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 جمهوري اسالمی اریان نظام تعليم و رتبیت رسمی عمومی و ارزشیابی ژپوهش نظامزریربانهم 

 3/7/1396  اترخي ، جلسه شوراي عالی آموزش و رپورش (947) هفتمینو  چهلو  نهصد مصوب

 (947و   946   ،    939  ،   938، 937   ،  936 ، 935، 934    جلسات  رد   ربرسی شده )

 

 اندازچشم
 واشاعه  ،تولید دانش پذیر درکارا، اثربخش و مشارکت  یامجموعه ؛1404در افق پژوهش و ارزشیابی زیرنظام 

وده بآموزش و پرورش  حال و آینده پاسخگوی نیازهای پژوهشی که است وتربیتیمتعلدر حوزه  هاکاربست یافته

 وتربیتیمعلتبهبود موقعیت نظام  کنندهتضمین واز ستاد تا مدرسه گیری سازی و تصمیمدهنده قابلیت تصمیمبسط و

 .باشدیم یاسالم یارمعدر چارچوب نظام نده تربیت نسلی پژوه رسمی و عمومی و

  اهداف

 با مشارکت مراکز و وتربیتیمتعلدر حوزه  های علمی و الگوهای نظری بومیتولید نظریه در سازیظرفیت .1

 نهادهای علمی و پژوهشی

 یعموم یرسم وتربیتیمتعلنظام  یندههای حال و آشناخت مسائل و چالش .2

 در یومعم یرسم وتربیتیمتعلهای نظام و بروندادفرآیندها  ،دروندادهاها، زمینه رصد مستمر و سنجش کیفیت .3

 المللیسطح ملی و بینمختلف در  هاینظامزیرها و ساحت

 خالق، نوآور و کارآفرین برای تربیت نسلی پژوهنده، پرسشگر، سازیینهزم .4

 هاو خانواده، دانش آموزان معلمان ،کارشناسان ،مدیراندر بین  پرسشگریروحیه  و پژوهشفرهنگ  توسعه .5

مبتنی  گیریصمیمتسازی و تصمیمفرآیند به  بخشیکیفیتبرای ارزشیابی  و های پژوهشییافتهکاربست اشاعه و  .6

 مدرسهسطح تا  ملیاز سطح  پژوهش و ارزشیابی بر

 وتربیتیمتعلدر نظام  هاز سطح ملی تا سطح مدرسپاسخگویی به نیازهای پژوهشی و ارزشیابی  .7

پژوهشی  علمی و هاییافتهو استفاده از ظرفیت و  المللیینببرقراری ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی داخلی و  .8

 آنان در چارچوب نظام معیار اسالمی
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 های اجراییسیاست

 و اجرا از سطح ملی تا سطح مدرسه ریزیگذاری، برنامهمحوری در فرآیند سیاستپژوهش -1

و  بنیاندانشهای شرکت ،های علمیهحوزه مراکز علمی پژوهشی، ،هادانشگاهبا  و تعامل یریپذمشارکت -2

 المللیملی و بین ،یمحلسطوح پژوهشگران در 

و  گستره ،ت، نوع، روش، زمان)از منظر ماهیّ و ارزشیابیپژوهش های روشدر  تنوعبخشی و ایجاد کیفیت -3

 و سریع کاربردی، مدارهای عملبا تأکید بر پژوهش (مرجع

 )تولید دانش، اشاعه، کاربست( در چرخه پژوهش و ارزشیابی های نویناز فناوریاستفاده بهینه  -4

 و ارزشیابی ژوهشیکپارچگی و وحدت مدیریت در پ -5

 و واگذاری اختیارات الزم پژوهشی به مدرسه مؤثرکاهش تمرکز و استفاده بهینه از ظرفیت سایر ارکان سهیم و  -6

 

 اقدامات اساسی

پژوهش و ارزشیابی، وزارت  یرنظامزو تحقق اهداف  وپرورشآموزشدر اجرای مفاد سند تحول بنیادین 

ربط و رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به ها و نهادهای ذیموظف است با همکاری دستگاه وپرورشآموزش

 موارد زیر اقدام نماید:

 مدرسه پژوهنده -الف

و فناوری  منابع انسانی یزیربرنامهدانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با هماهنگی مرکز  (1

آموزشی و پژوهشی  یهاو کارگاه هادورهها، ، واحدهای درسی، برنامهوپرورشآموزشاطالعات وزارت 

پژوهی( پژوهی و درسهای آکادمیك، اقدامهای پژوهشگری دانشجو معلمان )پژوهشبرای تقویت مهارت

 خدامیبا هماهنگی سازمان اداری و است توانمندسازی معلمان موجود، منظوربهاجرا نماید. همچنین  تدوین و

ضمن خدمت  یهادورهدر قالب درصد از معلمان واجد شرایط  5این برنامه ساالنه حداقل برای  کشور،

قرار معلمان موجود، تحت پوشش این برنامه  بیش از نیمی از 1404ای که در افق گونهعملیاتی شود به

 .یرندگ

ت دظرف محداکثر  ،معلمان پژوهندههای مطالعاتی و بازآموزی علمی و تحقیقاتی ویژه نامه فرصتآیین (2

 ود.پیشنهاد ش وزیرانیئته به تصویب برای ،وپرورشآموزش یعال یشورا تأیید شش ماه تهیه و پس از
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وهشی، درصد اعتبارات پژ 60حداقل به میزان  ،آموزیسراهای دانشسرانه پژوهشی برای مدارس و پژوهش (3

 به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اختصاص یابد. یمواد قانون الحاق 56موضوع ماده 

-بندی مدارس و ارتقا مدیران، معلمان و انتخاب معلمان نمونه با ملحوظ کردن شاخصها و شرایط رتبهمالک (4

اصاختصمیزان امتیاز  .بازنگری و اصالح شود با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور، های پژوهشی

 شود.تعیین و ابالغ می وپرورشآموزشهای پژوهشی در هر یك از مواد مذکور، توسط وزیر لیتبه فعا یافته

 و تولید در بازنگریرویکرد آموزش پژوهش محور ضمن التزام به یکپارچه نگری آموزش و پژوهش،  (5

 مورد تأکید قرار گیرد.« برنامه درسی ملی»های آموزشی برمبنای های درسی و کتاببرنامه

هشی فردی و پژو هاییتفعالبه  در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی شایستگی محور دانش آموزان  (6

 گروهی توجه نموده و امتیاز الزم برای آن منظور نمایند.

 سازمان پژوهنده -ب

وابط رعایت ض ،پژوهنده، با اصالح و استفاده از ساختارهای موجود یك سازمان منزلهوپرورش بهآموزشبرای نیل به 

 :پذیردیمصورت ربط، اقدامات ذیل ها و مراجع ذیو با هماهنگی دستگاهو مقررات مربوط 

به مرکز ارزشیابی و تضمین  با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور، وپرورشآموزشمرکز سنجش  (1

ا و هرصد و ارزشیابی عملکرد نظام تربیت رسمی عمومی در زیرنظام برای وپرورشآموزشکیفیت نظام 

 ،وپرورشزشآمومطالعات مناسبات آن با پژوهشگاه  ،تقویت تغییر یابد و ضمن ،تربیتی گانهششهای ساحت

 شود. یینو تبتعریف 

، جایگاه سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وبا هماهنگی  (2

مستقیم وزیر  نظر یرزو امور آن  منتقل وپرورشآموزشبه وزارت  وپرورشآموزشپژوهشگاه مطالعات 

 اداره شود. وپرورشآموزش

با هماهنگی و  ،و جهانی یامنطقهدر عرصه ملی،  وپرورشآموزشپایش و رصد تحوالت نظام  منظوربه (3

پژوهشگاه مطالعات  ذیل، «مطالعات راهبردی» یآموزشگروه الزم برای ایجاد  تدابیر ربط،مراجع ذی یدتائ

 شود.اتخاذ برنامه ششم توسعه،  دومتا پایان سال موجود  هاییتظرفو با استفاده از  وپرورشآموزش

و  تدابیر الزم اتخاذ ،و دفاتر ستادی هاشهرستان ،هااستانبرای ساماندهی و ارتقای امور پژوهشی در سطح  (4

 منابع و امکانات مناسب اختصاص یابد. ،ربطبا هماهنگی مراجع ذی
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های خاص برای فعالیت تسهیالت و اعتبارات ،حمایت از معلمان و فرهنگیان پژوهشگر و نوآور منظوربه (5

مقاله، کتاب، اختراع،  یفتألسرانه پژوهشی، پاداش مانند پژوهی معلمان و فرهنگیان )پژوهشی و اقدام

علمی وزارت  یأتههای پژوهشی اعضای ( اختصاص یابد و از فعالیتمؤلفپژوهانه، خرید آثار معلمان 

 حمایت شود. وپرورشآموزش

 های بومی تربیتی در نظامهای پژوهشی و نوآوریمستندسازی، انتشار، اشاعه و کاربست یافته نامهیینآ (6

شش ماه پس از تصویب این برنامه، تدوین و با امضای وزیر  ظرف مدت حداکثر وپرورشآموزش

 ابالغ شود. وپرورشآموزش

با جلب مشارکت سایر  آموزیسرای دانشحداقل یك پژوهش ،در هر منطقه آموزشی تا پایان برنامه ششم (7

 شود. سیستأ و با تأکید بر توسعه بخش غیردولتی ها و نهادهادستگاه

ر د طرحقابلموارد  ازجمله وپرورشآموزشضروری است کلیه تصمیمات کالن و اساسی سطوح مختلف  (8

 ، شورای معاونان و حوزه ستادی دارای پیوست پژوهشی باشد.وپرورشآموزششورای عالی 

درصد و حداکثر  05/0ربط حداقل های ذیهای کلی علم و فناوری، با هماهنگی دستگاهبا توجه به سیاست (9

اص ، اختصوپرورشآموزشپژوهشی و تحقیقاتی  هاییتفعالدرصد از اعتبارات پژوهشی کشور به  1/0

 یابد.

 

 

 پایش و ارزشیابی مستمر فرایندها و روندها -ج

آن  هاییرنظامزگانه تربیت و های ششارزشیابی بیرونی عملکرد نظام تربیت رسمی عمومی در حوزه ساحت (1

 شود.ساله اجرا های زمانی سه تا پنجدر دوره وپرورشآموزشزیر نظر شورای عالی 

ها و مراکز علمی پژوهشی غیردولتی برای ارتقای کیفیت و تضمین ، دانشگاهیانبندانشهای از ظرفیت شرکت (2

 استفاده شود. وپرورشآموزشجریان تربیت رسمی عمومی در ارزشیابی عملکرد  کیفیت

درصد از اعتبارات  10 ، حداقلوپرورشآموزشریزی در نظام برنامه گذاری وسازی سیاستبهینه منظوربه (3

 د.یاب اختصاص ،پژوهییندهآطولی، روند پژوهی و  یهاپژوهشبه  ی تا پایان برنامه ششم توسعهپژوهش

 .سامانه ملی شبکه اطالعات و ارتباطات پژوهشی تا پایان سال دوم برنامه ششم توسعه، طراحی و ایجاد شود (4
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 هارنامهب
 صورتبه راهکار 25مستقیم و تعداد  صورتبهراهکار  11تعداد  ،راهکار سند تحول بنیادین 131از مجموع 

است تا  شدهبینییشپبرنامه  39تعداد  ،هاآنپژوهش و ارزشیابی مرتبط است که برای تحقق  یرنظامزبا  ،یرمستقیمغ

 از: اندعبارت هابرنامهعملیاتی شود. این  ،در طول برنامه ششم و هفتم توسعه کشور

 

 

 عملیاتیهدف 

2 
 های انقالب اسالمیاعتقاد و التزام به ارزش تقویت تعمیق تربیت و آداب اسالمی،

 مدارس یتیو ترب یفرهنگ هاییّتالفعّ یابیارز یبرا یفیک یهاشاخص ینو تدو یاستانداردساز 2-7راهکار 

 عنوان برنامه ردیف

1 
ها و شاخص ها،یتی مدارس و تدوین عوامل، مالکو ترب یفرهنگ هاییّتالفعّطراحی الگوی ارزیابی 

 اسالمی وتربیتتعلیم فلسفه برمعیارهای معتبر و استاندارد مبتنی 

2 
و  الهسسههای فضای مجازی در دوره تأثیراتبر  تأکیدآموزان با مستمر تربیتی دانش شناسیآسیب

 با استفاده از مطالعات تطبیقی اثربخشالگوهای کارآمد و  ارائه

3 
 هایشاخصساالنه بر اساس  صورتبهیتی مدارس و ترب یفرهنگ هاییّتالفعّرصد و ارزشیابی مستمر 

 مصوب
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 7 عملیاتیهدف 
 -ویژه در ابعاد فرهنگیهای پیشرفت محلی بهیکی از کانون عنوانبهافزایش نقش مدرسه 

 اجتماعی

 7-3راهکار 

طح رسمی عمومی در س وتربیتتعلیمپژوهشی با نظام -یافته مراکز علمیبرقراری ارتباط سازمان

های علمیه و مؤسسات آموزش مندی از پشتیبانی علمی و تخصصی حوزهای و بهرهملی و منطقه

های علوم قرآنی، علوم تربیتی و ویژه دانشکدهای بهعالی و مراکز آموزش فنی و حرفه

 روانشناسی در مدارس

 عنوان برنامه ردیف

1 
کانون پیشرفت محله و ایجاد پایگاه داده  عنوانبهطراحی و استقرار الگوی ارتقای نقش مدرسه 

و فنی معلمان و دانش  و مدیریت منابع اطالعاتی محله و استفاده از ظرفیت علمی پژوهشی

 آموزان

2 
پژوهشی بین مراکز و مؤسسات علمی، آموزشی و  -طراحی الگوی توسعه تعامالت علمی

های علمیه با مدارس منطقه و محله خود صنعتی و اقتصادی و حوزه ای،، فنی و حرفهپژوهشی

 در چهارچوب ضوابط آموزشی و تربیتی

3 
 هایشاخصمدرسه در اصالح  تأثیرگذار هایروش ارائهپژوهشی کالن برای  هایپروژهاجرای 

 فرهنگی اجتماعی محله
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 11 عملیاتیهدف 
بازتنظیم اصول حاکم بر برنامه درسی تربیت معلم با تأکید بر کارورزی و ها و بازمهندسی سیاست

ای معلمان در سطح ملی و جهانی با مقتضیات الگوی برنامه درسی های حرفهانطباق سطح شایستگی

های جذب، تربیت و نگهداشت های مناسب برای ارتقای شیوهو طراحی سیاست وتربیتتعلیمدر نظام 

 وپرورشآموزشمعلمان در 

 11-7راهكار 

ای به شکل فردی و گروهی میان معلمان و های حرفهتوسعه زمینه پژوهشگری و افزایش توانمندی

های بازآموزی مستمر علمی و تبادل تجارب و دستاوردها در سطح محلی و ملی و ایجاد فرصت

 اعتبارات خاص برایهای الگوی تدریس برتر و اختصاص تحقیقاتی و مطالعاتی و برگزاری جشنواره

 های پژوهشی معلمان.فعّالیّت

 عنوان برنامه ردیف

1 
اقدام پژوهی و درس  ازجملهگروهی  هایپژوهشپژوهشی معلمان با تأکید بر  هایشایستگیارتقای 

 پژوهی

2 
بندی و ارتقای معلمان و کارشناسان و انتخاب معلمان نمونه ها و شرایط رتبهطراحی و تدوین مالک

 های پژوهشیملحوظ کردن فعّالیّتبا 

3 
ها و فرآیندهای الگوهای تدریس و اصالح روش ارزشیابی و مستندسازی تجربه برگزاری جشنواره

 محور آن با رویکرد پژوهش

 های آموزشیتقویت جایگاه و کارکردهای گروه 4

5 
های مطالعاتی و بازآموزی فرصتنامه اعطای راتبه تحصیلی )بورس( و ارائه طراحی و اجرای نظام

 علمی و تحقیقاتی به معلمان پژوهنده

 های علمی پژوهشی معلمانتوسعه انجمن 6

7 
آموزان پژوهنده های پژوهشی معلمان و حمایت از معلمان و دانشتعریف و اختصاص سرانه به فعالیت

 و نوآور
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 11 عملیاتیهدف 

حاکم بر برنامه درسی تربیت معلم با تأکید بر کارورزی  ها و بازتنظیم اصولبازمهندسی سیاست

ای معلمان در سطح ملی و جهانی با مقتضیات الگوی برنامه های حرفهو انطباق سطح شایستگی

جذب،  هایشیوه های مناسب برای ارتقایدرسی در نظام تعلیم و تربیت و طراحی سیاست

 .وپرورشآموزشتربیت و نگهداشت معلمان در 

 11-9راهكار 
و تحوّالت علمی حوزه علوم تربیتی در  معلمتربیتو  وپرورشآموزشرصد کردن تحوّالت نظام 

 وریها و بهرههای مفید آنسازی تجارب و یافتهالمللی و بومیسطح منطقه، جهان اسالم و بین

 ها در چارچوب نظام معیار اسالمیآگاهانه از آن

 عنوان برنامه ردیف

1 
ر د معلمتربیتو  وپرورشآموزشتحوّالت نظام  دوساالنهمناسب برای رصد  سازوکارهایطراحی 

 تا پایان سال اول برنامه ششم توسعه المللیبین، جهان اسالم و ایمنطقهسطح ملی، 

2 
 وای، جهان اسالم طراحی و اجرای مطالعات پیشرفت تحصیلی و تربیتی در سطح ملی، منطقه

 نتایج آن و کاربست المللیبین

3 
ها و تدوین و اجرای طرح دیپلماسی آموزشی، گسترش تعامل پژوهشگران و مبادله یافته

تجربیات تعلیم و تربیتی با مراکز و مؤسسات علمی پژوهشی با اولویت جهان اسالم حداکثر تا 

 پایان برنامه ششم توسعه

4 
المللی و تعامالت علمی بین هایطراحی و ایجاد ساختار مناسب برای تسهیل و توسعه همکاری

 ای و جهانیبا مراکز علمی پژوهشی خارج از کشور در سطح منطقه وپرورشآموزش
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 عملیاتیهدف 

18 

 بخش، پویا و بالندهبا رویکرد تعالی وتربیتتعلیمتغییر و نوآوری در نظام 

 18 -3راهكار 
رسمی عمومی با استفاده از  وتربیتتعلیمال و فراگیر در درون ساختار نظام ایجاد شبکه پژوهشی فعّ

 های نوین و در قالب شبکه ملی اطالعات و ارتباطاتفناوری

 عنوان برنامه ردیف

1 
پژوهشی بین حوزه ستادی، واحدهای  -های علمیایجاد سامانه ملی و شبکه پژوهشی و توسعه همکاری

و با هماهنگی مراجع  سطوح دسترسیالمللی با تعیین آموزشی و مراکز علمی و پژوهشی ملی و بین

 ربطذی

2 
 وبخشی به امور مطالعاتی بازمهندسی و اصالح فرایندها، روندها و ساختارهای موجود برای کیفیت

 پژوهشی
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 رسمی عمومی وتربیتتعلیماستقرار نظام ارزشیابی و تضمین کیفیت در  19 عملیاتیهدف 

 

 19-1راهكار 
 ربیتوتیمتعلقانونی و ساختار مناسب برای سنجش و ارزشیابی عملکرد نظام  یسازوکارهاایجاد 

 رسمی عمومی

 عنوان برنامه ردیف

1 
مرکز ملی ارزشیابی و تضمین به  و تبدیل آن وپرورشآموزشمرکز سنجش بازنگری مأموریت 

 وپرورشآموزشکیفیت نظام 

 رسمی عمومی وتربیتتعلیمها و معیارهای ارزشیابی نظام ها، شاخصطراحی نظام و تدوین مالک 2

3 
و نهادهای غیردولتی در حوزه ارزشیابی نظام  بنیاندانشهای شرکت ظرفیت از استفاده بهینه 

 با رعایت مقررات مربوط و حمایت از آنان وتربیتتعلیم

4 
-ها و ساحتو پایش کیفیت آن در حوزه زیرنظام وپرورشآموزشارزشیابی مستمر عملکرد نظام 

 گزارش در هر سه سال ارائههای تربیت و تنظیم و 

5 
سازی نتایج ارزشیابی نظام تربیت رسمی اشاعه، کاربست و مستند الزم برای سازوکارهایطراحی 

 های موجودبا استفاده از سامانه عمومی
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 بهبود مستمر کیفیت نظام کارشناسی، مدیریت و راهبری آموزشی تربیتیارتقا و  22 عملیاتیهدف 

 22-4راهكار 
پژوهانه و اجرای های آیندهو تدوین برنامه وپرورشآموزشنگر در انجام مطالعات راهبردی آینده

 وپرورشآموزشربط در های ذیآن با هماهنگی دستگاه

 عنوان برنامه ردیف

1 
نگر در حوزه اجرای مطالعات راهبردی آینده تدوین و مناسب برای سازوکارهایطراحی 

تا پایان  (سازمانیبروندرون و ) پژوهشیو  علمی مراکزبا استفاده از ظرفیت  وپرورشآموزش

 سال اول برنامه ششم توسعه

 پژوهیآینده هاییافتهبر اساس  وپرورشآموزش درازمدتراهبردی و  هایبرنامهارزیابی  2
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 عملیاتیهدف 

23 
 پردازی و مستندسازی تجربیات بومی تربیتی.توسعه ظرفیت پژوهش و نوآوری، نظریه

 23-1راهكار 

موجود برای گسترش فرهنگ تفکر و پژوهش در بین مدیران،  هایظرفیتاستفاده بهینه از 

رسمی عمومی و حمایت از پژوهشگران  وتربیتتعلیممربیان و تأمین پژوهشگر موردنیاز نظام 

 فعال و مجرب

 

 عنوان برنامه ردیف

1 
پژوهشی مدیران،  هایمهارتآموزشی برای توسعه  هایکارگاهو  هابرنامهطراحی، تولید و اجرای 

 (سازمانیبرونمعلمان و مربیان با استفاده از ظرفیت مراکز علمی و پژوهشی )درون و 

 

2 
ز بین پژوهشگران ا تأمینرسمی عمومی با اولویت  وتربیتتعلیمتربیت پژوهشگر موردنیاز نظام 

 (سازمانیبروناز ظرفیت مراکز علمی و پژوهشی )درون و  استفاده بامعلمان واجد شرایط 

3 
با رویکرد پژوهش محوری تا سطح  معلمتربیتدرسی دانش آموزان و  هایبرنامهرصد و ارزیابی 

 مدرسه

4 
الزم برای تقویت آموزش پژوهش محور و توسعه فرهنگ آن در سطح مدرسه  سازوکارهایطراحی 

 و کالس درس
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 پردازی و مستندسازی تجربیات بومی تربیتی.توسعه ظرفیت پژوهش و نوآوری، نظریه 23 عملیاتیهدف 

 23-2راهكار 
و هدایت موضوعات و اهداف  وپرورشآموزشتدوین نظام جامع حمایت از پژوهشگران حوزه 

 رسمی عمومی وتربیتتعلیمپژوهشی در راستای تحقق اهداف 

 عنوان برنامه ردیف

1 
طراحی و استقرار نظام حمایت از معلمان و فرهنگیان پژوهشگر و نوآور و اختصاص اعتبار خاص 

 ظیرن) خصوصاً معلمان و فرهنگیان وتربیتتعلیمهای پژوهشی پژوهشگران حوزه برای فعالیت

 سرانه پژوهشی، پاداش، پژوهانه، حمایت از آثار پژوهشی معلمان مؤلف(

2 
های پژوهشی در سطوح مختلف برای پاسخگویی به نیازهای اولویت نیازسنجی پژوهشی و تعیین

 وپرورشآموزش

 عملیاتیهدف 

23 
 پردازی و مستندسازی تجربیات بومی تربیتیتوسعه ظرفیت پژوهش و نوآوری، نظریه
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 23-3راهكار 
های انتشاریافتههای بومی و مستندسازی و های موفق و نوآوریهای مادی و معنوی از طرححمایت

 پژوهشی و ایجاد بانک اطالعاتی

 عنوان برنامه ردیف

1 
پژوهشی بین حوزه  -های علمیایجاد شبکه اطالعات و ارتباطات پژوهشی و توسعه همکاری

تسهیل در امر اشاعه و  منظوربهپژوهشی کشور -ستادی، واحدهای آموزشی و مراکز علمی

 پژوهشی هاییافته کاربست

 وتربیتتعلیمهای بومی در حوزه های موفق و نوآوریارزیابی طرح 2

3 

برای  الزم تدابیرو فناوران کشور و اتخاذ  صندوق حمایت از پژوهشگران استفاده از ظرفیت

های دولتی و مردمی، مشارکت خیرین، مؤسسات مالی و اعتباری، ساماندهی و جلب کمک

های ها و خالقیتهای پژوهشی، نوآوریها در حمایت از طرحنهاد و خانوادههای مردمسازمان

 ربطبا هماهنگی مراجع ذی آموزان و معلماندانش

4 
به نهادهای علمی  ارائهسازی تجربیات در حوزه عمل تربیت بر اساس مبانی نظری برای مستند

 المللیبین

 

 23 عملیاتیهدف 
 پردازی و مستندسازی تجربیات بومی تربیتی.نظریه توسعه ظرفیت پژوهش و نوآوری،
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 23-4راهکار 
 و وتربیتتعلیمهای پردازی در علوم تربیتی و روشهای نظریهحمایت مادی و معنوی از کرسی

رسمی  وتربیتتعلیمو نوآوری در مدارس و نظام  های جدیدفراهم آوردن زمینه کاربست یافته

 .ها و مراکز علمی و پژوهشیدانشگاه های علمیه،عمومی با همکاری حوزه

 عنوان برنامه ردیف

1 
پردازی، نقد، نوآوری، ترویجی و های نظریهکرسی تشکیل کمیته حمایت از برگزاری و ترویج

 محورمساله

2 
جدید و پژوهشی  هاییافتهتعمیمطراحی و تأسیس مدارس تجربی جهت اجرای آزمایشی و 

 مدارسسطح در  انهنوآور

3 
 فرهنگ اسالمی ایرانی، با همکاری هایآموزهانجام مطالعات در زمینه دانش بومی تربیتی مبتنی بر 

 های علمیهای علمیه و انجمنها، حوزهدانشگاه
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 :لزاماتستا
موظف است برنامه تفصیلی زیرنظام پژوهش و ارزشیابی را برای اجرا در طول برنامه  وپرورشآموزشوزارت  الف(

تنظیم و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ این مصوبه،  کشور، وبودجهبرنامهبا هماهنگی سازمان  ششم توسعه،

 برساند. وپرورشآموزش یعال یشوراربط به تصویب کمیسیون ذی

استلزامات  ،نظام پژوهش و ارزشیابیزیر هایبرنامهموظف است برای تحقق اهداف و  وپرورشآموزشوزارت  ب(

حداکثر تا پایان سال دوم برنامه ششم  ،ربطذیو مراجع  هادستگاهآن را با مشارکت سایر  یبانیپشتقانونی و  ،حقوقی

 فراهم نماید. توسعه

مرتبط در وزارت  هاییتفعالو  هابرنامهبرای اجرای مفاد این برنامه از سرجمع اعتبارات  یازموردناعتبار  ج(

بینی منابع موردنیاز الزم برای پیشهماهنگی  ،مناً در موارد اصالحی و نوآورانهض .خواهد شد ینتأم وپرورشآموزش

 .آید به عمل وپرورشآموزشسنواتی وزارت  یهابودجهدر 

 .باشدیم وپرورشآموزش یعال یشوراو ارزشیابی آن بر عهده  یرنظامزاجرای برنامه  بر حسننظارت  (د

س از برنامه این زیرنظام پهرگونه تغییر در  ،وپرورشآموزشبا توجه به مفاد فصل هشتم سند تحول بنیادین  (ـه

 خواهد رسید. وپرورشآموزشبه تصویب شورای عالی  ،ربطبررسی در کمیسیون ذی

و  دصنهدر  جمهوری اسالمی ایران رسمی عمومی وتربیتیمتعلنظام  یابیو ارزش پژوهش برنامه زیرنظام: موضوع

 به تصویب رسید. 1396 /3/7 تاریخ ،وپرورشآموزش یعال یشوراجلسه  (947) ینهفتمچهل و 

 سید محمد بطحایی                     مهدی نوید                                                 

  رئیس جلسه     دبیر شورا                                                                          

 یید است.، مورد تأجمهوری اسالمی ایران رسمی عمومی وتربیتیمتعلنظام  یابیو ارزش  پژوهش برنامه زیرنظام

 حسن روحانی

 وپرورشآموزش یعال یشوراو رئیس  جمهوریسرئ


