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 سىذ تحىل راهبزدي نظام تؼلیم و رتبیت رسمی عمىمی جمهىري اسالمی اريان: مىضىع
 

ٔجب٘ي ٘ظطي ؾٙس ّٔي آٔٛظـ ٚ پطٚضـ قبُٔ فّؿفٝ تؼّيٓ ٚ تطثيت زضخٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ، فّؿفٝ تؼّيٓ ٚ  

تطثيت ضؾٕي ػٕٛٔي زض خٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ٚ ضٞٙبٔٝ ٘ظبْ تؼّيٓ ٚ تطثيت ضؾٕي ػٕٛٔي زض خٕٟٛضي اؾالٔي 

 تبييس وّي قس ٚالظْ اؾت ٔجٙبي تٕبٔي ؾيبؾت 2/5/89 قٛضاي ػبِي آٔٛظـ ٚ پطٚضـ ٔٛضخ 820ايطاٖ زض خّؿٝ 

ٌصاضي ٞب، ثط٘بٔٝ ضيعي ٞب ٚ تِٛيس اؾٙبز تحِٛي زض ٘ظبْ تؼّيٓ ٚ تطثيت ضؾٕي ػٕٛٔي خٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ لطاض 

 .ٌيطز

 ٞب ثيب٘يٝ اضظـ-1

 

ٝ ي اضظـ ٌعاضٜ ٞبيي اؾبؾي اؾت وٝ الظْ اؾت تٕبْ اخعا ٚ   ٞب ٚ ٘جبيس ٞب، ثبيس ٞبي اضظقي ٔٙسضج زض ثيب٘ي

ٖ ٞب ثٛزٜ ٚ ٕٞٝ ي ؾيبؾت ٌصاضاٖ ٚ وبضٌعاضاٖ ٘ظبْ ٞبي ٘ظبْ تؼّيٓ ٚ تطثيت ضؾٕي ػٕٛٔي ٔؤِفٝ  ٕٞبًٞٙ ثب آ

 .ّٔتعْ ٚ پبي ثٙس ثٝ آٟ٘ب ثبقٙس

ٜ  ٞبي لطآٖ ٚ ؾٙت پيبٔجط اوطْ  ـ ٞب ثط اؾبؼ آٔٛظ ٚ اُٞ ثيت ػّيٟٓ اِؿالْ، لبٖ٘ٛ اؾبؾي خٕٟٛضي  (ل)ايٗ اضظ

ا٘ساظ  ٚ ٔمبْ ٔؼظٓ ضٞجطي ٚ ؾٙس چكٓ (ضٜ)اؾالٔي ايطاٖ، ضٕٞٙٛز ٞبي ضٞجط وجيط ا٘مالة اؾالْ حضطت أبْ ذٕيٙي 

ثيؿت ؾبِٝ ٚ ٘مكٝ خبٔغ ػّٕي وكٛض ٚ ؾيبؾت ٞبي وّي تحَٛ ٘ظبْ آٔٛظقي تٟيٝ ٚ تسٚيٗ قسٜ اؾت ٚ ثب ٔجب٘ي 

ٝ ي ) آٔٛظـ ٚ پطٚضـ٘ظطي ؾٙس ّٔي  ٝ ي تؼّيٓ ٚ تطثيت ضؾٕي ػٕٛٔي ٚ ضٞٙبٔ ٝ ي تؼّيٓ ٚتطثيت، فّؿف قبُٔ فّؿف

ٖ ٞب ٔي ثبقس (٘ظبْ تؼّيٓ ٚ تطثيت ضؾٕي ػٕٛٔي زض خٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ  . ؾبظٌبض ٚ ٔؿتٙس ثٝ ٔضبٔيٗ ٔٙسضج زض آ

                                                 
ًْبدي است عوَهي ٍ سبزهبى يبفتِ کِ،  ثِ عٌَاى هْن تريي عبهل اًتمبل،ثسط ٍاعتالء فرٌّگ  در جبهعِ اسالهي ايراى ، هسئَليت آهبدُ سبزي هترثيبى جْت تحمك هرتجِ »-

دستيبثي ثِ ايي هرتجِ  از  آهبدگي .  ثراي تحمك حيبت طيجِ در ّوِ اثعبد را ثرعْذُ دارد کِ تحصيل آى هرتجِ ثراي عوَم افراد جبهعِ الزم يب ضبيستِ ثبضذ اي از آهبدگي

ًٍيس در راستبي ضكل گيري - ضوي هالحظِ ٍيصگي ّبي فردي ٍ غير هطترن (ثب تبکيذ ثر ٍجَُ هطترن اًسبًي، اسالهي ٍايراًي)-جْت تكَيي ٍتعبلي پيَستِ َّيت هترثيبى

ٍاعتالي هذاٍم جبهعِ صبلح اسالهي هستلسم آى است کِ ترثيت يبفتگبى ايي ًظبم ضبيستگي ّبي الزم جْت درن ٍاصالح هذاٍم هَلعيت خَد ٍديگراى ثراسبض ًظبم هعيبر 

«  .اسالهي را کست ًوبيٌذ
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 :ٌعاضٜ ٞبي اضظقي ٘ظبْ تؼّيٓ ٚتطثيت ضؾٕي ٚ ػٕٛٔي ػجبضتٙس اظ

 (ؼ)ٚ حضطت فبعٕٝ ظٞطا  (ل)ثط آٔٛظٜ ٞبي لطآٖ وطيٓ، ٘مف ٔؼٙٛي ، اؾٜٛ اي ،ٞسايتي ٚ تطثيتي پيبٔجط اوطْ - 1

ٚ ٚاليت ٔساضي زض تٕبْ ؾبحت ٞب ثطاي تحمك خبٔؼٝ ػسَ خٟب٘ي  (ػح)ثٝ ٚيػٜ أبْ ظٔبٖ  (ع)ٚ ائٕٝ ٔؼهٛٔيٗ 

 .تبويس ٔي وٙس (خبٔؼٝ ٟٔسٚي)

قبُٔ تؼّيٓ ٚ تطثيت اػتمبزي، ػجبزي ٚ اذاللي، تؼّيٓ ٚ )  زض تٕبْ ؾبحت  ٞبي تؼّيٓ ٚتطثيتفطايٙس تؼّيٓ ٚتطثيت- 2

تطثيت اختٕبػي ٚ ؾيبؾي ، تؼّيٓ ٚ تطثيت ظيؿتي ٚ ثس٘ي، تؼّيٓ ٚ تطثيت ٞٙطي ٚ ظيجب قٙبذتي، تؼّيٓ ٚ تطثيت 

ـ  ٞبي ثطٌطفتٝ اظ لطآٖ ، )ثط ٘ظبْ ٔؼيبض اؾالٔي  (التهبزي ٚ حطفٝ اي، تؼّيٓ ٚ تطثيت ػّٕي ٚ فٙبٚضا٘ٝ ٔجب٘ي ٚ اضظ

.  ،ػجبزي ٚ اذاللي زض آٖ ٔحٛضيت زاضزٔٙغجك اؾت ٚ تؼّيٓ ٚ تطثيت اػتمبزي (ٚ ػمُ(ع)ؾٙت ٔؼهٛٔيٗ 

 .الّيت  ٞبي ٔصٞجي ٔهطح زض لبٖ٘ٛ اؾبؾي ثط اؾبؼ لٛا٘يٗ ٔٛضٛػٝ الساْ ذٛاٞٙس وطز: تجهطٜ

، تؼٕيك ػاللٝ ٚ پيٛ٘س ثب ا٘مالة اؾالٔي،لبٖ٘ٛ اؾبؾي ٚ ٚاليت (ضٜ)٘ظطي ٚ ػّٕي حضطت  أبْ ذٕيٙي  ثط ٔيطاث - 3

 .فميٝ تبويس ٔي وٙس

 ايطا٘ي ٚ ا٘مالثي، زض ضاؾتبي  –ثب تأويس ثط ذهٛنيبت ٔكتطن اؾالٔي - ظٔيٙٝ ؾبظ وؿت قبيؿتٍي ٞبي پبيٝ - 4 

  .تىٛيٗ ٚ تؼبِي پيٛؾتٝ ٞٛيت ٔتطثيبٖ زض اثؼبز فطزي، ذب٘ٛازٌي ٚ اختٕبػي اؾت

 ٔٛثطتطيٗ ػٙهط  ثٝ ػٙٛاٖ ٞسايت وٙٙسٜ ٚ اؾٜٛ اي أيٗ ٚ ثهيط زض فطايٙس تؼّيٓ ٚ تطثيت ٚ(ٔطثي)ثط ٘مف ٔؼّٓ - 5

 . زض تحمك ٔبٔٛضيت ٞبي ٘ظبْ تؼّيٓ ٚ تطثيت ضؾٕي ػٕٛٔي تبويس ٔي وٙس

،  ثط وطأت شاتي ٚ اوتؿبثي ا٘ؿبٖ ٚ وؿت فضبيُ اذاللي اظ خّٕٝ ايٕبٖ، تمٛا، تِٛي ٚ تجطي، ػُٕ نبِح- 6

،ايثبض ٚ فساوبضي تبويس نسالتذٛزثبٚضي، ضٚحيٝ ٔدبٞست، ظّٓ ؾتيعي،ػّٓ،حىٕت، ػفت، قدبػت ٚػساِت ، 

 . ٔي ٚضظز

                                                 
 ؛ 1-2-22؛ 1-2-20؛ 1-5-10؛ 1-5-9؛ 1-5-8؛ 1-5-7؛ 1-5-6؛ 1-5-2؛ 1-5-1؛ 1-4-10؛ 1-4-2؛ 19-2-1- 

 تحمك ي ثراي آهبدگي کِ  ثِ هٌظَر ّذايت افراد جبهعِ ثِ سَي اسالماري  ثر ًظبم هعي ٍهجتيکپبرچِي ، يجي تذر،ي تعبهلاًِ،ي جَي تعبلفرايٌذي»: ترثيت عجبرت است از-  

 هذاٍم آى ضرفتي  ٍ حصبلح جبهعِ يري ضكل گياستب را در رضبىيي َّيت ا  هٌبست تكَيي ٍ تعبلي پيَستِيي اثعبد،  زهيٌِ ّب  هراتت حيبت طيجِ در ّوِياريآگبّبًِ ٍاخت

 «. آٍردي اسبض فراّن مىيثرّن

 .، ّوبى سبحت  ّبي هٌذرج در فلسفِ تعلين ٍ ترثيت در جوَْري اسالهي ايراى هي ثبضذ ضطگبًِسبحت  ّبي-  

 

 .1-5-12؛ 1-5-8؛ 1-5-6؛ 1-4-10؛ 1-4-9؛ 1-4-8؛ 1-4-7؛ 19-2-1-   

 . 2-1-4؛ 1-5-8؛ 7-5-1-  

 . 1-3-1؛ مببنی روانشنبختی 2-2-3؛ 1-2-1؛ 1-1-2؛ 2-5-1-  

 هترادف ّن ثكبر رفتِ است ٍ ثِ فردي اطالق هي ضَد کِ رسبلت خطير ترثيت هترثيبى را در ًظبم ترثيت رسوي ٍ عوَهي ثر عْذُ " هرثي" ٍ "هعلن"در ايي سٌذ ٍاشُ - 

 .دارد

 . ع.ر.؛ اصل سندیت  شبیستگی محورمزبیبن، محبوبیت و مقبولیت مزبیبن و حق محوری و مسئولیت پذیزی ت4-4-12؛ 6-4-4-  

 . 1-2-10؛ 1-2-8؛ 7-2-1-  
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 .ثط ؾالٔت خؿٕب٘ي،٘كبط ٚ تمٛيت اضازٜ تبويس ٔي وٙس- 7

ٝ  ٞبي ا٘ؿب٘ي ٞٛيت ٔتطثيبٖ ثطاي تمٛيت ضٚاثظ حك ٔحٛض، ػساِت ٌؿتط ٚ ٟٔطٚضظا٘ٝ ثب ٕٞٝ - 8 ثط تىٛيٗ ٚ تؼبِي خٙج

ٖ ٞب زض ؾطاؾط خٟبٖ تبويس زاضز  .ا٘ؿب

 .ثط ٔٙعِت ػّٓ ٞسايت ٌط،تٛإ٘ٙسؾبظ ٚ ٘بفغ،ٔمبْ ٚخبيٍبٜ ػبِٓ ٚ ٔؼّٓ اضج ٔي ٟ٘س- 9

ثط خبيٍبٜ ٚ ٘مف تطثيتي ذب٘ٛازٜ ٚ افعايف ٔكبضوت اثطثرف ثب ٘ظبْ تؼّيٓ ٚ تطثيت ضؾٕي ػٕٛٔي تبويس - 10

 .ٔي ٕ٘بيس

. ثط ٘مف تؼّيٓ ٚتطثيتي ٔؿبخس ٚ أبوٗ ٔصٞجي،ٟ٘بزٞبي ٔطزٔي،اختٕبػي ٚ ضؾب٘ٝ ٞب اضج ٔي ٌصاضز- 11

ٞبي فطزي، خٙؿيتي،    ، ٍٕٞب٘ي ٚ اِعأي ٚ ػساِت ويفي ثب ضػبيت تفبٚت ثط ػساِت تطثيتي زض اثؼبز وٕي- 12

 .فطٍٞٙي ٚ خغطافيبيي تبويس ٔي وٙس

  .ٞبي تؼّيٓ ٚتطثيت ثطذٛضزاض اؾت اظخبٔؼيت، يىپبضچٍي ٚ تٛخٝ ٔتٛاظٖ ثٝ ؾبحت- 13

 .ثط تٛخٝ تٛأبٖ ثٝ ٔٙبفغ ٚ ٔهبِح فطزي ٚ اختٕبػي زض چبضچٛة ٔٙبفغ ٚ ٔهبِح ّٔي تبويس ٔي ٕ٘بيس- 14

  .ايطا٘ي تبويس ٔي قٛز- ثط نيب٘ت اظ ٚحست ّٔي ٚ ا٘ؿدبْ اختٕبػي  ثب ٔحٛضيت ٞٛيت ٔكتطن اؾالٔي- 15

ايطا٘ي ٚ اٞتٕبْ ثٝ احيبي تٕسٖ اؾالٔي تبويس -  ثط ٚعٗ زٚؾتي ٚ افتربض ثٝ اضظقٟبي انيُ ٚٔب٘سٌبض اؾالٔي-16

  .ٔي ٕ٘بيس

. ثط تمٛيت ٌطايف ثٝ ظثبٖ ٚ ازثيبت فبضؾي ثٝ ػٙٛاٖ ظثبٖ ٔكتطن تبويس زاضز- 17

ً ٞب ثط - ثب تبويس ثط اؾتٕطاض فطًٞٙ اؾالٔي- 18 ايطا٘ي اظ عطيك اضظيبثي آٌبٞب٘ٝ آٖ ٚتؼبُٔ ٘مبزا٘ٝ ثب ؾبيط فطٞٙ

. اؾبؼ ٘ظبْ ٔؼيبض اؾالٔي اٞتٕبْ ٚضظيسٜ ٔي قٛز

ٝ ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ اػتمبزي،ػجبزي ٚ اذاللي، ؾيبؾي، اختٕبػي، فطٍٞٙي تبويس -19  ثط ثهيطت ٚ تؼبِي زض ظٔيٙ

.  ٔي ٕ٘بيس

                                                 
 . 1-4-7؛ 17-2-1-  

 . 1-5-8؛ 1-3-9؛ 1-3-1؛ 1-2-17؛ 9-2-1-  

 . 1-5-8؛ 1-3-9؛ 1-3-7؛ 4-2-1 3-2-1-  

 . 1-4-8؛ مببنی حقوقی حق بزتزبیت؛ مببنی جبمعه شنبختی 3-4-4-   

 . 1-1-4؛ مببنی سیبسی 13-4-4-  

 . ع.ر.؛ اصل عدالت تزبیتی ت1-5-9؛ 1-2-10؛ 8-2-1-  

 . 1-5-5؛ 1-5-3؛ 1-4-9؛ 1-4-7؛ 1-2-18؛ 17-2-1- 

 ؛ 1-1-5؛ مببنی سیبسی 1-4-7؛ مببنی جبمعه شنبختی 14-4-1-  

 . 1-3-3؛ مببنیزوانشنبختی 1-4-7؛ 1-2-18؛ 12-2-1- 

 . 1-5-4؛ 16-2-1-  

  -16-2-1. 

 .1-1-4؛ مببنی سیبسی 16-2-1-  

 .1-4-12؛ 1-2-15؛ 11-2-1-  



 

        سند تحول راهبردی 

                 نظام تربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران

 

 

 

4 

 

  .ثط ضٚحيٝ وبضآفطيٙي، وؿت قبيؿتٍي ٞبي ػبْ حطفٝ اي ٚ ٟٔبضتي ظٔيٙٝ ؾبظ وبض ِٔٛس تبويس ٔي ٕ٘بيس- 20

ثٝ زؾتبٚضزٞبي ػّٕي ٚ تدطثٝ ٞبي ثكطي زض چبضچٛة ٔؼيبضٞبي اؾالٔي اضج ٟ٘بزٜ ٚ ثطاي زؾتيبثي ثٝ ٔطخؼيت - 21

 .ػّٕي خٟبٖ ثؿتطؾبظي ٔي ٕ٘بيس

ثط ٘مف ٘ظبْ تؼّيٓ ٚ تطثيت ضؾٕي ػٕٛٔي ثٝ ػٙٛاٖ ػبُٔ اثطٌصاض اختٕبػي ٚ ِٔٛس ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ٚ ؾطٔبيٝ - 22 

 فطٍٞٙي ٚ ٔؼٙٛي خٟت ضقس ٚ تؼبِي ٕٞٝ خب٘جٝ ٚ پبيساض ٚ اػتالي فطًٞٙ ػٕٛٔي ٔجتٙي ثط ٘ظبْ ٔؼيبض اؾالٔي

. تأويس ٔي ٕ٘بيس

 .ٞبي تطثيتي تبويس ٔي ٕ٘بيس ٔسضؾٝ ثٝ ػٙٛاٖ وبٖ٘ٛ تؼّيٓ ٚتطثيت ضؾٕي ػٕٛٔي ٚ ٔحُ وؿت تدطثٝ ثط - 23

ثط تمٛيت قبٖ حبوٕيتي ٘ظبْ تؼّيٓ ٚ تطثيت ضؾٕي ػٕٛٔي زض اثؼبز ؾيبؾتٍصاضي، ثط٘بٔٝ ضيعي، پكتيجب٘ي ٚ - 24

٘ظبضت ٚ اضظيبثي ضٕٗ ٔكبضوت پصيطي ٚ وبٞف تهسي ٌطي غيطضطٚضي زض ثؼس اخطا ثب ضػبيت انُ ػساِت 

. تبويس ٔي ٕ٘بيس

ثط خبيٍبٜ ٚ ٘مف تؼّيٓ ٚ تطثيتي ٟ٘بز ضؾب٘ٝ ٚ فٙبٚضي ٞبي اضتجبعي ٚ ثٟطٜ ٌيطي ٞٛقٕٙسا٘ٝ اظ آٖ ٚ ٔٛاخٟٝ - 25

. فؼبَ ٚ آٌبٞب٘ٝ خٟت پيكٍيطي ٚوٙتطَ آثبض ٚ پيبٔسٞبي ٘بٔغّٛة آٖ تبويس ٔي ٕ٘بيس

ثط آيٙسٜ پػٚٞي ٚ پبيف تحٛالت ٔٛثط ثط تؼّيٓ ٚ تطثيت ضؾٕي ػٕٛٔي ثٝ ٔٙظٛض ايفبي ٘مف فؼبَ زض ٔٛاخٟٝ ثب - 26

. چبِكٟبي پيف ضٚ زض ػطنٝ ٞبي ٔرتّف تبويس ٔي ٕ٘بيس

ثط آٔٛظٜ ٞبي ثٙيبزيٗ ٟٔسٚيت ٚ ا٘تظبض وٝ ضٔع ٞٛيت اؾالْ ٘بة ٚ ػبُٔ حيبت ٚثمبي آٖ زض ػهط غيجت اؾت - 27

. ثٝ ػٙٛاٖ ٟٕٔتطيٗ ضؾبِت ٔٙتظطاٖ زض ػهط غيجت تبويس ٔي ٕ٘بيس

ٚحيب٘ي،ػمال٘ي،٘مّي ٚ )ثط ٞٛيت قٙبذت ٔساض ٚ ٚالغ ٕ٘بيي ٚ ٔؼٙبي ٌؿتطزٜ،خبٔغ ٚ ٔٙؿدٓ ٔؼطفت- 28

. تبويس ٔي ٕ٘بيس(تدطثي

. ثط پطٚضـ ٚ اضتمبء ا٘ٛاع ٚ ٔطاتت ػمال٘يت زض ٕٞٝ ؾبحت ٞبي تؼّيٓ ٚ تطثيت تبويس ٔي ٕ٘بيس- 29
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ٝ ي ٔأٔٛضيت  - 2 ثيب٘ي
 

ٚظاضت آٔٛظـ ٚ پطٚضـ ٟٕٔتطيٗ ٟ٘بز تؼّيٓ ٚتطثيت ضؾٕي ػٕٛٔي، ٔتِٛي فطايٙس تؼّيٓ ٚ تطثيت زض ؾبحت ٞبي 

تؼّيٓ ٚ تطثيت، لٛاْ ثرف فطًٞٙ ػٕٛٔي ٚ تؼبِي ثرف خبٔؼٝ نبِح ثط اؾبؼ ٘ظبْ ٔؼيبض اؾالٔي، ثب ٔكبضوت 

ايٗ ٟ٘بز ٔبٔٛضيت زاضز ثب تبويس ثط قبيؿتٍي ٞبي پبيٝ، ظٔيٙٝ . ذب٘ٛازٜ ،ٟ٘بز ٞب ٚؾبظٔبٟ٘بي زِٚتي ٚ غيط زِٚتي اؾت

 پبيٝ تحهيّي ثٝ ٔطتجٝ اي اظ حيبت عيجٝ زض اثؼبز فطزي، ذب٘ٛازٌي ٚ ، 12 عي زؾتيبثي ٔتطثيبٖ زض ؾٙيٗ الظْ اِتؼّيٓ 

ا٘دبْ ايٗ . اختٕبػي ضا ثهٛضت ٘ظبْ ٔٙس، ٍٕٞب٘ي، ػبزال٘ٝ ٚ اِعأي زض ؾبذتبضي وبضآٔس ٚ اثط ثرف فطاٞٓ ؾبظز

ٟٔٓ ٘مف ظيطؾبذتي ٘ظبْ تؼّيٓ ٚ تطثيت ضؾٕي ػٕٛٔي ضا زض ضقس ٚ تؼبِي وكٛض ، تِٛيس ؾطٔبيٝ ا٘ؿب٘ي، اختٕبػي، 

ٖ ٞب ٚ اٞساف  فطٍٞٙي ، ٌؿتطـ ػساِت ٚ تؼبٔالت ؾبظ٘سٜ ٚ ٔٛثط خٟب٘ي ٚ ايدبز ثؿتط ٞبي الظْ ثطاي تحمك آضٔب

 .ؾبظز ٔتؼبِي ا٘مالة اؾالٔي  ايطاٖ ٚ ثطپبيي تٕسٖ اؾالٔي ٔحمك ٔي

 

 چكٓ ا٘ساظ-3

، ثب اتىب ثط لسضت اليعاَ اِٟي، ٔجتٙي اؾت ثط ٘ظبْ ٔؼيبض اؾالٔي، 1404٘ظبْ تؼّيٓ ٚتطثيت  ضؾٕي ػٕٛٔي زض افك

نبِح ٔتٙبؾت ثب التضبئبت ظٔبٖ ،  ٞب؛ ظٔيٙٝ ؾبظ تحمك خبٔؼٝ ايطا٘ي ٚ لٛاْ ثرف آٖ- فطًٞٙ ٚ تٕسٖ اؾالٔي

ثطذٛضزاض اظ تٛإ٘ٙسي ٞبي تطثيتي ٕٔتبظ زض تطاظ خٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ زض ؾغح ٔٙغمٝ، اِٟبْ ثرف خٟبٖ اؾالْ ٚ 

ٞبي تؼّيٓ ٚ تطثيتي زض ؾغح خٟبٖ، تٛإ٘ٙس زض ظٔيٙٝ ؾبظي ثطاي قىٛفبيي فغطت  زاضاي تؼبُٔ ؾبظ٘سٜ ٚ ٔٛثط ثب ٘ظبْ

 ا٘مالثي ٔتطثّيبٖ ثب تٛخٝ ثٝ ٞٛيت اذتهبني آ٘بٖ؛ وبض –ايطا٘ي -ٚ اؾتؼسازٞب ٚ قىُ ٌيطي ٞٛيت يىپبضچٝ اؾالٔي 

آٔس، اثط ثرف، يبزٌيط٘سٜ، ػساِت ٔحٛض، ٔكبضوت خٛ ؛ ثطذٛضزاض اظ ٔطثيبٖ ٚ ٔسيطاٖ ٔٛٔٗ آضاؾتٝ ثٝ فضبيُ 

اذاللي اؾالٔي، ػبُٔ ثٝ ػُٕ نبِح ،تؼبِي خٛ ٚ تحَٛ آفطيٗ، آيٙسٜ ٍ٘ط،ػبلُ،ٔتؼٟس، أيٗ،ثهيط، حك قٙبؼ، ٚ 

. (خبٔؼٝ ٟٔسٚي)ثبٚضٔٙس ثٝ خبٔؼٝ ػسَ خٟب٘ي 

 

                                                 
 .طجك لبًَى هطخص هي ضَد (الزم الترثيِ)سي افراد الزم التعلين  

ترسين  (3پيَست )چطن اًذاز هعرف ٍضع هطلَة دست يبفتٌي است کِ ثب الْبم از ٍضعيت آرهبًي اًعكبض يبفتِ در رٌّبهِ ترثيت رسوي ٍ عوَهي ٍ تحت تبثير چبلص ّب-  

 .استٌبدات ايي چطن اًذاز هَيذ فرايٌذي است کِ ثِ ايي تصَير از ٍضع هطلَة دست يبفتٌي هعٌب هي ثخطذ. ضذُ است
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ٔسضؾٝ زض افك چكٓ ا٘ساظ 
 

ٝ ي ايٗ چكٓ ا٘ساظ، ٔسضؾٝ خّٜٛ اي اؾت اظ تحمك ٔطاتت حيبت عيجٝ ٚ خبٔؼٝ نبِح اؾالٔي، ؾبظٔب٘ي  ثط پبي

ٝ ي ذسٔبت ٚفطنت  تٛؾظ ٔتطثّيبٖ ٚ ٞبي تؼّيٓ ٚتطثيتي، ظٔيٙٝ ؾبظ زضن ٚ انالح ٔٛلؼيت يبزٌيط٘سٜ ،وبٖ٘ٛ ػطض

ٝ ي ٘ظبْ تؼّيٓ ٚ تطثيت  ٝ ي ٞٛيت آ٘بٖ ثط اؾبؼ ٘ظبْ ٔؼيبض اؾالٔي، زض چبضچٛة فّؿفٝ ٚ ضٞٙبٔ تىٛيٗ ٚتؼبِي پيٛؾت

 :ٞبي ظيط اؾت ضؾٕي ػٕٛٔي خٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ وٝ زاضاي ٚيػٌي

تدّي ثرف فطًٞٙ غٙي اؾالٔي زض ضٚاثظ ٚ ٔٙبؾجبت ثب ذبِك، ذٛز، زيٍطاٖ ٚ ذّمت ثٝ لهس لطثت اِٟي  •

ثٝ ٚيػٜ تىّيف ٌطايي، ٔؿئِٛيت پصيطي،وطأت ٘فؽ، ٚفبزاضي ٚ أب٘تساضي،ذٛزثبٚضي، ٕٞسِي،احتطاْ ، )

 .( اػتٕبز، ٚلت قٙبؾي، ٘ظٓ ٚ خسيت

    ٘مغٝ ي اتىبي زِٚت ٚ ّٔت زض ضقس ، تؼبِي ٚ پيكطفت وكٛض ٚ وبٖ٘ٛ تطثيتي ٔحّٝ  •

ٌيطي ٚثط٘بٔٝ ضيعي زض حٛظٜ  ٞبي ػّٕيبتي زض چبضچٛة ؾيبؾت ٞبي ٔحّي،  ثطذٛضزاض اظلسضت تهٕيٓ •

 ٔٙغمٝ اي ٚ ّٔي 

٘مف آفطيٗ زض ا٘تربة آٌبٞب٘ٝ، ػمال٘ي، ٔؿئٛال٘ٝ ٚ اذتيبضي فطايٙس ظ٘سٌي فطزي ٚ اختٕبػي ٔتطثيبٖ ثط  •

 اؾبؼ ٘ظبْ ٔؼيبض اؾالٔي

ٞب ٚ  ٘يبظ زاضاي ظطفيت پصيطـ تفبٚت  ٞبي فطزي،وكف ٚٞسايت اؾتؼسازٞبي ٔتٙٛع فغطي ٚ پبؾد ٌٛئي ثٝ  •

 ػالئك ٚ ضغجت ٔتطثّيبٖ زض ضاؾتبي ٔهبِح ٚ چبضچٛة ٘ظبْ ٔؼيبض اؾالٔي؛

ٜ ي ٞسايت ،يبزٌيطي ٚ تساضن  • ُ وٙٙس يبزٌيط٘سٜ،وٕبَ خٛ، ذٛاؾتبض تؼبِي ٔؿتٕط فطنت ٞبي تطثيتي، تؿٟي

ٜ ي ذٛزخٛـ ظطفيت  ٞبي خسيس زض ذسٔت تؼّيٓ ٚتطثيت ثيٙٙس

                                                 
گسترّبي ازجْبى  خذاًٍذ ٍ هٌظَر از هَلعيت ٍضعيت هطخص ، پَيب،لبثل درن ٍ تغيير ي است کِ  حبصل تعبهل پيَستْي فرد ثِ هٌسلِ ي عٌصري آگبُ، آزاد ٍفعبل ثب

هيتَاًذ آى را  اًسبى ّوَارُ در هَلعيت لرار دارد ٍ. است(حميمتي ثرتر ٍخبلك ّوِ جْبى ٍ فرا تراز ّوِ هَلعيت ّب)درهحضرخذاًٍذ هتعبل(خَد ،طجيعت ٍجبهعِ)ّستي

 (التجبض از گسارش تلفيك يبفتِ ّبي هطبلعبت ًظري سٌذ هلي آهَزش ٍ پرٍرش).درن کردُ ٍ تغيير دّذ

 

 (115آيِ –سَرُ هَهٌَى ).أَفَحٓسِجٕتُنٕ أًََّوٓب خَلَمٌَْبکُنٕ عٓجٓثًب ٍٓأًََّكُنٕ إِلَيٌَٕب لَب تُرْجٓعَٔىَ(16آيِ - سَرُ اًجيبء) ٍٓهٓب خَلَمٌَْب السَوٓبء ٍٓالْأَرٕضٓ ٍٓهٓب ثٓئٌَْٕوٓب لَبعِجِييَ  



 

        سند تحول راهبردی 

                 نظام تربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران

 

 

 

7 

 

 (٘ظبْ آٔٛظقي)ذٛز اضظيبة، ٔؿئَٛ ٚ پبؾرٍٛ ٘ؿجت ثٝ ٘ظبضت ٚ اضظيبثي ثيطٚ٘ي  •

ٜ ي ٔحيظ اذاللي، ػّٕي، أٗ، ؾبِٓ، ثب ٘كبط، ٟٔطٚضظ ٚ ثطذٛضزاض اظ ٞٛيت خٕؼي  •  تأٔيٗ وٙٙس

ثطذٛضزاض اظ ٔطثيبٖ زاضاي فضبئُ اذاللي ٚ قبيؿتٍي ٞبي حطفٝ اي ثب ٞٛيت يىپبضچٝ تٛحيسي ثط اؾبؼ  •

 .٘ظبْ ٔؼيبض اؾالٔي

 .ٔجتٙي ثط ضٚيىطز ٔسيطيتي  ٘مس پصيط ٚ ٔكبضوت خٛ ٚ يبزٌيط٘سٜ •

ثب )ٔتىي ثط اضوبٖ تؼّيٓ ٚتطثيت ٚ ثٟطٜ ٔٙس اظ ظطفيت ػٛأُ ؾٟيٓ ٚ ٔٛثط ٚ ٔجتٙي ثط ٔكبضوت شي ٘فؼبٖ •

 ؛(تبويس ثطٔطثيبٖ، ٔتطثيبٖ ٚ ذب٘ٛازٜ

ٝ ٞبي يبزٌيطي • اػٓ اظ  )ثطذٛضزاض اظ ثٟطٜ ي فٙبٚضي آٔٛظقي زض ؾغح ٔؼيبض؛ ثب تٛخٝ ثٝ عيف ٔٙبثغ ٚ ضؾب٘

 (ٔهٙٛع ٚ غيط ٔهٙٛع

 زاضاي ظطفيت تهٕيٓ ؾبظي ثطاي ٘ظبْ تؼّيٓ ٚ تطثيت ضؾٕي ػٕٛٔي •

ٝ ٞبي  • ٖ ٞبي ٔحّي ٘ظيط فطًٞٙ ؾطا، وتبثرب٘ زاضاي تؼبُٔ اثط ثرف ثب ٔؿبخس، ٟ٘بز ٞب ،ٔطاوع ٔصٞجي ٚوب٘ٛ

 ػٕٛٔي ٚ ثطذٛضزاض اظ اضتجبط ٔؿتٕط ٚ ٔٛثط ثب ػبِٕبٖ زيٙي، نبحجٙظطاٖ ٚ ٔترههبٖ

زاضاي پيٛ٘س ٔٛثط ثب  ٔٛضٛػبت ٚ ٔؿبئُ خبٔؼٝ زض ٔميبؼ ٔحّي، ٔٙغمٝ اي ٚ ّٔي ثب حضٛض فؼبَ زض حيبت  •

 . اختٕبػي
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ٞسف  ٞبي والٖ -4
 

تطثيت ا٘ؿب٘ي ٔؤٔٗ ٚ ٔترّك ثٝ اذالق اؾالٔي، آقٙب ٚ ٔتؼٟس ثٝ ٔؿئِٛيت ٞب ٚ ٚظبيف زض ثطاثط ذسا، ذٛز، - 1

زيٍطاٖ ٚ عجيؼت، حميمت خٛ ٚ ػبلُ، ػساِت ذٛاٜ ٚ نّح خٛ، ظّٓ ؾتيع، خٟبزٌط، قدبع ٚ ايثبضٌط ٚ ٚعٗ 

زٚؾت، خٕغ ٌطا ٚ ٔٙتظط ٚ خٟب٘ي ا٘سيف، ثب اضازٜ ٚ أيسٚاض، ذٛزثبٚض ٚ زاضاي ػعت ٘فؽ، زا٘ب ٚ تٛا٘ب، پبوسأٗ ٚ 

قبيؿتٍي ٞبي )ثب حيبء، ا٘تربثٍط ٚ آظازٔٙف، ذالق ٚ وبضآفطيٗ ٚ ٔمتهس، ؾبِٓ ٚ ثب ٘كبط، لبٖ٘ٛ زاض ٚ ٘ظٓ پصيط 

، ٚ آٔبزٜ ي ٚضٚز ثٝ ا٘ٛاع تطثيت ترههي ٚ قغّي ثطاي ظ٘سٌي قبيؿتٝ فطزي، (پبيٝ زض ؾبحت ٞبي تؼّيٓ ٚ تطثيت

. ذب٘ٛازٌي ٚ اختٕبػي ثط اؾبؼ ٘ظبْ ٔؼيبض اؾالٔي

اضتمبي ٘مف ٘ظبْ تؼّيٓ ٚ تطثيت ضؾٕي ػٕٛٔي زض ضقس ٚ تؼبِي وكٛض ٚ ثطپبيي خبٔؼٝ نبِح اؾالٔي، ثؿظ ٚ - 2

ايطا٘ي ثب تأويس ثط - اػتالي فطًٞٙ ػٕٛٔي ٚ ظٔيٙٝ ؾبظي ثطاي التساض ٚ ٔطخؼيت ػّٕي ٚ تىٛيٗ تٕسٖ اؾالٔي

تؼٕيك ٔؼطفت ٚ ثهيطت زيٙي ٚ ؾيبؾي، اِتعاْ ثٝ اضظـ ٞبي اذاللي، ٚفبزاضي ثٝ ٘ظبْ خٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ، 

اػتمبز ٚ اِتعاْ ػّٕي ثٝ انُ ٚاليت فميٝ ٚ ٔطزْ ؾبالضي زيٙي، تحىيٓ ٚحست ّٔي، تمٛيت ضٚحيٝ ػّٕي، ضػبيت 

. حمٛق ٚ ٔؿئِٛيت ٞبي اختٕبػي، اضتمبي آزاة ٚ ٟٔبضت ٞبي ظ٘سٌي، ثٟساقتي ٚ ظيؿت ٔحيغي

 ٌؿتطـ ٚ تأٔيٗ ٕٞٝ خب٘جٝ ي ػساِت تطثيتي- 3

 ثطلطاضي ٘ظبْ اثط ثرف ٚ وبضآٔس ٔسيطيت ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي ثط اؾبؼ ٘ظبْ ٔؼيبض اؾالٔي- 4

 افعايف ٔكبضوت ٚ اثطثركي زض تؼبِي ٘ظبْ تؼّيٓ ٚ تطثيت ضؾٕي ػٕٛٔي- 5

 ثٟؿبظي ٚ تحَٛ زض ٘ظبْ ثط٘بٔٝ ضيعي آٔٛظقي ٚ زضؾي، ٔبِي ٚ ازاضي ٚ ظيطؾبذت ٞبي وبِجسي ٚ فٙبٚضي- 6

 اضتمبي اثطثركي ٚ افعايف وبضايي زض ٘ظبْ تؼّيٓ ٚ تطثيت ضؾٕي ػٕٛٔي- 7

وؿت ٔٛلؼيت ٘رؿت تطثيتي زض ٔٙغمٝ ٚ خٟبٖ اؾالْ ٚ اضتمبي فعايٙسٜ خبيٍبٜ تؼّيٓ ٚ تطثيتي ايطاٖ زض ؾغح - 8

 .خٟب٘ي

                                                 
-4؛ 1-5-11؛ 1-4-13؛ 1-4-12؛ 1-4-11؛ 1-4-8؛ 1-4-2؛ 1-3-8؛ 1-2-18؛ 1-2-17؛ 1-2-15؛ 1-2-14؛ 1-2-10؛ 1-2-9؛ 8-2-1-  

 . 4-4-9؛4-4-7؛ 4-4

 . 2-1-2؛ 2-1-4؛ مببنی سیبسی 1-4-13؛ 1-5-9؛ 1-5-7؛ 1-5-6؛ 1-5-3؛ 1-4-10؛ 1-4-5؛ 16-2-1-  

 . 1-4-9؛ مببنی جبمعه شنبختی 4-4-9؛ 1-4-13؛ 8-2-1- 

 .4-4-12؛ 6-4-4-   

 .رع.ر.؛ اصل تعبمل و اصل مشبرکت ت13-4-4-  

 . 4-4-11؛ 9-4-4-  

 . ع.ر.؛ اصل پبسخگویی ت14-4-4-  

 . ع.ر.؛ اصل پویبیی ت14-4-4-  
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 ضاٞجطزٞبي والٖ-5
 

 (تٕبْ اٞساف)اؾتمطاض ٘ظبْ تؼّيٓ ٚ تطثيت ضؾٕي ػٕٛٔي ثط اؾبؼ ٔجب٘ي ٘ظطي ٚ فّؿفٝ تؼّيٓ ٚتطثيت اؾالٔي - 1

تطثيتي زض وّيٝ ٔؤِفٝ ٞبي ٘ظبْ تؼّيٓ ٚ - ٟ٘بزيٙٝ وطزٖ ٍ٘بٜ يىپبضچٝ ثٝ فطآيٙس تؼّيٓ ٚ تطثيت ثب ضٚيىطز فطٍٞٙي- 2

 (6ٚ 5،4،2،1ٞسف ٞبي )تطثيت ضؾٕي ػٕٛٔي 

قبُٔ ثط٘بٔٝ زضؾي ّٔي، تطثيت ٔؼّٓ ٚ تأٔيٗ ٔٙبثغ )اثتٙبء فطايٙس عطاحي، تسٚيٗ ٚ اخطاي اؾٙبز تحِٛي ظيط ٘ظبْ ٞب - 3

ٚ  (پػٚٞف ٚاضظقيبثي- تأٔيٗ ٚ ترهيم ٔٙبثغ ٔبِي، تأٔيٗ فضب، تدٟيعات ٚ فٗ آٚضي- ضٞجطي ٚ ٔسيطيت- ا٘ؿب٘ي

ثط٘بٔٝ ٞبي وٛتبٜ ٔست ٚ ٔيبٖ ٔست ثط ٔجب٘ي ٘ظطي ٚ فّؿفٝ تؼّيٓ ٚ تطثيت اؾالٔي ٚ ٔفبز ؾٙس تحَٛ ضاٞجطزي ٘ظبْ 

 (6،5،4،3،2،1ٞسف ٞبي )تؼّيٓ ٚ تطثيت ضؾٕي ػٕٛٔي 

تٛؾؼٝ ٚ ٟ٘بزيٙٝ وطزٖ ػساِت آٔٛظقي ٚ تطثيتي زض ٔٙبعك ٔرتّف وكٛض ٚ تمٛيت آٔٛظـ ٚ پطٚضـ ٔٙبعك - 4

ٔطظي ثب تأويس ثط تٛإ٘ٙس ؾبظي ٔؼّٕبٖ ٚ زا٘ف آٔٛظاٖ ايٗ ٔٙبعك ثب تٕطوع ثط ويفيت فطنت ٞبي تطثيتي ٕٞبًٞٙ 

. ثب ٘ظبْ ٔؼيبض اؾالٔي

تمٛيت ٚ ٟ٘بزيٙٝ ؾبظي ٔكبضوت اثط ثرف ٚ ٔؿئِٛيت پصيطي ٔطزْ ٚ ٟ٘بزٞبي التهبزي، ٔسيطيت قٟطي ٚ - 5

ْ إِٙفؼٝ زض ٘ظبْ تؼّيٓ ٚ تطثيت ضؾٕي ػٕٛٔي  (7ٚ 2،3،5ٞسف ٞبي)ثٙيبزٞبي ػب

ٌؿتطـ ٚ تؼٕيك فطًٞٙ پػٚٞف ٚ اضظقيبثي، ذالليت ٚ ٘ٛآٚضي، ٘ظطيٝ پطزاظي ٚ ٔؿتٙسؾبظي تدطثيبت - 6

 (8ٚ 1،2،4ٞسف ٞبي)تطثيتي ثٛٔي زض ٘ظبْ تؼّيٓ ٚ تطثيت ضؾٕي ػٕٛٔي - ػّٕي

تمٛيت ٍ٘بٜ فٙبٚضا٘ٝ ٚ ثٟطٜ ٔٙسي ٞٛقٕٙسا٘ٝ اظ فٙبٚضي ٞبي ٘ٛيٗ زض ٘ظبْ تؼّيٓ ٚ تطثيت ضؾٕي ػٕٛٔي ٔجتٙي ثط - 7

 (7ٚ 1،2،3ٞسف ٞبي )٘ظبْ ٔؼيبض اؾالٔي 

تؼبُٔ اثطثرف ٚ فؼبَ ٘ظبْ تؼّيٓ ٚ تطثيت ضؾٕي ػٕٛٔي ثب ؾبيط ٟ٘بزٞب ٚ زؾتٍبٜ ٞبي ٔطتجظ ثٝ ٚيػٜ ٟ٘بز ذب٘ٛازٜ - 8

 (2،1ٚ 7ٞسف ٞبي ).ٚ ضؾب٘ٝ ثب تأويس ثط وبٞف ٔطظٞبي تؼّيٓ ٚ تطثيت ضؾٕي ٚ غيطضؾٕي

ٚ ثؿتط ؾبظي  (ثٝ ٚيػٜ ٔسيطيت ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي)اؾتمطاض ٘ظبْ ٔسيطيت اثطثرف، وبضآٔس، ٔؿئِٛيت پصيط ٚ پبؾد ٌٛ - 9

 (7ٚ 4،6،2ٞسف ٞبي)ثطاي اؾتمطاض ٘ظبْ وبضآٔس ٔٙبثغ ٚ ٔهبضف زض ٘ظبْ تؼّيٓ ٚ تطثيت ضؾٕي ػٕٛٔي 
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اضتمبي خبيٍبٜ ٘ظبْ تؼّيٓ ٚ تطثيت وكٛض ثٝ ػٙٛاٖ ٟٕٔتطيٗ ٟ٘بز تطثيت ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ٚ ِٔٛس ؾطٔبيٝ اختٕبػي ٚ - 10

ثٝ ػٙٛاٖ أط  (اظ ٟٔسوٛزن، پيف زثؿتب٘ي تب زا٘كٍبٜ)اػٕبَ ؾيبؾت ٞبي ٔهٛة ٚ ٞسايت ٚ ٘ظبضت ثط آٖ 

 (8،4،2ٞسف ٞبي )حبوٕيتي ثب تٛؾؼٝ ٔكبضوت ٍٕٞب٘ي 

اضتمبء ٔؼطفت ٚ ثهيطت زيٙي ثطاي ضقس ٚ تؼبِي ٔؼٙٛي ٚاذاللي ٔؼّٕبٖ ٚ ٔتطثيبٖ ٚ تالـ ثطاي اضتمبء ٔؼٙٛي - 11

 (7،4،1ٞسف ٞبي )ذب٘ٛازٜ 

ـ ٞب زض ٘ظبْ تؼّيٓ ٚ تطثيت ضؾٕي ػٕٛٔي- 12  (7 ٚ 1،2،3ٞسف ٞبي )ثبظٍ٘طي ٚ ثبظؾبظي ؾبذتبضٞب ٚ ضٚيٝ ٞب ٚ ضٚ

ثٝ ٔٙظٛض تٛؾؼٝ ٔؿتٕط  (زا٘كٍبٜ ٚيػٜ فطٍٞٙيبٖ)اضتمبء ويفيت آٔٛظقي ٚ تطثيتي ٔطاوع تطثيت ٔؼّٓ - 13

 (7ٚ 5ٚ 4ٞسف ٞبي ). ػّٕي ٚ حطفٝ اي فطٍٞٙيبٖ- قبيؿتٍي ٞب ٚ تٛإ٘ٙسي ٞبي تطثيتي

ٝ ٞبي ثيٗ إِّّي ٚ - 14 تٛؾؼٝ ظطفيت ٞب ٚ تٛإ٘ٙسٞبي آٔٛظقي ٚ پطٚضـ ثطاي حضٛض فؼبَ ٚؾبظ٘سٜ زض نحٙ

ٔٙغمٝ اي زض ضاؾتبي تحمك اٞساف ٚ ٔأٔٛضيت ٞبي ٔٙسضج زض لبٖ٘ٛ اؾبؾي ٚ ؾٙس چكٓ ا٘ساظ ٚ ضٕٞٙٛزٞبي ٔمبْ 

 (8ٚ 7ٚ 2ٞسف ٞبي  )ٔؼظٓ ضٞجطي 
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 كاراه اهي عملياتی و راي هذف- 6
 

اظ ايٗ . ٞبي والٖ ثطذٛضزاض ٘يؿتٙس   ثٝ يه ثب ٞسفيهٞبي ػّٕيبتي ٚ ضاٞىبض ٞبي شيُ آٟ٘ب، ِعٚٔبً اظ تٙبظط   ٞسف

ٞبي والٖ زيٍطي ٘يع    والٖ، ٕٔىٗ اؾت ثب ٞسف ٞبي ػّٕيبتي ٚ ٘يع ضاٞىبض ٞبي شيُ يه ٞسف  ضٚ، ثطذي ٞسف

ٞب، ٞط ضاٞىبض، ثطاي ٞسفي وٝ شيُ آٖ آٔسٜ اؾت، خٙجٝ انّي ٚ ثطاي ثطذي  ثب تٛخٝ ثٝ ايٗ ٌٛ٘ٝ اضتجبط. ٔطتجظ ثبقٙس

ٍٞٙبْ ػّٕيبتي وطزٖ احىبْ ايٗ ؾٙس، الظْ اؾت ثب ٍ٘بٜ تّفيمي ٚ يه پبضچٝ  ثٝ. ٞبي زيٍط خٙجٝ ٔىُٕ زاض٘س  ٞسف

. ٞب ٔٛضز تٛخٝ لطاض ٌيطز ٞبي ٔيبٖ ٔست ٚ وٛتبٜ ٔست ايٗ ٌٛ٘ٝ پيٛؾتٍي  زض تسٚيٗ ثط٘بٔٝ

گانی هک- 1  : شيورش رتبیت يافت

 و آگااههن و آساداهن جهت تکىده و تؼالی اخالقی خىد و دست يابی هب مرتبً اي اس حيات طيبً،  می شىاسىذ و هب آن باور دارنذهب عنىان نظام معيار و آن را    حك دانستً دده اسالم را - 

كام دده و مىاسده اخالقی مقيذ هستىذاسآن تبعيت می نمايىذ   . و هب رػايت اح

داه ساسگار با نظام معيار اسالمی اهي پاهي و عمىمی  اس دانص-  ونذ رد خلقت و نیش، هم ذنيه اس ضايستگی تفكر، ردک و کشف پذيذي اه و رويذا ،   هب عنىان آيات الهی و تجلی افػليت خذا

ً ي ً ي مىاجه  . ػلمی و فىاوراهن با مسائل فردي و ادتماعی ربخىردارنذ دانص، بينص و مهارت اه و روحي

ً ي كارآفرينی، انضباط مالی، مصزف بهینً و دوري اس  ردچارذىب نظام معيار اسالمی با ردک مفاهیم اقتصادي-  ، اس ضايستگی سامان دهی هب هىيت خىد اس طريك كار و تالش و روحي

لت و انصاف رد روارظ با ديگران رد فؼاليت اهي اقتصادي رد مقياص خانىادگی، ملی و جهانی مطارکت می نمايىذ اسزاف و تبذري ربخىردارنذ و ن، عذا  . با رػايت ودذا

                                                 
 .ضاٟٞبيي ثطاي ػّٕيبتي وطزٖ ضاٞجطزٞب ٚ اٞساف ٔي ثبقٙس وٝ زض لبِت ثط٘بٔٝ ػّٕيبتي،عطح ػّٕيبتي يب پطٚغٜ ا٘دبْ ٔي قٛز:ضاٞىبض 1
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هن با تحىالت ادتماعی و سياسی را کسب می كنىذ و با رػايت وحذت و تفاهم ملی، رد دافع اس  با ردک مفاهیم ادتماعی و سياسی و انذيشً-  ورسي رد آن اه، ضايستگی رويارويی مسئىالهن و خردمىذا

ً ي مسئىليت پذريي و  ر ملی می كىشىذ و با روحي با رػايت اصىل رب گرفتً اس  (رد سطىح مذلی ات جهانی) و ربخىردار اس مهارت  اهي ارتباطی، رد حيات ادتماعی تؼالی خىاهی زعت و اقتذا

 .نظام معيار اسالمی، مطارکت مؤرث دارنذ

شت محيطی را کسب می كنىذ و با گرايص هب ورسش و -  شت فردي و ادتماعی و مسائل سيست صىم طبيعی و شهري، ضايستگی حفظ و ارتقاي سالمت فردي و بهذا با ردک مفاهیم بهذا

 . رب اساص اصىل ربگرفتً اس نظام معيار اسالمی، پاسخ می دهىذ تفريذات سالم فردي و گروهی، هب نياساهي جسمی و روانی خىد و جامعً

هن ششزي، با قذر شىاسی و ردک سيبا شىاساهن ي- تخيل    و   ردک مفاهیم فرهنگی و ميان فرهنگی آفرينص الهی و مصنىػات هنزمىذا
رد خلك آاثر ، مهارتهاي اوليً بهري گیزي اس قذرت 

 (8و2و1هذف كالن ). می كىشىذ رباساص نظام معيار اسالمی فرهنگی و هنزي را هب دست می آورنذ و رباي حفظ و تؼالی میزاث فرهنگی، تمذنی و هنزي رد سطخ ملی و جهانی 

   

 

 

 عطاحي، تسٚيٗ ٚ اخطاي ثط٘بٔٝ زضؾي ّٔي ثط اؾبؼ اؾٙبز تحَٛ ضاٞجطزي ٚ ثبظتِٛيس ثط٘بٔٝ ٞبي زضؾي –1/1ضاٞىبض 

:  ٔٛخٛز ثب تأويس ثط

ٔتٙبؾت ؾبظي حدٓ ٚ ٔحتٛي وتت زضؾي ثب تٛإ٘ٙسي ٞب ٚ ٚيػٌي ٞبي ٔتطثيبٖ -  اِف

. وبٞف ػٙبٚيٗ ٚ ؾبػبت آٔٛظقي-  ة

. تطثيتي زض تِٛيس ٔحتٛي ٚ تمٛيت قبيؿتٍي ٞبي پبيٝ ي ٔتطثيبٖ- حبوٕيت ضٚيىطز فطٍٞٙي-  ج

. ثٟطٜ ٔٙسي فعٚ٘تط اظ ضٚـ ٞبي فؼبَ ٚ ذالق ٚ تؼبِي ثرف-  ز

. ثٟطٜ ٌيطي اظ تدٟيعات ٚ فٙبٚضي ٞبي ٘ٛيٗ آٔٛظقي ٚ تطثيتي-  ٜ

. تٛخٝ ثيكتط ثٝ تفبٚت ٞبي فطزي ثٝ ٚيػٜ ٞٛيت خٙؿيتي ٔتطثيبٖ ٚ تفبٚت ٞبي قٟطي ٚ ضٚؾتبيي-  ٚ

 زض ثط٘بٔٝ ٞبي ػّٕيبتي الظْ زض ضاؾتبي تطٚيح، تمٛيت ٔؿتٕط ٚ تحىيٓ فضبئُ اذاللي  تسٚيٗ-2/1ضاٞىبض 

 ٘فؽ وطأت اِٚٛيت ثط تأويس ثب اؾتفبزٜ اظ تٕبْ ظطفيت ٞبي آٔٛظقي ٚ تطثيتي ثب ٔتطثيبٖ، ثيٗ زض ٚ تطثيتي ٞبي  ٔحيظ

 .پصيطي ٔؿئِٛيت ػفت، ٚ حيبء فضيّت ٚ ٘ظٓ ٚ نسالت ٚ
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ٝ ي فطًٞٙ ٚ ؾٛاز لطآ٘ي ثب انالح ثط٘بٔٝ ٞب ٚ تٛإ٘ٙس ؾبظي - 3/1ضاٞىبض  ايدبز ا٘ؽ ثب لطآٖ زض ٔتطثيبٖ ٚ تٛؾؼ

ٔطثيبٖ زض ضاؾتبي تمٛيت ٟٔبضت ضٚذٛا٘ي ٚ ضٚاٖ ذٛا٘ي زض زٚضٜ اثتسايي، آقٙبيي ثب ٔفبٞيٓ وّيسي لطآٖ زض زٚضٜ 

.  اَٚ ٔتٛؾغٝ، آٔٛظـ ٔؼبضف لطآ٘ي زض زٚضٜ زْٚ ٔتٛؾغٝ ثط اؾبؼ ٔٙكٛض تٛؾؼٝ فطًٞٙ لطآ٘ي

تِٛي ٚ تجطي، أط ثٝ ٔؼطٚف ٚ ايدبز ؾبظ ٚ وبضٞبي تطٚيح ٚ ٟ٘بزيٙٝ ؾبظي فطًٞٙ ٚاليت ٔساضي ،- 4/1ضاٞىبض 

ثب تبويس ثط ثٟطٜ ٌيطي اظ ( (ػح) ٟٔسٚيػسَظٔيٙٝ ؾبظي ثطاي اؾتمطاض زِٚت )ا٘تظبضٟ٘ي اظ ٔٙىط، ضٚحيٝ خٟبزي ٚ 

. ظطفيت حٛظٜ ٞبي ػّٕيٝ ٚ ٘مف اؾٜٛ اي ٔؼّٕبٖ ٚ انالح ضٚـ ٞب

تٛؾؼٝ ٚ ٟ٘بزيٙٝ ؾبظي فطًٞٙ البٔٝ ٕ٘بظ زض ٔسضؾٝ ثب تبويس ثط تمٛيت قٙبذت ٚ ثبٚض ٔتطثيبٖ، خّت - 5/1ضاٞىبض 

ٕٞىبضي ذب٘ٛازٜ ٞب، ٔكبضوت فؼبَ ٔسيطاٖ ٚ ٔؼّٕبٖ، ؾبذت ٚ تدٟيع ٕ٘بظذب٘ٝ زض تٕبْ ٔساضؼ، ايدبز خصاثيت ٚ 

 .٘كبط زض ٕ٘بظذب٘ٝ ٚ انالح ثط٘بٔٝ ظٔب٘ي ٔسضؾٝ

تسٚيٗ ٚ اخطاي ؾيبؾت ٞب ٚ ضاٜ وبضٞبي پطٚضـ ٚ ٍٟ٘ساقت ؾطٔبيٝ ا٘ؿب٘ي زض ٘ظبْ تؼّيٓ ٚ تطثيت - 6/1ضاٞىبض 

. ضؾٕي ػٕٛٔي، ٕٞؿٛ ثب قبيؿتٍي ٞبي ٔٛضز٘يبظ ثطاي اخطاي ثط٘بٔٝ زضؾي ّٔي

ٚ ػطثي زض چبضچٛة ثرف اِعأي ثط٘بٔٝ ي زضؾي، ثطاي  (انّي)ٞبي فبضؾي  تمٛيت آٔٛظـ ظثبٖ- 7/1ضاٞىبض 

. تمٛيت ٚ تحىيٓ ٞٛيت اؾالٔي ٚ ايطا٘ي

ٝ ي آٔٛظـ ظثبٖ ذبضخي زض چبضچٛة ثرف ا٘تربثي - 8/1ضاٞىبض  ٝ ي زضؾي، ثب ضػبيت  (٘يٕٝ تدٛيعي)اضائ ثط٘بٔ

. ايطا٘ي ثب تأويس ثط انالح ٚ تحَٛ زض ضٚـ ٞبي آٔٛظقي- اؾالٔيانُ تثجيت تمٛيت ٚ ٞٛيت 

وبٞف تؼساز ضقتٝ ٞب ٚ زضٚؼ تطثيت فٙي ٚ حطفٝ اي  ٚوبضزا٘ف زض چبضچٛة ٞسف ٞبي تطثيت - 9/1ضاٞىبض 

ٓ ؾٛ ثب ضٚيىطز  . ٚ ٔتٙبؾت ثب ٚيػٌي ٞبي ٔتطثيبٖ ٚ ٘يبظٞبي خبٔؼٝ« ترهم ٌطايي ٘طْ»ضؾٕي ػٕٛٔي ٚ ٞ

- ايدبز ؾبظ ٚ وبض ثطاي تمٛيت ا٘ؿدبْ اختٕبػي ٚ ٚحست ّٔي ٚ احيبي ٞٛيت افتربضآٔيع اؾالٔي- 10/1ضاٞىبض 

: ايطا٘ي زض ٔتطثيبٖ ٚ ٔطثيبٖ ثب تأويس ثط

. آٔٛظـ ٚ اخطاي ؾطٚز ّٔي ٚ ثٝ اٞتعاظ زضآٚضزٖ پطچٓ خٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ زض تٕبْ ٔساضؼ - 

تمٛيت ٟٔبضت اضتجبعبت ثيٗ فطزي ٚ ثطٌعاضي اضزٚٞبي ٔكتطن ثيٗ ٔتطثيبٖ اظ الٛاْ ٚ فطًٞٙ ٞبي - 

. ٔرتّف وكٛض

                                                 
 تؼطيف ٔفبٞيٓ-3ضخٛع قٛز ثٝ پيٛؾت  -5
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تمٛيت ضٚحيٝ تؼبٖٚ ٚ ٕٞىبضي ٚ وبضٌطٚٞي ثيٗ ٔتطثيبٖ ٚ پطٞيع اظ ايدبز ضلبثت ٞبي ٘بؾبِٓ ثيٗ آ٘بٖ ثب - 

ضػبيت انُ ٚاٌصاضي ثطذي اظ أٛض اخطايي ٔساضؼ ثٝ ٌطٜٚ ٞبي زا٘ف آٔٛظي، احتطاْ ثٝ فطًٞٙ ٞب ٚ 

. ٌٛيف ٞبي ٔرتّف، ثبظٍ٘طي فطايٙس اضظقيبثي ٚ أتيبظ زٞي فطزي

ثط٘بٔٝ ضيعي ثطاي اضتمبي ؾغح ثٟساقت فطزي ٚ اختٕبػي ٔتطثيبٖ ٚ ٟ٘بزيٙٝ ؾبظي فطًٞٙ ثٟساقت ٚ - 11/1ضاٞىبض 

: ؾالٔت زض ثيٗ آ٘بٖ ثب تأويس ثط

تٛخٝ ثٝ اضتمبي ثٟساقت ٚ ؾالٔت فطزي ٚ اختٕبػي ٚ حفظ ٔحيظ ظيؿت ثٝ ػٙٛاٖ يه ضٚيىطز حبوٓ - 

زض فطايٙس ثط٘بٔٝ ضيعي ٚ تِٛيس ٔٙبثغ آٔٛظقي 

ٖ ٞبي -  تكىيُ پطٚ٘سٜ ثٟساقت ٚ ؾالٔت ثطاي تٕبْ ٔتطثيبٖ ٚ ا٘دبْ ٚاوؿيٙبؾيٖٛ ثٝ ٔٛلغ ثب ٕٞىبضي ؾبظٔب

. شيطثظ

تسٚيٗ اٍِٛٞبي ثٟساقتي ثطاي ٔتطثيبٖ، ٔطثيبٖ ٚ ٔساضؼ ٚ ٚاٌصاضي ثركي اظ ثٟساقت ٔساضؼ ثٝ ٔتطثيبٖ - 

. ثب ٘ظبضت ٚ ٕٞىبضي ٔطثيبٖ ثٟساقت ٚ ؾبيط ٔؼّٕبٖ

حبوٓ وطزٖ انَٛ ، ٔجب٘ي ٚ ٔؼبضف لطآ٘ي زض تسٚيٗ ٚ عطاحي ثط٘بٔٝ ٞبي زضؾي،تِٛيس ٔحتٛا ٚ - 12/1ضاٞىبض 

ٔٙبثغ آٔٛظقي، ثب ثٟطٜ ٌيطي اظ ظطفيت حٛظٜ ٞبي ػّٕيٝ زض ثط٘بٔٝ ٞبي تٛؾؼٝ ي وٛتبٜ ٔست ٚ ثّٙسٔست ٘ظبْ تؼّيٓ 

. ٚ تطثيت ضؾٕي ػٕٛٔي

اتربش ضٚيىطز تطثيت ٞٙطي ثٝ ػٙٛاٖ خٟت ٌيطي فطا ثط٘بٔٝ زضؾي ٚ تّفيك آٖ ثب تٕبْ ٔٛضٛػبت - 13/1ضاٞىبض 

زضؾي ٚ ثٟطٜ ٌيطي اظ آٖ زض عطاحي ٚؾبذت فضبٞبي آٔٛظقي ٚ تطثيتي ثطاي پطٚضـ لسضت تريُ ٚ زضن 

. ظيجبقٙبؾب٘ٝ ٔتطثيبٖ ثب تأويس ثط زٚضٜ اثتسايي

ايدبز ؾبظ ٚ وبضٞبي الظْ ثطاي حبوٕيت ٌفتٕبٖ ػّٕي زض فطايٙس تؼّيٓ ٚ تطثيت ٚ ثٟطٜ ٔٙسي اظ - 14/1ضاٞىبض 

ٝ ٞبي ػّٕي ٚ پػٚٞكي ٔؼتجط زض عطاحي ٚ تسٚيٗ ٔٛاز آٔٛظقي ٚ تطثيتي ثب تأويس تمٛيت ضٚحيٝ  آذطيٗ يبفت

. پطؾكٍطي، ذالليت، ٘ٛآٚضي ٚ وبضآفطيٙي ٚ پطٞيع اظ حبفظٝ ٌطايي افطاعي
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 (8و2و1)تعميك رتبیت و آداب   اسالمی،تذکیم مؼارف قرآنی  ، تقىيت ااقتعد و التشام هب ارسش اهي انقالب اسالمی - 2

تطثيتي ٚ تمٛيت ٚ تٛؾؼٝ خٙجٝ ٞبي - ثبظٍ٘طي ٚ انالح ثط٘بٔٝ ٞبي زضؾي ٔجتٙي ثط ضٚيىطز فطٍٞٙي- 1/2ضاٞىبض 

. ايطا٘ي- تطثيتي آٟ٘ب ثٝ ٔٙظٛض فطاٞٓ آٚضزٖ ظٔيٙٝ تطثيت پصيطي ٔتطثيبٖ ثط اؾبؼ فطًٞٙ اؾالٔي

تؼٕيك تمٛاي اِٟي ٚ ٟٔبضت ذٛيكتٙساضي، ا٘تربثٍطي زضؾت ٚ تؼبِي ثرف ٔؿتٕط ٔتطثيبٖ ثب اؾتفبزٜ اظ - 2/2ضاٞىبض 

، ثطٌعاضي ٔطاؾٓ آٌبٞي ثرف ٚ ٘كبط اٍ٘يع زض اػيبز ٚ ٚفيبت، حضٛض فؼبَ ٚ ٔكبضوت ٔتطثيبٖ زض ...فطنت ايبْ ا

. ٔحبفُ، ٔدبِؽ ٚ أبوٗ ٔصٞجي ٚ تمٛيت ا٘ؽ ثب زػب ٚ تٛؾُ

تمٛيت قبيؿتٍي ٞبي اػتمبزي، اذاللي ٚ حطفٝ اي ٔسيطاٖ  ٚ ٔؼّٕبٖ ٚ تحىيٓ ٘مف اؾٜٛ اي ٚ - 3/2ضاٞىبض 

اٍِٛيي آ٘بٖ ٚ فطاٞٓ آٚضزٖ ؾبظ ٚ وبضٞبي اخطايي ثطاي ٔكبضوت فؼبَ ٚ ٔٛثط ايكبٖ زض ثط٘بٔٝ ٞبي تطثيتي ٚ 

 . فؼبِيت ٞبي پطٚضقي ٔساضؼ ٚ ٚاٌصاضي ٔؿئِٛيت والٖ تطثيتي ٔسضؾٝ ثٝ ٔسيطاٖ ٔساضؼ

تمٛيت ايٕبٖ، ثهيطت زيٙي ٚ ثبٚض ثٝ اضظـ ٞبي ا٘مالة اؾالٔي ٚ تٛإ٘ٙس ؾبظي ٔطثيبٖ ٚ ٔتطثيبٖ ثطاي - 4/2ضاٞىبض 

ٚفبزاضي ٚ حٕبيت آٌبٞب٘ٝ اظ ايٗ اضظـ ٞب ٚ ٔٛاخٟٝ ٞٛقٕٙسا٘ٝ ثب تٛعئٝ ٞبي زقٕٙبٖ ثب اؾتفبزٜ اظ ظطفيت        

ٚ ثط٘بٔٝ ٞبي آٔٛظقي ٚ تطثيتي آٔٛظـ ٚ پطٚضـ ٚ ٔكبضوت ؾبيط ٟ٘بزٞب ٚ زؾتٍبٜ ٞب ثٝ ٚيػٜ حٛظٜ ٞبي ػّٕيٝ 

. حضٛض فؼبَ ٚ ؾبظٔبٖ يبفتٝ ٔتطثيبٖ ٚ ٔساضؼ زض ثط٘بٔٝ ٞبي ؾيبؾي ٚ اختٕبػي ٚ ا٘مالثي

ايدبز ؾبظ ٚ وبضٞبي الظْ ثطاي تمٛيت آزاة ٚ ؾجه ظ٘سٌي زض تٕبْ ؾبحت ٞبي تؼّيٓ ٚ تطثيت ثط - 5/2ضاٞىبض 

اؾبؼ ٔٛاظيٗ ٚ اضظـ ٞبي اؾالٔي ثٝ ػٙٛاٖ ضٚيىطز حبوٓ زض فطايٙس عطاحي، تسٚيٗ ٚ اخطاي ثط٘بٔٝ ٞبي زضؾي ٚ 

. آٔٛظقي

عجمٝ ثٙسي ٚ ٔتٙبؾت ؾبظي ٔمٛالت ٚ ٔٛضٛػبت تطثيتي ٚ اذاللي ثب ٔطاحُ ضقس ٚ ٚيػٌي ٞبي - 6/2ضاٞىبض 

. ٔتطثيبٖ ٚاٞساف ٚ ٘يبظٞبي ٘ظبْ تؼّيٓ ٚ تطثيت ضؾٕي ػٕٛٔي

. اؾتب٘ساضزؾبظي ٚ تسٚيٗ قبذم ٞبي ويفي ثطاي اضظيبثي فؼبِيت ٞبي فطٍٞٙي ٚ تطثيتي ٔساضؼ- 7/2ضاٞىبض 

اؾتفبزٜ اظ ظطفيت ثط٘بٔٝ ٞبي زضؾي، ٔٙبثغ آٔٛظقي، قجىٝ ٞبي اِىتطٚ٘يىي، وتبثرب٘ٝ، فطنت اضزٚٞب - 8/2ضاٞىبض 

ٚ فؼبِيت ٞبي ثطٖٚ ٔسضؾٝ ثٝ ٚيػٜ ٔؿبخس ٚ وبٖ٘ٛ ٞبي ٔصٞجي ثطاي تمٛيت ٔؼطفت ٚ ثبٚض ثٝ ٔؼبضف اِٟي ثٝ ٚيػٜ 

 .اػتمبز ثٝ تٛحيس ٚ ٔؼبز ٚ ٚاليت ثب ضٚيىطز لطآ٘ي، ضٚايي ٚ ػمال٘ي زض ٔتطثيبٖ
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 (2و 1)رتبیت رسمی عمىمی  تؼلیم و  رد نظام  عفاف و حياء  رهنگ رتويج  و تعميك ف- 3

 

ثبظٍ٘طي ٚ ثبظتِٛيس ثط٘بٔٝ ٞب ٚ ٔحتٛاي آٔٛظقي ٚ ضٚـ ٞبي تطثيتي ثطاي زضٖٚ ؾبظي، تؼٕيك ٚ - 1/3ضاٞىبض 

. تطٚيح فطًٞٙ حيب، ػفبف، پٛقف ٚ حدبة ٚ اؾتفبزٜ اظ ظطفيت ثطٌعاضي خكٗ تىّيف ثب ٔكبضوت ذب٘ٛازٜ ٞب

اضائٝ ذسٔبت ٔكبٚضٜ ي تطثيتي زض وّيٝ ؾغٛح تحهيّي ثطاي افعايف ؾالٔت ٘ٛخٛا٘ي؛ ثٟساقت ثّٛؽ؛ - 2/3ضاٞىبض 

پيكٍيطي، ٔهٖٛ ؾبظي ٚ اظ ثيٗ ثطزٖ ظٔيٙٝ ٞبي ثطٚظ ضفتبضٞبي پطذغط ٚ ضفغ ٔٛا٘غ ٚ فطاٞٓ آٚضزٖ ظٔيٙٝ حضٛض 

. فؼبَ ٚ تؼبِي خٛيب٘ٝ ٔتطثيبٖ زض ظ٘سٌي فطزي، ذب٘ٛازٌي ٚ اختٕبػي

اضبفٝ ٕ٘ٛزٖ زضؼ ٔسيطيت ذب٘ٛازٜ ثٝ خسَٚ ثط٘بٔٝ ي زضؾي زٚضٜ ٔتٛؾغٝ زض تٕبٔي ضقتٝ ٞب ٚ ثطاي - 3/3ضاٞىبض 

. تٕبْ ٔتطثيبٖ

ايدبز ؾبظ ٚ وبضٞبي الظْ ثطاي ٕٞبٍٞٙي ضؾب٘ٝ ٞب ٚ تِٛيس وٙٙسٌبٖ وتت ٚ ٔٛاز آٔٛظقي، - 4/3ضاٞىبض 

ْ اِتحطيط ٚ تدٟيعات آٔٛظقي ٚ تطثيتي ثطاي ٟ٘بزيٙٝ ؾبظي فطًٞٙ ػفبف ٚ حدبة زض ثيٗ ٔتطثيبٖ ثب ٔكبضوت ٚ  ِٛاظ

. ٕٞىبضي زؾتٍبٜ ٞبي شيطثظ

 ايطا٘ي ثطاي –عطاحي ٚ اضائٝ اٍِٛٞبي ِجبؼ ٚ پٛقف ٔٙبؾت، ظيجب ٚ آضاؾتٝ ٔجتٙي ثط فطًٞٙ اؾالٔي - 5/3ضاٞىبض 

. ٔطثيبٖ ٚ ٔتطثيبٖ پؿط ٚ زذتط زض ضاؾتبي تمٛيت ٞٛيت ّٔي ايكبٖ

 (5و2) صالخ  اسالمیرد ايفاي نقص رتبیتی متىاسب با اقتضائات جامعًخانىادي ي    و مهارت اهکمک هب افزايص سطخ تىاانيی اهتقىيت  بنيان  خانىادي  و   -4

  

ذب٘ٛازٜ ٞب ٚ ٔتطثيبٖ ٚ آٔٛظـ آ٘بٖ ثطاي ثٟطٜ ثطزاضي  وٕه ثٝ تطٚيح ٚ تؼٕيك ؾٛاز ضؾب٘ٝ اي ٔيبٖ - 1/4ضاٞىبض 

. ٔٙبؾت اظ ٔحيظ ٘ٛظٟٛض يبزٌيطي ٚ ٔسيطيت ثٟيٙٝ ي ٔحيظ ضؾب٘ٝ اي زض چبضچٛة ٘ظبْ ٔؼيبض اؾالٔي 

ايدبز ؾبظ ٚوبضٞبي الظْ ثطاي ٕٞبٍٞٙي ٚ ٕٞؿٛيي ٔسضؾٝ، ضؾب٘ٝ ٚ ذب٘ٛازٜ ثب ٞٓ ٚ ثب اٞساف ٘ظبْ - 2/4ضاٞىبض 

تؼّيٓ ٚ تطثيت ضؾٕي ػٕٛٔي ٚ تسٚيٗ انَٛ ضإٞٙب ٚ پٛزٔبٖ ٞبي آٔٛظقي ثطاي تجييٗ ٘مف آٟ٘ب زض تأٔيٗ پيف 

.  ٘يبظٞبي ٚضٚز وٛزن ثٝ ٔسضؾٝ

تسٚيٗ ثط٘بٔٝ ي خبٔغ ٔكبضوت ٔيبٖ ذب٘ٛازٜ ٚ ٟ٘بزٞبي آٔٛظقي ٚ تطثيتي ثطاي تمٛيت فطًٞٙ تطثيتي  - 3/4ضاٞىبض 

.  ذب٘ٛازٜ ٞب ٚ تحمك قبيؿتٍي ٞبي پبيٝ زض ٔتطثيبٖ
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افعايف ٔيعاٖ ٔكبضوت ذب٘ٛازٜ ٞب زض فؼبِيت ٞبي آٔٛظقي ٚ تطثيتي ٔسضؾٝ، ثطٌعاضي زٚضٜ ٞبي - 4/4ضاٞىبض 

آٔٛظقي اثطثرف، اضائٝ ذسٔبت ٔكبٚضٜ اي ثٝ ذب٘ٛازٜ ٞبي آؾيت پصيط ٚ آؾيت ظا ثطاي ٕٞؿٛ ؾبظي اٞساف ٚ 

. ضٚـ ٞبي تطثيتي ذب٘ٛازٜ ٚ ٔسضؾٝ

 

گاي اصالح محتىا ،-5  (2و1) رد چارذىب نظام معيار اسالمی رتبیت رسمی عمىمی  تؼلیم و  ػلىم انسانی رد نظام و كارآمذي  کيفيت ، ارتقاي جاي

  

ٝ  ٞبي زضؾي ٚ غٙي ؾبظي ٔحتٛاي ضقتٝ ػّْٛ ا٘ؿب٘ي ٚ زضٚؼ ػّْٛ ا٘ؿب٘ي ؾبيط  ضقتٝ ٞب - 1/5ضاٞىبض  انالح ثط٘بٔ

ٜ  ٞبي  ٜ  ٞبي ٚحيب٘ي ٚ ٔؼبضف اؾالٔي ٚ يبفتٝ ٞبي ٔؼتجط وطؾي ٞبي ٘ظطيٝ پطزاظي ثب ٔكبضوت حٛظ ٔجتٙي ثط آٔٛظ

ٜ ٞب ٚ ٔطاوع ػّٕي  ٚ پػٚٞكي  .ػّٕيٝ، زا٘كٍبٜ فطٍٞٙيبٖ ٚ ؾبيط زا٘كٍب

ٜ ي ٔتٛؾغٝ  - 2/5ضاٞىبض  ٝ ي ػّْٛ ا٘ؿب٘ي زض زٚض انالح ضٛاثظ ٚ ايدبز اٍ٘يعٜ ثطاي خصة اؾتؼسازٞبي ثطتط ثٝ ضقت

. ٔتٙبؾت ثب ٘يبظ خبٔؼٝ

خصة ٔؼّٕبٖ ٚ ٔطثيبٖ تٛإ٘ٙس ٚ زاضاي قبيؿتٍي ٞبي اػتمبزي، اذاللي ٚ حطفٝ اي ٚ انالح ضٚيىطز - 3/5ضاٞىبض 

آٔٛظقي، ضٚـ ٞبي تسضيؽ ٚ اضظقيبثي زضٚؼ ػّْٛ ا٘ؿب٘ي ثٝ ٚيػٜ لطآٖ، زيٙي ٚ ػطثي ثطاي افعايف وبضآٔسي ٚ 

. خصاثيت آٟ٘ب

 

 (8و3و1)رتبیت رسمی عمىمی  تؼلیم   و   اهي يادگیزي رد فرايىذ  تنىع سخشی هب محيظ- 6

 

ايدبز ذب٘ٝ ٞبي ػّٓ ٚ فٙبٚضي زض ٞط يه اظقٟطؾتبٖ ٞب تب پبيبٖ ثط٘بٔٝ قكٓ تٛؾؼٝ وكٛض ثٝ ٔٙظٛض - 1/6ضاٞىبض

. فطاٞٓ آٚضزٖ ظٔيٙٝ ي ٔكبٞسٜ ٚ تدطثٝ فعٖٚ تط ٔتطثيبٖ ٚ ػيٙي وطزٖ ٔحتٛاي آٔٛظقي وتت زضؾي

ايدبز ٔطاوع وبضآفطيٙي ٚ ٟٔبضت آٔٛظي زض اؾتبٖ ٞبي وكٛض ٚيػٜ ٔتطثيبٖ زٚضٜ ٔتٛؾغٝ تب پبيبٖ - 2/6ضاٞىبض 

. ثط٘بٔٝ پٙدٓ تٛؾؼٝ ٚ خصة ٔتطثيبٖ ٚ ٔطثيبٖ ثب اؾتؼسازٞبي ثطتط ٚ ذالق ٚ حٕبيت ٔبزي ٚ ٔؼٙٛي اظ ايكبٖ
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ثب ثٟطٜ ٌيطي ٞٛقٕٙسا٘ٝ  زض ؾغح ٔسضؾٝ ايدبز، تٛؾؼٝ ٚ غٙي ؾبظي ٚاحس اعالػبت ٚ ٔٙبثغ يبزٌيطي- 3/6ضاٞىبض 

. ٚ ثٟيٙٝ اظ فٙبٚضي  ٞبي خسيس ٚ فطاٞٓ آٚضزٖ ظٔيٙٝ اؾتفبزٜ ٔٙبؾت ٔطثيبٖ ٚ ٔتطثيبٖ زض ثط٘بٔٝ ٞبي زضؾي ٚ آٔٛظقي

تمٛيت ٚ تٛؾؼٝ تؼبٔالت ٘ظبْ تؼّيٓ ٚ تطثيت ضؾٕي ػٕٛٔي ثب خبٔؼٝ ٚ ؾبيط زؾتٍبٜ ٞب ٚ ٟ٘بزٞب اظ - 4/6ضاٞىبض 

.  عطيك ٌؿتطـ ؾبذتبض تّفيمي ٚ ٔؿأِٝ ٔحٛض زض عطاحي ٚ اخطاي ثط٘بٔٝ ٞبي زضؾي

ؾبٔب٘سٞي ٚ ٔسيطيت ثط فؼبِيت ٞبي ٔٛؾؿبت آٔٛظقٍبٜ آظاز ٚاثؿتٝ ثٝ ٚظاضت آٔٛظـ ٚ پطٚضـ، - 5/6ضاٞىبض 

ثبظٍ٘طي ٚ ثبظتِٛيس ٔحتٛاي ثط٘بٔٝ ٞبي آٔٛظقي آٟ٘ب ٕٞؿٛ ثب اٞساف ٚ ثط٘بٔٝ ٞبي تحِٛي آٔٛظـ ٚ پطٚضـ ٚ 

٘ظبضت ٚ اضظيبثي ٔؿتٕط اظ ػّٕىطز آ٘بٖ ٚ ٕٞبٍٞٙي ٚ ٕٞىبضي ثب زؾتٍبٜ ٞبي شيطثظ ثطاي ايدبز ٕٞؿٛيي ؾبيط 

ٜ ٞبي آظاز ثب اٞساف ٚ ثط٘بٔٝ ٞبي ٘ظبْ تؼّيٓ ٚ تطثيت ضؾٕي ػٕٛٔي  .آٔٛظقٍب

 

 (7و2) و معنىي  فرهنگی و ادتماعی  انسانی، هب عنىان نهاد مىلذ سزماهيرشذ و تؼالی کشىرردنظام رتبیت رسمی عمىمی افزايص مطارکت - 7

  

فطاٞٓ آٚضزٖ ؾبظ ٚوبض ٞبي لب٘ٛ٘ي ثطاي حضٛض فؼبَ ٚ ٔٛثط ٘ظبْ تطثيت ضؾٕي ػٕٛٔي زضٟ٘بز ٞبي         - 1/7ضاٞىبض 

. ؾيبؾت ٌصاض ٚتهٕيٓ ؾبظ فطازؾتي ثٝ ػٙٛاٖ يىي اظ اضوبٖ تؼبِي ٚ پيكطفت ٕٞٝ خب٘جٝ ٚ پبيساض وكٛض

ايطا٘ي زض ثط٘بٔٝ ٞبي زضؾي ٚ آٔٛظقي ٚ تمٛيت ثبٚض ٚ - تجيٗ زؾتبٚضزٞبي ػّٕي ٚ فٙي تٕسٖ اؾالٔي- 2/7ضاٞىبض 

. ضٚحيٝ ٔؿئِٛيت پصيطي ٔتطثيبٖ ثطاي احيبي ٔدسز ايٗ تٕسٖ زض ضاؾتبي زؾتيبثي ثٝ خبٔؼٝ ػسَ ٟٔسٚي

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6- Information and Learning resource center 
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ف- 8 ر ادتماعی رد خذمت اهذا ف فرهنگی و ادتماعی)ػالی کشىر ت رشذ وتغيیز وگرش هب آمىسش و شيورش هب عنىان ساسمان فراگیز و نیزوي ارثصذا و پاسخگىئی مسئىالهن  (هب وسيي اهذا

 (5و2) خصىصا هب نياساهي مستحذث و فىريت اهي جامعً

  

ثطٌعاضي زٚضٜ ٞب ٚ اضزٚٞبي آٔٛظقي ٚ تٛخيٟي ثطاي آٔبزٜ ؾبظي ٔطثيبٖ ٚ ٔتطثيبٖ ٚ ثؿيح أىب٘بت - 1/8ضاٞىبض 

ٔب٘ٙس ثيٕبضي ٞبي فطاٌيط، ظِعِٝ، ضفغ ثيؿٛازي،    )خٟت ٔكبضوت فؼبَ زض ثطذٛضز ثب ٘يبظٞبي فٛضي ٚ ػٕٛٔي خبٔؼٝ 

. (.... حطوت ٞبي ذيطذٛاٞب٘ٝ ٔطزٔي ٚ ا٘مالثي ٚ 

تجييٗ ٚ تمٛيت خبيٍبٜ ثٙيبزي زٚضٜ پيف زثؿتبٖ ٚ زثؿتبٖ زض خبٔؼٝ ٚ زض ٔطاوع ؾيبؾت ٌصاض ٚ - 2/8ضاٞىبض 

. تهٕيٓ ٌيط ثطاي تأٔيٗ ٚ ترهيم أىب٘بت ٚ ٔٙبثغ ٔٙبؾت آٖ

تؼبُٔ اثطثرف ثب ٔطاوع فطٍٞٙي اختٕبػي ٚ اؾتفبزٜ اظ ظطفيت ضؾب٘ٝ ٞب ثٝ ٚيػٜ ضؾب٘ٝ ّٔي ثطاي تجييٗ - 3/8ضاٞىبض 

خبيٍبٜ ٘ظبْ تؼّيٓ ٚ تطثيت ضؾٕي ػٕٛٔي زض تِٛيس ؾطٔبيٝ ي اختٕبػي فطٍٞٙي اظ ٔٙظط ٔؼبضف اؾالٔي ٚ خٌّٛيطي 

.   اظ وٛچه اٍ٘بضي ٘مف آٖ زض ؾط٘ٛقت آيٙسٜ وكٛض

 

 (5و2)رد سطخ مذلی و ملی با محىريت مذرهس اهي دينی، فرهنگی، ادتماعی    رد رعهصمتزبيانافزايص مطارکت مؼلمان و - 9

    

ايدبز ؾبظ ٚوبضٞبي الظْ ثطاي تمٛيت خبيٍبٜ ٚ ٔٙعِت فطٍٞٙي ٚ اختٕبػي ٔؼّٕبٖ ثب اتىب ثٝ - 1/9ضاٞىبض 

اظلجيُ اػغبي ٘كبٖ، ٌطأيساقت ٔؼّٕبٖ ٔب٘سٌبض ٚ )ٞبي زضٖٚ ٚ ثطٖٚ ٘ظبْ تؼّيٓ ٚ تطثيت ضؾٕي ػٕٛٔي؛  ظطفيت

 .(ايثبضٌط، اػغبي تؿٟيالت تحهيالت تىٕيّي ثب ضػبيت ضٛاثظ ٔطثٛط

ٞبي زضٖٚ  ٞبي ضؾٕي ٚ لب٘ٛ٘ي ٔطتجظ ثب اتىب ثٝ ظطفيت ٔتطثيبٖ زض تكىُ ثؿتط ؾبظي ثطاي حضٛض فؼبَ - 2/9ضاٞىبض 

اظ لجيُ ثؿيح زا٘ف آٔٛظي،وبٖ٘ٛ ٞبي ػّٕي ٚ فطٍٞٙي ٚ ا٘دٕٗ اؾالٔي )ٚ ثطٖٚ آٔٛظـ ٚپطٚضـ؛ 

 .(زا٘ف آٔٛظاٖ
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 (7و5و1و2)ادتماعی – مذلی، هب وسيي رد ازؼاد فرهنگیپيشزفت  اهي اصلی    كانىن  يكي  اس  افزايص نقص مذرهس هب عنىان- 10

  

ٝ ٞبي الظْ ثطاي اضتمبي ٘مف ٔسضؾٝ ثٝ ٟ٘بز اٍِٛ ٚ وبٖ٘ٛ وؿت تدطثيبت تطثيتي –1/10ضاٞىبض   فطاٞٓ آٚضزٖ ظٔيٙ

ٚ حيبت عيجٝ ثب تفٛيض اذتيبض ٚ ٔؿئِٛيت ثٝ آٖ ٚ اؾتب٘ساضزؾبظي تٕبْ ِٔٛفٝ ٞب ٚ  ٔحّٝ ٚ خّٜٛ اي اظ خبٔؼٝ نبِح

 .ػٛأُ زضٖٚ ٔسضؾٝ اي

خٛيب٘ٝ ذب٘ٛازٜ ٞب ٚ ؾبيط  فطنت ؾبظي ٚ ايدبز ؾبظ ٚوبضٞبي لب٘ٛ٘ي ثطاي حضٛض فؼبَ ٚ ٔكبضوت - 2/10ضاٞىبض 

ٞب،  ٞب، ٕٞبيف ٞبئي ٔب٘ٙس ثطٌعاضي زٚضٜ ٞبي آٔٛظقي،خكٙٛاضٜ الكبض اختٕبػي زض ٔحيظ ٔسضؾٝ ثب تساضن فطنت

. ٞب ٚيػٜ ايكبٖ ٕ٘بيكٍبٜ

ٝ ي  زضؾي پٟٙبٖ»ضنس وطزٖ - 3/10ضاٞىبض   ثب تدطثيبت يبزٌيطي ٔثجت ٚ ٔٙفي آٖ ٚ ٟ٘بزيٙٝ ؾبظي تؼبٔالت «ثط٘بٔ

ٟ٘بزٞبي ضؾٕي ٚ غيطضؾٕي تطثيتي ٚ ايدبز ٕٞؿٛيي ٔيبٖ اخعاي ايٗ ثط٘بٔٝ ثب اٞساف فطٍٞٙي ٚ اختٕبػي ٘ظبْ تؼّيٓ 

. ٚ تطثيت ضؾٕي ػٕٛٔي

ٖ  ٞبي - 4/10ضاٞىبض  ٟ٘بزيٙٝ ؾبظي ٚ تمٛيت ٕٞىبضي ٔسضؾٝ ثب ٔطاوع ػّٕي  ٚ فطٍٞٙي ٔحّٝ  ثٝ ٚيػٜ ٔؿدس ٚوب٘ٛ

ٔصٞجي ٚ حٛظٜ ٞبي ػّٕيٝ ٚ ٔكبضوت فؼبَ ٔسيطاٖ، ٔؼّٕبٖ ٚ ٔتطثيبٖ زض ثط٘بٔٝ ٞبي ٔطتجظ ٔحّٝ ٚ ٘يع حضٛض ٘ظبٔٙس 

. ٚ اثطثرف ضٚحب٘يٖٛ تٛإ٘ٙس ٚ ٔجّغبٖ ٔصٞجي ٔدطة زض ٔسضؾٝ

پػٚٞكي ثب ٘ظبْ تؼّيٓ ٚ تطثيت ضؾٕي ػٕٛٔي زض ؾغح -ثطلطاضي اضتجبط ؾبظٔبٖ يبفتٝ ٔطاوع ػّٕي- 5/10ضاٞىبض 

ّٔي ٚ ٔٙغمٝ اي ٚ ثٟطٜ ٔٙسي اظ پكتيجب٘ي ػّٕي ٚ ترههي حٛظٜ ٞبي ػّٕيٝ ٚ ٔٛؾؿبت آٔٛظـ ػبِي ثٝ ٚيػٜ 

ٜ ٞبي ػّْٛ لطآ٘ي، ػّْٛ تطثيتي ٚ ضٚا٘كٙبؾي زض ٔساضؼ . زا٘كىس
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لت رد تأميه و - 11 ، رباي آداد جمعيت السم التؼلیم کشىر   مىاسب با تىهج هب تفاوت اهي دختزان و پسزان کيفيت داراي رتبیتی تؼلیم  و اهي    فرصت ربخىرداري اس شسظ عذا

 (7و5و3)

  

 ثب ٔكبضوت ثرف غيطزِٚتي ٚ ثب ثٝ ٚيػٜ زض ٔٙبعك ٔحطْٚ ٚ ٘يبظٔٙسٞبي پيف زثؿتب٘ي  تؼٕيٓ آٔٛظـ-  1/11ضاٞىبض 

. تأويس ثط آٔٛظـ ٞبي لطآ٘ي ٚ تطثيت ثس٘ي ٚ اختٕبػي زض ايٗ ٔطاوع

ثط٘بٔٝ ضيعي ٚ تٕٟيس ٔمسٔبت ثطاي پٛقف وبُٔ زٚضٜ آٔٛظـ ػٕٛٔي ٚ ثطذٛضزاض اظ ويفيت - 2/11ضاٞىبض 

.  ٔٙبؾت

ٝ ي - 3/11ضاٞىبض  .  زض چبضچٛة ٘ظبْ ٔؼيبض اؾالٔي«آٔٛظـ ثطاي ٕٞٝ»ثٛٔي ؾبظي ٚ اخطاي ثط٘بٔ

ٓ چٙيٗ - 4/11ضاٞىبض  ٝ ي قٟطٞب، ػكبيط وٛذ ضٚ ٚ ٞ تٛإ٘ٙس ؾبظي ٔتطثيبٖ ؾبوٗ زض ٔٙبعك ٔحطْٚ، ضٚؾتبٞب، حبقي

ٔٙبعك زٚظثب٘ٝ ٚ ثب ٘يبظٞبي ٚيػٜ، ثب تأويس ثط ايدبز فطنت ٞبي آٔٛظقي ٔتٙٛع ٚ ثبويفيت ٔٙبؾت، ٚ اؾتفبزٜ  اظ  

. فٙبٚضي ٞبي ٘ٛيٗ

اِٚٛيت ثركي ثٝ تأٔيٗ ٚ ترهيم ٔٙبثغ، تطثيت ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي وبضآٔس، تسٚيٗ ثط٘بٔٝ ثطاي ضقس،           - 5/11ضاٞىبض 

. تٛإ٘ٙس ؾبظي، ازأٝ تحهيُ ٚ حٕبيت ٔبزي ٚ ٔؼٙٛي ٔتطثيبٖ ٔٙبعك ٔحطْٚ ٚ ٔطظي

ثب  ( ؾب10َ-49زض ؾٙيٗ )ايدبز ؾبظٚوبضٞبي لب٘ٛ٘ي ٚ اخطايي ثطاي ضيكٝ وٙي ثيؿٛازي زض خبٔؼٝ - 6/11ضاٞىبض 

. ٔكبضوت ٚ ٕٞىبضي تٕبْ زؾتٍبٜ ٞبي شيطثظ

 زضنس اظ ثط٘بٔٝ ٞبي زضؾي ٚ آٔٛظقي ثٝ ٘يبظٞب ٚ قطايظ فطٍٞٙي، التهبزي، 20 تب 10اذتهبل - 7/11ضاٞىبض 

الّيٕي ٚ خغطافيبيي اؾتبٖ ٞب ثٝ ٚيػٜ ٔٙبعك ضٚؾتبيي ٚ ػكبيطي ثب ضػبيت اؾتب٘ساضزٞبي اضتمبي ويفيت ٚ تمٛيت 

. ايطا٘ي ٔتطثيبٖ ٚ زض چبضچٛة ؾيبؾت ٞبي وّي ٘ظبْ تؼّيٓ ٚ تطثيت ضؾٕي ػٕٛٔي- ٞٛيت اؾالٔي
 

 

 

                                                 
 ٔيالزي زض ٔدٕغ خٟب٘ي آٔٛظـ زض قٟط زاوبض وكٛض ؾٍٙبَ ٔٛضز 2000يىي اظ ثط٘بٔٝ ٞبي تٛؾؼٝ ثرف آٔٛظـ ٚ پطٚضـ اؾت وٝ زض ؾبَ  (EFA)ثط٘بٔٝ آٔٛظـ ثطاي ٕٞٝ- 1

 قبذم ٔٛضز اخٕبع وكٛض ٞبي ػضٛ 18ٞسف اظ اخطاي  آٖ تٛؾؼٝ وٕي  ٚ ويفي آٔٛظـ ػٕٛٔي  ثط اؾبؼ .  وكٛض ػضٛ ؾبظٔبٖ  يٛ٘ؿىٛ اخطاي آٖ ضا تؼٟس وطزٜ ا٘س164تؼٟس 

 . ازأٝ ذٛاٞس يبفت ٚ وّيٝ وكٛض ٞب اظ خّٕٝ خٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ٔتؼٟس قس٘س ظٔيٙٝ تحمك اٞساف ٔطثٛعٝ  ضا فطاٞٓ ؾبظ٘س2015ايٗ ثط٘بٔٝ تب ؾبَ . اؾت



 

        سند تحول راهبردی 

                 نظام تربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران

 

 

 

22 

 

 (7و2و3)و ػالئك متزبيان رد راستاي تکىده هىيت اختصاصی ايطان اهي رتبیتی متىاسب با مصالخ جامعً، نياساه تنىع سخشی رد اراهئ ي خذمات و فرصت- 12

  

ٞبي تطثيتي زض ٔطاوع ثطاي پبؾد ٌٛئي ثٝ  ٚ ايدبز تٙٛع زض فطنت« آٔٛظـ فطاٌيط»تؼٕيٓ ٚ تٛؾؼٝ - 1/12ضاٞىبض 

 .(خع زض ٔٛاضز ذبل ٚ ضطٚضي)ٔتطثيبٖ ثٝ ٚيػٜ زا٘ف آٔٛظاٖ زاضاي ٘يبظٞبي ٚيػٜ ٞبي ٔتٙٛع ٘يبظ

ضػبيت التضبئبت ٞٛيت پؿطاٖ ٚ زذتطاٖ ٚ ٚيػٌي ٞبي زٚضاٖ ثّٛؽ ٔتطثيبٖ زض ثط٘بٔٝ ٞبي زضؾي ٚ  - 2/12ضاٞىبض 

. ضٚـ ٞب ٚ ثط٘بٔٝ ٞبي تطثيتي ضٕٗ تٛخٝ ثٝ ٞٛيت ٔكتطن آ٘بٖ

ا٘ؼغبف پصيط وطزٖ ٚ ا٘غجبق ثط٘بٔٝ ٞبي زضؾي ثب ٘يبظٞب ٚ ػالئك ٔتطثيبٖ، زض چبضچٛة ؾبذتبض ؾٝ - 3/12ضاٞىبض 

. ٚ ثٝ وبضٌيطي قيٜٛ ٞبي اخطايي ٔتٙبؾت ثب ٞط يه (اِعأي، ا٘تربثي، اذتيبضي)ٚخٟي ثط٘بٔٝ ي زضؾي 

 

لت رتبیتی - 13 تخصيص و تىسعی مىازغ با رويكرد شسظ عذا
 (2و6و3)باسوگري و باستىليذ نظام اتميه، 

 

ؾبٔب٘سٞي ٚ ثٝ وبضٌيطي ثٟيٙٝ ٚ اثطثرف ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي ثب تأويس ثط ػساِت تطثيتي، نالحيت زيٙي، - 1/13ضاٞىبض 

. حطفٝ اي ٚ ترههي ٔطثيبٖ، ٘يبظٞب ٚ ٚيػٌي ٞبي ٔتطثيبٖ ٚ اٞساف ثط٘بٔٝ ٞبي زضؾي

ايدبز ٘ظبْ ضتجٝ ثٙسي ٔساضؼ ٚ ٔٛؾؿبت آٔٛظـ ٚ پطٚضـ ثٝ ٔٙظٛض قفبف ؾبظي ػّٕىطز ٚ اضتمبي - 2/13ضاٞىبض 

. ويفيت ٚ تمٛيت اٍ٘يعٜ ٞبي ضلبثت ٔٙغمي ٚ ػّٕي ثيٗ آٟ٘ب

 

گاي حرهف ا ي - 14  (2و4)ػلم منقص اسىي اي و رتبیتی  انسانی با اتکيذ رب مىازغارتقاء منشلت ادتماعی و جاي

ثط٘بٔٝ ضيعي ٚ ثٝ وبضٌيطي أىب٘بت ٚ فطنت ٞبي اختٕبػي ثطاي اػتالي فطًٞٙ ػٕٛٔي زض تىطيٓ - 1/14ضاٞىبض 

. ٚ پبؾساقت ٔمبْ ٔؼّٓ ثب تأويس ثط اؾتفبزٜ اظ ظطفيت ضؾب٘ٝ ّٔي

ٞبي اضظيبثي ثطاي  ، ترههي ٚ حطفٝ اي، تؼييٗ ٔالن اؾتمطاض ٘ظبْ ؾٙدف نالحيت ٞبي ػٕٛٔي- 2/14ضاٞىبض 

. ٚ ضوٛز ػّٕي ٚ تطثيتي ٔؼّٕبٖ ٚ ٟ٘بزيٙٝ ؾبظي اٍ٘يعٜ اضتمبء قغّي زض آ٘بٖ (٘ظبْ ضتجٝ ثٙسي)اضتمبي ٔطتجٝ 
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ترههي، ثب  (حطفٝ ٞب)انالح لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضات ٔٛخٛز اؾترسأي، ٔبِي ٚ ازاضي ٔتٙبؾت ثب حِطَف - 3/14ضاٞىبض 

. ٔكبضوت ٚ ٕٞىبضي زؾتٍبٜ ٞبي شيطثظ

. عطاحي ٚ اؾتمطاض ٘ظبْ ذبل ثبظ٘كؿتٍي فطٍٞٙيبٖ ثطاي ثٟطٜ ٔٙسي فعٖٚ تط اظ تدبضة ٔفيس آ٘بٖ- 4/14ضاٞىبض 

 

شت رتبیت باس مهىذسی سياستها رباي ارتقاي شيىي اهي دذب، - 15   (7و2و4) نقص  آمىسش و شيورشمحىريتمؼلمان با و وگهذا

  

 اؾتمطاض ٘ظبْ ّٔي تطثيت ٔؼّٓ ٚ ضاٜ ا٘ساظي زا٘كٍبٜ ٚيػٜ فطٍٞٙيبٖ ثب ضٚيىطز آٔٛظـ ترههي ٚ -1/15ضاٞىبض 

.  حطفٝ اي تطثيت ٔحٛض تٛؾظ ٚظاضت آٔٛظـ ٚ پطٚضـ  ثب ٕٞىبضي زؾتٍبٜ ٞبي شيطثظ

عطاحي ٚ اضتمبي ٘ظبْ تطثيت حطفٝ اي زض آٔٛظـ ٚ پطٚضـ ثب تبويس ثط حفظ تؼبُٔ ٔؿتٕط زا٘كدٛ - 2/15ضاٞىبض 

ٔؼّٕبٖ ثب ٔساضؼ ٚ ٟ٘بزٞبي ػّٕي  ٚ پػٚٞكي زض عي ايٗ زٚضٜ ٚ فطاٞٓ آٚضزٖ أىبٖ وؿت تدطثيبت ٚالؼي اظ 

. والؼ زضؼ ٚ ٔحيظ ٞبي آٔٛظقي

ايدبز ؾبظ ٚوبضٞبي الظْ ثطاي خصة ٚ ٍٟ٘ساقت اؾتؼساز  ٞبي ثطتط ٚ ثطذٛضزاض اظ نالحيت ٞبي - 3/15ضاٞىبض 

ٝ  ٞبي تطثيت ٔؼّٓ ثب تبويس ثط تمٛيت اٍ٘يعٜ ٞبي ٔؼٙٛي ٚ ٔبزي ٔؼّٕبٖ  اظ )زيٙي، اذاللي، ا٘مالثي ٚ قرهيتي ثٝ ضقت

لجيُ ثطلطاضي حمٛق ٚ زؾتٕعز زض زٚضاٖ تحهيُ، اضتمبي ؾغح آٔٛظقي ٚ تدٟيعاتي ٔطاوع شيطثظ، ايدبز ٘ظبْ 

. (ثبظآٔٛظي ٔؿتٕط ػّٕي، تؿٟيُ زض ازأٝ تحهيُ

قبُٔ قبيؿتٍي ٞبي اذاللي، اػتمبزي، ا٘مالثي، حطفٝ اي ٚ )ايدبز ٘ظبْ اضظيبثي نالحيت ٔؼّٕبٖ  - 4/15ضاٞىبض 

. ٔتٙبؾت ثب ٔجب٘ي ٚ اٞساف ؾٙس تحَٛ ضاٞجطزي (ترههي

ايدبز ا٘ؼغبف زض ثط٘بٔٝ ٞبي زضؾي تطثيت ٔؼّٓ ٔتٙبؾت ثب تحٛالت ػّٕي ٚ ٘يبظٞبي ٘ظبْ تطثيت - 5/15ضاٞىبض 

 .ضؾٕي ػٕٛٔي ثب تأويس ثط ضٚيىطز تّفيمي ٚ ثٝ ضٚظ ضؾب٘ي تٛإ٘ٙسي ٞبي تطثيتي ٚ ترههي ٔؼّٕبٖ
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 مىدىد با مقتضيات الگىي ربانهم ي ردسی رد نظام ػلماناهي حرهف اي م و انطباق سطخ ضايستگی (با تأکيذ رب كارورسي )  اصىل داکم رب ربانهم ي ردسی رتبیت مؼلم ميظنت باس- 16

 (2و1و4) رسمی عمىمی ػلیمت

  

ٔكبضوت ٔؤثط آ٘بٖ زض ثط٘بٔٝ ضيعي زضؾي   ثطاي ٔؼّٕبٖاؾتمطاض ؾبظ ٚوبض ٞبي اضتمبي تٛإ٘ٙسي ٞبي - 1/16ضاٞىبض 

زضؼ »زض ؾغح ٔسضؾٝ، ثٝ ٚيػٜ ؾبظ ٚوبض ٞبيي وٝ ثٝ تمٛيت ٞٛيت حطفٝ اي آ٘بٖ ٔي ا٘دبٔس، ٔب٘ٙس ؾبظٚوبض 

 « پػٚٞي

ٝ ي ظٔيٙٝ پػٚٞٙسٌي ٚ افعايف تٛإ٘ٙسي- 2/16ضاٞىبض  ٞبي حطفٝ اي ثٝ قىُ فطزي ٚ ٌطٚٞي ٔيبٖ ٔؼّٕبٖ ٚ  تٛؾؼ

تجبزَ تدبضة ٚ زؾتبٚضزٞب زض ؾغح ٔحّي ٚ ّٔي ثب تأويس ثط أتيبظ زٞي ثٝ فؼبِيت ٞبي تحميمبتي ٚ پػٚٞكي زض 

اضتمبي قغّي، ٚ ايدبز فطنت ٞبي ثبظآٔٛظي ٔؿتٕط ػّٕي ٚ ثطٌعاضي خكٙٛاضٜ ٞبي اٍِٛي تسضيؽ ثطتط ٚ 

. اذتهبل اػتجبضات ذبل ثطاي فؼبِيت ٞبي پػٚٞكي ٔؼّٕبٖ

ثبظٍ٘طي ٚ انالح ثط٘بٔٝ ٞبي زضؾي ٔطاوع تطثيت ٔؼّٓ خٟت اضتمبي تٛإ٘ٙسي ٞبي زا٘كدٛ ٔؼّٕبٖ - 3/16ضاٞىبض 

. ثٝ ٚيػٜ زض زٚضٜ اَٚ ٔتٛؾغٝ (چٙس ضقتٝ اي)ثٝ ٔٙظٛض آٔبزٌي ثطاي تسضيؽ زض ثيف اظ يه ٔبزٜ زضؾي

تبؾيؽ ٔساضؼ تدطثي ثطاي وبضآٔٛظي زا٘كدٛ ٔؼّٕبٖ زض وٙبض ٔطاوع تطثيت ٔؼّٓ ٚ ثطضؾي ٘ظطيبت - 4/16ضاٞىبض 

. خسيس تؼّيٓ ٚ تطثيت زض ايٗ ٔساضؼ

 

 (7و3و4)ربقراري الگىي جبزان خذمات و تأميه رافي نیزوي انسانی ردخىر منشلت فرهنگيان با تىهج هب لزوم تمام وقت شذن آانن- 17

  

. ٞب، ٔجتٙي ثط قبيؿتٍي ٞب ٚ ثط اؾبؼ ضٚيىطز ضلبثتي  ثٟيٙٝ ؾبظي ٘ظبْ پطزاذت- 1/17ضاٞىبض 

ٚ ٞبي وبضآٔس زض زٚضٜ - 2/17ضاٞىبض  فطاٞٓ آٚضزٖ تؿٟيالت ٚ أتيبظات ٔٙبؾت ثطاي خصة ٚ ٍ٘بٞساقت ٘يط

. اثتسائي ٚ تمٛيت ٍ٘بٜ ترههي ظيطثٙبيي ثٝ ايٗ زٚضٜ تحهيّي

ايدبز ؾبظ ٚوبضٞبي لب٘ٛ٘ي ثطاي افعايف اٍ٘يعٜ ٔؼّٕبٖ ٚ ٔطثيبٖ ثب ؾبٔب٘سٞي ٔٙبؾت ذسٔبت ٚ - 3/17ضاٞىبض 

.  أىب٘بت ضفبٞي ٚ ضفغ ٔكىالت ٔبزي ٚ ٔؼيكتي ايكبٖ

                                                 
  تٛؾظ ٌطٚٞي اظ ٔؼّٕبٖ زض يه ٔسضؾٝ(action research) ثٝ ٔفْٟٛ تحميك ػُٕ lesson study ٔؼبزَ انغالح .
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 (7و2و5) رد تؼلیم و   رتبیت رسمی  عمىمی و غیز دولتی سخص عمىمی  اركان سهیم و مىرث و  جلب مطارکت-18

  

ثؿظ  ، ثطاي(اػٓ اظ ٔبزي ٚ ٔؼٙٛي)تكٛيمي ٚاٍ٘يعقي الظْ  ايدبز تؿٟيالت لب٘ٛ٘ي ٚ ؾبظ ٚوبضٞبي- 1/18ضاٞىبض 

، ٔكبضوت پصيطي ٚ ٔكبضوت خٛيي، زض ثيٗ ٔتطثيبٖ ٚ زض خبٔؼٝ ثب اِٟبْ اظ آٔٛظٜ ٞبي  فطًٞٙ ٘يىٛوبضي ٚ تؼبٖٚ

زيٙي ثب تأويس ثط اؾتفبزٜ ٔٙبؾت اظ ظطفيت وتبة ٞبي زضؾي، ٔدالت ٚ ضؾب٘ٝ ٞبي آٔٛظقي ٚ ثطٌعاضي اضزٚٞبي 

.  خٟبزي

ايدبز ؾبظ ٚوبضٞبي ٔٙبؾت ثطاي حفظ ٚ اضتمبي ٔؿتٕط ؾغح ٔكبضوت ٚالفيٗ ٚ ذيطيٗ ٔسضؾٝ ؾبظ - 2/18ضاٞىبض 

اظ لجيُ ٘بٍٔصاضي ٔساضؼ ثٝ ٘بْ ايكبٖ، ٔكبضوت آ٘بٖ زض ٔسيطيت ٔساضؼ ذيطؾبظ ٚ ٔكبضوت زِٚت زض تأٔيٗ )

. (ٞعيٙٝ ٞبي ايٗ ٔساضؼ

تٛؾؼٝ ٔكبضوت ثرف  ٞبي زِٚتي ٚ غيطزِٚتي زض ا٘دبْ أٛض ٔطثٛط ثٝ تِٛيس ٔٛاز ٚ ٔٙبثغ يبزٌيطي - 3/18ضاٞىبض 

ٝ ٚيػٜ وتبة زضؾي) ، چبح ٚ تٛظيغ آٟ٘ب ثب تأويس ثط ؾيبؾت تِٛيس ثؿتٝ ٞبي آٔٛظقي ٚ ؾيبؾت چٙس تأِيفي زض (ث

ٞبي آٔٛظـ ٚ پطٚضـ  وتبة ٞبي زضؾي زض چبضچٛة ؾيبؾت

 . تمٛيت ٚ ٌؿتطـ ٔساضؼ غيط زِٚتي ثب انالح ٚ ثبظٍ٘طي لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضات ٔٛخٛز -4/18ضاٞىبض 

 

ف فرهنگی و ادتماعی - 19 ف رشذ و تؼالی کشىر هب وسيي اهذا ر ادتماعی رد خذمت اهذا استفادي اس ظرفيت آمىسش و شيورش هب عنىان ساسمان فراگیز و نیزوي ارثصذا

  

ٔكبضوت فؼبَ زض ثطذٛضز ثب ٘يبظٞبي فٛضي ٚ ػٕٛٔي خبٔؼٝ اظ لجيُ ثيٕبضي ٞبي فطاٌيط، ظِعِٝ، ضفغ - 1/19ضاٞىبض 

ثيؿٛازي، حطوت ٞبي ذيطذٛاٞب٘ٝ ٔطزٔي ٚ ا٘مالثي، حفظ ٔحيظ ظيؿت، حبوٕيت لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضات، اظ عطيك 

. ثؿيح أىب٘بت ٚ ثطٌعاضي زٚضٜ ٞب ٚ اضزٚٞبي آٔٛظقي ٚ تٛخيٟي ثطاي آٔبزٜ ؾبظي ٔطثيبٖ ٚ ٔتطثيبٖ

ثطاي - ثٝ ٚيػٜ ضؾب٘ٝ ّٔي- تؼبُٔ اثطثرف ثب ٔطاوع فطٍٞٙي ٚ اختٕبػي ٚ اؾتفبزٜ اظ ظطفيت ضؾب٘ٝ ٞب- 2/19ضاٞىبض 

تجييٗ خبيٍبٜ ٘ظبْ تؼّيٓ ٚ تطثيت ضؾٕي ٚ ػٕٛٔي زض تِٛيس ؾطٔبيٝ اختٕبػي ٚ فطٍٞٙي ٚ خٌّٛيطي اظ 

. وٛچه اٍ٘بضي ٘مف آٖ زض ؾط٘ٛقت آيٙسٜ وكٛض اظ ٔٙظط ٔؼبضف اؾالٔي
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تشکيل شذي است اميذوارم هب سودي -20
تحصيلی رد آمىسش و شيورش مىرد باسوگري قرار گیزد هک خىشبختاهن كارگروي كارشىاسی رد دبیزخاهن 

قرار شذ اده بىذ و مىضىع تنىع رشتً اهي 

 .اػالم نظر شىد

 

داهي ايطان- 21  (7و2و3). تنىع سخشی رد اراهئ خذمات آمىسشی و فرصت اهي رتبیتی متىاسب با مصالخ جامعً، نياساه و ػالئك دانص آمىسان رد راستاي ضکىافيی استؼذا

  

ٚ ايدبز تٙٛع زض فطنت ٞبي تطثيتي زض ٔطاوع آٔٛظقي ٚ تطثيتي « آٔٛظـ فطاٌيط»تؼٕيٓ ٚ تٛؾؼٝ - 1/21ضاٞىبض

ثٝ خع ٔٛاضز ذبل ٚ )ثطاي پبؾرٍٛئي ثٝ ٘يبظٞبي ٔتٙٛع زا٘ف آٔٛظاٖ ثٝ ٚيػٜ زا٘ف آٔٛظاٖ ثب ٘يبظٞبي ٚيػٜ 

 (ضطٚضي

ضػبيت التضبئبت ٞٛيت پؿطاٖ ٚ زذتطاٖ ٚ ٚيػٌي ٞبي زٚضاٖ ثّٛؽ ٔتطثيبٖ زض ثط٘بٔٝ ٞبي زضؾي ٚ - 2/21ضاٞىبض 

. ضٚـ ٞب ٚ ثط٘بٔٝ ٞبي تطثيتي ضٕٗ تٛخٝ ثٝ ٞٛيت ٔكتطن آ٘بٖ

تٛخٝ وبفي ثٝ قطايظ ضٚحي زا٘ف آٔٛظاٖ زض ؾٙيٗ ثّٛؽ ٚ اضائٝ ذسٔبت ٔكبٚضٜ اي ٚ آٔٛظـ ٞبي - 3/21ضاٞىبض 

. زيٙي ٚ تطثيتي ٔٙبؾت ثٝ آٟ٘ب

 

هن اس فىاوري اهي نىده - ارتقاي کيفيت فرايىذ ياددهی- 23 و 22  (3و2و 1و7)يادگیزي با تکيً رب استفادي هىشمىذا

 

تٛؾؼٝ ي ضطيت ٘فٛش قجىٝ ّٔي ايٙتطا٘ت زض ٔساضؼ ثب اِٚٛيت پط وطزٖ قىبف زيديتبِي ثيٗ - 23 ٚ 1/22ضاٞىبض 

ٔٙبعك آٔٛظقي ٚ ايدبز ؾبظ ٚ وبض ٔٙبؾت ثطاي ثٟطٜ ثطزاضي ثٟيٙٝ ٚ ٞٛقٕٙسا٘ٝ تٛؾظ ٔطثيبٖ ٚ ٔتطثيبٖ زض چبضچٛة 

. ٘ظبْ ٔؼيبض اؾالٔي

تِٛيس ٚ ثٝ وبضٌيطي ٔحتٛاي اِىتطٚ٘يىي ٔتٙبؾت ثب ٘يبظ ٔتطثيبٖ ٚ ٔساضؼ ثب ٔكبضوت  ثرف - 23 ٚ 2/22ضاٞىبض 

تب  (ثب تأويس ثط تِٛيس ٔحتٛاي چٙسضؾب٘ٝ اي)زِٚتي ٚ غيطزِٚتي ٚ اِىتطٚ٘يىي وطزٖ ٔحتٛاي تٕبْ وتبة ٞبي زضؾي 

. پبيبٖ ثط٘بٔٝ پٙدٓ تٛؾؼٝ وكٛض
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اضتمبي تٛإ٘ٙسي ٞبي ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي ثطاي اؾتفبزٜ اظ ظطفيت ٚ فطنت فٙبٚضي ٞبي ٘ٛيٗ ٚ - 23ٚ 3/22ضاٞىبض 

. ٔٙسي اظ ظطفيت ٔؼّٕبٖ وبضآٔس ثطاي تىثيط تٛإ٘ٙسي ٞبي ايكبٖ زض ضفغ ٘بثطاثطي ٞب ٚ ٌؿتطـ ػساِت تطثيتي ثٟطٜ

 حبوٕيت ضٚـ ٞبي فؼبَ، ٌطٚٞي ٚ ذالق زض فطايٙس يبززٞي ٚ يبزٌيطي ثطٖٚ ٔسضؾٝ ثٝ ٚيػٜ -23ٚ 4/22ضاٞىبض 

. زض آٔٛظـ ٞبي ٔىُٕ ٚ فؼبِيت ٞبي فٛق ثط٘بٔٝ

ٌؿتطـ ثٟطٜ ثطزاضي اظ ظطفيت آٔٛظـ ٞبي غيطحضٛضي ٚ ٔدبظي زض ثط٘بٔٝ ٞبي آٔٛظقي ٚ - 23 ٚ 5/22ضاٞىبض 

تطثيتي ٚيػٜ ٔؼّٕبٖ، زا٘ف آٔٛظاٖ ٚ ذب٘ٛازٜ ٞبي ايطا٘ي زض ذبضج اظ وكٛض ثط اؾبؼ ٘ظبْ ٔؼيبض اؾالٔي ٚ ثب ضػبيت 

. انَٛ تطثيتي

ضنس وطزٖ تحٛالت فٙبٚضي ٚ ثبظتِٛيس ثط٘بٔٝ ٞبي زضؾي ٚ ٔحتٛاي آٔٛظقي ٚ تطثيتي ٔتٙبؾت - 23 ٚ 6/22ضاٞىبض 

 .ثب ٘يبظٞبي ػهط حبضط ٔجتٙي ثط ٘ظبْ ٔؼيبض اؾالٔي

 

 (2و1و7)رتبیت رسمی عمىمی با رويكرد ساسمان يادگیزنذي    تؼلیم و   تغيیز و نىآوري رد نظام-24

  

ٔٙبؾت ؾبظي فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي ثب التضبئبت ؾبظٔبٖ يبزٌيط٘سٜ ٚ تؼبِي ثرف ٚ پٛيب ثب تأويس ثط تمٛيت - 1/24ضاٞىبض 

. ضٚحيٝ اذٛت ٚ تؼبٖٚ، ذالليت ٚ آٔٛظـ ٔؿتٕط

پػٚٞف ٔحٛض، غيط حضٛضي، )تبٔيٗ تؿٟيالت ٚ أىب٘بت ٚ ايدبز ؾبظ ٚ وبضٞبي وبضا ٚ اثطثرف -  2/24ضاٞىبض 

ٞبي ضٕٗ ذسٔت ٔؼّٕبٖ ٚ تمٛيت اٍ٘يعٜ ٚ ٟٔبضت  زض آٔٛظـ (...پٛزٔب٘ي، اتهبَ ثٝ ٔٙبثغ ضٚظآٔس حطفٝ اي ٚ

ٝ اي ثطاي يبزٌيطي ٔساْٚ . حطف

ٝ ي پػٚٞكي فؼبَ ٚ فطاٌيط زض زضٖٚ ؾبذتبض ٘ظبْ تؼّيٓ ٚ تطثيت ضؾٕي ػٕٛٔي ثب اؾتفبزٜ - 3/24ضاٞىبض  ايدبز قجى

 .اضتجبعبت- اظ فٙبٚضي ٞبي ٘ٛيٗ اعالػبت

ٜ ي ثٟيٙٝ اظ زا٘ف ٚ تدطثٝ ٘رجٍبٖ ٚ پيف وؿٛتبٖ آٔٛظـ ٚ -  4/24ضاٞىبض  اؾتمطاض ٘ظبْ ٔسيطيت زا٘ف ٚ اؾتفبز

 .پطٚضـ

                                                 
 ؾبظٔبٖ يبزٌيط٘سٜ، ؾبظٔب٘ي پٛيب ٚ اثطثرف اؾت وٝ قطايظ يبزٌيطي ٔؿتٕط ٚ ٔفيس ثطاي ٕٞٝ اػضبي آٖ فطاٞٓ اؾت ٚ فطًٞٙ ؾب ظٔب٘ي آٖ،  

 . يبزٌيطي ٍٕٞب٘ي ٔي ثبقس–تمٛيت وٙٙسٜ فطايٙس يبززٞي 
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اؾتمطاض  ٘ظبْ ذالليت ٚ ٘ٛآٚضي زض آٔٛظـ ٚ پطٚضـ زض ضاؾتبي تطثيت خبٔغ ٚ ٔتٛاظٖ ٚ ثبِٙسٌي - 5/24ضاٞىبض

. ٔؼطفتي ٚ اذاللي  حٕبيت ٔبزي ٚ ٔؼٙٛي اظ ٔسيطاٖ، ٔؼّٕبٖ ٔطثيبٖ ٚ ٔتطثيبٖ ذالق ٚ ٘ٛآٚض ٚ وبضآفطيٗ

 

 (4و2و7) عمىمی  رتبیت رسمیتؼلیم و    نظام   استقرار نظام ارسشيابی و تضميه کيفيت رد-25

  

ثطاي ؾٙدف ٚ اضظـ يبثي ػّٕىطز ٘ظبْ تؼّيٓ ٚ تطثيت  ايدبز ؾبظ ٚوبضٞبي لب٘ٛ٘ي ٚ ؾبذتبض ٔٙبؾت -1/25ضاٞىبض 

.  ضؾٕي ػٕٛٔي

ٜ ٞبي تحهيّي  - 2/25ضاٞىبض  عطاحي ٚ اخطاي اضظقيبثي ٘تيدٝ ٔحٛض ثط اؾبؼ اؾتب٘ساضزٞبي ّٔي ثطاي ٌصض اظ زٚض

زض اضتمبي پبيٝ ٞبي تحهيّي زٚضٜ اثتسايي ٚ  (تىٛيٙي-  ويفي–تسضيدي )ٚ ٌؿتطـ ضٚيىطز اضظقيبثي فطايٙس ٔحٛض 

.  زض ؾبيط پبيٝ ٞبي تحهيّي (فطايٙس ٔحٛض ٚ ٘تيدٝ ٔحٛض)ضٚيىطز تّفيمي

 ٔساضؼ ٚ ٔٛؾؿبت آٔٛظـ ٚ پطٚضـ ثٝ ٔٙظٛضقفبف ؾبظي اضظقيبثي ٚ تضٕيٗ ويفيتايدبز ٘ظبْ - 3/25ضاٞىبض 

. ػّٕىطز ٚ اضتمبي ويفيت ٚ تمٛيت اٍ٘يعٜ ٞبي ضلبثت ٔٙغمي زض ػطنٝ ٞبي فطٍٞٙي، زيٙي ٚ ػّٕي ثيٗ آ٘بٖ

اضتمبي خبيٍبٜ ٘ظبْ تؼّيٓ ٚ تطثيت ضؾٕي ػٕٛٔي ايطا٘ي زض اضظيبثي ٞبي ويفي خٟب٘ي زض چبضچٛة - 4/25ضاٞىبض 

. ٘ظبْ ٔؼيبض اؾالٔي

 

تخصيص و تنىع سخشی هب مىازغ مالی،-26
 (3و7و6)رتبیت رسمی عمىمیتؼلیم و اهي کّمی و کيفی نظام   متىاسب با نياس مذرييت مصارف تأميه، 

  

ثٟيٙٝ ؾبظي ٘ظبْ پطزاذت ٞب ٔجتٙي ثط قبيؿتٍي ٚ ٔسيطيت ثٟيٙٝ ٔٙبثغ ٚ ٔهبضف ٚ قفبف ؾبظي - 1/26ضاٞىبض 

. ػّٕىطز ٔبِي ٘ظبْ تؼّيٓ ٚ تطثيت ضؾٕي ػٕٛٔي

قفبف ؾبظي ٚ ثط٘بٔٝ ضيعي ثطاي افعايف ؾٟٓ اػتجبضات آٔٛظـ ٚ پطٚضـ اظ تِٛيس ٘بذبِم زاذّي - 2/26ضاٞىبض 

. ثٝ ٔيعاٖ حسالُ يه زٞٓ زضنس ؾبال٘ٝ تب پبيبٖ ثط٘بٔٝ ٞفتٓ تٛؾؼٝ وكٛض

. اِٚٛيت ثركي ثٝ آٔٛظـ اثتسايي زض تأٔيٗ ٚ ترهيم ٔٙبثغ- 3/26ضاٞىبض 
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 زضنس تب پبيبٖ 20افعايف ؾٟٓ ٞعيٙٝ ٞبي غيطپطؾّٙي زض ثٛزخٝ خبضي آٔٛظـ ٚ پطٚضـ ثٝ ٔيعاٖ -  4/26ضاٞىبض 

. ثط٘بٔٝ قكٓ تٛؾؼٝ وكٛض ثٝ ٔٙظٛض ويفيت ثركي ثٝ فطايٙس تؼّيٓ ٚ تطثيت

عطاحي ؾبظ ٚ وبضٞبي تٙٛع ثركي ثٝ ٔٙبثغ ٔبِي زِٚتي ٚ غيطزِٚتي اظ لجيُ اؾتفبزٜ اظ ٘صٚضات، - 5/26ضاٞىبض 

. ٔٛلٛفبت

ثٟيٙٝ ؾبظي ثٟطٜ ثطزاضي اظ ٔٙبثغ ٔبزي ٚ فيعيىي ٚ عطاحي اؾتب٘ساضزٞبي ٔهطف ٚ تؼجيٝ ؾبظ ٚ - 6/26ضاٞىبض 

. وبضٞبي پيف ٌيطي اظ اؾطاف ٚ تجصيط

تمٛيت ٔكبضوت ػٕٛٔي زض آٔٛظـ ٚ پطٚضـ ثب حفظ وبضوطزٞبي ؾيبؾتٍصاضي ٚ ٘ظبضتي ٘ظبْ اظ - 7/26ضاٞىبض 

ٝ ؾبظ . عطيك تؿٟيُ تأؾيؽ ٚ ازاضٜ ٔساضؼ غيطزِٚتي، حٕبيت اظ فؼبِيت ٞبي آٔٛظقي، تكٛيك ٚالفيٗ ٚ ذيطيٗ ٔسضؾ

 

 (2و1و7)  و روش اهروهي اه، باسوگري و باس مهىذسی ساختاراه -27

  

. انالح ؾبذتبض زٚضٜ ٞبي آٔٛظقي، ثط اؾبؼ ٔهٛثٝ قٛضاي ػبِي ا٘مالة فطٍٞٙي- 1/27ضاٞىبض 

ٝ ي آٔبيف ؾطظٔيٗ ٚ تحٛالت خٕؼيتي - 2/27ضاٞىبض   50٘بظط ثٝ )اؾتمطاض ٘ظبْ ٔىبٖ يبثي ٔساضؼ ثط اؾبؼ ؾبٔب٘

. ٚ ثب تأويس ثط اؾتفبزٜ اظ ظٔيٗ ٞبي ثعضي ٚ ٚؾيغ (ؾبَ آيٙسٜ

عطاحي ٚ اؾتمطاض ٘ظبْ خبٔغ ٞسايت تحهيّي ٚ اؾتؼسازيبثي ثٝ ٔٙظٛض ٞسايت ٔتطثيبٖ ثٝ ؾٛي  - 3/27ضاٞىبض 

ٝ ٞبي ٔٛضز٘يبظ حبَ ٚ آيٙسٜ وكٛض ٔتٙبؾت ثب اؾتؼسازٞب، ػاللٝ ٔٙسي ٚ تٛا٘بيي ٞبي آ٘بٖ . ضقت

اؾتمطاض ٘ظبْ ضإٞٙبئي ٚ ٔكبٚضٜ تطثيتي ٔجتٙي ثط ٔجب٘ي اؾالٔي ثب تأويس ثط افعايف ٘مف ٔؼّٕبٖ زض ايٗ - 4/27ضاٞىبض

. ظٔيٙٝ ٚ ثٝ وبضٌيطي ٔكبٚضاٖ ٔترهم ثطاي ايفبي ٚظبئف ترههي تط زض تٕبْ پبيٝ ٞبي تحهيّي

 حضٛض تٕبْ ٚلت ٔؼّٕبٖ زض ٔساضؼ قبُٔ ؾبػبت تسضيؽ ٚ ؾبػبت  ثطايثط٘بٔٝ ضيعي خبٔغ- 5/27ضاٞىبض 

. ذسٔبت ٔٙبؾت ايكبٖ اذتهبل يبفتٝ ثٝ ؾبيط فؼبِيت ٞبي تطثيتي ٔطتجظ زض ٔسضؾٝ ثب تٛخٝ ثٝ ضطٚضت خجطاٖ ٔبزي

تحَٛ زض ؾبذتبض ٚ ٔسيطيت ظٔبٖ آٔٛظـ زض ٔساضؼ ٚ ته ظٍ٘ي قسٖ خّؿبت آٔٛظقي زض تٕبْ - 6/27ضاٞىبض 

. پبيٝ ٞبي تحهيّي ٚ ٔتٙبؾت ؾبظي تؼساز ؾبػبت آٔٛظقي زض عَٛ ٞفتٝ

ٖ زٞي ٔؼّٕبٖ زض ؾٝ پبيٝ اَٚ اثتسايي"زٚضي"اؾتمطاض ٘ظبْ -  7/27ضاٞىبض  .  زض ؾبظٔب

                                                 
 .٘ظبْ زٚضي ػجبضت  اؾت اظ ٕٞطاٞي ٔؼّٓ ثب  زا٘ف آٔٛظاٖ زض چٙس پبيٝ تحهيّي - 4
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قبُٔ ٔٛاز ٔىتٛة ٚ )حبوٕيت ثط٘بٔٝ ٔحٛضي ثٝ خبي وتبة ٔحٛضي ٚ تِٛيس ثؿتٝ آٔٛظقي -  8/27ضاٞىبض 

. زض ثط٘بٔٝ ٞبي زضؾي (غيطٔىتٛة

ثبظعطاحي ٚ ؾبٔب٘سٞي تمٛيٓ ؾبَ تحهيّي ثب ضػبيت ا٘ؼغبف ٚ تٛخٝ ثٝ قطايظ الّيٕي ٚ ثب تأويس ثط - 9/27ضاٞىبض 

ٝ ؾبظي تؼغيالت  .ثٟيٙ

 

 (4و2و7) رتبیت رسمی عمىمی تؼلیم و درييت و رهبزي رتبیتی رد نظامنظام م تىسعً و بهبىد مستمر کيفيت -28

  

ٟ٘بزيٙٝ وطزٖ تفىط ثط٘بٔٝ ٔحٛض ٚ ٔسيطيت ثط ٔجٙبي ثط٘بٔٝ ٔسٖٚ ٚ ٔهٛة زض تٕبْ ؾغٛح ٘ظبْ تؼّيٓ - 1/28ضاٞىبض

. ٚ تطثيت ضؾٕي ػٕٛٔي

ايدبز ؾبظ ٚ وبضٞبي الظْ ثطاي تطثيت ٚ ٍٟ٘ساقت ٔسيطاٖ ٚ ضٞجطاٖ آٔٛظقي ٚ تالـ ثطاي افعايف - 2/28ضاٞىبض 

. ثجبت ٔسيطيت زض ٔدٕٛػٝ ٘ظبْ تؼّيٓ ٚ تطثيت ضؾٕي ػٕٛٔي

.   ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي  حطفٝ اي ثطاي–عطاحي ٚ اخطاي اٍِٛي ثبِٙسٌي قغّي- 3/28ضاٞىبض 

تأؾيؽ ٔطوع ٔغبِؼبت ضاٞجطزي تٛؾؼٝ ٔسيطيت آٔٛظـ ٚ پطٚضـ زض ضاؾتبي ا٘دبْ ٔغبِؼبت آيٙسٜ - 4/28ضاٞىبض 

. ٍ٘ط ٚ تسٚيٗ ٚ اخطاي ثط٘بٔٝ ٞبي آيٙسٜ ٍ٘بضا٘ٝ ثب ٕٞبٍٞٙي زؾتٍبٜ ٞبي شيطثظ

انالح ؾبذتبض اخطايي ٚ وبٞف تؼساز ٚاحسٞبي ازاضي، ٔتٙبؾت ثب ٔسيطيت وبضآٔس، اثطثرف ٚ - 5/28ضاٞىبض 

. اؾتمطاض ٘ظبْ ٔسيطيت ٞٛقٕٙس زض وّيٝ ي اثؼبز ٚ ؾغٛح

تجييٗ ٚ اؾتمطاض ٘ظبْ نالحيت ٞبي ّٔي ٔسيطيت ٚ ضٞجطي آٔٛظقي ثٝ ٔٙظٛض ثطلطاضي قبيؿتٝ - 6/28ضاٞىبض 

ؾبالضي زض احطاظ ٔٙبنت ٔسيطيتي ثب تأويس ثط ثطذٛضزاضي اظ نالحيت ٞبي اػتمبزي، اذاللي، ا٘مالثي، ػّٕي 

. آٔٛظقي، پػٚٞكي ٚ پيكيٙٝ تدطثي ٔٙبؾت

تمٛيت ظطفيت ٞبي وبضقٙبؾي تسٚيٗ ٌط ؾيبؾت ٚ ِٔٛس ٌعيٙٝ ٞبي تهٕيٓ ٌيطي ثطاي ثٛٔي ؾبظي - 7/28ضاٞىبض 

. ؾيبؾت زض ضاؾتبي اٞساف ٚ ٔٙبفغ خٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ
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، نظرهي شيداسي و مستىذ ساسي تجربيات رتبیتی صىمی-29 ً ي ظرفيت ژپوهص و نى آوري  (7و2و8) تىسع

 

اؾتفبزٜ ثٟيٙٝ اظ ظطفيت ٞبي ٔٛخٛز ثطاي ٌؿتطـ فطًٞٙ پػٚٞكي زض ثيٗ ٔطثيبٖ ٚ ٔتطثيبٖ ٚ تطثيت - 1/29ضاٞىبض 

. پػٚٞكٍط ٔٛضز ٘يبظ ٘ظبْ تؼّيٓ ٚ تطثيت ضؾٕي ػٕٛٔي ٚ حٕبيت اظ پػٚٞكٍطاٖ فؼبَ ٚ ٔدطة

اضتجبط ؾبظٔب٘ي فؼبَ ٚ حٕبيت اظ تؼبُٔ اثطثرف پػٚٞكٍطاٖ ثب ٔطاوع پػٚٞكي ّٔي ٚ ٔٙغمٝ اي ٚ -  2/29ضاٞىبض 

ٝ  ٞبي پػٚٞكي ٚ فؼبَ ؾبظي ٔطوع ٕٞىبضي ٞبي ػّٕي ثيٗ إِّّي ٘ظبْ  خٟب٘ي ثب تبويس ثط ضطٚضت ثٛٔي ؾبظي يبفت

. تؼّيٓ ٚ تطثيت ضؾٕي ػٕٛٔي

ٝ  ٞبي  حٕبيت ٔبزي ٚ ٔؼٙٛي اظ عطح  ٞبي ٔٛفك ٚ ٘ٛآٚضي  ٞبي تطثيتي ثٛٔي- 3/29ضاٞىبض  ، ٔؿتٙس ؾبظي ٚ ا٘تكبض يبفت

.  پػٚٞكي زض زاذُ ٚ ذبضج اظ وكٛض ٚ ايدبز ثب٘ه اعالػبتي فؼبَ ٚ وبضآٔس

حٕبيت ٔبزي ٚ ٔؼٙٛي اظ وطؾي ٞبي ٘ظطيٝ پطزاظي زض ػّْٛ تطثيتي ٚ فطاٞٓ آٚضزٖ ظٔيٙٝ وبضثؿت - 4/29ضاٞىبض 

ٝ ٞبي خسيس ٚ ٘ٛآٚضي زض ٔساضؼ  ٚ زض ٘ظبْ تؼّيٓ ٚ تطثيت ضؾٕي ػٕٛٔي ثب ٕٞىبضي  (ثٝ ٚيػٜ ٔساضؼ تدطثي)يبفت

ٜ ٞبي ػّٕيٝ، زا٘كٍبٜ ٞب ٚ ٔطاوع ػّٕي ٚ پػٚٞكي . حٛظ
 

 (2و4و8)اهي حرهف اي نیزوي انسانی رد طراس جهانی  ارتقاي سطخ ضايستگی-30

 

ضنس وطزٖ تحٛالت تطثيت ٔؼّٓ ٚ تحٛالت ػّٕي زض حٛظٜ ػّْٛ تطثيتي زض ؾغح ثيٗ إُِّ ٚ ثٛٔي - 1/30ضاٞىبض 

ٝ  ٞبي ٔفيس آٟ٘ب ٚ ثٟطٜ ٔٙسي آٌبٞب٘ٝ اظ آٟ٘ب زض چبضچٛة ٘ظبْ ٔؼيبض اؾالٔي . ؾبظي تدطثيبت ٚ يبفت

حطفٝ اي ٔؼّٕبٖ، وبضقٙبؾبٖ ٚ ٔسيطاٖ ثب - خّت ٔكبضوت زا٘كٍبٜ ٞبي ثطتط زض أط تطثيت ترههي- 2/30ضاٞىبض 

. ٔحٛضيت زا٘كٍبٜ فطٍٞٙيبٖ
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 (7و2و8) تأميه کيفيت رتبیتی رد سطخ ممتاس رد منطقً و ضاخص  اهي جهانی-31

 

ٔكبضوت فؼبَ زض تؼبٔالت ثيٗ إِّّي، ثب اِٚٛيت خٟبٖ اؾالْ ٚ ا٘ؼىبؼ ٘ظطيبت ٚ تدطثيبت ٔٛفك - 1/31ضاٞىبض 

. زاذّي زض ٔحبفُ ٚ ٔطاوع ػّٕي خٟب٘ي

ضنس وطزٖ تحٛالت ٘ظبْ ٞبي آٔٛظـ ٚ پطٚضـ ٔٙغمٝ، خٟبٖ اؾالْ ٚ خٟبٖ اظ عطيك ٔطوع - 2/31ضاٞىبض 

ٖ ٞب زض چبضچٛة ٘ظبْ ٔؼيبض اؾالٔي . ٔغبِؼبت ضاٞجطزي تٛؾؼٝ ٔسيطيت آٔٛظـ ٚ پطٚضـ ٚ ثٟطٜ ٔٙسي آٌبٞب٘ٝ اظ آ

ثٟيٙٝ ؾبظي ؾيبؾت ٞب ٚ ثط٘بٔٝ ٞبي ٚظاضت آٔٛظـ ٚ پطٚضـ ثطاي افعايف وبضآيي ٚ اثطثركي - 3/31ضاٞىبض 

ٔساضؼ ذبضج اظ وكٛض ثب تأويس ثط ثبظٍ٘طي خساَٚ آٔٛظقي ٚ ٔحتٛاي وتت زضؾي، ثٝ وبضٌيطي ٘يطٚٞبي ٔتؼٟس، 

. تٛإ٘ٙس ٚ ٔدطة ٚ ٔتٙبؾت ؾبظي فضبي فيعيىي ايٗ ٔساضؼ
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 چارذىب نهادي و نظام اجرايی تحىل بنيادده آمىسش و شيورش- 7

 

ثطاي تحمك اٞساف ٚ ثط٘بٔٝ ٞبي ؾٙس ّٔي آٔٛظـ ٚ پطٚضـ زض افك چكٓ ا٘ساظ، ؾيبؾت ٌصاضي، ثط٘بٔٝ ضيعي ٚ 

. ٘ظبضت ثط فطايٙس تحَٛ ثٙيبزيٗ زض زٚ ؾغح ثٝ قطح ظيط نٛضت ٔي پصيطز

 

، نظارت و ارسيابی رد سطخ كالن-  32 ري . سياست صذا

ؾيبؾت ٌصاضي ٚ تهٕيٓ ٌيطي والٖ ٚ ٘يع اضظيبثي ٚ ٘ظبضت ضاٞجطزي فطايٙس تحَٛ ثٙيبزيٗ ٘ظبْ تؼّيٓ ٚ تطثيت 

. ضؾٕي ػٕٛٔي ثط پبيٝ ايٗ ؾٙس ثط ػٟسٜ قٛضاي ػبِي ا٘مالة فطٍٞٙي ٔي ثبقس

 

ربانهم رزيي و نظام اجرايی - 33

ثٝ ٔٙظٛض تٟيٝ، تهٛيت ٚ اثالؽ ؾيبؾت ٞبي اخطايي، عطاحي ؾبظ وبض تحمك اٞساف ٚ انالح ؾبذتبضٞب ٚ - اِف

فطآيٙسٞبي ٔطثٛط، ثٝ ضٚظ آٚضي ٚ تطٔيٓ، ٕٞبٍٞٙي ٚ ا٘ؿدبْ زضؾيبؾت ٞب ٚ ثط٘بٔٝ ٞب ٚ ٘ظبضت ثط حؿٗ اخطاي 

ثب تطويت ظيط تكىيُ ٔي قٛز ٚ ٌعاضـ « ؾتبز ضاٞجطي تحَٛ ثٙيبزيٗ آٔٛظـ ٚ پطٚضـ»ثط٘بٔٝ ٞبي تحَٛ ضاٞجطزي 

: ػّٕىطز ٚظاضت آٔٛظـ ٚ پطٚضـ ضا ثٝ نٛضت ؾبال٘ٝ ثٝ قٛضاي ػبِي ا٘مالة فطٍٞٙي اضائٝ ٔي زٞس

« ضئيؽ ؾتبز»ٚظيط آٔٛظـ ٚ پطٚضـ - 1 

« زثيط ؾتبز»زثيطوُ قٛضاي ػبِي آٔٛظـ ٚ پطٚضـ - 2 

 (ثٝ ا٘تربة قٛضا)اظ اػضبي قٛضاي ػبِي ا٘مالة فطٍٞٙي « 2»زٚ ٘فط- 3 

 (ثٝ ا٘تربة قٛضا)اظ اػضبي قٛضاي ػبِي آٔٛظـ ٚ پطٚضـ « 2»زٚ ٘فط - 4 

ٔؿئَٛ وٕيؿيٖٛ حٛظٚي قٛضاي ػبِي ا٘مالة فطٍٞٙي - 5 

اظ نبحت ٘ظطاٖ حٛظٜ تؼّيٓ ٚ تطثيت ثٝ پيكٟٙبز ٚظيط آٔٛظـ ٚ پطٚضـ ٚ تهٛيت قٛضاي « 2»زٚ ٘فط- 6

ػبِي ا٘مالة فطٍٞٙي 
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قبُٔ ثٙيبٖ ٞبي )ٚظاضت آٔٛظـ ٚ پطٚضـ ٔؿئِٛيت ٟ٘بزيٙٝ ؾبظي ٚ  اخطاي ؾٙس ّٔي آٔٛظـ ٚ پطٚضـ - ة

ٚ عطاحي ٚ تسٚيٗ ثط٘بٔٝ ٞبي اخطايي ؾٙس تحَٛ ضاٞجطزي ضا ثط ػٟسٜ زاضز ٚ حساوثط  (٘ظطي ٚ ؾٙس تحَٛ ضاٞجطزي

ضا ثٝ -  ثٝ ٚيػٜ ثط٘بٔٝ ٞبي ظيط٘ظبْ ٞبي انّي–ظطف ٔست يه ؾبَ پؽ اظ تهٛيت ايٗ ؾٙس، ثط٘بٔٝ ٞبي ذٛز 

. تهٛيت قٛضاي ػبِي آٔٛظـ ٚ پطٚضـ ذٛاٞس ضؾب٘س

ٚظاضت آٔٛظـ ٚ پطٚضـ ٔٛظف اؾت ثب تطثيت، ثٝ وبضٌيطي ٚ ؾبظٔب٘سٞي ٘يطٚٞبي تٛإ٘ٙس ٚ ٚاخس قطايظ، - ج

تأٔيٗ ٚ ثؿيح أىب٘بت ٚ ٔٙبثغ، تسٚيٗ ثط٘بٔٝ ٞبي اخطايي وٛتبٜ ٔست ٚ ٔيبٖ ٔست زض ؾغح ّٔي ٚ اؾتب٘ي، انالح 

لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضات، ٚ ثب خّت ٔكبضوت ٚ ٕٞىبضي ؾبيط زؾتٍبٜ ٞب ٚ ٟ٘بزٞب السأبت الظْ ثطاي تحمك ٔفبز ؾٙس ضا 

. ٔؼَٕٛ زاضز

تٕبْ زؾتٍبٜ ٞب ٚ ٟ٘بزٞب، ثٝ ٚيػٜ ضؾب٘ٝ ّٔي، ٔٛظفٙس زض چبضچٛة ايٗ ؾٙس، ٕٞىبضي الظْ ثب ٘ظبْ تؼّيٓ ٚ تطثيت - ز

ٌعاضـ ٘حٜٛ ٚ ٔيعاٖ ٕٞىبضي . ضؾٕي ػٕٛٔي ضا ثطاي تحمك اٞساف تحَٛ ثٙيبزيٗ آٔٛظـ ٚ پطٚضـ ٔؼَٕٛ زاض٘س

. زؾتٍبٜ ٞب ثٝ نٛضت ؾبال٘ٝ تٛؾظ ضئيؽ ؾتبز ثٝ قٛضاي ػبِي ا٘مالة فطٍٞٙي اضائٝ ذٛاٞس قس

 

نحىي ي رتمیم و هب روس رسانی سىذ تحىل راهبزدي نظام تؼلیم و رتبیت رسمی عمىمی  -  34

فطايٙس تطٔيٓ ؾٙس تحَٛ ضاٞجطزي ٘ظبْ تؼّيٓ ٚ تطثيت ضؾٕي ػٕٛٔي خٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ زض افك چكٓ ا٘ساظ زض 

ٜ ٞبي ظٔب٘ي  فّؿفٝ تؼّيٓ ٚ تطثيت زض خٕٟٛضي ) ؾبِٝ اظ تبضيد تهٛيت آٖ ٚ ٔغبثك ثب ثٙيبٖ ٞبي ٘ظطي ؾٙس ّٔي 10ثبظ

اؾالٔي ايطاٖ، فّؿفٝ تؼّيٓ ٚ تطثيت ضؾٕي ػٕٛٔي زض خٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ، ضٞٙبٔٝ ٘ظبْ تؼّيٓ ٚ تطثيت ضؾٕي 

. نٛضت ذٛاٞس پصيطفت (ػٕٛٔي زض خٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ
 

 


