان حضوري  ریزي دوره برنامه، الین براي والدین هاي آموزشی حضوري و آن دوره
تولید، انتشار و توزیع ، هاي سالمت در مدارس هاي سالمت در مدارس، اجراي کمپین الین، ارزشیابی کمپین و آن

  هاي سالمت در مدارس آموزشی کمپینهاي  رسانه
  
  افزایش سواد سالمت مردم ) 3

هاي آموزشی  هاي آموزش سالمت همگانی، تولید رسانه طراحی کمپین: برنامه جامع آموزش سالمت همگانی -
ها، اجراي  ، راه اندازي و پشتیبانی فضاهاي مجازي براي مدیریت کمپین)تیزر، بسته آموزشی، نمایشگاه(ها  کمپین

  هاي آموزشی مپینک
ریزي و اجراي مداخالت ارتقاي  تدوین شیوه نامه نیازسنجی سالمت در سطح کشور، برنامه: نیازسنجی سالمت -

  نامه نیازسنجی سالمت مبتنی بر شیوه
برگزاري کارگاه هاي آموزشی، پشتیبانی و نظارت بر سامانه ارس : ها و مداخالت آموزش سالمت ساماندهی رسانه -

ها، ارزشیابی  هاي تولید شده در سامانه ارس، ارزشیابی داخلی رسانه ، ثبت رسانه)هاي سالمت انهارزشیابی رس(
 ارس هاي ثبت شده در سامانه خارجی ساالنه رسانه
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  نفع  هاي ذي ها و سازمان کارگروه
ت، معدن و کنندگان خدمت حوزه سالمت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنع هیات دولت، مجلس، ارایه

وزارت ارتباطات ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان صدا و سیما، هاي کشور، وزارت آموزش و پرورش تجارت، دانشگاه
هاي غیردولتی، رابطان سالمت، سفیران سالمت، شوراهاي ارتقاي  ، سازمانوزارت ورزش و جوانان، آوري اطالعات و فن

  .ها و جوامع سالمت سازمان
  
  

  گروه آموزش سالمت و ترویج شیوه هاي زندگی سالم و بهداشتیکار 
  ، دکتر باقر الریجانی و دکتر مهرزاد حمیدي) رئیس کار گروه ( دکتر علی سیاري 
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  )مدارس( یآموزش يفضاها ينوساز و يبازساز جاد،یا
 

 مقدمه - 1
 

بخش  یتجل ،يریادگیو  تیترب یاصل طیمحله و به عنوان مح یتیکانون ترب کردیمدارس با رو
 يمحل کسب تجربه ها ،یتیو ترب میتعل يکانون عرضه خدمات و فرصت ها به،یط اتیاز ح یتحقق مراتب

 وانحآن مستحکم و مقاوم بودن در برابر حوادث و س يها یژگیو نیتر باشد و از مهم یم یستیو ز یتیترب
اضطرار  امیامن در ا یمحل ،يو منطقه ا یاز مصالح مل ياست که با استفاده حداکثر یعیطبریو غ یعیطب
بنابراین به دلیل اهمیت  .1دارد منیجامعه ا کی جادیا ندیدر فرآ يعمده ا ریبه جامعه و تأث یکمک رسان يبرا

لزوم تامین ایمنی مدارس به ) بحران و عادي(اجتماعی، گستردگی جغرافیایی و کارکردهاي مدارس در مواقع مختلف 
وسعت و نحوه اقدامات . ت هاي اصلی کشورهاي مختلف و نهادهاي بین المللی مورد توجه استعنوان یکی از اولوی

انجام گرفته در کشور در زمینه نوسازي، ایمن سازي و مقاوم سازي مدارس مورد توجه و استقبال نهادها، مراکز 
وهاي مناسب مدارس ایمن به عنوان یکی از الگو  2تحقیقاتی معتبر بین المللی و کشورهاي مختلف قرار گرفته

  . 3در دنیا معرفی شده است

به عنوان نهاد  (UNISDR) 4راهبرد بین المللی کاهش خطرپذیري حوادث و مخاطرات سازمان ملل متحد
باشد که اقدامات و بین المللی در زمینه مدیریت و راهبري کاهش اثرات ناشی از حوادث و مخاطرات طبیعی می

ینه کاهش خطرات و آسیب هاي ناشی از زلزله، سیل، طوفان، مخاطرات ساختگاهی و فعالیت هاي مختلفی در زم
اهتمام ویژه اي براي  UNISDRدر چند سال اخیر، . سایر خطرات بالقوه و بالفعل در جوامع مختلف انجام داده است 

هاي  براي این منظور، طرح ها و برنامه. توجه به ضوابط کاهش خطرپذیري فضاهاي آموزشی و مدارس داشته است
این موضوع تاکنون در نشست . مختلفی در کشورهاي مختلف بر اساس نوع خطرات موجود هر کشور ارائه شده است

عالقمند و پیشرو در زمینه ایمن سازي مدارس و همچنین  ها و جلسات تخصصی با حضور نمایندگان کشورهاي
مطرح گردیده است و نتایج بدست آمده از آنها در تدوین برنامه ریزي هاي مربوط به این  UNISDRنمایندگان 

و چارچوب سنداي براي ) میالدي 2005 – 2015(  (HFA) 5چارچوب کاري هیوگو. موضوع لحاظ گردیده است
به عنوان دو برنامه کلی بین المللی است که ) میالدي 2015-2030(  (SFDRR) 6خاطراتکاهش خطر حوادث و م

بر اساس تجربیات و دستاوردهاي کشورهاي مختلف و با هدف ایجاد انسجام و یکپارچگی در اقدامات مربوط به کاهش 
  .خطرپذیري حوادث و مخاطرات ارائه شده است

                                                        
   سند تحول بنیادین وزارت آوزش و پرورش، برنامه زیر نظام تامین فضا، تجهیزات و فناوري ١

   اولین و دومین نشست بین المللی سران مدارس ایمن هاي مربوط بهگزارش ٢
  المللی سران مدارس ایمنگزارش نماینده سازمان ملل متحد در دومین نشست بین   3

4 United Nations International Strategy for Disaster Reduction 
5 Hyogo Framework Action 
6 Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 
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مین ایمن سازي مدارس همانند جمهوري اسالمی اقدامات چشمگیر و موثر برخی کشورها در ز
میالدي موضوع  2030تا  2015براي  UNISDRریزي  ایران باعث گردیده است که در اولویت هاي برنامه

در کاهش خطرپذیري حوادث و بالیا مطرح گردد که می  1»اقدام خوب«ایمن سازي مدارس به عنوان یک 
در این راستا،  .تواند به عنوان الگویی براي کاهش خطرپذیري در سایر موضوعات مورد توجه قرار گیرد

ایمن به عنوان یکی از موضوعات اصلی و الگویی براي سایر ) مدارس(لزوم تامین فضاهاي آموزشی   SFDRRدر
  مربوط به مدارس در ذیل ارائه شده است؛  SFDRRبه عنوان نمونه، دو بخش از . موضوعات ارائه شده است

 هاي عمومی بر اي و جهانی موثر به عنوان ابزارهاي آموزش و افزایش آگاهی هاي منطقه اندازي کمپین راه 
 ،»ایمن   یک میلیون مدرسه و بیمارستان«طرح ابتکاري بطور مثال (هاي گذشته  اساس نمونه

جایزه ساساکاوا سازمان ملل  ،»!شهر من در حال آماده شدن است: پذیر ساخت شهرهاي برگشت«کمپین 
براي ارتقاء فرهنگ پیشگیري از ) المللی کاهش سوانح سازمان ملل و روز بین خطرپذیريبراي کاهش 

، مخاطراتپذیر، ایجاد درك صحیح از خطرپذیري سوانح و  ، شهروندان مسئولیتمخاطراتسوانح و 
تشویق ذینفعان خصوصی و عمومی در راستاي تعامل  ،هاي متقابل، اشتراك تجربیات یت از فراگیريحما

  .اي و جهانی هاي جدید در سطوح ملی، منطقه هاي ابتکاري و حتی ایجاد طرح فعال در چنین طرح
 پذیري به ویژه از طریق اقدامات  گذاري دولتی و خصوصی در زمینه برگشت افزایش مناسب سرمایه

سوانح در  خطرپذیريکاهش اي و اقدامات عملکردي مرتبط با پیشگیري و  اي و غیرسازه سازه
وساز بهتر از ابتداي  هاي فیزیکی؛ ساخت ها و زیرساخت ، بیمارستانتسهیالت حیاتی به ویژه مدارس

کار به منظور مقاومت در برابر مخاطرات از طریق طراحی و ساخت مناسب از جمله استفاده از اصول 
سازي و بازسازي؛ توسعه فرهنگ تعمیر و  جامع طراحی و استانداردسازي مصالح ساختمانی؛ مقاوم

اي، فنی و زیست محیطی ناشی از  تن ارزیابی اثرات اقتصادي، اجتماعی، سازهنگهداري با در نظر گرف
 .مخاطراتسوانح و 

                                                        
1 Good Practice 
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 )ب(  )الف(

 يریکاهش خطرپذ يبرا يچارچوب سندا)ب(2015- 2005 يسال ها يبرا  وگویچارچوب اقدام ه)الف.(1شکل

   2030- 2015حوادث و مخاطرات

اتحادیه جهانی براي کاهش خطر حوادث  مدارس ایمن، براي هماهنگی و ارائه ضوابط مشخص مربوط به
 و با همکاري UNESCOتحت نظر  GADRRRES(1(و مخاطرات و برگشت پذیري در بخش آموزش 

UNISDR ، »رساختیو ز زاتیتجهبه عنوان بخش مشترك سه موضوع ) 2(را مطابق شکل  » مدرسه ایمن 
آموزش کاهش خطرپذیري و  3در مدارس) بحران ها(مدیریت حوادث و مخاطرات  ، 2منیا يریادگی يها

باعث  منیسه عامل در مدارس ا نیا نیبر تام یجهان دیتاک ].2[تعریف نموده اند 4مخاطرات طبیعی و تاب آوري
 کیبه عنوان  تواند یم نیخواهد شد و همچن دیمدارس نوساز و جد یمنیا نیتام ياقدامات برا  یو کم یفیک يارتقا

  .ردیمورد توجه دولت ها و مردم قرار گ یابتکار جهان

                                                        
1 The Global Alliance for Disaster Risk Reduction and Resilience in the Education Sector 
2 Safe Learning Facilities (disaster-resilient infrastructure) 
3 School Disaster Management 
4 Disaster Risk Reduction and Resilience Education 
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 مدل مدرسه ایمن . 2شکل 

 تجهیزات و زیرساخت هاي یادگیري ایمن - 

موضوع تامین تجهیزات و زیرساخت هاي یادگیري ایمن  با همکاري و مشارکت نهاد تسهیالت جهانی براي کاهش 
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد تحت نظر بانک جهانی و   (GFDRR) 1سوانح و بازیابی جوامع

(UNESCO) هدف از آن توجه به یکپارچه سازي و انسجام سازه اي . و سایر سازمان ها در سطوح ملی ارائه شده است
و پروش، سازمان وزارت آموزش . ایمن در ساخت مدارس جدید و مقاوم سازي ساختمان هاي آسیب پذیر موجود بوده است

هاي برنامه ریزي ملی و استانی، بخش هاي استانی و ملی دولت ها در زمینه کاهش خطرپذیري حوادث و مخاطرات در 
این اقدامات به منظور ارزیابی . تعامل با مهندسان و انجمن هاي تخصصی مهندسی در این زمینه همکاري خواهند نمود

ملی در مورد مدارس ایمن و با هدف پشتیبانی از ساخت مدارس در مناطق  کیفی و کمی ساخت مدارس و ارتقاي ضوابط
  در این بخش موضوعات اصلی ذیل مورد توجه خواهند بود؛. کم خطر یا بدون خطر خواهد بود

 مدارس يبرا منیا مکان یابی  
  یساختمان ينامه ها و دستورالعمل ها نییآرعایت ضوابط  
 استاندارد يآن با عملکردها يساختمان و اجزا انطباق  
 مخاطراتدر مقابل حوادث و  و تاب آور داریپا یطراح  

                                                        
1 The Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR)   

 مدرسه ایمن
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 مرتبط با ساختمان مدارس ییعوامل اجرا هیسازندگان ساختمان و کل آموزش  
 بر ساخت و ساز مدارس هیعال نظارت  
 تیفیک کنترل  
 يو مدلساز یمضاعف طراح يو کنترل ها یطراح باز  
 يو بهساز يساز مقاوم  
 يسازه ا یمنیا آموزش  
 ساختمان ییاجرا يآل روش ها دهیا  يو ساز با هدف ارائه الگوها ساخت    
 ساختمان ينگهدار  
 يا رسازهیغ ياجزا يریخطرپذ کاهش  
 در برابر آتش یمنیا  

 در مدارس) بحران ها(حوادث و مخاطرات  تیریمد - 

و فدراسیون بین المللی صلیب  1کودکانمدیریت بحران در مدارس  با همکاري و مشارکت برنامه بین المللی نجات 
براي انجام ملزومات مربوط به این موضوع، بایستی با حمایت وزارت آموزش . قابل انجام است (IRFC) 2سرخ و هالل احمر

و پرورش و با همکاري سازمان هاي مرتبط با مدیریت بحران نسبت به تشویق و ایجاد فعالیت هاي آمادگی شامل برگزاري 
در این بخش موضوعات اصلی ذیل مورد توجه . و دوره هاي آمادگی مقابله با حوادث و مخاطرات اقدام گرددمانورها 

  خواهند بود؛

 يزیو برنامه ر یابیارز  
 یطیو مح یکیزیف حفاظت  
 ضوابط مربوط به آن هیو ته مخاطراتدر مقابل حوادث و  واکنشمربوط به  يها مهارت  
 مخاطراتکاهش خطر حوادث و  تهیکم لیتشک  
 وستهیپ یآموزش يها برنامه   
 استاندارد يردکعمل يهاندیفرا جادیا  
 و  يداریپا جادیو ا یعیطب مخاطرات يریکاهش خطرپذا بخش مشترك ب(مانورها  يبرگزار

 )يریپذ برگشت
 یعیطب مخاطرات يریکاهش خطرپذا بخش مشترك ب( ها  ارتباطات خانواده تیمرتبط با  تقو يها برنامه 

 )يریپذ و برگشت يداریپا جادیو ا

  يتاب آورو  یعیمخاطرات طب يریآموزش کاهش خطرپذ - 

و تامین برگشت پذیري به عنوان یک چالش جهانی مطرح است و دو نهاد حوادث و مخاطرات کاهش خطرپذیري 
UNESCO  وUNICEF نیز در انجام آن همکاري و مشارکت می نمایند .  

                                                        
1 Save the Children with the support of Plan International 
2 The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)  
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ظرفیت یک نظام یا سیستم،  1کاري هیوگو ، برگشت پذیري و تاب آوريمطابق تعریف ارائه شده در چارچوب 
جامعه یا اجتماعات بطور بالقوه در مواجهه با خطرها براي سازگاري از طریق مقاومت و ایستادگی و یا ایجاد تغییرات به 

ان و درجه اي که نظام این موضوع از طریق میز. منظور تداوم و نیل به سطحی قابل قبول از عملکرد و ساختار می باشد
براي افزایش ظرفیت است و به منظور فراگیري از حوادث و مخاطرات گذشته براي  2اجتماعی قادر به سازماندهی خود

  .حفاظت بهتر در آینده و بهبود تدابیر کاهش خطرپذیري می باشد، سنجیده و شناخته می شود

ي کاهش خطرپذیري از طریق تدوین کتب درسی و بنابراین تجهیز و آماده سازي وزارت آموزش و پرورش برا
گنجاندن محتواي آموزشی مرتبط با این موضوع در برنامه تحصیلی دانش آموزان باعث افزایش آگاهی و بهبود عملکرد 
معلمان در برابر وقوع حوادث و مخاطرات خواهد شد و همچنین سبب خواهد شد دانش آموزان در مواجهه با حوادث و بالیا 

از سایر اقدامات مورد نیاز و تاثیرگذار در این زمینه ایجاد . شرایط بحرانی بر مبناي تفکر و منطق تصمیم گیري نمایندو در 
آموزان خواهد بود که منجر به گسترش  هاي امداد و نجات در مدارس با حضور اولیاي دانش دوره هاي آموزش مهارت

حوادث و بالیا و پشتیبانی از فرهنگ جامعه براي ایجاد جوامع برگشت فرهنگ عمومی خانواده ها و جامعه در مواجهه با 
  در این بخش موضوعات اصلی ذیل مورد توجه خواهند بود؛. پذیر در زمان وقوع حوادث و بالیا خواهد بود

 ایجاد دوره هاي آموزشی و رسمی یکپارچه 
 آموزش معلمان و  توسعه توانایی هاي کارکنان  
 کلمات کلیدي  بر اساس مشارکت جمعی ارائه روش هاي اساسی و  
 آموزش هاي رسمی اجتماعی و فوق برنامه 

  

 تحلیل وضعیت موجود - 2
وضعیت لرزه اي ساختگاه باعث گردیده وقوع زلزله . عمده ترین بحران طبیعی در ایران مربوط به رخداد زلزله است

در ارزیابی جهانی میزان خطر لرزه اي . هاي مختلف با شدت هاي متفاوت در مناطق مختلف ایران قابل انتظار باشد
  ).4شکل ( ساختگاه مناطق مختلف دنیا، ایران  به عنوان منطقه اي با خطر زلزله خیزي زیاد طبقه بندي شده است 

                                                        
1 Resilience 
2 Organizing Itself 
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  میزان خطر لرزه اي ساختگاه مناطق مختلف دنیا. 3شکل 

با بزرگاي بیش ) میالدي 2014تا  1900(در ایران  ها لرزه  بر اساس اطالعات سازمان زمین شناسی پراکندگی رویداد زمین
  .نشان داده شده است) 3(در شکل ریشتر  4از  

 

سازمان ریشتر  4با بزرگاي بیش از  ) میالدي 2014تا  1900(ها در ایران  لرزه  پراکندگی رویداد زمین. 4شکل 

 زمین شناسی ایران

این نقشه . باشدمی) 5(لرزه اي و گسل هاي کشور مطابق شکل توزیع جمعیت دانش آموزي بر اساس وضعیت خطرپذیري 
 .ها استپذیري ناشی از مخاطرات و سوانح زلزلهابزاري براي برنامه ریزي و تصمیم گیري در خصوص کاهش آسیب
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  کشور يو گسل ها يلرزه ا يریخطرپذ تیمطابق وضع يدانش آموز تیجمع عیتوز. 5شکل 

 يساز منیا يدر کشور برا يلرزه ا يریکاهش خطرپذ نهیدر زم یو اقدامات مل يزیبرنامه ر. 1- 2
  مدارس

  )میالدي 2004( 1383ارزیابی هاي اولیه و تهیه شناسنامه فنی مدارس در سال . 1- 1- 2

ه از اقدامات ارزشمند انجام گرفته در وزارت آموزش و پرورش جمهوري اسالمی ایران تهیه شناسنامه فنی مدارس و پیاد
از طریق این ). 6شکل (در این سیستم کلیه اطالعات مورد نیاز مدارس موجود است . سازي آن بر بستر سامانه برخط است

توان مشخصات مکانی و جغرافیایی، فنی و ساختمانی، ژئوتکنیکی و ساختگاهی، فضا و معماري، سیستم مبتنی بر وب می
. جهیزات الکتریکی و مکانیکی هر کدام از مدارس دسترسی پیدا نمودها و تاسیسات و تاي و سیستمسازه اي، غیرسازه

به عنوان یکی از اهداف بین المللی در زمینه  -اطالعات بدست آمده از این سیستم باعث ایجاد مدیریت منسجم و یکپارچه 
است که مورد ها و خطرپذیري حوادث و مخاطرات مدارس گردیده جهت برنامه ریزي کاهش آسیب -مدیریت خطرپذیري

   .توجه نهادهاي داخلی و بین المللی قرار گرفته است
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  مدارس یشناسنامه فن سامانه برخط .6شکل 

  آمار اقدامات انجام گرفته . 4- 2

منجیل و بم ، مراحل مختلفی در جهت ارتقـا و بهبـود سیاسـت    -هاي طبس، رودباربا وقوع رخدادهاي مختلف شامل زلزله
بـا وقـوع زلزلـه    ) 1978سـپتامبر   16(  1357شهریورماه  25در . گیري هاي کشوري ایجاد گردیدتصمیم هاي کالن ملی و

مخصوصـا زلزلـه شـروع    ) بحران هـا طبیعـی  ( طبس توجه جامعه علمی و مهندسی به موضوع حوادث و مخاطرات طبیعی 
منجیل توجه دولت به موضوع رعایت اصول   -با وقوع رخداد زلزله رودبار) 1990ژوئن  21(  1369خردادماه  31در . گردید

با وقوع زلزله بم، توجـه دولـت بـه موضـوع ایمـن      )  2003دسامبر 26( 1382دي  5فنی و مهندسی در ساخت و ساز و در 
همزمان با وقوع این رخدادها و شروع این تحوالت، سازمان نوسازي، توسعه و تجهیـز  . سازي و مقاوم سازي معطوف گردید

براي . ر زمینه ایمن سازي مدارس نیز اقدامات مختلفی را در مراحل مختلف برنامه ریزي  و انجام داده استمدارس کشور د
ریزي ها مطابق نتایج بدست آمده از شناسنامه فنی مدارس و موافقت مجلس شوراي اسالمی ایران با  پیاده سازي این برنامه

تصویب طرح تخریب و مقاوم سازي مدارس برنامه ریزي براي اختصاص بودجه ملی براي ایمن سازي مدارس انجام گردیده 
  . است

 ب،یـ تخر یملطرح « لس شوراي اسالمی تحت عنوان بنابراین در راستاي افزایش ایمنی مدارس و در قالب طرح مصوب مج
 2006(  1394تا پایـان سـال    1385از  ابتداي سال » مدارس بدون استحکام يساز و مقاوم راستانداردیمدارس غ يبازساز

دالر اختصاص یافته است که با استفاده از اعتبارات مذکور تاکنون حدود  میلیارد 8/2در مجموع حدود ) میالدي 2015تا 
هـزار  66اند کـه شـامل بـیش از      میلیون متر مربع از زیربناي کل مدارس کشور مقاوم سازي، تخریب و بازسازي شده 10

براي ایمن سازي و  هزار کالس28عملیات اجرایی بیش از . مطالعه شده براي ایمن سازي و مقاوم سازي بوده است کالس
  .یب و بازسازي شده استتخر هزار کالس 60مقاوم سازي انجام گردیده و بیش از 

در حـدود  )  مـیالدي  2016تـا   2011( 1395تـا   1390در زمینه استاندارد سازي تجهیزات سرمایشی و گرمایشی از سال 
استانداردسازي بیش ) میالدي 2015( 1394میلیارد تومان اختصاص یافته است که در این بازه زمانی و تا پایان سال  720

نیز صرف خرید تجهیزات در مدارس گردیـده   میلیارد تومان 81همچنین در حدود . ته استانجام گرف هزار کالس107از 
  .است
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مانور ملی  برگزار و موجـب آگـاهی و    24سال اخیر  در حدود  12در زمینه آموزش و مدیریت بحران در مدارس کشور در 
  .ها شده استمیلیون نفر دانش آموز براي مواجهه با بحران 12آمادگی کافی 

پژوهشـی و  -هـاي علمـی  اقدامات انجام گرفته در زمینه کاهش خطرپـذیري و ایمـن سـازي مـدارس بـر اسـاس همکـاري       
طبیعـی، مرکـز تحقیقـات    سـوانح   فنی با پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسـی زلزلـه،  پژوهشـکده    -تحقیقاتی

مشـاور  این همکاري ها به صورت . جام شده استهاي مختلف انهاي مهندسان مشاور و دانشگاه ساختمان و مسکن، شرکت
، مطالعات امکان سنجی طرح مطالعات مقاوم سازي تیمدیر، و توسعه قیتحق، مطالعات مقاوم سازي،  راهبري مقاوم سازي

و اسـتاندارد سـازي و تهیـه و    ) مقاوم سازي(ی و ارائه طرح هاي ایمن سازي شیو سرما یشیگرما زاتیتجه ياستاندارد ساز
 . ها و ضوابط فنی و اجرایی بوده استتدوین دستورالعمل

  برخی از نتایج اقدامات انجام گرفته در زمینه ایمن سازي و استاندارد سازي مدارس. 5- 2

 سازي هاي کلی کشور در زمینه تخریب، بازسازي و مقاوم عملیاتی نمودن و عینیت بخشیدن به سیاست -
  )شوراي اسالمیمصوبات مجلس (انجام تکالیف قانونی  -
هـا و شـرکت هـاي مهندسـان      ها، مراکز علمی، پژوهشگاه دانشگاه(بسیج نمودن کلیه ظرفیت هاي کشور  -

  دارسي مو استاندارد سازبراي ایمن سازي ) مشاور
هـا و   این اطالعات به منظور افـزایش دانـش فنـی دانشـگاه     ارائههاي صورت گرفته و  سازي فعالیت مستند -

  مهندسیفنی و مراکز 
  و انعکاس آن براي ارتقاء نظام فنی و اجرائی کشور سازي در زمینه مقاومافزایش دانش فنی و مهندسی  -
  تعداد و ظرفیت فنی شرکت هاي مهندسان مشاور کشور در زمینه مقاوم سازيافزایش  -
  سایر دستگاههاي اجرائی کشورو  در مجامع علمی و مهندسی الگو قرار گرفتن ایمن سازي مدارس -
   در کاهش خطرپذیري اي بهسازي لرزهاثیر نقش مقاوم سازي و ارائه ت -

  نمونه هایی از عملکرد ساختمان هاي مدارس در زلزله هاي اخیر. 6- 2

در زلزله هاي اخیر مدارس ساخته شده و مدارس مقاوم سازي شده رفتار بسیار مناسبی در مقابل زلزله داشته اند و اهداف 
نمونه هایی از رفتار ساختمان هاي مدارس در زلزلـه هـاي   ) 10(تا ) 7(درشکل . موده اندمربوط به مدارس ایمن را تامین ن

  .اخیر ارائه شده است

 
 2012آگوست 11( 1391مردادماه  21عملکرد مناسب و بدون آسیب ساختمان مدرسه در زلزله . 7شکل 

  )ورزقان –اهر (شرقی آذربایجان) میالدي
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  )کیلومتري سطح زمین 5/9عمق ریشتر در  4/6بزرگاي زلزله ( 

 

  

 

  

 

 2012آگوست 11( 1391مردادماه  21عملکرد مناسب و بدون آسیب ساختمان مدرسه مقاوم سازي شده در زلزله  . 8شکل 
  )کیلومتري از سطح زمین 5/9ریشتر در عمق  4/6بزرگاي زلزله ) ( ورزقان – اهر (شرقی آذربایجان) میالدي
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  ) کازرون(فارس  1389مهرماه  5عملکرد مناسب و بدون آسیب ساختمان مدرسه مقاوم سازي شده در زلزله . 9شکل 
  )کیلومتري از سطح زمین 20ریشتر در عمق  6بزرگاي زلزله ( 

  

خراسان  1390عملکرد مناسب و بدون آسیب ساختمان مدرسه مقاوم سازي شده در زلزله سال . 10شکل 
  جنوبی 
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  )کیلومتري از سطح زمین10ریشتر در عمق  6زلزله  بزرگاي( 

 همکاري هاي ملی و بین المللی در زمینه ایمن سازي مدارس .  7- 2

در راستاي معرفی اقدامات انجام گرفته در جمهوري اسالمی ایران در زمینه تامین ایمنی مدارس، سازمان نوسازي، 
در . المللی همکاري می نماید ا نهادها و مراکز تحقیقاتی معتبر بینتوسعه و تجهیز مدارس کشور به صورت فعال و مداوم ب

و دعوت از جمهوري اسالمی ایران  براي شرکت در  UNISDRاین راستا، بر اساس هماهنگی هاي انجام شده با نمایندگان 
 8(میالدي  2014اکتبر  31و  30و در تاریخ هاي  UNISDRکه از طرف - 1اولین نشست بین المللی سران مدارس ایمن

نمایندگان سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس کشور شرکت  -در ترکیه برگزار گردید) شمسی 1393آبان ماه 9و
در این نشست، ارائه اقدامات انجام گرفته شده توسط جمهوري اسالمی ایران در ایمن سازي مدارس کشور از . نمودند

وم سازي، نوسازي و تجهیز مدارس مورد توجه کشورها و نمایندگان شرکت کننده قرار گرفت و باعث گردید که طریق مقا
ارائه . المللی سران مدارس ایمن در ایران مورد تایید و تصویب کلیه شرکت کنندگان قرار گیرد برگزاري دومین نشست بین

براي   UNISDRکاري و ضوابط بین المللی مدارس ایمن  به منظور تهیه چارچوب 2پیشنهاد تهیه و تدوین نقشه راه
در گزارش انتشار یافته از اولین نشست سران مسئوالن مدرسه ایمن . کشورهاي مختلف دنیا نیز در این جلسه ارائه گردید

ایران به به اقدامات جمهوري اسالمی ایران در زمینه ایمنی مدارس اشاره شده و اقدامات انجام گرفته در  UNISDRتوسط 
عنوان الگویی براي سایر کشورها نام برده شده است و پیشنهاد شده که از تجربیات ایران به عنوان یک کشور پیشرو در 

منتشر   UNISDRبخشی از متن گزارش نهایی که توسط. پیشبرد تامین مدارس ایمن در سطح بین المللی استفاده گردد
  :نی کاهش خطرپذیري حوادث و بالیا ذکر گردیده و به شرح ذیل استشده و در تارنماي رسمی سومین کنفرانس جها

 حدود ) شمسی 1393تا انتهاي  1385از ( يالدیم 2014تا  2006از سال  رانیا یاسالم يدولت جمهور
 رساختیز يداریمدارس اختصاص داده است، که باعث پا يو مقاوم ساز ينوساز يدالر برا اردیلیم 4
در % 67به ) شمسی 1385(  2006در سال % 33دانش آموزان از  یجان یمنیا شیمدارس و افزا يها

 نمودن جیدر بس يتجربه ا نیچن. )11شکل( شده است) شمسی 1393تا انتهاي ( میالدي  2014سال 
مورد  هیهمسا يکشورها يالگو برا کیتواند به عنوان  یم منیکاربرد در  مدارس ا يبرا یبودجه داخل

 .ردیاستفاده قرار گ

                                                        
1 First Meeting of Safe School Leaders 
2 Road Map 
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 1393 يتا انتها 1385از ( 2014تا  2006از سال % 67به % 33آموزان از  افزایش ایمنی جانی دانش. 11شکل 
  در جمهوري اسالمی ایران) یشمس

 مدارس  نهیدولت ها در زم ریاقدامات انجام گرفته توسط سا قیدق یبررس یآمادگ رانیا یاسالم يجمهور
خود را  يعالقمند نیرا دارد و همچن نهیزم نیسطح اقدامات انجام گرفته در ا يرا با هدف ارتقا منیا

را اعالم نموده  اکشوره ریتوسط سا منیدر خصوص مدارس ا رانیانجام شده در ا يکارها یابیارز يبرا
  . است

همچنین بر اساس دعوت از نمایندگان سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس کشور براي شرکت در  جلسه فنی 
 زیتوسعه و تجه ،يسازمان نوساز، رئیس )1393اسفندماه  5و  4) ( 2015فوریه  24و  UNISDR  ،23مقر سازمان ( ژنو 

ایی براي ایمن سازي مدارس را بر مبناي تجربیات و در این جلسه تخصصی شرکت نمودند و پیشنهادات اجر مدارس کشور
در ادامه با برگزاري سومین کنفرانس جهانی کاهش . اقدامات بدست آمده در کشور براي ایمن سازي مدارس ارائه نمودند

خطرپذیري حوادث و مخاطرات، نمایندگان سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس کشور به همراه سایر نمایندگان 
دهاي کشوري در این کنفرانس جهانی شرکت نمودند و در جلسه تخصصی مربوط به مدارس ایمن نسبت به ارائه و نها

جمع بندي پیشنهادات جمهوري اسالمی ایران با هدف در نظر گرفتن موضوع مدارس ایمن در سند جهانی کاهش 
  . اقدام نمودند) میالدي 2015-2030سند سنداي( خطرپذیري حوادث و بالیا 

مارس  18تا  14از  UNISDRکنفرانس جهانی کاهش خطرپذیري بالیا و حوادث به میزبانی کشور ژاپن و توسط 
به منظور ارزیابی و بررسی فعالیت هاي انجام شده در بازه زمانی تعیین شده براي ) 1393اسفندماه  27تا   23(  2015

م ارزیابی اقدامات انجام شده توسط دولت ها و کشورها در لزو. برگزار گردید) میالدي 2015- 2005(چارچوب کاري هیوگو 
زمینه کاهش خطرپذیري و مشخص نمودن پیشرفت ها و نواقص و ارائه راهکارهاي مختلف در این زمینه و تدوین سند 

در زمینه کاهش ) میالدي 2030- 2015( سال آینده  15در  UNISDRراهبردي کاهش خطرپذیري شامل برنامه ریزي 
بر این  اساس و  بنا بر اقدامات انجام گرفته در . خطرپذیري حوادث و بالیا در آن از دالیل اهمیت این کنفرانس بوده است

المللی ،   زمینه کاهش خطرپذیري براي مدارس و همچنین فعالیت هاي انجام گرفته در زمینه همکاري هاي مختلف بین
بر اساس دعوت نمانیده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحدد در کاهش خطرپذیري حوادث و بالیا ، نمایندگان سازمان 

اي تخصصی براي موضوع  در این کنفرانس جلسه. نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس کشور در این کنفرانس شرکت نمودند
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گان سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس پیشنهادات و راهکارهایی بر مدارس ایمن اختصاص یافته بود که در آن نمایند
  .اساس تجربیات جمهوري اسالمی ایران در ایمن سازي مدارس ارائه نمودند

و ) اولین نشست بین المللی سران مدارس ایمن و نشست فنی ژنو( نتایج جلسات با نمایندگان کشورهاي مختلف 
) میالدي 2030- 2015( وضوع شد که در سند جهانی کاهش خطرپذیري سنداي این جلسه تخصصی منجر به این م

موضوع کاهش خطر پذیري مدارس در چند بخش مختلف این سند به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته و از قدامات انجام 
به کاهش خطرپذیري گرفته در زمینه کاهش خطرپذیري مدارس به عنوان نمونه و  الگو ذکر گردد و ساز و کارهاي مربوط 

  .در سایر بخش ها نیز  بر اساس اقدامات انجام گرفته در زمینه مدارس ارائه شود

در ادامه گزارشی از اقدامات انجام گرفته در جمهوري اسالمی ایران براي کاهش خطرپذیري مدارس تهیه و براي 
UNISDR  ارسال شده است و این گزارش به عنوانGood Practices  عالوه بر . این نهاد قابل دسترسی استاز وبگاه

این، دومین نشست بین المللی سران مدارس ایمن با حضور نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور کاهش 
 2015اکتبر  5و  4نهاد بین المللی 11کشور و  24و نمایندگان   UNISDRخطرپذیري حوادث و مخاطرات و رئیس

این نشست نتایج بسیار ارزشمندي نظیر تصویب سند مربوط به . در تهران برگزار گردید) 1394مهرماه  13و  12(میالدي 
و انتخاب جمهوري اسالمی ایران به عنوان رئیس »  منیمدارس ا ینمودن طرح جهان ییاز اجرا تیدر حمابرنامه اقدام «

جمع بندي نماینده ویژه . داشته است در برنامه جهانی مدارس ایمن را» تجهیزات و زیرساخت هاي یادگیري ایمن«بخش 
هاي آتی در زمینه ایمن سازي مدارس در  دبیرکل سازمان ملل متحد در خصوص اقدامات جمهوري اسالمی ایران و برنامه

  :این نشست به شرح ذیل بوده است

 بهره  توان از تجربیات ایران و دانش و علم آنها توان از ایران آموخت این است که می هایی که می درس
 .برد
 ها و اقدامات شاخص و ممتاز استفاده نمود هاي ایران به عنوان یافته توان از همکاري و همچنین می.  
  همچنین بر اساس تجربیات بدست آمده در ایران، کارگروهی با موضوعات فنی در زمینه ایمن سازي

دیریت  و راهبري این تشکیل خواهد شد و ایران م)  تجهیرات و زیرساخت هاي ایمن مدارس( مدارس 
  .کارگروه را به عهده خواهد گرفت

همچنین جمع بندي نماینده سازمان ملل متحد از اقدامات مربوط به ایمن سازي مدارس جمهوري اسالمی ایران 
  :در این نشست به شرح ذیل است

 آموزان  ایران اقدامات مهمی را در کاهش خطرپذیري و مدیریت بحران خصوصا در زمینه مدارس و دانش
 .در ابعاد بسیار گسترده انجام داده است

  میلیارد دالر براي تجهیز و افزایش ایمنی و پایداري مدارس در ایران صرف  4در چندین سال اخیر حدود
 2014تا  2006نتایج آن به این صورت است که از سال . باشد گذاري عظیم می است که این سرمایه شده

را % 40به زیر حدود % 70الیی را در کاهش میزان مدارس نا ایمن از حدود میالدي ایران رکورد بسیار با
سازي در مقابل زلزله  بر اساس اطالعات ما این باالترین نرخ بازسازي و مقاوم. در ایران رسانده شده است

  .باشد در تمام دنیا می
  بسیاري شده است مدرسه در کشور ایران بازسازي شده و همین اقدام باعث نجات جان 5400بیش از. 
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 در آنها  يگذار هیسرما نیشده اند و ا يو مقاوم ساز يکه بازساز ی، مدارس رانیدر ا ریاخ يدر زلزله ها
 کهیاند در حال دهیند ينداشته اند و صدمه ا یبیبوده اند که آس ییانجام شده است، جز ساختمان ها

  .دشده ان رانیو ایاند و  دهید بیاز ساختمان ها در روستاها و شهرها آس ياریبس
 نتایج بدست آمده از دومین نشست بین المللی سران مدارس به شرح ذیل بوده است؛ 

 مطلب مهم است که  نیا دیمدارس کشور مو يو بازساز زیو مشارکت آنها در ساخت، تجه رانیحضور  خ
 یاسیو س یاجتماع گاهیجا ینیساالر د حکومت مردم کیبه عنوان  رانیا یاسالم ينظام مقدس جمهور

داوطلبانه و خوب مردم  يگسترده و مشارکت ها يها يهمکار .اقشار مختلف مردم دارد نیب یمستحکم
 ینهاد دولت کیمختلف وزارت آموزش و پرورش به عنوان  يبا بخش ها یخصوص يها و بخش رانی، خ

  .موید این موضوع است
 کشورها و  ندگانینما ریمان ملل متحد و ساکل ساز ریدب ژهیو ندهینشست و حضور نما نیا يبرگزار

بیانگر اهمیت اقدامات انجام گرفته در ) قاره 5از  یالملل نینهاد ب 11کشور  و  24(  یالملل نیب ينهادها
 يموضوع بود که جمهور نینشست در نشان دادن ا نیج اینتا نیاز بارزتر یکی. سطح بین الملی است

از مردم و به عنوان نسل  یآنها به عنوان بخش یجان یمنیا نیبه دانش آموزان و همچن رانیا یاسالم
صحت و تایید  که انجام داده است ينشان داده است و اقدامات گسترده ا يا ژهیو تیجامعه اهم شرویپ

به صراحت  به  آن اشاره شده  ندگانینشست توسط نما نیا ه برگزاريدر جلسات دو روز این موضوع
 یتشکر و قدردان ژهیبه طور و نهیزم نیدر ا رانیا یاسالم ياز اقدامات انجام گرفته در جمهورو  تاس

 . شده است
 بود که در آن عالوه بر ی آموزش يفضاها ازشرکت کنندگان  بازدید نشست، نیبارز ا اریاز نکات بس یکی

 حاتیبه عنوان مثال توض. توجه شده بود زیندیگر مرتبط  موضوعاتدانش آموزان ، به  یجان یمنیا نیتام
خصوصاً زلزله (  مخاطراتمقابله با حوادث و  يارائه شده از طرف دانش آموزان در خصوص آموزش ها

آموزان در مقاطع مختلف  انشد نیا. مورد توجه شرکت کنندگان قرار گرفت اریبس یسیبه زبان انگل) ها
 یتوجه به موضوعات سالمت جسمان نیهمچن. ادندد یم حیارائه شده را توض يآموزش ها یلیتحص

از  یکیبه دانش آموزان دختر  به عنوان  ژهیمناسب، توجه و یورزش يفضاها نیتام قیآموزان از طر دانش
بودند که به دقت  یاز موضوعات و نجات در مدارس دادوجود امکانات ام  ،یالملل نیب ينهادها اولویت هاي

 .شرکت کنندگان قرار گرفت ریتوجه و تقدو  دیبازدمورد  از نزدیک و به طور کامل
 نشست  يبرگزار یو کارشناس یجلسات تخصص هیکل سازمان ملل متحد در کل ریدب ژهیو ندهیحضور  نما

اقدامات انجام گرفته  يبرا شانیو تشکر ا ریدر خصوص موضوعات مختلف و تقد شانیا یو بحث و بررس
 یاسالم يرتوجه و اقدامات ارزشمند  جمهو تیبه عنوان اقدامات شاخص و ممتاز نشانگر اهم رانیدر ا

 .بوده است منیمدارس ا نهیدر زم رانیا
 وزارت آموزش و پرورش  یمقام عال نیجمهور در  نشست و همچن سییحضور معاون اول محترم ر

 منیا يفضا نیارس و تاممد يساز منیموضوع ا تیاهمبیانگر توجه و  رانیا یاسالم يجمهور
 .است رانیا یاسالم يآموزان در نظام جمهور دانش

 منیمختلف مرتبط با ا یو کارشناس یمشارکت و حضور فعال همه شرکت کنندگان در جلسات تخصص 
 .است منیموضوع مدارس ا نیکشورها به ا ریو توجه سا تیاهم انگریمدارس  ب يساز
 شرکت کنندگان و ارائه  هیمدارس با حضور کل دیروز اول نشست و بعد از بازد یجلسات تخصص يبرگزار

طرح  تیریمدارس، مد يساز منیدر خصوص ا رانیا یاسالم يمختلف اقدامات جمهور يگزارش ها
 شوزارت آموزش و پرور نیادیسند تحول بن حیبحران،  تشر تیریآموزش دانش آموزان و مد ،سازي مقاوم
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که شرکت کنندگان به صورت مبسوط و جامع در  دیسند باعث گرد نیدر ا منیا و توجه به  مدارس
 .رندیمدارس قرار گ يساز منیمختلف ا يها نهیدر زم رانیا یاسالم ياقدامات جمهور انیجر
 برنامه اقدام « و تصویب سند هیته «)Action Plan (یجهان دهیشدن ا ییاز اجرا تیدر حما 

در . با اهمیت است اریبس جیاز نتا یکینشست  نیدر ا ییو اجرا یسند جهان کیبه عنوان  منیمدارس ا
مدارس کشورها مشخص شده است  یمنیا نیتام ییاقدامات و نقشه راه اجرا يچارچوب کار ،سند نیا

 نیدر ا. شده است ینیب شیراستا پ نیدر ا  یها و اقدامات مختلف برنامه يالدیم 2020تا سال  آنکه در 
و   یو فن یتخصص يمهارت ها ران،یا یاسالم يقابل توجه جمهور يو دستاوردها موثر سند به اقدامات

 .اشاره شده است رانیمدارس ا يساز منینو و خالقانه در ا يراهکارها
 کارگروه يو راهبر تیریمد ران،یا یاسالم يارزشمند جمهور اتیبا توجه به اقدامات و تجرب 

و همچنین  گردیدواگذار  رانیا یاسالم يمدارس به جمهور يساز منیمرتبط با ا یموضوعات فن
 نیدر ا منیمدارس ا نهیموفق در زم يکشورها قیکشورها از طر ریسا يبرا یو مهندس یارائه خدمات فن

 .و ارائه شده است ینیب شیسند پ
نهادها و مراکز هاي مختلف با  نشستعالوه بر همکاري هاي انجام شده در برگزاري و شرکت در جلسات تخصصی و 

ی، سازمان نوسازي توسعه و تجهیز مدارس کشور در کنفرانس هاي معتبر بین المللی مرتبط با الملل نیمعتبر ب یقاتیتحق
موضوع ایمن سازي مدارس شرکت نموده است و نمایندگان این سازمان سعی نموده اند با برگزاري جلسات تخصصی 

به عنوان نمونه، . ملی و بین المللی ایمن سازي مدارس در جمهوري اسالمی ایران اقدام نمایند نسبت به تبیین ابعاد
نمایندگان سازمان در چهاردهمن کنفرانس جهانی مهندسی زلزله، دومین کنفرانس بین المللی اروپایی مهندسی زلزله، 

انس بین المللی مهندسی عمران در طول هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و دهمین کنفر
سالیان اخیر شرکت نموده اند و با برگزاري جلسات و کارگاه هاي تخصصی به تشریح اقدامات انجام گرفته در زمینه ایمن 
. سازي مدارس پرداخته اند و این اقدامات را با ضوابط بین المللی موجود در این زمینه نیز مورد بحث و بررسی قرار داده اند

سازي ساختمان  همچنین در همین راستا و با هدف همکاري هاي تحقیقاتی و فنی با مراکز معتبر تحقیقاتی در زمینه مقاوم
دانشگاه برکلی کالیفرینا  (PEER)تحقیقاتی با مرکز تحقیقات مهندسی زلزله اقیانوس آرام -هاي مدارس همکاري علمی

انجام گرفته، در حال انجام و ( در ادامه برخی از اقدامات مذکور . داردها همچنان ادامه  شروع شده است و این همکاري
  اشاره گردیده است؛) برنامه هاي آتی

 –شرکت و برگزاري کارگاه در خصوص اقدامات جمهوري اسالمی ایران در هشتمین کنگره ملی مهندسـی عمـران    -
 )میالدي 2014می  8و  7) ( 1393اردیبهشت ماه  18و  17( بابل 

 26و  25(  )1393  ماهوریشـهر  4و  3( در اسـتانبول  ایـ فرنیکال یدانشگاه برکلـ  ندگانیجلسه با نما نیاول ياربرگز -
 یالمللـ  نیدر کنفـرانس بـ  سـازي مـدارس    تخصصـی در خصـوص ایمـن   و شرکت و ارائه کارگاه ) 2014آگوست 

 )2014آگوست  29تا  24(  )1393  ماهوریشهر 4و  3(استانبول  -زلزله  یمهندس
 2014اکتبـر   31و  30( اسـتانبول  – مـن یسـران مـدارس ا   یالمللـ  نینشسـت بـ   نیدر اول یشرکت و ارائه سخنران -

 )یشمس 1393آبان ماه 9و 8( )يالدیم
 )1393 ماهآذر(   UN-HABITATنامه با برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد انعقاد تفاهم -
 مـاه  بهمـن ( UNISDRي مدارس بـرا  يریکاهش خطرپذ نهیدر زم رانیا یاسالم ياز اقدامات جمهور یارائه گزارش -

1393( 
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سـران   یمـدارس کشـور در نشسـت فنـ     ، توسعه و تجهیـز توسط ریاست سازمان نوسازي یشرکت و ارائه سخنران -
 )1393اسفندماه  5و  4) ( 2015 هیفور 24و  23( ژنو  UNISDRمقر سازمان  – منیمدارس ا

مارس  18تا  14ژاپن  ،يسندا مخاطراتحوادث و   يریکاهش خطرپذ یدر کنفرانس جهان یشرکت و ارائه سخنران -
 )1393اسفندماه  27تا   23(  2015

زلزلـه   یو مهندسـ  یشناسـ  زلزلـه  یالملل نیکنفرانس ب نیدو روزه در هفتم يها و ارائه کارگاه يمشارکت در برگزار -
 )میالدي 2015می  21تا  18(  )1394 ماه بهشتیارد 31تا  28(تهران 

المللی مهندسی عمران  شرکت و برگزاري کارگاه در خصوص اقدامات جمهوري اسالمی ایران در دهمین کنگره بین -
 )میالدي 2015می  7تا  5) (1394اردیبهشت ماه  17تا  15( تبریز  -

 20و  19) ( 1394مردادماه 29و  28( روانیا-ایفرنیکال یدانشگاه برکل ندگانیجلسه با نما نیدوم يبرگزار -
 )2015گوست آ

شـهریور  ( ارائه اقدامات جمهوري اسالمی ایران در زمینه ایمن سازي و مقاوم سازي در قالب یک نشـریه انگلیسـی    -
 )12شکل (  )1394

مهرمـاه   13و  12( يالدیمـ  2015اکتبـر   5و  4تهـران   - مـن یسران مـدارس ا  یالملل نینشست ب نیدومبرگزاري  -
1394( 

(  شتریب يها يهمکار يبرا یو اعالم آمادگ رانیا یاسالم ياز جمهور UNISDR سیرئ ی مکتوبتشکر و قدردان -
 )1394ماه  آبان

) 1394آبان ماه 25و  24( تهران  –مشارکت در برگزاري و ارائه کارگاه در سومین کنفرانس ملی مدیریت بحران  -
 )2015نوامبر  16و  15( 

ضوابط ایمنی فضـاهاي  «برگزاري جلسه تخصصی با شوراي تدوین مقررات ملّی ساختمان به منظور بررسی تدوین  -
 )1394 ماهآذر ( » آموزشی کشور

 منیا نهیاقدامات انجام گرفته در زم یبررس يبرا VOGL یشرکت آلمان ندگانیبا نما یجلسه تخصص يبرگزار -
 )1394 ماهرآذ( مدارس کشور تجهیزات و تاسیسات  يساز

اقـدامات انجـام    یمعرف نهیدر زم رانیا يشهر يعمران و بهساز یبا شرکت مادر تخصص یجلسه تخصص يبرگزار -
 )1394ي ماهد( تهران  -مدارس  يها ساختمان يساز و مقاوم يساز منیا نهیگرفته در  زم

با موضوع زلزلـه تهـران و   برگزاري جلسه تخصصی با مرکز تحقیقات راه، مسکن شهرسازي وزارت راه و شهرسازي  -
 )1394ماه بهمن( و ارائه گزارشی از اقدامات انجام گرفته در زمینه ایمن سازي مدارس  مدارس

 )1395 ماهاردیبهشت ( شناسی و مهندسی زلزله  المللی زلزله نامه همکاري مشترك با پژوهشگاه بین انعقاد تفاهم -
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  می ایران در کاهش خطرپذیري مدارسگزارش بین المللی اقدامات جمهوري اسال. 12شکل 

فضاهاي آموزشـی در سـند جهـانی     يو تاب آور یمنیا شیافزاي و ریپذ بیو آس يریکاهش خطرپذ - 3
  2030آموزش 

بخش هایی در ارتباط با کاهش خطرپذیري و آسیب پذیري و افزایش سطح ایمنی  2030آموزش  یسند جهاندر 
اهداف ذکر شده . مدارس و فضاهاي مرتبط با  آن و تاب آوري در مواجهه با حوادث و مخاطرات طبیعی ارائه گردیده است

 1ادث و مخاطراتچارچوب سنداي براي کاهش خطر حوبا اهداف  2030آموزش  یسند جهانمرتبط با این موضوع در 
(SFDRR)  )2015  -2030 بنابراین بر اساس اقدامات انجام گرفته در کشور در زمینه ایمن . می باشندمنطبق ) میالدي

سازي مدارس و همچنین برنامه هاي آتی در این زمینه، می توان تجربیات بدست آمده را با رویکرد ارائه دستاوردها از 
در زمینه هاي مرتبط با کاهش خطرپذیري و آسیب  2030پیگیري نمود تا هدف اصلی یونسکو براي سال  آموزشطریق 

در ادامه بخش هاي مربوط به کاهش خطرپذیري و آسیب پذیري . پذیري و افزایش ایمنی و تاب آوري مدارس تامین گردد
جهه با حوادث و مخاطرات طبیعی در سند و افزایش سطح ایمنی مدارس و فضاهاي مرتبط با  آن و تاب آوري در موا

  :ارائه گردیده است 2030جهانی آموزش 

بازار  مربوط به گوي نیازهاي در حال تغییرپاسخبه سرعت مناسب و  بتواند به طور دیآموزش و پرورش با ستمیس -
ها نبحرا ست،یز طیمح بیتخر ،یاسیس یثبات یمهاجرت، ب ،ینیشهرنش ،يتکنولوژحوزه  يها شرفتیکار، پ

فقر مزمن،  ،یجهان يکاریب شیافزا ،یتیجمع يچالش ها ،یعیمنابع طبتغییرات  ،)یعیطب سوانحو  حوادث(
 .باشد تیصلح و امن دیو گسترش تهد يگسترش نابرابر

                                                        
1 Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 
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موضوعات از  یبخش بزرگ. به موضوعاتی است که به خارج از مدرسه مربوط می شوندامروز توجه  يجد ینگران -
 ،اطالعات و ارتباطات يفناور. با محیط داخل مدرسه استتضاد  درجهان  تیجمعدر خارج از مدرسه زندگی 

آموزش و توسعه در سطح در  اختالل باعث ریگوا يها يماریخشونت و ب ،)یعیطب سوانحو  حوادث(ها بحران
. تم آموزشی را تامین نمودبراي این موضوع باید بتوان پاسخ مناسب در مقابل بحران ها در سیس. شوندی میجهان

این موضوع با عکس العمل در مواقع اضطراري از طریق بازتوانی و بازسازي بر مبناي هماهنگی ملی، منطقه اي و 
در جهانی و توسعه ظرفیت براي کاهش جامع خطرات و تامین اطمینان کافی براي محافظت از سیستم آموزشی 

 .بازتوانی سریع محقق خواهد گردید اضطرار و از طریق بحران و  طیشرا
 بنابراین باید دولت يگذار هیسرما لیدر تکم (ODA) 1توسعهرسمی  يها يهمکار تیبا توجه به اهم -

 کلیهتحقق براي این منظور، . تدوین گرددبودجه آموزش و پرورش  شیافزا يبرا یالملل نیب یمال يها زمیمکان
ي تامین برا افتهیتوسعه  ياز کشورها ياریتعهدات بسبه عنوان نمونه، . مهم است اریبس ODAتعهدات مربوط به 

ODA یناخالص مل دیاز تول %0.7 مقدار به دنیرسجهت  در حال توسعه يبه کشورها )GNP ( مناسب خواهد
ساخت هاي آموزشی کشورهاي در حال توسعه و کم  ریو کمک به ز یمال نیتام يبند تیاولواین موضوع با . بود

 .د محقق خواهد گردیددرآم
ها  نسل ند بر همهتوان یمي و برون مرز یداخل تحوالتو  و تعارضات ریگوا يها يماریب ،حوادث و سوانح طبیعی -

 يو اقتصاد یبهبود اجتماع يبرا یو آمادگنمایند  يسواد یبی و روان يها بیدچار آس تاثیر بگذارند و آنها را
است و موجب عدم تحقق  به آموزش یدسترس يبرا یمانع اصل »بحران«بنابراین . را از بین ببرندمنطقه  ایکشور 

 باید آموزش و پرورشبراي این منظور، . ه بوده استدر دهه گذشت (EFA) 2اهداف مربوط به آموزش براي همه
ایجاد مهارت ها و توانمندسازي دانش نجات و دوره هاي افزایش ارائه پاسخ سریع در مواقع  اضطراري،  نهیدر زم
 يالزم برا يمهارت هاباید بتواند آموزش و پرورش  بنابراین. براي مقابله با بحران اقدام نماید یروان يها تیحما

به منظور  )و بزرگساالن انکودکان، جوان( ها را براي همه رده هاي سنیيماریو ب تعارضات، بحراناز  يریجلوگ
  .یدتامین نما داریپا ندهیآ فراهم نمودن

 تامین جهت ریپذ پاسخگو و انعطاف ر،یآموزش فراگ يها ستمیتوسعه س يبراملی اقدامات  -
اصول  .فراهم گردد بحران نهیدر زم) آوارگان و پناهندگان موضوع از جمله(کودکان، جوانان و بزرگساالن ي ازهاین
 طیآموزش و پرورش در شرا یسازمان نیمانند شبکه ب یالملل نیب يو پاسخ و دستورالعمل ها یآمادگ ،يریشگیپ

آموزش و پرورش  ی از برنامهبخش. ها را تامین نماید يزیبرنامه رو  حداقل استانداردهاباید ) INEE( 3ياضطرار
این . ی اختصاص یابدبحران طیکودکان و بزرگساالن در شرا یآموزش يازهاین هپاسخ ب ياقدامات برابه  دیبا

حوادث  مناقشات،از  یبا هدف کاهش خطرات ناش یانسجام اجتماعترویج و  يریپذ انعطاف ،یمنیا اقدامات شامل
آموزش  ،یعیطبحوادث و سوانح کاهش خطرات  يبرا یدولت و جامعه مدن تیظرف. ی خواهد بودعیطب و سوانح
به . گردد فعالسطوح  براي کلیه ياضطراردر شرایط  یو آمادگ بایستی منجر به پاسخآب و هوا  اترییصلح، تغ

 یو جهان يمنطقه ا ،یمل در سطحهماهنگ منظور ایجاد عدالت در سیستم هاي آموزشی باید اقدامات به صورت 
 .تامین شود ياضطرار طیشرا درو پاسخ  يآماده ساز يبرا ازیمورد ن يها ستمیو سانجام گیرد 

و به صورت  آموزش و پرورش نیگزیجا يها وهیشباید با  ی که محروم از تحصیل هستندکودکان و نوجوانان يبرا -
 .رسمی یا غیررسمی آموزش براي مقابله با شرایط اضطراري فراهم گردد

. برندرا از بین میاز کودکان  ياریبس یآموزش يفرصت ها یعیطب حوادث و سوانحو  ریگوا يها يماری، بمناقشات - 
براي این منظور . امل مهم و حیاتی استبنابراین تامین آموزش در شرایط بحران و بعد از بحران به عنوان یک ع

                                                        
1 Official Development Assistance 
2 Global Education for All 
3 Inter-Agency Network for Education in Emergencies 
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و  آموزش يها استیسدر این راهکار باید در . استفاده نمود  1)نشان دهنده(توان از استراتژي هاي شاخص  می
موضوعات ارزیابی خطرپذیري، آمادگی و پاسخ در شرایط بحرانی،  بودجه يزیو برنامه ر یبخش يبرنامه ها ،پرورش

لحاظ گردد و فرایندهایی براي ) شامل پناهندگان(توجه به نیازهاي کودکان و نوجوانان در معرض بحران ها براي همه 
ور به ط( آموز  جهت تامین نیازهاي آموزشی پناهندگان دانش) زیر منطقه اي( اي و محلی هاي منطقهحمایت
همچنین حمایت از یک روش جامع براي ایجاد مدارس تاب آور در مواجهه با حوادث و . ارائه شود) جداگانه

این موضوع شامل تجهیزات و زیرساخت هاي ایمن تر مدارس . ضروري است) در هر اندازه( سوانح طبیعی 
 .واهد بود، مدیریت بحران مدارس و کاهش خطرپذیري و آموزش تاب آوري و برگشت پذیري خ

هاي ایمن یادگیري براي کودکان  تجهیزات و زیرساخت) بهبود(ساخت و ارتقا  2030یکی از اهداف اصلی آموزش  -
براي  ریفراگو  زیخشونت آم ریمن، غیا ي موثر وریادگی يها طیو ارائه مح تیجنستوجه به و  )شامل معلوالن( 

را براي  ریفراگ طیمحو  ، ایمنسالم ی،کاف یکیزیف يها رساختیزایجاد ضرورت این موضوع . همه خواهد بود
کیفیت محیط هاي آموزشی عامل اصلی براي حمایت . نماید ایجاد می  )شامل معلوالن(  همه يریادگو یپرورش 

هر محیط آموزشی باید به همه منابع مورد . از دانش آموزان، معلمان و همه اشخاص مرتبط با آموزش خواهد بود
به عنوان مثال، تامین ابعاد منطقی براي فضاهاي آموزشی نظیر . اي الزم دسترسی داشته باشدنیاز و زیرساخت ه

نشان (هاي شاخص  استراتژي. ی شامل این موضوع خواهد بودبهداشت التیاز ارائه تسه نانیاطمها و کالس 
کافی و تکنولوژي ها براي این موضوع شامل تامین آب، برق، توجه به جنسیت، تامین کالس هاي ایمن و ) دهنده

 .  و تجهیزات آموزشی مناسب خواهد بود
به کودکان، جوانان و بزرگساالن در  باید) آموزش براي همه( 2030براي موفقیت در حصول هدف آموزش  -

تالش هاي ضروري با هدف حصول نتایج . و در معرض حوادث و سوانح طبیعی کمک نمود ریپذ بیآس يکشورها
به کمک هاي انسان دوستانه و افزایش در پاسخ   از آموزش و پرورش تیحما شیافزابه  آن در کوتاه مدت باید

حوادث و (ایجاد عکس العمل سریع در مقابل بحران ها . حفاظت در مقابل حوادث و سوانح طبیعی منجر گردد
ی باعث تحقق کمک هاي انسان دوستانه و تامین مال نیب ییهم افزا جادیا. از اهداف اصلی است) سوانح طبیعی

هایی خواهیم بود که براي تهیه گردد و نهایتا نیازمند تهیه راه حلاهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت می
 .پاسخ هاي پایدار و بلند مدت براي بحران ها منتج شود

 2030نقشه راه آینده با توجه به گزینه هاي راهبردي سند آموزش  - 4
 UNESCOو  UNISDR  ،UNICEFبر اساس توضیحات ارائه شده در بخش هاي قبل، نهادهاي بین المللی شامل 

و تاب  یمنیا شیو افزا يریپذ بیو آس يریکاهش خطرپذبه دنبال ایجاد انسجام و یکپارچگی در سطح جهانی در موضوع 
ها، الزم است براي مناطق براي اجرایی نمودن این برنامه. اند ی برنامه ریزي هاي مختلف را ارائه نمودهآموزش يفضاها يآور

ها و شرایط موجود آن کشورها برنامه هاي مختلفی در زمینه هاي مرتبط  مختلف و کشورهاي گوناگون طبق ضوابط دولت
کشورهاي  اي ریزي و اقدامات منطقه براي این موضوع با تکیه بر برنامه. با مدارس ایمن برنامه ریزي و پیاده سازي شود

نهادها و )  بالقوه و بالفعل(مختلف و فعال نمودن امکان مشارکت کشورهاي همسایه در  مناطق مختلف، از ظرفیت هاي 
  . اي در حمایت و مدیریت فعالیت هاي جهانی در زمینه مدارس ایمن استفاده خواهد گردید هاي منطقه سازمان

-2005 يسال ها يبرا  وگویچارچوب اقدام ه«ذیري در با بررسی اقدامات انجام شده در زمینه کاهش خطرپ
می توان نتیجه گرفت که   »2030-2015حوادث و مخاطرات  يریکاهش خطرپذ يبرا يچارچوب سندا«و  » 2015

                                                        
1 Indicative strategies 
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جامعه جهانی براي پیشبرد اهداف مرتبط با کاهش خطرپذیري در کشورهاي مختلف به دنبال اهداف ذیل است و این 
 پیگیري خواهد شد؛ 2030برنامه ها تا سال 

  اجرایی نمودن برنامه هاي تدوین شده 
  و مناطق مختلف جهان) مدارس و بیمارستان ها ( اتخاذ برنامه ریزي هاي مشخص در موضوعات مختلف  
  استفاده از ظرفیت هاي مشارکت هاي مردمی و خیران و نهادهاي غیردولتی  
 خدمات فنی و مهندسی  ایجاد همکاري هاي بیشتر بین کشورها بخصوص ارائه  
  مشارکت مستقیم کشورهاي پیشرو به منظور راهبري و مدیریت امور  
  استفاده از ظرفیت هاي سازمان ها و نهادهاي منطقه اي  
  ایجاد پایگاه هاي اطالعاتی براي دسترسی کشورها و تهیه مستندات، قوانین و ضوابط بین المللی  
 وح ملی براي ایجاد سیستمی مشخص و هماهنگ در تامین استفاده از تجربیات مختلف کشورها در سط

  منابع
 يو تاب آور یمنیا شیو افزا يریپذ بیو آس يریکاهش خطرپذسازي اهداف  ریزي و پیاده براي آماده سازي، برنامه

 2016تا  2014در یک بازه زمانی دو ساله الزم است ) میالدي 2030الی  2015( ساله  15ی در یک بازه آموزش يفضاها
 2030اهداف ذیل پیگیري و محقق گردد تا مقدمات الزم براي اجرایی نمودن موضوعات مرتبط با مدارس ایمن تا سال 

  :تامین گردد

 هاي مدارس نوساز و ایمن توسط کشورها جمع آوري اطالعات مربوط به ساختمان -
  رس ایمنتوجیه همگانی به اهمیت مدارس ایمن و ایجاد مطالبه عمومی جامعه براي مدا -
ها به منظور  ارائه فرصتی براي بیان و ارائه دستاوردهاي کشورهاي مختلف در زمینه مدارس ایمن و تشویق دولت -

گذاري هاي کالن ملی، حمایت مجلس از طریق قانون گذاري و حمایت  با لحاظ نمودن در سیاست( حمایت ملی 
  ) اي مرتبطدولت از طریق اختصاص بودجه سالیانه و اجرایی نمودن طرح ه

براي کاهش خطـر حـوادث و    2015عزم سیاسی براي ایجاد تعهد در کشورها در چارچوب مشخص پس از سال  -
 مخاطرات با تامین مدارس ایمن

  پیشنهادات و انطباق راهبردها، سیاست ها و قوانین. 1- 4

توجه به اقدامات و همکاري ها با نهادها و مراکز تحقیقاتی در زمینه کاهش خطرپذیري و ایمن سازي مدارس،  با
ها را در راستاي تامین ایمنی مدارس بر اساس ضوابط ریزي سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس کشور اقدامات و برنامه

و  يریپذ بیآس و يریکاهش خطرپذبنابراین پیشنهادات مربوط به  .بین المللی در این زمینه مورد توجه قرار داده است
  .در ادامه ارائه گردیده است مدارس يو تاب آور یمنیا شیافزا

کـاهش  تشکیل یک ساختار نظام مند به منظور ایجاد انسـجام، یکپـارچگی، نظـارت و ارائـه گـزارش در خصـوص        -
با همکاري و مشارکت نهادهاي بین المللی بـه   مدارس يو تاب آور یمنیا شیو افزا يریپذ بیو آس يریخطرپذ

منظور حمایت از دولت ها در نشست هاي مختلف مربوط به مسـئوالن کشـورهاي مـدارس ایمـن و  اسـتفاده از      
توجه جهانی به موضوع مدارس ایمن یکی از مهم ترین پیشنهادات و اقدامات اجرایی مربـوط بـه برنامـه جهـانی     

این منظور دو اقدام مهم ذیل در کشور انجام گرفته اسـت کـه در حـال انجـام وظـایف      براي . مدارس ایمن است
 :مرتبط با تامین این اهداف می باشند

 تشکیل کمیته ملی مدرسه ایمن جمهوري اسالمی ایران 
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  کارگروه فنی و تخصصی مدرسه ایمن جمهوري اسالمی ایران 
ایـن  . مختلف کشورها در زمینه مدارس ایمن ضروري است هاي ارائه راهکارهاي خالقانه با هدف بکارگیري ظرفیت - 

ي ریپـذ  بیو آس يریکاهش خطرپذهاي منتخب و عالقمند با موضوعات مرتبط با  موضوع از طریق پیگیري دولت
بـراي ایـن منظـور، بایـد سـران و مسـئوالن منطقـه اي و        . انجام می گیـرد  مدارس يو تاب آور یمنیا شیافزاو 

ا دعوت از کشورهاي عالقمند براي کمک به ارائـه و شـکل دهـی طـرح هـاي خالقانـه در       نهادهاي بین المللی ب
در این راستا، با انتخاب جمهـوري اسـالمی ایـران بـه عنـوان      . مدارس ایمن حصول به این هدف را تامین نمایند

مدرسه و تشکیل کارگروه فنی و تخصصی  UNISDRرئیس کارگروه فنی در برنامه جهانی مدارس ایمن از طرف 
ایـن کـارگروه تهیـه و تاییـد مسـتندات      . ایمن جمهوري اسالمی ایران این موضوع پیگیري و در حال انجام است

مرتبط با موضوع تجهیزات و زیرساخت هاي یادگیري ایمن مدارس و ارسال آنها به کشورهاي مختلف را پیگیري 
سعی گردیده با معرفی توانمندي هاي کشور  عالوه بر تبادل علمی و فنی بین کشورهاي منتخب. دهدو انجام می

 .، زمینه ارائه خدمات فنی و مهندسی و تجربیات جمهوري اسالمی  به سایر کشور ها نیز فراهم گردد
ــارکت            - ــرح مش ــن ط ــه در ای ــورهایی ک ــراي کش ــی مــدارس ب ــامین ایمن ــراي ت ــی ب ــه مل ــاص بودج   اختص

مطـابق  .  در کشور اسـتفاده گـردد  ) خیران( و خصوصی  در این زمینه ، از منابع مالی مختلف دولتی. می نمایند
مستندات ارائه شده توسط نهادهاي بین المللی اقدامات جمهوري اسالمی ایران در این زمینه می تواند به عنـوان  

  .الگو براي سایر کشورها مورد توجه قرار گیرد
ي ملی مدیریت و برنامـه ریـزي بـه    تجهیز و بکارگیري ظرفیت هاي وزارت آموزش و پرورش کشورها و سازمان ها -

در این زمینـه سـازمان   . منظور توسعه راهبردهاي ملی ایمنی مدارس باعث پیشرفت در این زمینه خواهد گردید
نوسازي ، توسعه و تجهیز مدارس کشور عالوه بر استفاده از ظرفیـت هـاي علمـی ، اجتمـاعی و فرهنگـی وزارت      

ی و اقتصادي با سایر مجموعه ها، به منظور تهیه مراجع معتبر فنـی   فن –آموزش  و پرورش براي همکاري علمی 
و  یمنـ یا شیافـزا ي و ریپذ بیو آس يریکاهش خطرپذاقدام به همکاري براي انتشار دستورالعمل هاي مرتبط با 

ر با سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور نموده است عالوه بر آن تعامالت سازنده اي به منظو مدارس يتاب آور
  .در اولویت قرار گرفتن تامین ایمنی مدارس  با سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور داشته است

. ارزیابی وضعیت ایمنی مدارس در سطح کشور و نتایج حاصل از آن به عنوان اقدامی فراگیر و مـداوم انجـام گیـرد     -
سیستم برخط شناسنامه فنی مدارس براي این منظور ، سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس کشور با ایجاد 

و لحاظ نمودن پارامترهاي مرتبط با ایمنی مدارس در آن با امکان بروزرسانی بـر خـط زمینـه ارزیـابی وضـعیت      
  .ایمنی مدارس را در سطح کشور و در هر بازه زمانی مهیا نموده است

ف گسترش دانش فنـی و تخصصـی در   ارائه تجربیات و اقدامات انجام گرفته کشورها در زمین ایمنی مدارس با هد - 
مطابق توضیحات ارائـه شـده ، کـارگروه فنـی و تخصصـی مدرسـه ایمـن        . زمینه ایمنی مدارس موثر خواهد بود

  .جمهوري اسالمی ایران براي این منظور تشکیل و اقدامات مختلفی در این زمینه انجام داده است
ان بخشی از برنامه هاي کاهش خطرپذیري حوادث و بالیا توسعه راهبردهاي ملی براي ایجاد ایمنی مدارس به عنو -

در این زمینـه،  . در کشورها در ایجاد همگرایی ضوابط مختلف مربوط به ایمن سازي مدارس تاثیرگذار خواهد بود
سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس کشور با همکاري پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 

نتایج بدست آمده باعث ایجاد انسـجام بیشـتر در   .  تهیه شاخص هاي مربوط به مدارس ایمن نموده انداقداما به 
  .خواهد گردید» مدارس ایمن«سطوح برنامه ریزي و تصمیم سازي ملی براي تامین 

تهیـه شـده اسـت همکـاري و مشـارکت        UNESCOبر اساس ضوابط برنامه جهانی مدرسه ایمن که  تحـت نظـر    -
در زمینه کاهش خطرپذیري و آسیب پـذیري و تـامین ایمنـی و    (  UNISDRین المللی مختلف مانند نهادهاي ب

) در موضوع مدیریت بحران و آموزش برگشت پـذیري در حـوادث و سـوانح   (  UNESCOو ) تاب آوري مدارس 
یرساخت هاي از لحاظ فضا، تجهیرات و ز( باعث خواهد گردید گه اهداف مربوط به تامین فضاهاي ایمن مدارس 
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بنـابراین  . مطابق ضوابط بین المللی و  شاخص هاي ملی کشورهاي مختلف تامین گردد) ایمن و مدیریت بحران
توانـد   در کشورهاي مختلف می UNISDRو    UNESCOانجام اقدامات کشورها در این زمینه با هماهنگی بین 

 .تامین نمایداهداف مربوط به برنامه جهانی مدرسه ایمن را به نحوه مناسبی 
باعث ارائه  مدارس يو تاب آور یمنیا شیو افزا يریپذ بیو آس يریکاهش خطرپذتهیه نقشه راه جهانی مربوط به  -

 .یک برنامه جامع اجرایی در سطح بین المللی خواهد گردید
 برگزاري جلسات تخصصی در زمینه مدارس ایمن به صورت سالیانه و فصلی با کشـورهاي مختلـف و بـا همکـاري     -

در مجامع مختلف بین المللی به   Safe  Schoolsهاي تخصصی تحت عنوان  نهادهاي بین المللی و ارائه کارگاه
منظور به منظور پیگیري تعهدات کشورها و ارائه پیشنهادات و ارزیابی اقـدامات انجـام گرفتـه در مـورد مـدارس      

 .انش موجود در این زمینه انجام خواهد گرفتایمن و ایجاد توجه دولت ها و کشور ها به این موضوع و افزایش د
 

  تبیین ساز و کار موثر هماهنگی تضمین کیفیت، نظارت و ارزیابی. 2- 4

UNISDR  با توجه به ضوابط و محدوده وظایف خود، تالش هاي گسترده اي به منظور تشویق و ترغیب دولت ها و
در این راستا برنامه هاي مختلفی را  با هدف ایجاد تعهد در دولت . ایجاد توجه جهانی به موضوع مدارس ایمن نموده است

بینی نموده است که پس از سومین کنفرانس جهانی کاهش خطرپذیري حوادث و بالیاي  ها براي تامین مدارس ایمن پیش
(WCDRR) ) از طرف ) سنداي ژاپن-میالدي 2015در سالUNISDR این برنامه ها در زمینه . در حال پیگیري است

و  يریپذ بیآس و يریخطرپذ کاهشتامین فضاهاي آموزشی براي کشورهاي مختلف دنیا قابل استفاده است و در موضوع 
کلیات برنامه ها . قابلیت اجرایی خواهد داشت 2030آموزش  یدر سند جهان یآموزش يفضاها يو تاب آور یمنیا شیافزا

  براي رسیدن به اهداف مذکور شامل موارد ذیل است؛

  ایجاد تعهد سیاسی براي ایمنی مدرسه.  1- 2- 4

م اقدامات مورد نیاز در زمینـه ایمنـی مـدارس بـراي تبـدیل      شناسایی دولت ها به منظور ایجاد انگیزه، تعهد و انجا -
و بکارگیري اقدامات و منابع براي توجه به ایمنی مدارس » پیشتازي در تامین ایمنی مدارس«نمودن دولت ها به 

 .در نشست ها و جلسات تخصصی بین المللی
  کشور از هر پهنه خطرپذیري   3الی  2دولت پیشتاز در زمینه مدارس ایمن شامل حدود  15الی  10معرفی حدود  -
ایجاد تسهیالت براي جلسات تخصصی در مورد ایمنی مدارس و ارائه پایگاه ها و منابع ملی به منظـور اطمینـان از    -

  تامین ایمنی در مدارس 
ط بین المللی مربوط به تهیه آیین نامه هاي یکپارچه براي تامین مدارس ایجاد یک اولویت کاري در چارچوب ضواب -

 ایمن
پشتیبانی و حمایت از تالش هاي منجر به بکارگیري ظرفیت هاي مختلف فنی و منابع مالی مربوط به سازمان هاي  -

 (مردم نهاد و خیران ، بخش خصوصی، افراد و انجمن هاي تخصصـی و غیرتخصصـی در سـطوح ملـی و محلـی      
 براي تامین ایمنی مدارس ) استانی، شهر و شهرستان، روستا و بخش

هـا سـایر کشـورها و    توسعه یک راهبرد ارتباطاتی و جامع براي افزایش آگاهی در مورد ایمنی مدارس با همـاهنگی  -
 . المللی نهادهاي بین
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ز طریق آمـوزش و پـرورش بـه    حمایت و پشتیبانی از تامین ایمنی در مدارس و فراهم نمودن داده هاي مورد نیاز ا -
  (ESD) 2در زمینه برنامه جهانی آموزش براي توسعه پایدار  (GEFI) 1عنوان اولین ابتکار جهانی آموزش

 ایجاد تقاضاي اجتماعی براي مدرسه ایمن.  2- 2- 4

 ینجهـا  هیاتحادبا همکاري   (UNISDR)راهبرد بین المللی کاهش خطرپذیري حوادث و بالیا سازمان ملل متحد  -
در حال ایجاد UNESCOتحت نظر  )GADRRRES(در بخش آموزش  يریو برگشت پذ ایکاهش خطر بال يبرا

این امر از طریق کـاربرد روش هـاي   . و حمایت از تقاضاي اجتماعی در سطح ملی براي ایمنی مدارس می باشند
ایمنی مدرسـه  «براي این منظور بایستی مشخص شود که . خالقانه در سپردن انجام امور به مردم تحقق می یابد

س  الزم است سه عامل تعریـف مدرسـه ایمـن در برنامـه     براي بهبود ارزیابی اولیه از ایمنی مدار»  چگونه است؟
انجام این امور، تکمیل کننده سایر فعالیت هاي ارزیابی ایمنـی مـدارس   . جهانی مدرسه ایمن در نظر گرفته شود

 .خواهد بود  GADRRRES 3در 
  تهیه نقشه اي از اقدامات مرتبط با ایمنی مدارس در کشورهاي منتخب -
و ملی از فعاالن و اقدامات مرتبط با توسـعه  ) 4اتحادیه همکاري هاي منطقه جنوب آسیا همانند(حمایت منطقه اي  -

 و انطباق استانداردهاي تامین ایمنی مدارس بر اساس برنامه جهانی مدرسه ایمن 

  تسهیل اجراي طرح ایمنی مدارس در سطوح ملی، گسترش ظرفیت، نظارت و ارائه گزارش اقدامات.  4-2-3

 )GADRRRES( در بخش آموزش يریو برگشت پذ ایکاهش خطر بال يبرا یجهان هیاتحادبا همکاري  موضوعاین 
 :و با اهداف ذیل انجام خواهد گرفت UNESCOتحت نظر 

کاهش خطرپذیري حوادث و سوانح طبیعی براي بناهاي موجود از طریق انجمن هاي تخصصی مهندسی در سطوح  -
 .ملی  و منطقه اي

دولت ها براي توسعه راهبردهاي ملی یا یکپارچه سازي ایمنـی مـدارس بـه عنـوان بخشـی از      حمایت و پشتیبانی  -
  برنامه هاي آموزشی موجود

تشویق دولت ها به منظور نظارت و ارائه گزارش در مورد پیشرفت وضعیت ایمنی مـدارس از طریـق ارائـه گـزارش      -
  ملی 

منی مدارس از طریق ایجاد بستر اطالعاتی مبتنی بر وب مشارکت در پیگیري فرایند پیاده سازي پایگاه اطالعاتی ای -
  به منظور ارزیابی کاربردي و اولیه از نحوه ایجاد ایمنی در مدارس  

  طراحی برنامه ها و زیربناها در ساختارهاي رسمی و غیررسمی. 3- 4

عه و تجهیز اقدامات انجام گرفته و برنامه ریزي آتی ایمن سازي مدارس کشور توسط سازمان نوسازي، توس
  بر اساس ضوابط و قوانین به شرح ذیل است؛ ) میالدي 2020تا   2004(  1399تا  1383مدارس کشور  از 

  میالدي 2005 – 2004)  ( 1384 – 1383( مرحله اول اقدامات انجام شده:(  

                                                        
1 Global Education First Initiative (GEFI) 
2 Education for Sustainable Development (ESD) 
3 Global Alliance for Disaster Risk Reduction and Resilience in the Education Sector (GADRRRES) 
4 South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) 
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  ارزیابی اولیه وضعیت مدارس کشور و تهیه نسخه اولیه شناسنامه فنی مدارس 
  دستورالعمل ها، راهنما و ( تهیه مستندات فنی(...  
 تهیه چارچوب بهسازي و مقاوم سازي  
 ارزیابی هزینه ها  
 همکاري با شرکت هاي مهندسان مشاور  
 تهیه و ایجاد یک سیستم یکپارچه و نظام مند براي مدیریت طرح هاي مقاوم سازي کشور  
  میالدي 2007  –2006)  ( 1386 –1385( مرحله دوم اقدامات انجام شده:(  

 افزایش تعداد مهندسان مشاور و شرکت هاي همکار 
 برگزاري دوره هاي آموزش براي مهندسان  
 برگزاري دوره هاي آموزشی براي ادارات استان ها  
 ایجاد ساختار مدیریت طرح مقاوم سازي استان ها 
  میالدي 2012–2008) (  1391–1387(  اقدامات انجام شده  سوممرحله:(  

 کالس  52000انجام مطالعات مقاوم سازي براي بیش از 
  کالس  28500انجام اجراي مقاوم سازي براي بیش از  
 توسعه دستورالعمل ها و مستندات فنی  
 توسعه و کاربرد روش هاي جدید در  ایمن سازي مدارس 
 دیریتایجاد ساختار مدیریت طرح ها از استان ها و ارزیابی دقیق طرح ها از طریق این سیست م 
 میالدي 2020 –2013(   )1399 –1392(  و برنامه ریزي هاي آتی اقدامات انجام شده  چهارمرحله م: (  

   توسعه شناسنامه فنی برخط و تکمیل پایگاه اطالعاتی 
 تکمیل پروژه هاي مقاوم سازي مدارس 
  توسعه فعالیت هاي و اقدامات بین المللی در زمینه مدارس ایمن  
  تحقیقاتی و پژوهشی مبتنی بر نتایج تجربی و آزمایشگاهی توسعه فعالیت هاي  
  استاندارد سازي و تجهیز سیستم سرمایشی و گرمایشی  
    همکاري هاي بین المللی در راستاي توجه جهانی به موضوع ایمن سازي مدارس با نهادهـا و مراکـز

  تحقیقاتی بین المللی و کشورهاي مختلف 
 و آموزش کاهش خطرپذیري و تاب آوري توجه بیشتر به موضوع مدیریت بحران 

 باشند؛ به شرح ذیل می سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس کشوربر این اساس، اقدامات در حال انجام و برنامه هاي 

توسط  منیمدارس ا یجهان دهیشدن ا ییاز اجرا تیدر حما) Action Plan(» برنامه اقدام «تهیه جزئیات اجرایی  -
از دي مـاه  ( و کشـورهاي مختلـف    UNISDRسازمان نوسازي، توسعه  و تجهیز مدراس با همکاري و هماهنگی 

 ) تاکنون 1394
تـخصصی در سطوح ملی و بین المللی -ارائه نتیجه  اقدامات به صورت مقاالت پژوهشی، گزارش و سخنرانی علمی -

 )یوسته و مداومبه طور پ( در زمینه مقاوم سازي و ایمن سازي مدارس 
که در آن اقدامات جمهوري اسالمی ایران در زمینه ایمن سازي و   Safe Schoolتهیه و بارگذاري سایت انگلیسی -

  )تاکنون 1394از تیرماه (گردند  مقاوم سازي ساختمان هاي مدارس به صورت بروز معرفی و ارائه می
از (  مـن یمـدارس ا  یدر برنامه جهان یوه موضوعات فنکارگر سیبه عنوان رئفنی مستندات  هیاقدامات مربوط به ته -

 )تاکنون 1394 يد



  2030چارچوب عمل ملی آموزش 
 

  

٣٢٢ 
 

هاي خصوصی مهندسـان مشـاور  بـه منظـور      تشکیل کارگروه فنی با حضور اساتید دانشگاهی و متخصصان شرکت -
و ارائـه بـه   ) تجهیزات و زیرساخت هاي آموزش ایمـن : با موضوعات فنی ( تهیه و تدوین نقشه راه مدارس ایمن 

به منظور تبادل نظر با سایر کشورها و نهادهاي دیگر سازمان ملل متحد با هدف اجرایی نمـودن   UNISDRنهاد 
 )تاکنون 1394از دي (   (WISS)بخشی از برنامه جهانی مدارس ایمن 

ـ     رانیاقدامات خ یمعرف يبرایونسکو  یمل رخانهیبا دب يهمکار - از اسـفند  (  یالمللـ  نیمدرسـه سـاز در سـطوح ب
 )تاکنون 1394

 1394از بهمـن مـاه    – یسیانگلبه زبان (  »منیسران مدرسه ا یالملل نینشست ب نیگزارش دوم«انتشار کتاب  -
 )تاکنون

 1395شـهریور   از) ( به زبـان انگلیسـی  ( تهیه کتاب اقدامات جمهوري اسالمی ایران در زمینه ایمن سازي مدارس  -
 )تاکنون

گزارش دهی وقوع زلزله ها در هر نقطه از کشـور و تهیـه ضـوابط مربـوط بـه ارزیـابی        راه اندازي سیستم برخط -
  ساختمان هاي مدارس پس  وقوع زلزله

 با موضوعات مرتبط با ایمن سازي مدارس  ها تدوین ضوابط، استانداردها، دستورالعمل -
موضوعات مختلـف ایمـن سـازي    تهیه و ابالغ رسمی نشریات با همکاري سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور با  -

  مدارس
  با موضوعات مرتبط با ایمن سازي مدارس  ها بروزرسانی ضوابط، استانداردها، دستورالعمل -
 برکلی-تدوین دستورالعمل کاربردي طراحی ساختمانهاي بنایی مسلح طی همکاري با دانشگاه کالیفرنیا -
 )به طور پیوسته و مداوم( اجرا سازي در حال  هاي مقاوم بازدیدهاي مستمر و موردي از پروژه -
( برگزاري دوره هاي آموزشی در سطح کشوري در خصوص موضوعات مختلف مقاوم سازي و ایمن سازي مدارس  -

  )به طور پیوسته و مداوم
برنامه ریزي  اقدامات جدید در سطح ملی در استفاده از تکنولوژي هاي نوین  در ساخت مدارس جدیـد و ایمـن    -

 ...) ها و ها، دیوارها، انواع سقفو میراگرها جداگر نظیر ( سازي مدارس موجود
و  یکشور، معاونـت پرورشـ   زمدارسیتوسعه و تجه ،يسازمان نوساز يبا مشارکت و همکار یکارگروه مل لیتشک -

وزارت آمـوزش و پـرورش، سـازمان     یو درسـ  یآموشـ  يزیـ ارمان برنامـه ر سوزارت آموزش و پرورش،  یفرهنگ
 یمنظور انسـجام بخشـ   بهزلزله  یو مهندس یزلزله شناس یالملل نیکشور  و پژوهشگاه ب بحران وزارت نتیریمد

 منیمدارس ا نیبحران در  تام تیریآموزش و مد نهیدر زم شتریب
سـطوح   کـرد یو بهبـود رو  رییـ تغ  يبرا یالملل نیو ب یبا نهادها و مراکز مل يو مطالعات و همکار قاتیتحق انجام -

   یو موضوع جهان تیاولو کیعملکرد مدارس به عنوان 
 يبـرا  یو بخـش خصوصـ   رانیـ خ ،یمردمـ  يجلب مشارکت هـا  نهیدر زم رانیا یاسالم يجمهور اتیتجرب ارائه -

  ي مختلفکشورهاي مدارس برا بیو تخر يو بازساز يو نوساز زیمشارکت در ساخت، تجه
 )برنامه ششم توسعه يانتها(  1399سال  يمدارس تا انتها يساز منیاتکمیل  -
  همکاري هاي بین المللی با کشورهاي پیشرو در زمینه ایمن سازي مدارس  -
همکاري و شرکت در مجامع معتبر بین الملی و کنفرانس و نشست هاي مربوط به ایمن سازي مدارس به منظور  -

معرفی هر چه بیشتر اقدامات جمهوري اسالمی ایران  و استفاده از تجربیـات سـایر کشـورها در افـزایش ایمنـی      
  دارس و ایمنی جانی دانش آموزانم

  منیدر خصوص موضوعات مرتبط با مدارس ا یبا کشورها به منظور بحث و بررس یجلسات تخصص يبرگزار -
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  )مدارس(ایجاد، بازسازي و نوسازي فضاهاي آموزشی  کارگروه

  مهدي اقبالی، حمید علیان نژاد و مرتضی خبره ، عباسی... ،امان ا)رئیس کار گروه ( ئیسی دهکردي ، مرتضی ر
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  ها و نهادهاي آموزش عالی دانشگاه

  

  مقدمه 

با توجه به اینکه سند باالسري ضوابط و معیارهاي فنی در نظام کالبدي و فضایی مراکز آموزش عالی کشـور بـه عنـوان برنامـه     
امـور نظـام فنـی و    (هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور  عملیاتی ساخت و نوسازي فضاهاي مناسب آموزشی با مشارکت و

در دست انجام است و نسخه نهایی آن تا پایـان سـال   ) شورایعالی شهرسازي و معماري ایران(و وزارت راه و شهرسازي ) اجرایی
ها  فرآیند پدیدآوري طرح«تهیه خواهد شد، مهمترین اهداف انجام این پروژه، سامان دادن به فرآیندها و سازوکارهاي موجود در 

هاي کالبدي و فضایی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهاي علـم و   مربوط به عرصه» گذاري هاي سرمایه و پروژه
همچنین اطالعات فضاهاي کالبـدي آموزشـی، کمـک آموزشـی، خـدماتی و رفـاهی       . فناوري در نظام آموزش عالی کشور است

اي و جامع علمی  به استثناء دانشگاه پیام نور، فنی و حرفه(نشگاهها و مراکز آموزش عالی کل کشور موجود و در دست احداث دا
  :باشد دهنده شرایط موجود است به شرح زیر می که نشان) ـ کاربردي
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   اکرمی و دکتر مهراهللا رخشانی مهر فرامز ، دکتر) رئیس کار گروه ( ن امید یدکتر محمد حس
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    یمهارت یرسم ریغ يها آموزش زاتیتجه و يفناور

  

  مقدمه و تبیین چارچوب نظري

  تعریف موضوع

و یکی از وظائف . تمرکز بر کیفیت و اثربخشی آموزش ها می باشد 2030چارچوب عمل ملی آموزش یکی از راهبردهاي اصلی 
  . تاکید بر ارتقاي کیفیت و اثر بخشی یادگیري می باشد 2030اصلی کارگروههاي سند آموزش 

. تضمین دسترسی براي همه زنان و مردان به آموزش فنی و حرفه اي و آموزش عالی با کیفیت و برابر است 4.3مطابق با هدف 
اطمینان از آموزش کیفی عادالنه ، برابر و جامع براي : دیدگاه جدید آموزش تحت عنوان 2030عنایت به چشم انداز جدید و با 

  .همه و ایجاد و ارتقاي فرصتهاي یادگیري پیوسته و مادام العمر براي همه می باشد

 تأمین فضاهاي و مردان و زنان و معلوالن کودکان، براي مناسب آموزشی امکانات به روزرسانی و ایجاد: الف.4بر اساس هدف 
 فیزیکی مناسب زیربناهاي وجود ضرورت امن مورد توجه قرار گرفته ، که این هدف بر و خشونت از بدور فراگیر، مؤثر، یادگیري

 معلولیت نظر از آنان جسمانی وضعیت یا و افراد پیشینۀ به توجه را بدون همه براي یادگیري که فراگیر و امن فضاهاي و
  دارد تأکید می سازند، امکانپذیر

گسترش کمک هزینه هاي آموزشی براي کشورهاي در حال توسعه، به خصوص کشورهاي کمتر توسعه : ب.4بر اساس هدف 
وبرنامه هاي علمی و مهندسی مد نظر قرار   یافته جهت آموزش عالی، آموزشهاي فنی و حرفه اي، فناوري ارتباطات و اطالعات

  .تگرفته اس
کنند و  می مشارکت آموزشی خدمات ارائه در که است عواملی کیفیت به منوط آموزش در سازمان هاي آموزش محور کیفیت

وسایل کمک آموزشی،  شامل: آموزشی و تجهیزات یکی از عوامل اصلی در کیفیت آموزش هاي فنی و حرفه اي عامل امکانات
  . تجهیزات آموزشی و فضاهاي آموزشی، پشتیبانی و اداري است

  
  و نظام آموزش مهارتی 2030جایگاه در سند آموزش 

در خصوص آموزش با کیفیت و به کارگیري فناوري و تجهیزات به انجام تعهدات در موارد ذیل توسط  2030در بیانه اینچئون 
  :اعضاء اشاره شده است

شامل معلمان و مربیان و ( با کیفیت کردن آموزش و ارتقا و بهبود نتایج یادگیري از طریق تقویت درونداد : بیانیه  9بند 
 با بهره گیري از معلمان و مربیان آموزش دیده و توانمند و امکانات و سیستمهاي آموزشی موثر و کارآمد ...) امکانات آموزشی و
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  :  بیانیه10بند 

  فرصت هاي یادگیري پیوسته و مادام العمر براي همه و در همه سطوح و زمینه هاي مختلف با دسترسی فراهم کردن
  .عادالنه و بیشتر به آموزش هاي فنی و حرفه اي و تضمین ارتقا کیفیت آموزش

 ارتقا سطح علمی و فناوري و داشتن خالقیت و نوآوري  
 سیستم هاي آموزشی، توسعه دانش، دسترسی آسان به اطالعات، ارتقا : استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات براي

 دسترسی آسان به اطالعات و آموزش موثر و کارآمد و تامین خدمات مفید

 

 آنها پشتوانۀ که شود استفاده آموزشی مناسب رویکردهاي در راستاي باال بردن کیفیت آموزش باید از: بیانیه 14بند 
جنسیت  سالم، امن، یادگیري محیطهاي ایجاد به نسبت باید اینکه باشد، ضمن ارتباطی و اطالعاتی مناسب فنّاوریهاي

 .شود اقدام شوند، یادگیري تسهیل باعث و باشند رضایتبخش سطحی در نیز منابع و تجهیزاتمنظر  از که همه شمول و محور

 در که خدمات کارآمدتر ارائۀ و کیفیت با و مؤثر ترویج یادگیري اطالعات، به دسترسی امکان آوردن فراهم: ... بیانیه 18بند 
  .کرد استفاده نوآوري و و ارتباطی اطالعاتی فنّاوریهاي از می بایست راستا این

 همراه یادگیري و آموزش میان ارتباط برقراري و کیفیت بهبود براي اقداماتی با باید آموزش به دسترسی افزایش: بیانیه 22بند 
 باشد، دسترسی قابل راحتی به که امکاناتی با منصفانه و درخور اي گونه به آموزشی هاي برنامه و ها مؤسسه تا است الزم. باشد
...  میکنند کمک یادگیري به و نیستند آمیز تبعیض که هایی فنّاوري و آموزشی باز منابع یادگیري، ابزارهاي و مواد سایر.... 

  .شوند تجهیز

 در برخی کار نیروهاي شدن پیر جوانان، میان در ویژه به افزایش به رو بیکاري کار، بازار در مداوم تغییر وجود با: بیانیه 46بند 
 دانش و مهارتها ارتقاي تواناییها، نیازمند اکنون کشورها همۀ ،فنّاوري زمینۀ در شده حاصل پیشرفتهاي و مهاجرت کشورها، از

  .هستند زندگی و کارآفرینی شرافتمندانه، )و شایسته( اشتغال براي مردم

 و مناسب فنّاوریهاي به دسترسی ،ارتباطی و اطالعاتی فنّاوریهاي آموزش دور، راه از آموزش امکان آوردن فراهم :بیانیه 57بند 
  .یادگیري در منازل فضاي ایجاد تسهیل براي ضروري زیربناهاي

 را بدون همه براي یادگیري که فراگیر و امن فضاهاي و فیزیکی مناسب زیربناهاي وجود ضرورت بر هدف این :بیانیه 64بند 
 با یادگیري وجود فضاهاي .دارد تأکید می سازند، امکانپذیر معلولیت نظر از آنان جسمانی وضعیت یا و افراد پیشینۀ به توجه

 قابل همه براي باید یادگیري همۀ فضاهاي. دارد ضرورت آموزشی، پرسنل و معلمان یادگیرندگان، همۀ از حمایت براي کیفیت
 کالسهاي بتوان امکانات این سایۀ در تا باشند مناسب زیربناهاي و کافی منابع به مجهز باید یادگیري فضاهاي. باشند دسترسی

  .کرد بهداشتی ایجاد امکانات نیز و معقول و مناسب اندازة با درسی
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ارائه  بورسیه هاي تا است الزم کیفیت، و آموزش فراگیري تساوي، بر 2030 آموزش )سند( تأکید راستاي در: بیانیه 68بند 
 نّاوري فنّاوري، مهندسی، علم،: جمله از خاص، رشته هاي به بورسیه ها اوقات، اغلب. بگیرد تعلق محروم جوانان به بیشتر شده،

  .می یابند اختصاص حرفه اي، و فنّی برنامه هاي و معلمان آموزش ارتباطی، و اطالعاتی

  

  ذکر ضرورت و اهمیت آن

تامین تجهیزات و فناوري کلیه فعالیت هاي برنامه ریزي، ساماندهی، طراحی، اجرا، نظارت و پشتیبانی مربوط به تامین کالبد     
نظام آموزش غیررسمی و مهارتی و تدارك تجهیزات آموزشی، و فناوري آن را متناسب با برنامه آموزشی و استاندارد آموزشی 

فنی در راستاي آموزش فنی و  -و مدیریت آموزشی ) مربی  -کارآموز( ا مولفه هاي آمایش سرزمین، منابع انسانیهماهنگ ب
  .حرفه اي با کیفیت و عادالنه را در بر می گیرد

تامین ساختار فضاهاي آموزشی از طرفی تبیین کننده طراحی فضا، چیدمان تجهیزات کارگاهی و تامین تجهیزات و فناوري 
بر مولفه هاي آموزش هاي غیررسمی متناسب با شرایط جسمی، روحی، جمعیتی، اقلیمی، آمایش سرزمین، برنامه  مبتنی

یادگیري و تحقق اهداف آموزش مهارتی و اشتغال و در جهت - بوده، و از طرف دیگر تسهیل کننده فرآیند یاددهی... درسی و 
بخشی و روزآمدي، تولید و تامین تجهیزات و فناوري، زیباسازي و با پیشرفت کشور می باشد و به اموري چون تنوع فضاها، اثر

نشاط سازي محیط درونی و بیرونی کارگاه هاي آموزشی، نحوه تامین منابع و توسعه و مشارکتهاي مردمی، مشارکت فراگیران و 
  .کارآموزان در نگهداري فضا، تجهیزات و فناوري توجه دارد

و کالس درس تئوري خالصه نمی شود بلکه آموزش در محیط مرکز آموزشی اتفاق ) عملی(فضاي آموزشی به کارگاه آموزشی 
می افتد که شامل کارگاه آموزشی عملی، کالس تئوري، محوطه مرکز آموزشی، سمعی و بصري، کتابخانه و سایت آموزشی، 

در تمام این محیط ها . می باشد...و نمازخانه، زمین ورزشی و حتی خارج از محیط مرکز در پادگان، زندان، روستا، کارخانه
بنابراین براي دستیابی و تحقق اهداف آموزش مهارتی غیررسمی باید تمام این محیط ها . مهارت به کارآموزان منتقل می شود

 لذا باید در طراحی و ساخت و تجهیز مرکز آموزشی تدابیري اتخاذ گردد تا ارتباط مرکز با نیازهاي. مدیریت و هماهنگ شوند
  .منطقه منطبق شود و زمینه ارائه خدمات موثر در آن مهیا شود) جامعه هدف(بازار کار

  
  تحلیل وضعیت موجود: الف

این بخش شامل ارزیابی وضعیت مربوط به هدف و موضوع مورد نظر در کشور با توجه به مستندات آماري و اجرائی با تاکید بر 
  .تجهیزات و فناوري در مراکز آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور می باشدچالش ها و دستاوردهاي مربوط به تامین 
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  تحلیل نتایج اعتبارسنجی در مورد تجهیزات و فناوري سازمان

در ) 1جدول(از مراکز ثابت آموزش فنی و حرفه اي سراسر کشور نتایج ذیل 1393مطابق با اعتبارسنجی بعمل آمده در سال 
  :، فناوري و فضاي آموزشی حاصل شده استخصوص وضعیت تجهیزات

  

  *درصد تحقق  مصادیق  شاخص

میزان تطابق سرانه فضاي آموزشی کارگاه عملی با شرایط  مطلوب   سرانه فضاي آموزشی عملی
  82.2  نفر 14براي 

  79.6  متر مربع 2جهت برگزاري دروس نظري براي هرکارآموز   تئوري آموزش فضاي سرانه
  78.8  میزان تطابق تجهیزات کارگاهی با تجهیزات استاندارد  تجهیزات تناسب

  77.1  آموزشی در کارگاه آموزشی کمک بهره گیري مربی از وسایل  آموزشی کمک وسایل

و هزینه اي بین ) تجهیزات(توزیع مناسب اعتبارات تملک دارایی   اعتبارات توزیع
  76.6  مراکز آموزشی سازمان

استفاده از اتوماسیون در برنامه ریزي آموزشی، ارزشیابی مهارت و   اتوماسیون از گیري بهره
  74.5  امور اداري مرکز

 از بهینه استفاده و طراحی
  کارگاه آموزشی فضاهاي

چیدمان تجهیزات کارگاه مطابق با استاندارد، عدم اشغال فضا : شامل
توسط دستگاههاي مازاد و اسقاط و نبود فضاهاي بال استفاده و سازه 

  عملی آموزش از تئوري آموزش فضاي بودن غیرضروري، مجزا هاي
74  

  تجهیزات ساماندهی

 کارت سامانه مدیریت الکترونیکی تجهیزات، وجود: بر اساس
نگهداري تجهیزات،  و سرویس سوابق درج و مناسب سرویس
 حفاظتی هاي سیستم و حفاظ( مناسب ایمنی شرایط دارابودن

  )الزم

70.8  

شامل کتابخانه، خوابگاه کارآموزي، سالن اجتماعات، سالن   آموزشاماکن پشتیبانی 
  55  غذاخوري، ساختمان اداري

 مناسب اتاق)  استاندارد، و مناسب سرمایش و گرمایش سیستم  امکانات جنبی کارگاه
  78   مناسب انبار کارآموزان، براي مناسب کمد و رختکن ، مربی براي

  .مراکز کل کشور با توجه به شاخص هاي مربوطه می باشد منظور از درصد تحقق میزان امتیاز* 
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 پرمخاطـب  حرفـه  178 در کشـور  ياستانها یآموزش يکارگاهها لیتکم درصد و یزاتیتجه اقالم تعداد - 2 دولج
   سازمان
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 نحوه توزیع و تخصیص تجهیزات بین مراکز

تجهیزات و فناوریهاي روز در آموزش هاي غیر رسمی سازمان آموزش فنی وحرفه اي کشوردرجهت توزیع و بکارگیري مناسب 
  :از طرق ذیل اقدام می نماید

  : نیازسنجی - 1
به منظور شناسایی نیازهاي تجهیزاتی، هماهنگی بیشتر درخواست ها با اولویت ها و توزیع عادالنه اعتبارات تملک دارایی هاي 

ز آموزشی ، نیازسنجی تجهیزات و فناوري مورد نیاز استانها با در سرمایه اي و تامین تجهیزات با کیفیت برابر براي همه مراک
  :نظر گرفتن اسناد زیر اقدام می گردد

 
  نیاز سنجی بازار کار و اشتغال؛   -الف 

  سند توسعه استان .1
  سند اشتغال استان .2
  آمار شاغلین هر یک از بخشها به تفکیک .3
  میزان سرمایه گذاري در بخشهاي مختلف  .4
  عتیآمار واحد هاي صن .5
  پژوهش هاي کاربردي موجود .6
  اطالعات کسب شده از مراکز کاریابی استان در خصوص درخواست نیروي کار .7
 درخواست و اعالم نیاز صنایع ؛ صنوف ؛ اتحادیه ها و بنگاههاي اقتصادي .8

  تقاضا محوري   –ب
  قرارداد آموزشی با افراد حقیقی یا حقوقی، دولتی یا غیردولتی.  1
  با افراد حقیقی یا حقوقی، دولتی یا غیردولتیتفاهمنامه آموزشی  .2
 ...)درخواست صنایع؛ صنوف؛ اتحادیه ها؛ بنگاههاي اقتصادي و (ارائه اعالم نیاز از بازار کار و اشتغال  .3

  کارگاههاي مجري آموزش مربیان  - پ
  تامین تجهیزات مرکز تربیت مربی و یا شعب مرکز تربیت مربی در سایر استانهاي کشور

  کارگاههاي سنجش مهارت و مجري المپیاد کشوري؛  - ت 
  تامین تجهیزات جهت ارزشیابی مهارت و مسابقات ملی و بین المللی مهارت

  واگذاري مدیریت کارگاههاي آموزشی ؛   - ث 
  .تجهیز کارگاهها توسط کارگروه توسعه فعالیت بخش غیر دولتی و تامین تجهیزات مربوطه

  
  ز سامانه مدیریت تجهیزات کارگاههاي آموزشی تحت پورتال جامع سازمانراه اندازي و بهره گیري ا - ج

  :چالش ها

  هاي نظري وتئوري اي وعملی درمقابل آموزش هاي فنی وحرفه هاي آموزش باالبودن هزینه -
  پیشرفت سریع فناوري و عدم توانایی مالی در بروز نمودن تجهیزات و تکنولوژي آموزشی -
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حین دوره و بعضا خالی بودن ظرفیت کارگاههاي آموزشی فنی و حرفه اي و ترك دوره توسط کارآموزان در  -
 بالاستفاده ماندن تجهیزات کارگاهی

 باال بودن هزینه تامین مواد مصرفی و تعمیراتی مورد نیاز جهت بهره گیري مناسب از تجهیزات موجود -

 مواد مصرفی در تامین تجهیزات و) خصوصی و تعاونی(پایین بودن مشارکت بخش غیر دولتی  -

 فرسودگی و استهالك زودهنگام تجهیزات آموزشی فنی -

  دستاوردها

 مرکز و کارگاه آموزشی فنی مجهز در سراسر کشور 700بهره مندي از  -

 اختصاص اعتبارات ساالنه براي بروز رسانی تجهیزات آموزشی کارگاههاي آموزشی -

 دسترسی اکثر مراکز آموزشی به اینترنت و فناوري اطالعات -

روستا، پادگان، زندان، صنایع : زش و تجهیز کارگاههاي آموزشی در بخش هاي مختلف عالوه بر مراکز ثابت شاملآمو -
 ...و 

 آموزشگاه آزاد با امکانات و تجهیزات مربوطه در بخش خصوصی 12000مشارکت بیش از  -

  اي حرفه و فنی هاي مهارت به نیاز نوع اساس بر هدف جامعه به اي حرفه و فنی هاي مهارت آموزش ارائه -
 بهره با اشتغال هاي فرصت نمودن فراهم امکان منظور به شغل جویندگان به اي حرفه و فنی مهارت هاي آموزش ارائه -

 بروز تجهیزات از گیري

مشارکت شرکتهاي صنعتی بزرگ داخلی و خارجی در تجهیز کارگاههاي آموزشی نظیر ایران خودرو، سایپا، شرکت  -
 )ژاپن(، جایکا)کره جنوبی(ینه سازي مصرف سوخت، بوتان، کوئیکا پتروشیمی، به

مشارکت سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور ایران در تجهیز و راه اندازي مراکز آموزش فنی و حرفه اي در خارج  -
 ...)کشورهاي آفریقایی، افغانستان و ( از کشور

-  

  2030آموزش نقشه راه آینده با توجه به گزینه هاي راهبردي سند : ب

  ها قوانین و سیاست
تامین تجهیزات و فناوري مراکز آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور به عنوان یک زیر بخش از نظام آموزش غیر 

  : رسمی کشور از قوانین و سیاست هاي ذیل تبعیت می کند
  1404 افق در ایران اسالمی جمهوري انداز چشم سند - 1-1
  43 و 28 ،3 هاي اصل: ایران اسالمی هوريجم اساسی قانون - 2-1
  219 -217 -195 - 194 - 80 -21 مواد: توسعه پنجم برنامه - 3-1
   جمعیت کلی هاي سیاست - 4-1
  5-3-1 بندهاي مقاومتی اقتصاد کلی هاي سیاست -1 -5
  12 بند ایرانی سرمایه و کار از حمایت کلی هاي سیاست -1- 6
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  8-4 و 1 بند پرورش و آموزش در تحول ایجاد کلی هاي سیاست - 7-1
  کشور علمی جامع نقشه - 8-1
   اشتغال کلی هاي سیاست - 9-1

  پژوهش و آموزش - کار قانون پنجم فصل -10-1
  کار و کسب فضاي بهبود قانون - 11-1
   مقاومتی اقتصاد کلی هاي سیاست -12-1
   فناوري و علم کلی هاي سیاست -13-1
  خانگی مشاغل از حمایت و ساماندهی قانون -14-1
  کارآموزي قانون -15-1
 هاي آموزش سهم افزایش عنوان با رهبري معظم مقام ابالغی کشور توسعه ششم برنامه کلی هاي سیاست 76 بند -16-1

  کشور آموزشی نظام در مهارتی
  

  :راهبردها

 راهبردهاي فضا، تجهیزات و فناوري -1

 راهبرد استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات -2

 تامین تجهیزات و مواد مصرفی آموزشیراهبرد  -3

 راهبرد هاي ایمنی و بهداشت در مراکز آموزشی فنی و حرفه اي -4

 اصول عمرانی در ساخت مراکز آموزشی فنی و حرفه اي -5

  اصول تامین منابع مالی - 6

  راهبرد تعمیر و نگهداري تجهیزات و فضاهاي آموزشی و مهارتی -7

  :راهبردهاي فضا، تجهیزات و فناوري -1
فضاهاي کالبدي، تجهیزات و فناوري مناسب و عادالنه براي زمینه سازي تحقق اهداف مهارت آموزي متناسب  تامین .1

  .با نیازهاي زیر نظام مدیریت فرآیند آموزش
مکان یابی، تصویب ونظارت بر ایجاد، توسعه ومدیریت مراکزآموزشی فنی و حرفه اي دولتی و غیر دولتی با توجه به  .2

  .ازها و بافت جمعیتی و آمایش مهارتی سرزمیناصول شهرسازي و نی
  .نیازسنجی و امکان سنجی ایجاد، تجهیز، توسعه و راه اندازي کارگاههاي مرکز و یا واحدهاي تابعه .3
برنامه ریزي، ساماندهی، طراحی، اجرا، نظارت و پشتیبانی جهت ساخت و ساز فضاهاي مناسب جهت اجراي دوره  .4

  .ن و شاغلینهاي مهارت آموزي براي کارجویا
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طراحی فضاي مناسب و ایمن براي اجراي دوره هاي آموزشی غیررسمی و مهارتی با توجه به عوامل مختلف  .5
  توام با رعایت عدالت جنسیتی... کارکردي، اقلیمی، روان شناختی، فرهنگی، زیست محیطی، فنی، اقتصادي و 

  .ف زیر نظام مدیریت فرآیند آموزشتامین زیرساختهاي فناوري اطالعات و ارتباطات متناسب با اهدا .6
  .متناسب با اهداف آموزش مهارتی و زیر برنامه هاي درسی) فناوري اطالعات و ارتباطات(تولید و تامین فناوري  .7
  .تامین و تجهیز فضاهاي کارگاهی و اداري مراکز آموزشی با تجهیزات آموزشی متناسب با اهداف آموزش غیررسمی .8
خصوصی و (رکتی به صورت پنجاه درصد دولتی و پنجاه درصد مشارکت بخش غیر دولتی راه اندازي کارگاههاي مشا .9

  ).تعاونی
در تصمیم سازي مرتبط با کلیه زیر نظام هاي آموزش غیر ) خصوصی و تعاونی(جلب مشارکت فعال بخش غیر دولتی  .10

  .رسمی به دلیل تاثیرگذاري و تاثیر پذیري بر عملکرد این زیر نظام
  .اي آموزشی ضمن انتقال تکنولوژي هاي جدید از کشورهاي پیشرفته همراه با بسته هاي آموزشیتجهیز کارگاه ه .11
  ).خصوصی و تعاونی(راه اندازي و بهره گیري از کارگاههاي مشارکتی با استفاده از ظرفیت بخش غیر دولتی  .12

  راهبرد استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات -2
با استفاده از ظرفیت فناوري اطالعات و ارتباطات در راستاي ارتقاء سطح  یادگیري -تحول در کیفیت یاددهی .1

  .اثربخشی نظام آموزش غیررسمی و مهارتی
  .بسترسازي براي بهره گیري از فن آوري اطالعات در جهت مشاوره و هدایت شغلی متقاضیان .2
فی جهت نظارت بر توزیع منابع ایجاد و بهره گیري از سامانه مدیریت الکترونیکی تجهیزات آموزشی و مواد مصر .3

  آموزشی
  ...در پورتال سازمان، در مراکز ثابت، زندان، شعب و پادگان، روستا و ساماندهی اطالعات اماکن و فضاهاي کارگاهها .4
تقویت مدیریت یکپارچه در واحدهاي ستادي و اجرایی ادارات کل آموزش فنی و حرفه اي با گسترش زیرساخت هاي  .5

  ارتباطاتفناوري اطالعات و 
  .تاکید بر اتخاذ تدابیر الزم براي تامین امنیت شبکه هاي اطالعات و ارتباطات .6
مربیان و کارآموزان براي مواجهه هوشمندانه و فعال با فضاي مجازي و شبکه » سواد اطالعاتی و رسانه اي«تقویت  .7

  .هاي اجتماعی الکترونیکی
اطالعات و ارتباطات و فرایند تولید محتواي  حمایت از مشارکت بخش غیردولتی در گسترش فناوري هاي .8

 .الکترونیکی
 اطالعات فناوري امنیت تخصصی آموزش مرکز تجهیز و اندازي راه .9

 .راه اندازي و گسترش سامانه هاي پیامکی و مجازي و شبکه هاي اجتماعی آموزش هاي مهارتی فنی و حرفه ا ي .10
براي  )اقتصادي هاي بنگاه آموزشی نیازهاي دریافت الکترونیکی سامانه( راه اندازي و بهره گیري از سامانه سادناب .11

  صنایع و کارگران ساختمانی
  راهبرد تامین تجهیزات و مواد مصرفی آموزشی -3

هماهنگی و متناسب بودن لوازم و تجهیزات با اهداف آموزش هاي مهارتی و اشتغالزا و اصول طراحی و تدوین برنامه  .1
  هاي آموزشی مهارت محور

نگري در طراحی، تولید تجهیزات و تولید و تامین فناوري در پاسخگویی به نیاز مهارتی بازار و عدم انحصار جامع  .2
  محیط یادگیري و کارگاه آموزشی

  تجهیز محیط آموزشی به رسانه هاي دیداري شنیداري، الکترونیکی و فناوري هاي آموزشی .3
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  ی در سطوح مختلفهماهنگی تجهیزات و فناوري با ویژگی هاي روانی و جسمان .4
  رعایت ضوابط و استانداردهاي چیدمان تجهیزات، تولید، تامین و استقرار فناوري در فضاهاي آموزشی  .5
  تناسب تامین و تولید فناوري با اصول و ضوابط برنامه آموزشی .6
  )یایجاد مرکز تهیه و تولید تجهیزات آموزش(تولید تجهیزات آموزشی مطابق با دانش و استانداردهاي روز  .7
 .بهره گیري از شبیه سازها در کارگاههاي آموزش مهارتی .8
 .توجه به تجهیز کارگاههاي آموزشی براي ارائه دوره هاي مرتبط با مشاغل سبز .9

  راهبرد هاي ایمنی و بهداشت در مراکز آموزشی فنی و حرفه اي -4
 .الزم در فضا و تجهیزات آموزشی) HSE1(رعایت اصول ایمنی و بهداشت .1
  .در کارگاههاي آموزشی) PPE2(از وسایل حفاظت فردي بهره گیري  .2

  اصول عمرانی در ساخت مراکز آموزشی فنی و حرفه اي -5
  رعایت ضوابط و مقررات ملی در ساختمان در ایجاد فضا .1
  بهره گیري از فناوري هاي نوین در ایجاد فضا و تجهیزات ضمن تاکید بر فناوري هاي بومی .2
  مراکز آموزشی و شرایط اقلیمیتناسب تاسیسات با فضاهاي  .3
  .استفاده از انرژي هاي پاك در طراحی تاسیسات فضاهاي آموزشی .4
  .تقدم استفاده از مصالح بومی متناسب با زیست بوم منطقه اي .5

  اصول تامین منابع مالی - 6
فیت هاي اقتصادي کردن فرآیند طراحی و ساخت فضا، تجهیزات و فناوري و بهره برداري بهینه از امکانات و ظر .1

  .موجود
انتخاب زمین و مکان یابی احداث فضاهاي مناسب آموزشی متناسب با ضوابط و معیارهاي فضاهاي آموزشی و  .2

  .مالحظات اقتصادي
  .ایجاد و بهره گیري از سامانه توزیع اعتبارات تخصیصی جهت خرید تجهیزات آموزشی و مواد مصرفی کارگاهی .3
ولتی و سایر نهادهاي دولتی و عمومی در فرآیند طراحی، ساخت فضا، تقویت مشارکتهاي مردمی، نهادهاي غیرد .4

  .تجهیزات و تولید و استقرار فناوري ها
  .برنامه ریزي سالیانه جهت تامین اعتبارات تعمیر و نگهداري دوره اي تجهیزات و فضاي آموزشی .5
  .بهره گیري از فناوري اطالعات و ارتباطات در توسعه آموزش هاي فنی و حرفه اي .6
 .جذب سرمایه گذاري خارجی جهت تامین و بروز رسانی تجهیزات کارگاههاي آموزشی .7
 .موظف کردن مراجع وارد کننده تجهیزات به انتقال مهارتهاي نوین همراه با بسته آموزشی به کشور .8
بهره گیري از کمک هاي نقدي و غیرنقدي و هدایاي اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج از کشور در تامین  .9

 .فناوري و تجهیزات اماکن آموزشی مهارتی
  راهبرد تعمیر و نگهداري تجهیزات و فضاهاي آموزشی و مهارتی - 7

با ادارات کل ) مراکز آموزش فنی و حرفه اي(مسئولیت تعمیر و نگهداري تجهیزات و فضاهاي آموزشی غیررسمی .1
غیررسمی می باشد که براي این وظیفه  آموزش فنی و حرفه اي استانها و بخشهاي غیردولتی فعال در آموزش هاي

  .را تدارك نماید) از جمله ساختار اداري، نیروي انسانی و منابع مالی(باید ساز و کار هاي الزم 

                                                             
1 . Health, Safety and Environment 
2   . Personal Protective Equipment 
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آموزش نیروي انسانی و مربیان در خصوص تعمیر و نگهداري تجهیزات و فناوري باید در برنامه هاي آموزش ضمن  .2
  .خدمت آنان پیش بینی گردد

ل آموزش فنی و حرفه اي براي تعمیر و نگهداري تجهیزات و فضاهاي آموزشی با برون سپاري از ظرفیت ادارات ک .3
  .بخش غیر دولتی استفاده نمایند

تغییر کاربري و انجام تغییرات اساسی در فضاي فیزیکی مراکز آموزشی توسط ادارات کل آموزش فنی و حرفه اي باید  .4
  .آموزشی صورت پذیرد گسترش و ارزیابی ظارت،ن مرکزي با موافقت و هماهنگی شوراي

سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور موظف است با تدارك امکانات و تخصیص اعتبارات و منابع مورد نیاز نسبت به  .5
 .تعمیر دوره اي تجهیزات آموزشی و مقاوم سازي فضاهاي آموزشی اقدام نماید

 تجهیزات کلیه براي تعمیرات و نگهداري شناسنامه همراه به تجهیزات شناسنامه تهیه .6
 

  تعیین شرکاي دولتی و غیر دولتی و تبیین نقش و وظائف آنها

  جهت تامین و بهره برداري مناسب تجهیزات کارگاههاي آموزشی       

  نقش و سهم  شرکاي دولتی و غیر دولتی  ردیف

مصوب جهت تامین تجهیزات و حمایت در جهت تخصیص اعتبارات   رفاه اجتماعی و کار تعاون وزارت  1
  فناوري

  همکاري و مساعدت در تامین اعتبارات و تخصیص به موقع آنها  سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور  2

همکاري و مساعدت در خصوص تحویل الیه هاي جمعیتی و اطالعاتی و   مرکز آمار ایران  3
  سایر موارد مورد نیاز آماري مربوط به اشتغال و بازار کار

اینترنت براي  جمله از ارتباطی هاي زیرساخت به برابر دسترسی تامین  اطالعات فناوري وزارت ارتباطات و  4
  مراکز آموزش فنی و حرفه اي

عقد قرارداد با مراکز آموزشی سازمان جهت بهره گیري از امکانات و   وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  5
  تجهیزات براي آموزش دانشجویان

همکاري با ادارات کل آموزش فنی و حرفه اي استان جهت تامین   کشوروزارت   6
  تجهیزات و فناوري مراکز آموزشی

عقد قرارداد با مراکز آموزشی سازمان جهت بهره گیري از امکانات و   پرورش و آموزش وزارت  7
  تجهیزات کارگاههاي آموزشی سازمان براي آموزش دانش آموزان

مساعدت در خصوص اجراي زیرساخت هاي فضاهاي آموزشی همکاري و   وزارت نیرو  8
  فنی و حرفه اي

همکاري و مساعدت در خصوص تامین تجهیزات بهینه سازي مصرف   وزارت نفت  9
  انرژي

فرهنگ سازي و اطالع رسانی در مورد فعالیتها و امکانات آموزشی   صدا و سیما  10
  سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور
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عقد قرارداد با مراکز آموزشی سازمان جهت بهره گیري از امکانات و   دانشگاه آزاد  11
  تجهیزات کارگاههاي آموزشی سازمان براي آموزش دانشجویان

عقد قرارداد با مراکز آموزشی سازمان جهت بهره گیري از امکانات و   دانشگاه جامع علمی کاربردي  12
  ویانتجهیزات کارگاههاي آموزشی سازمان براي آموزش دانشج

آموزش ضمن کار فعالین بخش اصناف و صنایع با بهره گیري از امکانات   اصناف و صنایع  13
  و تجهیزات کارگاههاي آموزشی سازمان

  همکاري و مساعدت در خصوص آموزش به روستائیان  وزارت جهاد کشاورزي  14

15  
 ریاست فناوري و علمی معاونت

  جمهوري
تجهیزات پیشرفته و بروز براي همکاري و مساعدت در خصوص تامین 

  کارگاههاي آموزشی از طریق شرکتهاي دانش بنیان

همکاري در معرفی گروههاي هدف آموزش هاي فنی و حرفه اي قشر   وزارت ورزش و جوانان  16
  جوان

همکاري در معرفی گروههاي هدف آموزش هاي فنی و حرفه اي در   وزارت صنعت، معدن و تجارت  17
  معدنحوزه صنعت و 

18  
سازمان میراث فرهنگی ، گردشگري 

  و صنایع دستی
تعامل در خصوص هماهنگی آموزش هاي موازي دو دستگاه و اعالن 

  تجهیزات اماکن آموزشی این سازمان

همکاري در تامین فضا و تجهیزات جهت آموزش هاي غیر رسمی و   اتاق تعاون  19
  مهارتی

  

  کیفیت ، نظارت و ارزیابیتعیین ساز و کار موثر هماهنگی تضمین 

 بهره گیري از سامانه هاي الکترونیکی جهت ارزیابی و نظارت بر تجهیزات و اماکن آموزشی  
  انجام اعتبارسنجی مراکز آموزشی و  آموزشگاههاي آزاد فنی و حرفه اي به صورت دوره هاي چند ساله 
  تجهیزات بین مراکز آموزشیتعیین و بهره گیري از شاخص هاي توزیع و ارزیابی اعتبارات. 

  طراحی برنامه ها و زیر بناها در آموزش غیر رسمی
برنامه هاي پیشنهادي سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور در خصوص توسعه و بهبود فضاهاي آموزشی و ارتقا و تکمیل      

  :تجهیزات مراکز آموزشی سازمان بر اساس استانداردهاي آموزشی به شرح ذیل است
عه کمی و کیفی و بهینه سازي فضاهاي فیزیکی مراکز آموزشی با هدف افزایش ظرفیت آموزشی با مشارکت بخش غیر توس -1

 ).خصوصی و تعاونی(دولتی 
طراحی و تامین و استقرار تجهیزات در کارگاههاي آموزشی با هدف متناسب کردن زیر ساخت هاي فیزیکی و سخت افزاري  -2

 اغل مرتبطمتناسب با تغییرات فناوري و مش
طراحی و استقرار الگوي راه اندازي، تجهیز و توسعه مراکز آموزشی سازمان بر اساس ظرفیت هاي ملی و منطقه اي با هدف  -3

 استفاده بهینه از اعتبارات و منابع مالی سازمان و استفاده بهینه از ظرفیت ها و پتانسیل منطقه
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اینترنت و اینترانت در مراکز آموزش فنی و حرفه اي دولتی و غیر دولتی توسعه ضریب نفوذ شبکه ملی اطالعات و ارتباطات  -4
و ایجاد ساز و کار مناسب براي بهره برداري بهینه توسط مربیان و کارآموزان و بخش اداري مرکز با ) خصوصی و تعاونی(

 .تهیه ضوابط و مستندات فنی
دارایی جهت خرید تجهیزات آموزشی جدید و بروز براي ایجاد ساز و کارهاي مناسب براي توزیع مناسب اعتبارات تملک  -5

کارگاههاي آموزشی با تهیه و تدوین ضوابط، استانداردها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، سامانه ها و آیین نامه هاي مرتبط با 
 توزیع اعتبارات تملک دارایی تجهیزات آموزشی و غیرآموزشی جهت مراکز آموزش فنی و حرفه اي کشور

رار نظام مکان یابی مراکز آموزشی دولتی و غیر دولتی بر اساس آمایش مهارتی سرزمین و تحوالت جمعتی و بازار کار استق - 6
منطقه اي با طراحی و تدوین شاخصها و معیارهاي مکان یابی فضاهاي آموزشی مبنتی بر آمایش مهارتی سرزمین، تحوالت 

 .جمعیتی، شرایط اقتصادي و بازار کار منطقه
و سرمایه گذاري شرکت هاي خارجی همراه با بسته هاي ) خصوصی و تعاونی(گیري از مشارکت بخش غیر دولتی  بهره  -7

 .آموزشی انتقال تکنولوژي براي توسعه تجهیزاتی و فضاي آموزشی غیر رسمی
 کشور مشاغل سادناب و رصد سامانه تشکیل -8
 تجاري جهت آموزشی هاي کارگاه خالی فضاي از ده،ای داراي آموزان مهارت استفاده جهت الزم بسترهاي سازي فراهم -9

 .هایشان ایده سازي
 .توسعه برنامه هاي آموزش پیامکی، مجازي و شبکه هاي اجتماعی آموزش هاي مهارتی فنی و حرفه اي -10
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  مهارتی آموزشهاي تجهیزات و فناوري کارگروه
   

 ،فر مجید فرشاد ،شلمانی پور طاهر علیرضادکتر ،  موسوي علی ،)رئیس کار گروه(  نژاد سازگار امین محمددکتر 
   زنوز زمانی زهرا و فرخی داوود

  
  
  

 

مدیرکل دفترتوسعه 
 فناوري هاي آموزشی

نماینده وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

و  ارتباطاتنماینده وزارت 
 فناوري اطالعات

 نماینده وزارت ورزش و جوانان

نماینده معاون پژوهش و 
 برنامه ریزي

معاون آموزش سازمان 
 آموزش فنی و حرفه اي

 یکی از مدیران کل استانی

 نماینده وزارت آموزش و پرورش

نماینده معاون توسعه 
 مدیریت و منابع

  کشور سازمان آموزش فنی و حرفه اي رئیس

 نماینده اتاق بازرگان نماینده اتاق اصناف

نماینده سازمان فناوري اطالعات 
 ایران

نماینده کانون انجمن 
 صنفی آموزشگاه آزاد

نماینده اتاق 
 تعاون
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  المللی در آموزش عالی  هاي علمی و بین توسعه همکاري

  
  مقدمه

که با همکاري سازمان هاي یونسکو، یونیسف، بانک  )2015می  21(در اجالس جهان آموزش در اینچئون کره جنوبی      
جهانی ،برنامه توسعه ملل متحد، سازمان بهداشت جهانی، زنان ملل متحد، کمیسیونر پناهندگان ملل متحد، و صندوق جمعیت 

 در اجالس اینچئون کره وزیر آموزش و(، آموزش مورد تایید قرار گرفت پیش نویس چارچوب عململل متحد برگزار شد 
ارزشهاي فرهنگی و اخالقی، حاکمیت ملی، قوانین و اولویتهاي ملی و "پرورش ایران تحفظ خود را نسبت به هر بندي که مغایر 

در اجالس سران ملل متحد در زمینه دستورکار توسعه پس  ) .ایران باشد اعالم کرده است.ا.ج"نیز نظامهاي اجتماعی و حقوقی
به سوي آموزش و یادگیري مادام العمر فراگیر، ': 2030چارچوب عمل ،  2015یکی از اهداف توسعه پس از نیز   2015از 

سی و (در یونسکو که در نهایت، چارچوب عمل مذکور، در میزگرد عالیرتبه آموزش  است 'برابر و با کیفیت براي همه
چارچوب عمل ) 1394آبان  13) 2014نوامبر  4عمومی در سطح وزراي کشورهاي عضو در روز  کنفرانس هشتمین اجالس

   .را به تصویب رساند 2030آموزش جهانی براي 

 'به سوي آموزش و یادگیري مادام العمر فراگیر، برابر و با کیفیت براي همه'که با عنوان  2030چارچوب عمل آموزش 
، نقطه عطفی براي تحقق اهداف ناتمام تدوین شده است 2030دستور کار جهانی آموزش تا سال از سوي یونسکو به عنوان 

 .آموزش براي همه و اهداف توسعه هزاره به شمار می رود

، بسیج تمام کشورها و ذینفعان در دستیابی به آموزش و یادگیري مادام العمر فراگیر، برابر و باکیفیت هدف اصلی این برنامه
    .است 2030تبار و نظارت بر آموزش تا سال طریق ارائه روش هاي اجرائی، هماهنگی، تامین اعبراي همه از 

محور و عملکرد سال هاي جاري  17حوزه و در  4در این رابطه وزارت علوم، تحقیقات و فناوري سیاست هاي کالن خود را در 
  .به صورت تفکیکی تقدیم می دارد

  سیاست هاي کالن

  محــور  بــه شــرح زیــر 17سیاســت هــاي چهارگانــه کــالن آمــوزش عــالی کشــوردر ســطح بــین الملــل در  
  :می باشد 

  :تعیین کشورهاي هدف - الف

  تعیین کشورهاي هدف براي تمرکز نسبی فعالیت ها و افزایش راندمان کاري در دو محور مد نظر قرار گرفته است 

تقل می کشورهایی که با همکاري جمهوري اسالمی ایران، دانشگاهیان و فناوران، علم و فناوري به این کشورها من  -محور یک
  شامل همسایگان جمهوري اسالمی ایران،کشورهاي مسلمان و  کشورهاي غیر متعهد. شود
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. کشورهایی که در جهت افزایش کیفی سطح علمی، فناوري و  آموزش عالی کشورها با آنها در ارتباط خواهیم بـود  -محوردوم
سیاست هاي جمهوري اسالمی ایران توسعه همکاري با یکی از .... شامل کشورهاي اروپایی، ژاپن، چین ، روسیه ، کره جنوبی  و

  .می باشد 2و  1کشورهاي هدف در هر دو رده 

  :محورهاي اجرایی این سیاست به شرح زیر می باشد

 تعریف دوره هاي مشترك: 1محور   

 تبادل دانشجو و استاد عضو هیات علمی:  2محور   

 ایجاد پروژه هاي تحقیقاتی: 3محور   

 پایی کنفرانس، سمینار و کارگاه آموزشیبر:  4محور   

  تبدیل فرایند فرار معزها به گردش مغزها - ب

باتوجه به تعداد بیشمار دانش آموخته گان توانمند  با ضریب هوشی باال و با توجه به سطح باالي نظام آموزش عالی کشور     
در این راستا سیاست . جذب دیگر کشورها هستند جمهوري اسالمی ایران، اعتقاد داریم  فارغ التحصیالن ایرانی در معرض

  .مشخص براي حفظ نیروهاي انسانی در داخل کشور و بازگشت نخبگان ایرانی خارج از کشور مد نظر قرار گرفته است

  :مهمتري محورهاي اجرایی این سیاست به شرح زیر می باشد

جذب ایده هاي جدید توسط نخبگان دانش آموخته بستر سازي کارآفرینی با ایجاد پارك ها و مراکز رشد و : 1محور
 دانشگاهی

 )خارج از روال معمول(جذب نخبگان دانشگاهی به عنوان عضو هیات علمی : 2محور

 انجام پروژه هاي مشترك با ایرانیان مقیم خارج: 3محور     

 انجام دوره هاي آموزشی کوتاه مدت توسط ایرانیان مقیم خارج: 4محور

  :ازي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالیبین المللی س - ج

با توجه به این موضوع که علم و فناوري ذاتا بین المللی هستند و نباید مرزي میان دانشمندان و فناوران  دنیا وجود داشته 
 یکی از سیاست هاي آموزش عالی کشور این است که تعداد مشخصی از دانشگاه ها و مراکز علمی در سطح منطقه و جهان.باشد

  .فعالیت نمایند
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  :محورهاي اجرایی این سیاست عبارتند از

 راه اندازي دانشکده هاي مشترك : 1محور

 ....، و 1+3، 2+2دوره هاي تحصیل مشترك: 2محور

 ایجاد شعب دانشگاهی: 3محور

  توسعه مقاالت مشترك بین المللی بین محققان داخلی و خارجی: 4محور

 تبادل استاد و دانشجو: 5محور 

  :دیپلماسی علم و فناوري -د

دیپلماسی علم و فناوري به عنوان یک قدرت نرم و یک بستر پایدار همکاري ها  ما بین ملت هاي مختلف جهان مد نظر آموزش 
  .عالی کشور قرار گرفته است

  :محورهاي اجرایی این سیاست به شرح زیر است

 توسعه کرسی هاي زبان فارسی در خارج از کشور: 1محور

 مراودات فرهنگی بخصوص در زمینه اسالم شناسی ، ایران شناسی و توسعه کرسی هاي مربوط در خارج از کشور: 2محور

همکاري با سازمان هاي بین المللی از جمله  یونسکو، کمیته دایم همکاري هاي علمی و فناوري سازمان همکاري : 3محور
 ی، و دیگر نهادها و سازمان هاي بین الملل)COMSTECH(اسالمی 

 فراهم آوردن بستر مناسب براي جذب دانشجویان خارجی و اعطاي بورس به داوطلبان دیگر کشورها: 4محور
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  براساس نه شاخص مهم) 2012 - 2015( 1392 - 1394عملکرد سال هاي : عملکردها

  1394  1393  1392    ردیف
و فناوري کشورهاي  وزراي علومحضور   1

  مختلف در کشور
  وزیر  31  وزیر 3

عمدتاً بخاطر اجالس ( 
NAM(  

  وزیر 8

معتبر خارجی در  روساي دانشگاههايحضور   2
  ایران براي توسعه همکاریها

  رئیس  18   رئیس 9
آلمان بصورت گروهی و ( 

  )مابقی بصورت انفرادي

  رئیس 93
اطریش، ایتالیا، ترکیه، عراق بصورت (

) گروهی ودیگر کشورها بصورت انفرادي
  به عالوه

روساي  –روساي دانشگاهها قفقاز 
  دانشگاههاي حاشیه دریاي خزر

تعداد کشورهایی که کرسی زبان فارسی در آن   3
  از سوي این وزارت دایر شده است

  کشور 29  کشور 27  کشور 26

وزارت در  هاي زبان فارسی این تعداد کرسی  4
  دانشگاههاي مختلف دنیا

  کرسی 50  کرسی 46  کرسی 44

دانشجویان خارجی زبان فارسی در کرسی تعداد   5
  هاي خارج از کشور

  دانشجو 3030  دانشجو 2800  -- 
نفر  541دوره دکتري ،  334تعداد (

کارشناسی و  1527کارشناسی ارشد، 
  )آزاد 618

تعداد پروژه هاي مشترك تعریف شده مابین   6
  دانشگاههاي داخل و خارج از کشور

پروژه  17
عمدتاً جندي (

  )شاپور

  پروژه 27
شاپور  عمدتاً جندي( 

  )ایرانیان مقیم خارج

  پروژه  140
ایکارد و ایرانیان  - عمدتاً جندي شاپور(

  )مقیم خارج
گیري از توان ایرانیان نخبه خارج از کشور  بهره  7

  هاي آموزشی در سمینارها و دوره
  نفر استاد 354  نفر استاد 269  نفر استاد 246

ارائه مقاله در شرکت اعضاي هیات علمی جهت   8
  ها کنفرانس

  نفر استاد 498  نفر استاد 440  نفر استاد 117

حضور اساتید خارجی جهت تدریس، تحقیق و   9
شرکت در کارگاههاي آموزشی و رویدادهاي 

  علمی

760  
  نفر استاد 

  استاد نفر 1347 
اسامی کلیه نفرات ( 

  )موجود است

 استاد نفر 1484
  )است موجود نفرات کلیه اسامی( 

10          
  نفر رسیده است که نیمی از آن بورسیه  2100بالغ بر  2015جذب دانشجویان خارجی تنها در سال  

  .می باشند
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  :2016شش ماهه اول 

دوره مشترك دانشگاه هاي داخل کشور و دانشگاه هاي معتبر و بزرگ خارجی ازجمله همکاري دانشگاه  6راه اندازي  -1
دانشگاه خواجه نصیر با دانشگاه کایست کره جنوبی، دانشگاه شهید بهشتی با دانشگاه فنی امیر کبیر با دلف هلند، 

 .....مسکو و

 هزاردالر  50تا  10اعتبار بین المللی در سطح مبالغی مابین  18جذب  -2

 راه اندازي اولین کرسی اسالم شناسی با گرایش شیعه شناسی در دانشگاه آنکارا  -3

 در دانشگاه استانبول "حافظ"انسانی  راه اندازي مرکز مشترك علوم -4

راه اندازي دفتر همکاري هاي علمی و فناوري دانشگاه شهید بهشتی با دانشگاه مسکو به نام دفتر رازي و متقابال دفتر  -5
 همکاري دانشگاه مسکو در دانشگاه شهید بهشتی

با ) کدام یک میلیون یوروییهر(برگزیده شدن دو کنسرسیوم دانشگاهی داخل کشور براي انجام دو پروژه بزرگ  -6
 اتحادیه اروپا

  

  المللی در آموزش عالی  هاي علمی و بین کارگروه توسعه همکاري

  حیدري  غالمرضا و ) رئیس کار گروه (  ساالر آملیحسین دکتر 
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  هاي بین المللی در آموزش مهندسی توسعه همکاري

  
 آموزش مهندسی در ایران

سر  هاي فراوانی را پشت گذرد آموزش مهندسی کشور فراز و نشیب سالی که از آموزش عالی مدرن در ایران می 80در بیش از  
هاي آموزشی  تعداد مراکز عرضه کننده آموزش مهندسی محدود بود و اغلب برنامه ریزي 1357تا پیش از انقالب . گذاشته است

ریزي آموزش مهندسی  پس از انقالب برنامه. شد کار گرفته می ران در سطح ملی بهصورت گرفته در دانشکده فنی دانشگاه ته
ویژه  تحصیالت دانشگاهی، و به اقبال دانشجویان به. ریزي وزارت علوم انجام شد هاي برنامه صورت متمرکز و توسط کمیته به

براي پاسخ گویی به این تقاضا، . ایجاد کردمهندسی، رقابت سختی را براي چند دهه در بین متقاضیان ورود به آموزش عالی 
میزان نام نویسی دانشجویان ) 1391تا  1381(آموزش مهندسی نیز گسترش زیادي پیدا کرد، تا حدي که در فاصله یک دهه 

 - 92بر طبق آمار موجود، در سال تحصیلی . درصد داشته است4/13هاي مهندسی کشور متوسط نرخ رشدي برابر با  در رشته
دانشجو در مراکز آموزش عالی ایران ثبت نام نموده بودند که حدود یک سوم این تعداد، در گروه فنی و  4368000داد تع 91

. اند کرده محل تحصیل می -رشته 15224برنامه آموزشی و در  747این دانشجویان در . اند تحصیل اشتغال داشته مهندسی به
 60حدود  91-92در سال تحصیلی . نفر بوده است 14400ر این سال تعداد اعضاي هیئت علمی مراکز آموزش مهندسی د

  . کرده اند درصد دانشجویان مهندسی کشور در موسسات غیر دولتی تحصیل می
تعادلی بین تعداد متقاضیان ورود  تدریج دنبال گذر از چند دهه گسترش کمی آموزش مهندسی، به هاي اخیر، و به در سال     

چندان دور،  اي نه در چنین شرایطی، در آینده. ها، در حال شکل گرفتن است فیت پذیرش دانشگاهآموزش عالی و ظر به
هاي بهتري را عرضه  متقاضیان آموزش مهندسی در پی انتخاب مراکزي خواهند بود که در محیط رقابتی ایجاد شده، آموزش

  . خواهد شدگونه است که ارتقاي کیفیت آموزش جایگزین گسترش کمی آن  بدین. کنند
  المللی نمودن آموزش مهندسی بین

المللی نمودن و جهانی شدن  بین. خدمت گرفتن دستاوردهاي نوین آموزشی در سطح جهان است ارتقاي کیفیت مستلزم به
هاي ها، فرایندها و ابزار دنبال عرضۀ روش در چند دهه اخیر، و به. شوند کارگرفته می مفاهیمی است که اغلب در این ارتباط به

طور وسیعی گسترش  هاي مرتبط با آن به سرعت متحول شده و پژوهش جدید آموزش و انتقال مفاهیم، آموزش مهندسی نیز به
شرایط  ترین دستاوردها در زمینه آموزش مهندسی و بومی کردن آنها، با توجه به در چنین شرایطی، آگاهی از تازه. یافته است

 . تاي برخوردار اس ملی، از اهمیت ویژه

جهانی شدن اشاره . ، ضمن ارتباط با یکدیگر از معانی متفاوتی برخوردارند»جهانی شدن«و  »المللی نمودن بین«دو مفهوم 
المللی  در حالیکه بین. اند دارد که در دنیاي امروز قابل مشاهده... هاي اقتصادي، آکادمیک و  به روندهاي جاري و آتی در عرصه

کنند، تا بتوانند در فرآیند  افراد دنبال می ها و اقداماتی است که نهادها، نظامهاي آکادمیک و حتی نمودن از جمله سیاست
المللی نمودن آموزش عالی شامل اقداماتی است که در راستاي جهانی شدن  به زبانی، بین. جهانی شدن حضور داشته باشند

ولی  توان گفت که جهانی شدن اجتناب ناپذیر است، این ترتیب می به. شود ها و موسسات آموزشی و پژوهشی انجام می دانشگاه
 . المللی نمودن در گرو انتخاب و خواسته هر کشور است بین

سوي  حرکت به. شاخصی براي سنجش کیفیت آموزش عالی در کشورها بدل گشته است امروزه بین المللی نمودن به
می توان به براي نمونه، . نیازهاي فکري و ذهنی است اي از پیش المللی نمودن آموزش عالی مستلزم درك و پذیرش مجموعه بین

هاي مختلف یک گفتمان مشترك ایجاد شود و این گفتمان جز با احترام  باید میان فرهنگ پذیرش این واقعیت اشاره کرد که 
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گیري چنین گفتمانی همچنین نیازمند در پیش گرفتن رویکردي انعطاف پذیر  شکل. ها شکل نخواهد گرفت متقابل بین فرهنگ
 .ل پیش روستها و مسائ براي مواجهه با چالش

براي مثال، ارتقاي . المللی نمودن آموزش عالی اشاره نمود هاي موردنیاز براي بین توان به زیرساخت نیازها، می از دیگر پیش
زبان  چرا که مهارت تعامالت نوشتاري و گفتاري به. سطح زبان انگلیسی اعضاي هیأت علمی و دانشجویان یکی از این موارد است

از سوي .       کند هاي تبادل استاد و دانشجو، ایفا می المللی و برنامه هاي بین یدي در برگزاري و موفقیت دورهانگلیسی نقش کل
زبان انگلیسی است، ارتقاي سطح زبان دانشجویان و اعضاي هیئت  آنکه بخش قابل توجه منابع آکادمیک دنیا به دیگر، با توجه به

از دیگر . شود تبع آن تسریع در پیشرفت علمی نظام آموزش عالی می نش روز دنیا و بهدا علمی منجر به تسهیل دسترسی آنها به
هاي تبادل دانشجویان، اعضاي هیئت علمی و  برنامه توان به هاي آموزش عالی، می ابزارهاي موجود براي بین المللی نمودن نظام

هایی، ایجاد و توسعه افقهاي آکادمیک مشترك میان یکی از الزامات موفقیت و توسعه چنین برنامه . پژوهشگران اشاره نمود
  . کشورهاست

این مسئله داشته باشد و راهبرد  با توجه به نقش تعیین کننده روندهاي جهانی شدن، کشور ما نیز باید توجه خاصی به
دهد؛ چرا که دانشگاه  خود براي بین المللی نمودن آموزش عالی را مبتنی بر روندهاي جهانی شناسایی شده و حائز اهمیت، قرار

هاي ما در قبال تحوالت آینده مسئولیت داشته و از جمله نهادهایی هستند که باید زمینه مناسب را براي ورود به عرصه هاي 
  . مختلف و حرکت در مسیر جهانی شدن، فراهم کنند

ره و رویکردهاي آموزش توان در چهار زمینۀ محتوا، کیفیت،گست شدن در حوزه آموزش عالی را می روندهاي جهانی
 :مهندسی بررسی کرد

 هاي مختلف علم و فنآوري و  شامل روندهایی که نقش قابل توجهی در پیشرفت حوزه: محتواي آموزش مهندسی
هاي نوظهور و  هاي تجدیدپذیر، تغییر اقلیم و فنآوري مثل توسعۀ پایدار، انرژي. نمایند مرزهاي دانش ایفا می رسیدن به
 پیشرفته؛ 

 تعریف الزامات کیفیت آموزش مهندسی در سطح ملی و یا استفاده از استانداردهاي مورد : کیفیت آموزش مهندسی
 استفاده سیستم هاي دیگر در آموزش مهندسی؛ 

 شامل آن دسته از علوم و روش هاي غیرمهندسی تاثیرگذار در روند بین المللی نمودن، : گستره آموزش مهندسی
 گذاري، مدیریت و روابط بین الملل؛  مانند اقتصاد، سیاست 

 کارگیري آنها کیفیت آموزش عالی را ارتقاء  ها و فرایندهایی که به شامل روش: رویکردهاي آموزش مهندسی
هاي نوین یاددهی و یادگیري، چون یادگیري فعال و دانشجو محور، یادگیري مشارکتی و  دهد، شامل فنآوري می

 .مجازي  آموزش
  

 لی نمودناهداف بین المل
در پرتو چنین بستري، اقدامات مختلفی . هاي شناخته شده صورت بگیرد المللی نمودن باید مطابق با اصول و مالك فرآیند بین

عنوان مثال  به. همراه آن آموزش مهندسی، در دستور کار قرار داد نمودن نظام آموزش عالی و به توان براي بین المللی را می
عات تطبیقی در خصوص موسسات آموزش عالی در سطح کشور و جهان، روندهاي فعلی را شناسایی نمود توان با انجام مطال می

با الهام از رویه اي که مراکز آموزشی پیشرفته انتخاب کرده اند، هدف هاي زیر . هاي کالن را بر اساس آن تدوین کرد و سیاست
  : نظر گرفترا می توان براي بین المللی نمودن آموزش مهندسی کشور، در 

 بهبود کیفیت خدمات ارائه شده توسط دانشگاه، از طریق عرضه برنامه هاي مشترك با دانشگاه هاي خارجی؛ .1
 تأمین نیاز بازار کار داخلی و تربیت دانش آموختگانی با مهارت الزم براي ورود به بازارهاي جهانی، .2
 المللی؛ جذب بیشتر دانشجویان بین .3
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 طریق گنجاندن ابعاد بین المللی در آن؛بهبود برنامه هاي درسی، از  .4
 هاي تحقیق و توسعه با مشارکت دانشگاه هاي خارجی؛  بهبود کیفیت فعالیت .5
 همکاري بیشتر با دانشگاه هاي خارجی براي عرضه خدمات علمی؛ .6
تدوین طرح هاي تحقیق فراملی به منظور جلب توجه نخبگان، پرهیز از مهاجرت مغزها و جذب سرمایه و نیروي  .7

 متخصص ملی به کشور؛
 گسترش توانایی هاي مراکز آموزش مهندسی در حل چالش هاي مهندسی کشور؛ .8
 گسترش صدور خدمات کارشناسی مهندسی در سطح منطقه و فراتر از آن؛  .9

 .افزایش سهم آموزش مهندسی در تولید ناخالص ملی .10
  

  سیاست گذاري
 رجحان کمیت بر کیفیت در آموزش مهندسی -
 تأکید بر ارزشیابی آموزش مهندسی در سطح ملی و فراملی به عنوان زیربناي بین المللی نمودن آموزش مهندسی  -
 ...)مانند پیمان واشنگتن،( دستیابی به عضویت در پیمان هاي مربوط به استانداردهاي جهانی آموزش مهندسی  -
 برنامه هاي کالن کشور توجه به بین المللی نمودن آموزش مهندسی، در سیاست ها، اسناد و -
 شفافیت در فضاي اطالعاتی آموزش مهندسی -
 تسهیل دسترسی به داده ها و منابع علمی حوزه هاي آموزش مهندسی  -
 توجه به نقش محوري توسعه پایدار در آموزش مهندسی  -
 تقدم اخالق مداري در آموزش مهندسی -
 جذب منابع مالی غیردولتی براي توسعه کیفی آموزش مهندسی -
  

 المللی نمودن آموزش مهندسی ایران راهکارهاي پیشنهادي براي بین
المللی نمودن، و درنظر گرفتن شرایط و نیازهاي ملی در زمینۀ آموزش مهندسی، راهکارهایی در  با توجه به روند جهانی بین
  :شود چند محور زیر، پیشنهاد می

  
  ارتقاي کیفیت آموزش مهندسی

  کیفی آموزش مهندسیگذار از توسعۀ کمی به ارتقاي 
  ارزشیابی برنامه هاي آموزش مهندسی 
 مثل پیمان واشنگتن(ارزي مدارك آموزش مهندسی  هاي هم پیمان پیوستن به( 
 هاي نوین آموزش یادگیري و فناوري-هاي نوین یاددهی استفاده از روش 
 هاي آموزشی اعضاي هیئت علمی و دستیاران آموزشی توسعۀ مهارت 
 اي کارشناسان آموزش مهندسی حرفههاي  توسعۀ مهارت 
 توسعه مهارت هاي حرفه اي کارشناسان برنامه ریزي آموزش مهندسی از طریق نشست هاي منطقه اي و بین المللی؛ 
 ایجاد سازوکارهاي مناسب براي مقابله با پژوهش نمایی، کتابسازي و دیگر ناراستی هاي آکادمیک 
 ي هاي آموزش مهندسی در نظر گرفتن نیازهاي صنعت در برنامه ریز 
 ارتقاي جایگاه مراکز آموزش مهندسی در رتبه بندي هاي بین المللی 
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 ارتقاي جایگاه پژوهش در آموزش مهندسی از طریق همکاري هاي بین المللی در ایجاد دوره هاي تحصیالت تکمیلی .  
  

 هاي آموزشی بهبود برنامه
 ندهاي بین المللی نمودن هاي آموزشی جدید و همسو با رو طراحی و اجراي برنامه 
 المللی برخوردار باشند اي که از محتوایی چندفرهنگی و بین گونه هاي آموزشی به تقویت برنامه. 
 آموزش مهندسی«هاي تحصیالت تکمیلی در زمینۀ  طراحی و اجراي دوره« 
 هاي آموزش مجازي و از راه دور مهندسی طراحی و اجراي بایسته برنامه 

  اندازي دوره هاي تحصیالت تکمیلی، با توجه به نتایج ارزشیابی دوره کارشناسیصدور مجوز راه 
  رفتاري و انسانی –افزایش ضریب تاثیر آموزش مهندسی از طریق افزودن رشته هاي علوم اجتماعی 
 توجه به موضوعات بین رشته اي در آموزش مهندسی 

  
 المللی تسهیل ارتباطات ملی و بین

 المللی  هاي جابجایی و تبادل دانشجو و هیئت علمی در سطح ملی و بین بهبود کیفیت و تنوع برنامه 
 المللی هاي پژوهشی ملی و بین افزایش همکاري 
 المللی دانشجویان مهندسی هاي بین گسترش کارآموزي 

 المللی اعضاي هیئت علمی هاي مطالعاتی بین گسترش فرصت 

 مراکز آموزش مهندسی کشور یشتر بهالمللی ب جذب دانشجویان بین 
  با تدریس به زبان انگلیسی و اعطاي مدارك بین المللی(ایجاد مراکز آموزش بین المللی مهندسی( 
 المللی هاي تحصیلی بیشتر در سطح ملی و بین اعطاي بورس 
 هاي آموزشی و پژوهشی عادالنه و مبتنی بر اصول اخالقی توجه و تعهد بیشتر بر همکاري 
   توسط کرسی یونسکو در آموزش مهندسی »مرکز منطقه اي آموزش مهندسی«ایجاد 

  
  کار گروه توسعه همکاریهاي بین المللی در آموزش مهندسی

، دکتر جعفر توفیقی، دکتر عباس بازرگان، دکتر رضا فرجی دانا، دکتر )رئیس کار گروه(دکتر حسین معماریان 
  زهرایی و دکتر عباس ملکیمحمود احمدیان عطاري، دکتر بنفشه 
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   هاي بین المللی تربیت معلم و توسعۀ همکاريمعلم، 

  مقدمه

هاي یونسکو، یونیسف، صندوق عمران ملل متحد، بانک  که با حمایت خاص سازمان آموزش براي همهدر اولین کنفرنس جهانی 
هاي بین المللی و غیر  کشور جهان و نمایندگان سازمان 155جهانی و صندوق جمعیت ملل متحد تشکیل شد؛ رؤسا و وزراي 

ي در کشورهاي متبوع خود تحقق به طور جد 2000دولتی حضور داشتند و توافق کردند که اهداف کنفرانس را تا پایان سال 
سوادي، آگاهی دادن در مورد نقش  اهداف مهمی مانند ارتقاي سطح آگاهی جهانیان نسبت به معضل بی .بخشند
اي  اي مناسب در سطح ملی، منطقه جوامع، تبادل نظر براي اتخاذ شیوه فرهنگی واجتماعی –پرورش در توسعه اقتصادي و آموزش
دولتی به  هاي دولتی و غیر ها، سازمان سوادي و ایجاد تعهد در رهبران جهان، نمایندگان دولت عضل بیالمللی براي حل م و بین

  .هاي ضروري متناسب با نیازهاي امروزي کودکان هاي پایه و دانش و مهارت منظور فراهم کردن امکانات آموزش

آموزش براي همه در کشورهاي مختلف ایجاد شده بود  هاي مثبتی که در روند گیري ن داد که علیرغم جهتاها نش نتایج ارزیابی
هاي  نتایج ارزیابیو  براي ارزیابی فعالیت ها برگزار 2000اجالس داکار در سال . هنوز مشکالت و کمبودهاي جدي وجود دارد

تصویب کردند و بر پرورش کشورها اعالمیه نهایی اجالس داکار را  و نهایتا سران و وزیران آموزش. کشورها به اجالس ارائه شد
میالدي تمامی  2015اساس آن متعهد شدند با بسیج تمامی توان خود، در راه دستیابی به اهداف این اعالمیه بکوشند و تا سال 

  .نندامفاد ان را در کشورهاي خود جامه عمل بپوش

رو  این از. نشد محقق رت کاملها به صو آن به دسترسی بود، آن اهداف تحقق براي شده تعیین زمانی مهلت که 2015سال  تا
هشتمین اجالس  و یونسکو در سیهمه،  براي آموزش ناتمام دستورکار رساندن پایان بههاي تکمیلی براي  و در چارچوب اقدام

چارچوب عمل آموزش جهانی براي ) 1394آبان  13( 2014نوامبر  4عمومی خود در سطح وزراي کشورهاي عضو در روز 
استقبال و حمایت کرد و آن را  2030از چارچوب اقدام آموزش  جمهوري اسالمی ایران نیز. رساندرا به تصویب  2030

هاي  تربیت معلم و توسعه همکاريمعلم، «کارگروه  .اي و بین المللی دانست هاي ملی، منطقه چارچوبی براي همکاري
جمهوري اسالمی ایران از سوي کمیته ملی  2030هاي تدوین پیش نویس سند آموزش به منزلۀ یکی از کارگروه» المللی بین

آن  1نشانگرراهبردهاي و یونسکو  2030ج از سند .4هدف  تا با بررسیآموزش کمیسیون ملی یونسکو ماموریت یافت 
  2.جمهوري اسالمی ایران ارایه کند 2030درج در سند آموزش  شنهادهاي خود را برايپی

در این . اي برخوردار است اهداف آموزشی جامعه جهانی از ضرورت و اهمیت ویژه بر این اساس، جایگاه معلمان براي تحقق همه
میلیون  3/3به  2030تا سال  دارد ومیلیون معلم نیاز  6/1به  2015چارچوب عمل اشاره شده است که جامعه جهانی تا سال 

                                                             
1 indicative strategies 

آمده است  2030با نفسیر موسع از ماموریت خود دامنه بررسی را فراتر از آنچه در سند جهانی آموزش ) دست کم در حوزه آموزش و پرورش رسمی(  2030البته کارگروه، نظر به جایگاه و اهمیت کلیدي معلم در تحقق اهداف آموزش   2

  .ام را در کانون توجه قرار دادقلمداد کرد و موضوع یا مساله معلم و تربیت معلم به شکل ع
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ارم معلمان مطابق با استانداردهاي ملی دهد که در یک سوم از کشورها، کمتر از سه چه آمارهاي یونسکو نشان می. محتاج است
آموزش دیده اند و در بسیاري از کشورها، معلمان از درآمد مناسب، منزلت اجتماعی، و امنیت الزم شغلی برخوردار نیستند که 

  . هاي آینده این روند اصالح شود باید طی سال

به  2030ج سند آموزش -4است که در هدف  1»فیتکفایت در عرضه  معلم با کی«آنچه در این گزارش محوریت یافته مقوله 
دهنده و سامان بخش به مباحث کارگروه و در نتیجه تدوین این  به عبارت دیگر مفهوم راهبر، جهت. آن اشاره شده است
  . است» کفایت در عرضه معلم با کیفیت«گزارش، رسیدن به 

  :دوین شده است، در سه بخش اصلیِ ت2030ج سند .4این گزارش، پس از مرور هدف 

 هاي پذیرش،تربیت، جذب و نگهداشت معلم، قوانین مرتبط و ساختارهاي مرتبط شامل برنامه: توصیف وضع موجود 

 ها شامل بخش دستاوردها و چالش: تحلیل وضع موجود 

  ها  ها، راهکارها و شاخص شامل راهبرد: نقشه راه آینده  

  ي نشانگرج و راهبردها.4هدف 

ویژه  المللی در زمینه تربیت معلم، در کشورهاي در حال توسعه، به با صالحیت از طریق همکاري بین افزایش عرضه معلمان«
 2»2030اي کوچک در حال توسعه تا سال  یافتگی را دارند و کشورهاي جزیره کشورهایی که کمترین سطح توسعه

مناطق جهان به دلیل فقدان و توزیع نابرابر معلمان در بسیاري از . هستند 2030علمان کلید دستیابی به همه اهداف آموزش م«
  3».حرفهاي به ویژه در مناطق محروم، شکاف آموزشی شدت یافته است

  :اند، عبارتند از پیشنهاد شدهحوزه آموزش معلمان با صالحیت حرفه اي هاي  راهبردهایی که براي رفع چالش

 توازن بین زنان و مردان ترین افراد براي حرفه معلمی با توجه به جلب با انگیزه 

 بازبینی و بهبود کیفیت آموزش معلمان در دوره پیش از خدمت و نیز ضمن خدمت 

 هاي معلمان، استادان تربیت معلم، ناظران و افرادي که مسئول بازرسی  ایجاد چارچوبی براي ارزیابی توانمندي
 هستند فعالیت معلمان

 هاي فنی به معلمان به منظور توانمندساختن آنان براي استفاده از فناوریهاي اطالعاتی و  آموزش کافی مهارت
 ارتباطی 

 تقویت مدیران مدارس براي بهبود آموزش و یادگیري هاي اجتماعی  شبکه 

  
                                                             

1 Adequate supply of qualified teacher 
  یونسکو 2030سند   2
  همان  3
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  هایی براي مقایسه شاخص

. کارگروه مبتنی بر مستندات ملی باشدبر اساس چارچوب فنی اعالم شده از سوي کمیسیون ملی یونسکو، الزم است که گزارش 
هایی که در پیوست  ها و با توجه به همه شاخص به علت فقر دسترسی به آمار رسمی، امکان مقایسه کامل و جامع در همه حوزه

  .شود ها دیده می پذیر نشد؛ لکن بیش و کم ارتباط با آن شاخص آمده است، امکان 2030سند 

  :1شده استها در چهار سطح پیشنهاد  شاخص

  پایدار، از جمله هدف چهارم از  ۀاهداف توسع ةهاي قابل قیاس جهانی در حوز اي کوچک از شاخص همجموع: جهانی
 .دپرداز این سري از اهداف که به موضوع آموزش می

 اند تا پیشنهاد شده آموزش جهانی ۀهاي قابل قیاس جهانی که توسط جامع تر از شاخص اي گسترده مجموعه: وضوعیم 
این . در کشورها ارزیابی کنند تر جامع اي به گونه را آموزش ةبه کمک آنها روند پیشرفت در دستیابی به اهداف ویژ

 .هاي جهانی نیز هستند شاخص ٔەها، در برگیرند شاخص

 هاي سیاسی در مورد  اي و اولویت منطقه ۀ توانند با هدف بررسی شرایط ویژ هاي تکمیلی که می شاخص: اي منطقه
 .پذیري جهانی کمتري دارند، به کار روند قیاس )اي از بعد منطقه(مفاهیمی که 

 آموزشی،  نظام با همسو و ملّی هاي اولویت و شرایط راستاي در کشورها ةهاي انتخابی یا تدوین شد شاخص: ملّی
 .هاي آنان ها و سیاستگذاري برنامه

 2ی داریمهاي موضوع براي مثال، در قسمت شاخص:  
  اي بر اساس استانداردهاي ملی و بومی هاي حرفه درصد معلمان با صالحیت: 37شاخص موضوعی 

  کیفیت، به تفکیک سطح تحصیالت نسبت معلمان با: 38شاخص موضوعی 

  رَف، با توجه به صالحیت: 41شاخص موضوعیاي و  هاي حرفه میانگین حقوق دریافتی معلمان در مقایسه با سایر ح
 تحصیالت

  نرخ فرسودگی شغلی معلمان: 42شاخص موضوعی 

  نرخ معلمانی که در یک سال گذشته خدمات آموزش ضمن خدمت دریافت کرده اند، به : 43شاخص موضوعی
  تفکیک نوع آموزش

 
  معلم و تربیت معلم در ایران وضع موجودتوصیف  

و ارزیابی معلمان در بدو و حین خدمت بر  جذب، تربیت، تربیت معلم در نظام آموزشی ایران ساختاري دولتی دارد و مسئولیت
و دانشگاه فرهنگیان ) اي هاي فنی و حرفه تربیت معلم براي آموزش(دو دانشگاه شهید رجایی . پرورش است و عهده وزارت آموزش

آموزشی  مسئولیت تربیت معلم را در نظام) هاي نظري از دوره پیش از دبستان تا پایان دوره متوسطه تربیت معلم براي آموزش(

                                                             
  همان   1
  یونسکو 2030شاخص هاي موضوعی پیشنهادي در پیوست سند  2
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ها  شود و سایر نیاز پرورش از این طریق تأمین می و نیروي انسانی مورد نیاز آموزشبخشی از حاضر  در حال. ایران بر عهده دارند
  .سرباز معلمو  التدریس از طریق حق

  برنامه درسی تربیت معلم 

هاي درسی مد نظر قرار گرفته  ین برنامهرویکرد شایستگی محور در طراحی و تدو 13901با تصویب سند تحول بنیادین در سال 
، 3، دانش تربیتی2دانش موضوعی: هاي تربیت معلم با رویکرد شایستگی محور و با تأکید بر چهار دسته شایستگی برنامه. است

اتخاذ این رویکرد در . براي دو دوره تحصیلی ابتدایی و متوسطه تدوین شده است 5، دانش عمومی4عمل تربیتی موضوعی
هاي عملی در برنامه کارورزي با  هاي درسی امکان تلفیق چهاردسته شایستگی را با تمرکز بر آموزش ی و تدوین برنامهطراح

هاي درسی دوره کارشناسی و دوره یکساله  در حال حاضر این تغییرات صرفاً متوجه برنامه. رویکرد معلم فکور فراهم می کند
هاي کارشناسی ارشد و دکتري با رویکرد شایستگی  هاي درسی براي دوره رنامهاي است و طراحی و تدوین ب هاي حرفه مهارت

هاي رویکرد شایستگی محور  برخی از ویژگی. فرهنگیان قرار دارد هاي عملی در دستور کار دانشگاه محور و با تمرکز بر آموزش
  : شامل

  آموزان است؛ ـ ناظر به توصیف عمل یادگیري و تأثیر آن بر یادگیري دانش

  را به صورت یکپارچه فراهم می کند؛) ها حوزه(ها و سطوح مختلف یادگیري ـ امکان تلفیق حیطه

  هاي متنوع یادگیري؛ پذیر و پویاست و قابل تطبیق با موقعیتـ انعطاف

  .است )در ابعاد مختلف هویت( هاي فرديها و مشخصهویژگیـ پذیراي 

هاي پیش بینی شده در قالب آزمون صورت  لتحصیالن بر مبناي شایستگیها و ارزیابی فارغ ا سطوح دستیابی به شایستگی
ها براي ورود به نظام آموزشی  این سطح از صالحیت. شود اي براي فارغ التحصیالن صادر می گیرد و مدرك صالحیت حرفه می

  . تپرورش اس و هاي آموزشی تکمیلی در ادامه خدمت در آموزش است و معلمان ملزم به گذراندن دوره

  شرایط ورود

هاي کارشناسی، کارشناسی  دوره: شامل) اعم از بدو خدمت یا طول خدمت(هاي منجر به اخذ مدرك  برنامه درسی براي دوره
عالوه بر . ها صورت می گیرد پذیرش دانشجو بدو خدمت از طریق شرکت در آزمون سراسري دانشگاه. ارشد و دکتري است

پرورش  و در بدو ورود توسط مراجع ذي ربط در درون وزارت آموزش هاي عمومی داوطلبان پذیرش در ازمون ورودي صالحیت

                                                             
اي معلمان در سطح ملی و جهانی با مقتضیات الگوي برنامه درسی در نظام تعلیم و تربیت  هاي حرفه کارورزي و انطباق سطح شایستگیدرسی تربیت معلم با تأکید بر   ها و بازتنظیم اصول حاکم بر برنامه بازمهندسی سیاست«: 11هدف عملیاتی  -1

  ).1390:38الب فرهنگی، شورایعالی انق ،سند تحول بنیادین آموزش و پرورش( .»هاي جذب، تربیت و نگهداشت معلمان در آموزش و پرورش هاي مناسب براي ارتقاي شیوه و طراحی سیاست

2Content Knowledge (CK) 

3Pedagogical Knowledge (PK) 

4pedagogical Content Knowledge (PCK) 

5General Knowledge (GK) 
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و افراد با  است داوطلبان شغل معلمی در دو گروه زنان و مردان از شأنس برابر براي ورود برخوردار . مورد ارزیابی قرار می گیرد
  . هاي خاص امکان ورود و ادامه تحصیل را دارا می باشند معلولیت

هاي سراسري ندارند، اما ادامه تحصیل در  نیاز به شرکت در آزمون ناپیوسته هاي کارشناسی ذیرش در دورهمعلمان شاغل براي پ
 . هاي تکمیلی نیازمند شرکت و پذیرش در آزمون سراسري است دوره

  هاي تربیت معلم روش

  :هاي زیر صورت می پذیرد تربیت نیروي انسانی براي نظام آموزشی به روش

  اعم از شاخه - ابتدایی و متوسطه ره هايبراي دو(پیوسته و طی دوره کارشناسی  متوسطه پلمدی دارندگانپذیرش
  )اي نظري یا فنی و حرفه

  ها هاي تحصیلی و شاخه اي براي کلیه دوره هاي حرفه و طی دوره یکساله مهارت دارندگان مدرك کارشناسیپذیرش  
 اي در دانشگاه  هاي حرفه صالحیتدوره دوساله ها و موسسات آموزش عالی و طی  دو سال تحصیل در دانشگاه

  . کارشناسی تدریسفرهنگیان و اخذ مدرك 
 جذب فارغ التحصیالن دوره کارشناسی و طی دوره کارشناسی ارشد آموزش .  

  ي از موقعیت مورد بحثرتصویري آما

  1394- 95آمار معلمان شهري و روستایی در سال تحصیلی  

  شهريمعلمان   معلمان روستایی  سابقه 
  %23  %24  سال 10تا 
  %23.5  %30  سال 20تا  10
  %25  %20  سال 25تا  20

  %33  %26  سال 25بیش از 
  جدول شماره یک

  . آنها در شهر مشغول به خدمت هستند% 74از معلمان در روستا و % 26همچنین بر اساس آمار منتشر شده، 

 1است آموزان نیز این آمار در دسترس در خصوص تفکیک جنسیتی دانش: 

  

  

                                                             
  گزارش درگاه ملی آمار از نتیجه سرشماري  1
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 هاي تحصیلی و جنس دانش آموزان به تفکیک دوره

 دوره و سال تحصیلی
1390 -

1391  

1391-
1392 

1392-
1393 

1393 -
1394 

 جمع
 7064602 6664341 6548746 6425873 پسر
 6550709 6245197 6152174 5936776 دختر

 آمادگی
 337615 271658 232028 232630 پسر
 323824 260266 226989 242765 دختر

 ابتدایی
 3701398 3610900 2913 2932282 پسر
 3492795 3407385 3328079 2769239 دختر

 راهنمایی
 1068474 1085222 1110458 1693270 پسر
 979158 985951 1002417 1535135 دختر

ي  متوسطه
 عمومی

 1643680 1696561 1683347 1567691 پسر
 1555271 1591595 1594689 1389637 دختر

  جدول شماره دو

 
 شود پرورش، روند زیر مشاهده می و در خصوص اعتبارات عمرانی تخصیص یافته به آموزش :  

میلیارد (اعتبار جاري عمرانی   سال
  )ریال

  درصد رشد دولت  درصد رشد

1392  168156  5.1  4  
1393  204775  21.8  2  
1394  254675  24.4  23  
1395  306725  20.4  18.4  

  جدول شماره سه

 پرورش از  و آمارها حاکی از کاهش سهم اعتبارات آموزشGDP است : 

  93  92  91  90  89  88  87  86  85  84  83  82  سال
  1.89  1.85  2.14  2.17  2.79  3.17  3.04  2.90  3.60  3.94  3.81  3.99  درصد

  جدول شماره چهار
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 ها، آمار زیر از سوي مراجع ذیربط منتشر شده است استانپرورش  و براي میانگین دریافتی کارکنان ادارات کل آموزش:  

درصد تغییرات ساالنه   سال
  )نرخ تورم(شاخص کل 

درصد رشد نسبت به سال   )ریال(میانگین حقوق 
  قبل

1392  34.7  12900000  26.9  
1393  15.6  15580000  20.8  
1394  11.3  20840000  33.8  
  14.3  23817000  5.9  1395خرداد 

  شماره پنججدول 

  

  اي را شاهد هستیم رشد پیوسته 1394تا  1388براي میانگین حقوق معلمان نیز از سال:  

  میانگین رشد  سال 
1388  10.1  
1389  5.7  
1390  24  
1391  22.6  
1392  11.2  
1393  20.8  
1394  33.8  

  .یافته استجدول باال گویاي این مطلب است که با وجود کاهش اعتبارات، حقوق معلمان افزایش 

  پرورش نسبت به بودجه عمومی دولت در  و اي آموزش هاي سرمایه اي، درآمد اختصاصی و تملک دارایی اعتبارات هزینه
  :دهد که به بهبود شرایط محیطی کارکنان و افزایش دریافتی معلمان منجر شده است هاي اخیر، رشد را نشان می سال

هاي  تملک دارایی  درآمد اختصاصی  اي اعتبارات هزینه  سال
  اي سرمایه

  جمع کل

1392  12.2  0.22  0.2  8.0  
1393  13.2  0.3  1.6  9.5  
1394  13.9  0.4  2.0  9.7  
1395  13.8  0.4  1.9  9.8  

  جدول شماره شش
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 تحلیل وضع موجود معلم و تربیت معلم  

  تربیت معلم در ایران معلم و يدستآوردها) الف

 دستآوردهاي ساختاري  
o  فرهنگیانتاسیس دانشگاه 

o العمر معلمان به مثابه یادگیرندگان مادام«با عنوان  تاسیس کرسی یونسکو« 

o مطالعات تربیت معلم تاسیس پژوهشکده 
 

 دستآوردهاي رفاهی، اقتصادي و زیرساختی : 

o ویژه پیشی گرفتن رشد بودجه  بهبود نسبی وضعیت اقتصادي و معیشت معلمان در سال هاي اخیر به
 رشد بودجه دولت که نشان از حرکت به سمت جبران تبعیض نیز داردآموزش و پرورش بر 

o  فاهی و درمانی فرهنگیانرتاسیس و توسعه مراکز 

o رشد مراکز تربیت معلم 

o  استاندارد سازي مدارس و کالس درسرشد 
 

 اي دستآوردهاي برنامه 

o تدوین برنامه درسی ملی تربیت معلم 

o شور در قالب برنامه هاي راهبردي مصوب دانشگاه فرهنگیان تدوین و تصویب برنامه راهبردي تربیت معلم ک
  و دانشگاه شهید رجایی

o تربیت معلم برنامه هاي درسی دوره کارشناسی روزآمدسازي 

o  در برنامه درسی ملی تربیت معلممهارت آموزي برنامۀ تصویب تدوین و 

o تالش براي رتبه بندي معلمان و صدور گواهی صالحیت حرفه اي 

  دستآوردهاي اجتماعی 

o تربیت معلم بعنوان یک حوزه تخصصی و اکادمیک گفتمان تدریجی تکوین 

o مراکز تربیت معلم هاي پایین به با رتبه دانشجویانورود رشد و  1بهبود انگیزه ورود به حرفه معلمی 

  تربیت معلم در ایران معلم و هاي چالش) ب

 اسالم منظر از معلم حقیقی شأن به توجه با معلمی حرفه اجتماعی منزلت بودن پایین  
 معلمان اجتماعی رفاه و مسکن مشکالت و معلمان حقوق بودن پایین  

                                                             
  البته تحت تاثیر عوامل محیطی است و ممکن است کاذب باشد 1
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 و اي حرفه و فنی ابتدایی، چندپایه،( خاص هاي وآموزش ها دوره معلمان براي کار شرایط سختی(...  
 معلمان بودن شغله چند  
 معلمان اجتماعی رفاه و مسکن مشکالت و معلمان حقوق بودن پایین  
 و اي حرفه و فنی ابتدایی، چندپایه،( خاص هاي وآموزش ها دوره معلمان براي کار شرایط سختی(...  
 معلم تربیت امر در وموثر سهیم ونهادهاي عوامل نابسنده مشارکت  
 ریزي برنامه فرآیند در ها معلم گرفتن نادیده و پرورش و آموزش تحول در معلم نقش به توجهی کم  
 معلمان حقوق از دفاع براي صتفی تشکیالت نبود  
 بازنشسته معلمان ظرفیت و توان انگاشتن نادیده 

 نداشتن استقالل حرفه اي معلمان 

  اند تربیت شده» تربیت معلم فکور«آماده نبودن نظام آموزشی براي توجه به معلمانی که با رویکرد. 

 و تعلیم نظام اعتالي در آن نقش و جایگاه به توجه با معلم تربیت توسعه براي الزم هاي زیرساخت و منابع محدودیت 
   کشور تربیت

 معلم تربیت حوزه در جهانی تجربیات از گیري بهره نگرش منفی و محتاطانه به  
 رفع  و معلم تربیت توسعه خدمت در المللی بین هاي ظرفیت از استفاده اجتماعی و فرهنگی هاي زمینه نبودن فراهم

 زمینه این در کیفی و کمی هاي محدودیت

 ویژه کشورهاي اسالمی غیبت در صحنه تربیت معلم و بهسازي منابع انسانی کشورهاي نیازمند، به 

 معلمان عملکرد تفاوت به توجهی کم و معلمان کار بر نظارت فرآیند نبود  
 بندي معلمان اي سنجشی براي اجراي طرح رتبه فقدان زیرساخت 

  پرورش و اي معلمان قبل از ورود به آموزش به احراز صالحیت حرفهمقاومت در برابر اجراي سازوکارهاي ناظر 

 نیافته توسعه و محروم مناطق در انسانی نیروي ناپایداري  
 این در اي حرفه کیفی خدمات ارائه به نیاز و محروم مناطق در جمعیت پراکندگی و آموزي دانش هاي گروه تنوع 

  آموزان دانش از گروه این واقعی نیازهاي اساس بر مناطق
 عام دانش و محلی دانش( ایران در معلمی حوزه در اي حرفه دانش مدیریت ضعف(  
 پرورش و آموزش در ندیده آموزش معلمان کارگیري به 

 معلمان 1فرسودگی شغلی  چالش  

معلمان مبتال به ، هاي پایه و استثنایی معلمان کالس، ویژه در سه سال نخست کار کار، به معلمان تازهفرسودگی شغلی بین 
براي مثال، . فرسودگی شغلی درجات مختلفی دارد. تر است شایع معلمانی که مشکالت زناشویی دارندو  مشکالت روحی و روانی

  :1کنیم اشاره می پژوهشبه نتیجه یک 

                                                             
سبت به شغل و فقدان احساس ارتباط با مراجعان به هنگام وظیفه قدرت سازگاري فرد بر اثر عوامل فشارزا و سندرمی است مرکب از خستگی عاطفی و جسمی که منجر به ایجاد خود پنداري منفی فرد،نگرش منفی نکاهش :فرسودگی شغلی  1

   )99: 1981ماسالچ،.(دهد این سندرم ممکن است فرد را بسوي انواع بیماریهاي روانی و جسمانی سوق.می گردد
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  درصد ابتال در دبیران زن  درصد ابتال در دبیران مرد  مشکل
  3/4  5/ 7  تحلیل عاطفی باال

  7/95  25/ 14  متوسطتحلیل عاطفی 
  3/40  32/ 11  مسخ شخصیت باال

  12/5  2/ 13  متوسطمسخ شخصیت 
  32/95  16/ 7  فقدان موفقیت فردي باال

  3/19  18/ 430  متوسطفقدان موفقیت فردي 
  جدول شماره هفت

 
 ها راهکارها و شاخص  

  :شود هاي ذکر شده، این راهکارها پیشنهاد می با توجه به چالش

  راهکارها) الف

 نفع به مثبت تبعیض ایجاد حتی( دولت هاي پرداخت نظام در تبعیض معلمان و رفع معیشت بهبود به ویژه اهتمام 
  .)توان مورد توجه قرار داد معلمان را می

 قوانین مناسب از سوي نهادهاي قانونگذار و ها سیاست ، راهبردها انطباق و پیشنهاد 

  فرهنگیانبازبینی و اصالح ساختار صندوق ذخیرة 

 سازي گیري و تصمیم اي تصمیم تقویت و تسهیل شرایط حضور معلمان در صحنه 

 و فرهنگی اقتصادي، هاي سیاست در آن ظهور و بروز و معلمان نقش و جایگاه به ملی نگاه تقویت... 

 تکریم و بزرگداشت مفاخر تعلیم و تربیت کشور  
 سازي تصمیم هاي عرصه در معلمی جامعه سیستماتیک حضور فرصت اعطاي و معلمی نظام سراسري سازمان تاسیس 

 اي حرفه و اجتماعی منزلت چالش گیري، تصمیم و

 منظور به دولتی و خصوصی نهادهاي سایر به پرورش و آموزش نیاز از بخشی سپاري برون با معلم تربیت کردن رقابتی 
  کیفیت سازي نهادینه چالش بر غلبه

 یکم و  و بیست قرن در معلمی متنوع هاي شایستگی تحقق براي اجتماعی گوناگون نهادهاي بین ملی کار تقسیم
 ها همکاري براي تحقق آن شایستگی

 بر غلبه براي معلم تربیت چرخه به ورود براي انان مشارکت جلب و عالی اموزش هاي نهاد کلیه میان هماهنگی ایجاد 
 معلمان تعداد نابسندگی چالش

 براي حرفه معلمیآموزان  استعدادیابی دانش 

 ریزي، اجرا و نظارت استفاده از ظرفیت معلمان بازنشسته در برنامه 
                                                                                                                                                                                               

  18: 1374بدري گرگوري،   1
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 عدم چالش  بر غلبه براي راهبردي برنامه در مندرج هاي شاخص بر تاکید با فرهنگیان دانشگاه هاي زیرساخت توسعه 
 کشور معلم تربیت ملی به منزله نهاد فرهنگیان دانشگاه توسعه به ملی سیاستگذار نهادهاي باور

 اي تامین منابع انسانی ارزیابی در فرآیندها و سیاست ، نظارت ، کیفیت تضمین هماهنگی موثر کار و ساز تبیین  
 تربیت کرسی ظرفیت از استفاده بر تاکید با اسالم، جهان و منطقه کشورهاي با ویژه به الملل بین هاي همکاري توسعه 

  فرهنگیان دانشگاه در یونسکو معلم
 زیرساخت فقدان چالش بر غلبه همجوار براي کشورهاي معلمان دانشجو جذب براي الملل بین واحدهاي تاسیس 

  دانش مدیریت
 1  مانند معلم تربیت المللی بین هاي شبکه در عضویت و اسالم جهان معلم تربیت شبکه تاسیسETENبهره و 

 المللی بین هاي ظرفیت از بهینه مندي

 عرصه در اي دوره هاي ارزشیابی نتایج اساس بر اي حرفه توسعه و رشد هاي برنامه تدوین و معلمان عملکرد از ارزشیابی 
  )درس کالس و مدرسه سطح( آموزش واقعی عمل

 کشور عالی آموزش متنوع هاي ظرفیت توجه با معلمی حرفه به برتر استعدادهاي جذب  
 فرهنگیان دانشگاه از اي حرفه صالحیت گواهی فاقد معلمان استخدام مطلق منع  
 تقاضا و شایستگی پایه بر پرداخت و معلمان استخدام فضاي شدن رقابتی هاي شاخصه تعریف  
 خاص مدارس همچنین و مرزي و محروم مناطق در اي حرفه شایستگی از برخوردار معلم تامین به خاص توجه 

   ویژه نیازهاي با آموزان دانش
 محیط در ماندگاري چالش بر غلبه براي بوم براي بوم از معلم دانشجو گزینش  
 محلی جوامع در معلمان اجتماعی رهبري نقش تقویت  
 اي مورد نیاز هاي حرفه تعیین و تصویب شایستگی 

 ی ارتقاء منظور به کشور در پژوهشی و علمی مجازي هاي شبکه تشکیلمعلم تربیت حوزه در  ها پژوهش کیفی و کم  
 بر تمرکز با مختلف تحصیلی هاي رشته و ها دوره براي آموزش تخصصی دکتري و ارشد کارشناسی برنامه تدوین 

   مدرسه سطح در عملی هاي آموزش
 چهار( محور شایستگی رویکرد بر تمرکز با اي حرفه هاي شایستگی سطوح اساس بر مدت کوتاه هاي برنامه در بازنگري 

  ) شایستگی دسته
 عمل عرصه در معلمان از اي حرفه و علمی پشتیبانی براي دانشگاه مرجعیت نقش توسعه  

 و ها فرهنگ سایر به نسبت همزیستی و احترام حس تقویت و یکسو از تمدنی و فرهنگی خودباوري توسعه به اهتمام 
 آینده معلمان در ها تمدن

 اي معلمان تبدیل مدرسه به مرکزي براي بهسازي حرفه 

 منزلت چالش بر غلبه براي آموزشی مدت بلند و مدت کوتاه هاي دوره از استفاده با شاغل معلمان سازي توانمند 
  .افتصادي البته و اي حرفه و اجتماعی

                                                             
1 European Teacher Education Network 
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 آموزشی سیاستگذاران و مدیران معلمان، العمر مادام یادگیري هاي بینی فرآیند پیش  
 و تجربیات گذاري اشتراك به ویژه تخصصی هاي شبکه توسعه و ملی تا محلی سطوح در پژوهی درس ترویج 

   معلمان دستاوردهاي
 بهبود بندي، رتبه طرح اجراي آنان، در پیشرفت براي تالش ساختن نهادینه و معلمان در اي حرفه هاي انگیزه تقویت 

  اي حرفه توسعه مرکز سمت به مدرسه محیط تغییر و کار ومحیط شرایط
 آن پایه بر عملکرد ارزیابی هاي مالك تصحیح و ها برنامه بازسازي فکور، کنشگر مثابه به معلم انگاره تقویت  

  )شمسی 1400( 2030ها تا سال  شاخص) ب

 50(سازمان سراسري نظام معلمی در  عضویت(% 

  20(لمان مع دانشجو آموزشبرون سپاري(% 

 70( معلمان شاغل با استفاده از دوره هاي کوتاه مدت و بلند مدت آموزشی توانمند سازي(% 

 مشترك هاي فعالیت و ها طرح ها و اجراي انعقاد تفاهم نامهالمللی از طریق  حداکثرسازي تعامالت بین 

  به حرفه معلمیهاي برتر کنکور  معلمان از رتبهجذب حداکثرسازي 

 معلمان بومی براي بوم حداکثرسازي گزینش معلمان از دانشجو 

 از دانشگاه فرهنگیان الحیت حرفه ايص گواهی فاقد معلمان استخدام مطلق منع 

  
  

  معلمان و توسعه همکاریهاي علمی و بین المللی در زمینه تربیت معلم 

، دکتر غالمعلی احمدي ، دکتر عباس صدري، آمنه احمدي و علی )رئیس کار گروه ( دکتر محمود مهرمحمدي  
  جعفرآبادي
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  2030نظام نظارت و ارزیابی برنامه آموزش 

  

ها و نظام نظارتی برنامه به توافق برسد  بایست روي شاخص جامعه جهانی می برنامه اهداف توسعه پایدار،بعد از پذیرش و تصویب 
هاي برنامه توسعه پایدار در حکم  به این نکته بایستی توجه داشت که اهداف و شاخص. تا زمینه براي اجراي برنامه فراهم شود

همچنین، یک . دوین راهبردهاي اجرایی و تخصیص منابع کمک کندتواند به کشورها در ت یک ابزار مدیریتی است که می
  .تواند میزان پیشرفت برنامه و تحقق اهداف را مورد رصد قرار دهد شود که می گزارش نظارتی قوي نیز محسوب می

امه بایستی در توان به قطعیت گفت که این برن اگرچه نظام نظارتی برنامه اهداف توسعه پایدار هنوز نهایی نشده است اما می
هاي  شود، صرفأ نظارت برده می اي و جهانی نام عنوان نظارت منطقه چه که به آن. گیرد ارزیابی و نظارت قرار  سطح ملی مورد اجرا، 

  .تکمیلی است

ها  بنابراین بایستی یک نظام مدون از شاخص. هاست در برنامه اهداف توسعه پایدار، هر سطح نظارتی نیازمند گروهی از شاخص
تاکنون یک . هاي اهداف برنامه را پوشش دهد اي، ملی و موضوعی شکل بگیرد تا بتواند تمامی جنبه در سطوح جهانی، منطقه

  .شاخص توسط جامعه جهانی مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است 100مجموعه مشتمل بر 

این سطوح . شود سطح انجام می 4ست، این نظارت در براساس نظام نظارتی که براي برنامه اهداف توسعه پایدار پیشنهاد شده ا 
  :براساس ضریب اهمیت و حوزه نفوذ عبارتند از

 .هستند SDGهاي ملی و منتخب که داراي بیشترین ارتباط با اهداف  نظارت ملی مبتنی بر شاخص -1
هاي این بخش اگرچه  شاخص. المللی در اجرا و نظارت برنامه هاي بین نظارت جهانی براي ایجاد هماهنگی و همکاري -2

گیرد اما بایستی در سطح کشوري مورد پایش شده و بصورت  هاي جهانی مورد استفاده قرار می براي تدوین گزارش
 .اي به سازمانهاي جهانی گزارش شود دوره

اي براي ایجاد شفافیت اجرایی در مناطق مختلف جهان انجام گرفته و زمینه را براي همکاري و  نظارت منطقه -3
 .سازد  نگی کشورهاي عضو در منطقه فراهم میهماه

هاي تشکیل دهنده هر یک از اهداف برنامه متمرکز شده  ها و مؤلفه نظارت موضوعی که با حساسیت ویژه روي موضوع -4
 .و در مواردي مانند نظارت بر نحوه اجراي برنامه و تدوین راهبردهاي اجرایی کاربرد دارد

 
 

 نظارت ملی -1

هاي ملی انجام  اي از شاخص ترین شکل نظارت در برنامه توسعه پایدار بوده و براساس مجموعه نظارت در سطح ملی، اصلی     
در هریک از آرمانهاي اهداف توسعه پایدار اهمیت بسیار زیادي دارد و نظارت در این سطح بایستی بتواند » ملی شدن«. شود می

اي است لذا نیازمند یک  نگر و چند مؤلفه جا که برنامه اهداف توسعه پایدار یک برنامه جامعهاز آن. این موضوع را تضمین نماید
این فرهنگ بایستی مبتنی بر سازوکارهاي ملی و . فرهنگ تعریف شده و به رسمیت شناخته شده از مسئولیت مشترك است

اساس، کشورها باید برنامه جامعی براي  براین. هاي مختلف شکل بگیرد نفعان بخش استانی و در مشارکت با تمامی ذي
در نظارت . ها و نحوه ترکیب آنها را تدوین نمایند آوري داده هاي موردنیاز، زمان جمع داده  ها، ویژگی آوري داده هاي جمع روش

ریزي خود استفاده  هاي مصوب و رسمی در نظام برنامه ملی بایستی مشخص شود که یک کشور صرفاً از مجموعه شاخص
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هاي مورد نیاز حوزه عمل خود را تعریف و  دهد تا آنها بتوانند شاخص کند یا این اختیار را به سطوح مختلف اجرایی می یم
هاي  هاي مصوب و رسمی، شاخص هاي ملی بایستی جایگاه هر یک از شاخص بعبارت دیگر، در نظام شاخص. محاسبه نمایند

هاي  براي این منظور شاخص. هاي ترکیبی تعیین شود و شاخص) شود یکه توسط سطوح اجرایی برنامه تدوین م(غیررسمی 
  .هاي ملی باشد مند کردن شاخص تواند راهنماي خوبی براي نظام جهانی که توسط گروه مشاوران آزاد پیشنهاد شده است می

 نظارت جهانی -2

المللی و حمایت از مدیریت  نظارت جهانی در حکم مکمل نظارت در سطح ملی است و هدف آن ایجاد هماهنگی بین     
توان میزان پیشرفت برنامه و تحقق  از طریق این نظارت عالوه بر اینکه می. هاي مختلف است راهبردهاي اجرایی برنامه در حوزه
هاي فنی،  هاي نیازمند دریافت کمک ها، در چه زمینه توان دریافت که کدام کشور کرد، می اهداف آن را در جهان ارزیابی می

  .صی یا مالی هستندتحص

اي براي تبادل تجربه و دانش در میان کشورهاي مختلف جهان فراهم کرد براي این  توان زمینه از طریق نظارت جهانی می     
تعداد این  SDG4در (هاي جهانی اختصاص داده شده است  هاي برنامه اهداف توسعه پایدار به شاخص منظور بخشی از شاخص

ها لزوماً بایستی در سنخیت و همسویی  اما بایستی توجه داشت که محاسبه و بکارگیري این شاخص )عدد است 10ها،  شاخص
اي یک کشور ارتباط مستقیمی  ها با شرایط ملی و نیازهاي توسعه با شرایط ملی انجام شود و ممکن است برخی از این شاخص

  .نداشته باشد

 اي نظارت منطقه -3

نقش   سازي اجرایی میان کشورهایی که در یک منطقه از جهان هستند، نش و تجربه و همساناي در مبادله دا نظارت منطقه     
همچنین، در چهارچوب جهانی برنامه مسئولیت مشخصی را که براي هر منطقه تعیین شده است  مورد نظارت و . زیادي دارد

ها به نحو  ود در هر منطقه را مدیریت کرد، از فرصتهاي موج توان چالش بااستفاده از نتایج این نظارت می. دهد ارزیابی قرار می
هایی که براي  لذا شاخص. هاي موجود در هر منطقه را به درستی در خدمت اجراي برنامه قرار داد احسن استفاده نمود و ظرفیت

هاي  ي شاخصهاي محدود و مشخص هستند و ماهیت تکمیلی برا گیرد معموالً شاخص اي مورد استفاده قرار می نظارت منطقه
اي، هنوز شاخصی در این سطح تعریف و پیشنهاد نشده  هاي منطقه با توجه به ماهیت و کاربرد شاخص. ملی یا جهانی ندارند

  .است

 نظارت موضوعی -4

هاي اجرایی  شود و چالش هاي موضوعی اجرا می ها و حوزه  اجراي برنامه اهداف توسعه پایدار در تعداد قابل توجهی از بخش     
گذاري  آموزش، بهداشت، کشاورزي، تغذیه، سرمایه: موضوعاتی مانند. ها شناسایی شود ها و حوزه نیز بایستی در همین بخش

تواند  هایی که از پیشرفت یک موضوع، در یک کشور اتفاقاتی افتد می درس... بع آب و انرژي و براي تولید و مصرف پایدار از منا
هاي موجود در فناوري نیز از طریق این سطح نظارتی  هاي اجرایی و فاصله چالش. در سایر کشورها هم مورد استفاده قرار گیرد

واهند یافت که در چه نقاطی از برنامه نیازمند تمرکز بیشتر قابل پایش است و بر آن اساس هم کشورها و هم جامعه جهانی درخ
بایست  هاي فرآیندي پیشنهاد شده است که می هاي درونداد و شاخص براي این منظور مجموعه مهمی از شاخص.  هستند

  .توسط کشورها در هر یک از اهداف برنامه به کار گرفته شود

  علی اللهیار ترکمن
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1پیوست   

  2030چارچوب عمل ملی آموزش صی تدوین کار گروه هاي تخص

  اعضاي کار گروه          نام کار گروه  
  مراقبت اوان کودکی و  آموزش پیش دبستان  -1
  آموزش ابتدائی -2

محمد دیمه ور، صادق صادق پور، علی نقی یزدان پناه ، رخساره 
  فضلی، زهره طاها ، فروز عطایی و حسین شعبانی

   فنی و حرفه اي رسمی آموزش متوسطه و آموزش-1
  )سطح متوسطه(

، دکتر سید علی حسینی، دکتر عظیم محبی، مهندس علی زرافشان
نشاسته ریز ، سید مصطفی آذرکیش قربانعلی افشانی،عزیزي،  اروجلو ، 

  ، دکترسید محسن حسینی مقدم و  دوراندیش
  مراديدکتر شاپور دکتر عبدالرسول عمادي و   سنجش و ارزیابی کیفیت و یادگیري

  
دکتر سید عطاء اهللا سینائی ، دکتر محمد  آقاي دکتر مسعود شفیعی،  آموزش عالی  مهارتی

  شجاع الدینی، دکتر ابوالفضل لطفی و دکتر فاطمه مهاجرانی
  آموزش فنی و حرفه اي غیر رسمی-1
غیر ( فناوري و تجهیزات آموزشهاي مهارتی -2

  ) رسمی

موسوي، حسن عزیزي، داوود علی  دکتر محمد امین سازگارنژاد، 
  فرخی، فرشاد مجیدفر و زهرا زمانی زنوز

 دکتر مجتبی شریعتی نیاسر و دکتر الهه حجازي  دسترسی به آموزش عالی با کیفیت و برابر
  

  دکتر محمد رضا سپهري  کارآفرینی با تاکید بر کار شایسته
  محمد رضا زالی و دکتر محمد عزیزيدکتر دکتر نظام الدین فقیه ،  توسعه کارآفرینی در آموزش عالی

برابر سازي فرصتهاي آموزشی و اجتماعی براي زنان 
  و دختران

دکتر شهیندخت موالوردي ، دکتر سوسن باستانی، دکتر الهه حجازي، 
  دکتر مهناز احمدي، زهره نظري، اتوسا مهردوست و الهام ساواالنپور

ــر   دسترسی برابر اقشار آسیب پذیر به آموزش ــعودي     دکت ــب اهللا مس ــر حبی ــدپی، دکت ــنی بن ــیروان محس انوش
  فرید، مجید ارجمندي و فرانک ایمانی

علی باقر زاده ، مهدي نامجو منش ، رسول مشیدي ، اردشیر قیصر ،   توسعه سوادآموزي و مقابله با کم سوادي
عابدین بازگیر ، ،احمدخاکزاد ، اسماعیل برقی، لیال رضائی و مصطفی 

  حسن نژاد
آقاي دکتر محمدیان ، دکتر محمود امانی طهرانی، دکتر علیرضا   توسعه پایدار در آموزش ابتدائی و متوسطهآموزش 

عصاره، محمدي، دکتر حسینی بیدخت، دکتر حکیمی، دکتر 
  خیرآبادي و دکتر رمضانی

ذاکر  دکتر نسرین نورشاهی، دکتر مقصود فراستخواه ، دکترغالمرضا  آموزش توسعه پایدار در آموزش عالی
زاده ، دکتر حمید جاودانی ، دکتر مهرعلی... صالحی ، دکتر یدا

عبدالرحیم نوه ابراهیم ، دکتر کیومرث کالنتري و دکتر مریم حسینی ، 
  دکتر زهرا جواهریان و دکتر مهتاب پورآتشی

  اقر الریجانیدکتر علی سیاري، دکتر مهرزاد حمیدي و دکتر ب  بهداشتیآموزش سالمت و شیوه هاي زندگی سالم و 
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مهدي اقبالی، حمید علیان  ، عباسی... امان ا دکتر مرتضی رئیسی ،  ایجاد ، بازسازي و نوسازي فضاهاي آموزشی   
  نژاد و مرتضی خبره

ایجاد ، بازسازي و نوسازي فضاهاي آموزشی در 
  آموزش عالی 

دکتر فرامز اکرمی و دکتر مهراهللا رخشانی  دکتر محمد حسین امید،
  مهر

  دکتر حسین ساالرآملی و غالمرضا حیدري   توسعه همکاریهاي بین المللی در آموزش عالی
، دکتر جعفر توفیقی، دکتر )رئیس کار گروه(دکتر حسین معماریان   توسعه همکاري بین المللی در آموزش مهندسی

عباس بازرگان، دکتر رضا فرجی دانا، دکتر محمود احمدیان عطاري، 
  و دکتر عباس ملکیدکتر بنفشه زهرایی 

دکتر غالمعلی احمدي ، دکتر عباس  دکتر محمود مهر محمدي ،  تربیت معلم و توسعه همکاریهاي بین المللی
  صدري، آمنه احمدي و علی جعفرآبادي

  دکتر محمد رضا واعظ مهدوي و دکتر علی اللهیار ترکمن  2030تامین اعتبار برنامه هاي اموزش  
  دکتر مهدي نوید ادهم ،  مجید رعنائی و  اقدس باغستانی   2030آموزش اسناد کالن باالدستی و 

جامعه علمی و پژوهشی ، انجمنهاي علمی و 
  سازمانهاي مردم نهاد

دکتر شریفی ، دکتر پیري ،دکتر صدري ، دکتر  دکتر وحید احمدي ، 
منصوري ، دکتر رحیمیان ، دکتر فرهودي ، دکتر عریان ، دکتر زمانی 

  ان ، دکتر جواد دهقانی ، دکتر کشمیري و دکتر توکل، دکتر لطفی
  دکتر علی اللهیار ترکمن  2030شاخصهاي آموزش 
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  2پیوست 

  2030چارچوب عمل ملی آموزش فهرست اعضاي کمیته تلفیق تدوین 

  

  اعضاي حقوقی

 دکتر محمد امین سازگارنژاد ، وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

مقام وزیر در امور بین الملل و رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت  خلیل اهللا بابالو ، قائم -
 آموزش و پرورش

 دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري -

 دکتر اکرمی، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی -

  اعضاي حقیقی

  موزش و پرورشدکتر مهدي نوید ادهم ، دبیر کل شوراي عالی آ

  دکتر جعفر توفیقی، استاد دانشگاه تربیت مدرس

  دکتر صدیق، مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوري

  علی زرافشان، معاون اموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش

  محمد دیمه ور، معاون آموزش ابتدائی وزارت آموزش و پرورش

  شریفدکتر علی عباسپور تهرانی فرد، استاد دانشگاه صنعتی 

  دکتر یداهللا مهر علیزاده، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

  دکتر محمد یمنی دوزي سرخابی، استاد دانشگاه شهید بهشتی

  دکتر علی اللهیار ترکمن، رئیس امور آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه اي سازمان برنامه وبودجه

  دکتر سعداهللا نصیري، دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو

  محدثه محب حسینی، مدیر بخش اموزش کمیسیون ملی یونسکو دکتر
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  3پیوست 

   کمیسیون ملی یونسکوفهرست اعضاي کمیته ملی آموزش 

  
  اعضاي حقوقی -الف 

  وزارت آموزش و پرورش معاون آموزش ابتدایی  آقاي مهندس محمد دیمه ور
  وزارت آموزش و پرورش معاون آموزش متوسطه  آقاي مهندس علی زرافشان

  رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش    آقاي دکتر عبدالرسول عمادي
  رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی  خانم دکتر نسرین نورشاهی

مدیر کل امور بین الملل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش   آقاي دکتر محسن اسدي الري
  پزشکی

  رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی  آقاي دکتر محمد رضا سپهري
  مدیر همکاري هاي علمی و امور بین الملل دانشگاه صدا و سیما  آقاي دکتر سعید سرابی

  دبیر کمیسیون انجمنهاي علمی ایران  آقاي دکتر محمود صادقی
رئیس گروه آموزش و هماهنگ کننده ملی برنامه آموزش   خانم دکتر محدثه محب حسینی

  یونسکو
  ضاي حقیقیاع -ب  

استاد دانشگاه صنعتی شریف و رئیس واحد علوم و تحقیقات   آقاي دکتر علی عباسپور تهرانی فرد
  دانشگاه آزاد اسالمی

  دبیر کل شوراي عالی آموزش و پرورش  آقاي دکتر مهدي نوید ادهم 
  استاد دانشگاه تربیت مدرس و رئیس دانشگاه فرهنگیان  آقاي دکتر محمود مهرمحمدي

  استاد دانشگاه شهید چمران اهواز   دکتر یداله مهرعلیزاده آقاي
  استاد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی  آقاي دکتر غالمعلی احمدي 

  شهید بهشتی استاد دانشگاه   محمد یمنی دوزي سرخابی آقاي دکتر 
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  4پیوست 

  فهرست اعضاي کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو

      حقوقیاعضاي  -الف 
  معاون آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري  آقاي دکتر مجتبی شریعتی نیاسر

معاون پژوهش و فناوري وزیر علوم ، تحقیقات و فناوري و دبیر کل   آقاي دکتر وحید احمدي
  )عتف ( شوراي عالی علوم ، تحقیقات و فناوري 

 -امور بین الملل و رئیس مرکز همکاریهاي علمیقائم مقام وزیر علوم در   آقاي دکترحسین ساالر آملی
  بین المللی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري

  معاون آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی  آقاي دکتر محمد باقر الریجانی
  معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی  آقاي دکتر فرهاد حسین زاده لطفی

  علمی و پژوهشی، معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوريمعاون   آقاي دکتر علی وطنی
  دانشگاه عالمه طبا طبائیرئیس   آقاي دکتر حسین سلیمی
  حرفه اي -رئیس دانشگاه فنی  آقاي دکتر مسعود شفیعی

  دانشگاه پیام نورسرپرست   علی اصغر رستمی ابوسعیديآقاي دکتر
  ربرديکا -سرپرست دانشگاه علمی  آقاي دکتر محمد حسن امید 

  سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر  آقاي دکتر سید احمد معتمدي
رئیس گروه آموزش کمیسیون ملی یونسکو و هماهنگ کننده ملی   خانم دکتر محدثه محب حسینی

  برنامه آموزش عالی یونسکو
    اعضاي حقیقی  - ب

  استاد دانشگاه تربیت مدرس   آقاي دکتر جعفر توفیقی
  استاد دانشگاه صنعتی شریف و قائم مقام بنیاد ملی نخبگان  سهراب پورآقاي دکتر سعید 

استاد دانشگاه صنعتی شریف ، عضو پیوسته فرهنگستان علوم و دبیر   آقاي دکتر حسن ظهور
  ها امور مشترك فرهنگستان
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