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شهریور  ۱۳۹۷
نمایه فعالیت های وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۱۳۹6-۱۳۹۷

اولین ســـال تحصیلی آموزش و پرورش در نخســـتین 

ســـال از فعالیـــت دولت دوازدهـــم در حالی به پایان 

رسید که دستگاه آموزش و پرورش به عنوان بزرگترین 

وزارتخانـــه از نظـــر منابـــع انســـانی تالش کـــرد تا در 

مسیری با چشم انداز سند تحول بنیادین گام بردارد 

و در این راه با فاصله گرفتن از شعارزدگی، عملگرایانه 

تحول آفرینی کند.

آمـــوزش و پرورش، مهم ترین زیربنای توســـعه پایدار 

به شمار می رود چراکه پرورش دهنده نیروی انسانی 

اســـت و در نتیجه تحوالت این حوزه آثاری بنیادین 

بـــر فردای جامعه می گذارد. بر این اســـاس گفتمان 

غالب در آموزش و پرورش باید از امور سطحی عبور 

کند و به مسائلی در این حوزه بپردازد که رویکردی 

مرتبـــط به آینده داشـــته باشـــد؛ آینـــده ای که خیلی 

سریع و زودتر از آنچه انتظارش را داریم،  فراخواهید 

رسید و اگر ما به عنوان متولیان حوزه تعلیم و تربیت 

عملگرایی الزمه تحول آفرینی بنیادین

اکنـــون نتوانیم زیرســـاخت های آمـــوزش و پرورش را 

معطـــوف به آینده پی ریزی کنیم،  قطعا در روزگاری 

نه چندان دور حسرت فرصت هایی را خواهیم خورد 

که از دست رفته اند. 

از این منظر، بازگشت نشاط به مدارس و ممانعت از 

ایجاد استرس در ذهن های پاک و معصومانه کودکان 

دانش آموز یکی از مهم ترین وعده هایی بود که مطرح 

شـــد و به لطف خدا تاکنون دو گام در این راســـتا با 

وجود همه فشارهای درون سازمانی و برون سازمانی 

برداشـــته شده اســـت: یکی حذف آزمون های وردی 

پایـــه هفتـــم در شـــورای عالـــی آموزش و پـــرورش که 

دانش آمـــوزان ابتدایـــی را از میانـــه ایـــن دوره شـــش 

ســـاله درگیر یک شبه کنکور می کرد و دیگری حذف 

پیک های نوروزی که لذت بخش ترین تعطیالت سال 

را به کام دانش آموزان تلخ می کرد. 

مهارت آمـــوزی به دانش آمـــوزان نیز از دیگر اهداف 

مهمـــی اســـت کـــه بنا بـــر تاکیـــد رئیس جمهوری در 

ســـرلوحه رویکـــرد آموزش و پـــرورش دولت دوازدهم 

قرار گرفت و از مصادیق عمل به این وعده طرح ملی 

»ایران مهارت« اســـت که از ســـال تحصیلی گذشته 

اجرایی شـــد. آموزش مهارتی که مورد تاکید ســـند 

تحول بنیادین و از احکام برنامه ششم توسعه است از 

آن جهت اهمیت دارد که ارتباط مستقیمی با بهبود 

فضای کسب وکار در کشور و رونق کارآفرینی دارد.

از ســـوی دیگـــر و از آنجـــا کـــه وزارت آمـــوزش و پرورش 

صرفا خانه دوم 13/۵ میلیون دانش آموز نیست، بلکه 

با اشتغال قریب به یک میلیون همکار فرهنگی در آن، 

بزرگترین نهاد اداری متولی خدمت عمومی در کشور 

به شمار می رود، ضرورت بهره گیری از مشارکت توان 

عظیم این قشـــر فرهیختـــه در مدیریت های گوناگون 

نظام تعلیم و تربیت به منظور پیشبرد کارها بر اساس 

خرد جمعی و اصول دموکراسی اداری از ابتدای دولت 

دوازدهم مورد تاکید قرار گرفت.

 نخســـتین گام در این راســـتا بهره گیری از مشارکت 

همکاران فرهنگی در اموری بود که مرتبط با خودشان 

اســـت و گام بعدی فراهم کردن بســـتر نقش آفرینی 

معلمـــان در بخشـــی هایی از نظـــام تصمیم گیـــری 

آموزش وپرورش به شمار می رفت. در سال تحصیلی 

گذشـــته به لطف خدا موفق شـــدیم دو برنامه مهم 

را در این زمینه عملیاتی کنیم: نخســـت، طراحی و 

اجرای فرآیند عضویت سه نماینده در عالی ترین رکن 

صندوق ذخیره فرهنگیان از طریق برگزاری انتخابات 

سراسری در میان خانواده آموزش و پرورش و دیگری، 

راه اندازی سامانه انتخاب و انتصاب مدیران به منظور 

انتخاب مدیران مدارس بر اساس شایسته ساالری و 

مبتنـــی بـــر خوداظهـــاری توانمندی هـــای داوطلبان 

این سمت.

همچنین همگام با سیاست دولت دوازدهم مبنی بر 

رفع تبعیض جنسیتی و استفاده از ظرفیت بانوان در 

سطوح مدیریتی و هم راستا با منویات رئیس جمهور 

محتـــرم مبنـــی بر انتصاب مدیران زن تا پایان برنامه 

ششم توسعه به میزان 30 درصد؛ خرسندم که اعالم 

کنم این روند در وزارت آموزش و پرورش آغاز شده 

است به طوری که هم اکنون استان هایی نظیر زنجان 

و یزد برای اولین بار در تاریخ آموزش و پرورش خود 

از مدیریـــت بانوان توانمند فرهنگی در رده مدیرکل 

استان و مدیر شهرستان بهره  می برند.

 سیدمحمد بطحایی
وزیر آموزش و پرورش

ما باید دانش آموز امروز را برای 12 سال بعد تربیت کنیم نه حتی برای امروز در حالی که نظام تحصیلی و کتب آموزشی امروز ما دانش آموزان 
را حتی برای امروز تربیت نمی کنند بلکه آنان را برای دیروز تربیت می کنند. از همه تالش ها و زحماتی که برای تحصیل و تربیت دانش آموزان 

کشور کشیده می شود صمیمانه و خالصانه سپاسگزاری می کنم اما باید قبول کنیم که این تالش ها نیاز به تحول اساسی دارند.

حجت االسالم و املسلمین حسن روحانی رئیس جمهور، سخرنانی آغاز سال تحصیلی
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راه اندازی ســامانه مرکز کنترل ســفر های برون استانی 
دانش آمــوزی: مرکــز کنتــرل اردوهای برون اســتانی 
دانش آموزی با ارتباط مســتمر با اداره هواشناسی، راه و 
ترابری و پلیس راهور بســتر مناســبی برای حرکت ایمن 
اتوبوس هــای اردویی دانش آموزان در طول مدت ســفر 

فراهم می کند.

برگزاری مرحله اول انتخابات هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان: واگذاری 
امور به فرهنگیان یکی از سیاست های اصولی وزیر آموزش و پرورش است. بر 
این اساس مرحله اول انتخابات 2عضو هیات امنا و 1 بازرس افتخاری بصورت 
الکترونیکی با ثبت نام ۳۵۰۰ کاندیدا در بیست و چهارم بهمن ماه برگزار شد و 
با مشارکت بیش از ۳۰۰ هزار نفر رای، به پایان رسید و برگزیدگان استان ها به 

مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

راه انــدازی ســامانه انتخــاب و انتصــاب 
مدیــران: این اقدام با ایجــاد فرصت برابر، 
آغاز شایسته ســاالری برای انتخاب مدیران 
مدارس اســت. انتخاب مدیران شایسته تر 
به ارتقــا کیفیت مدارس و بهبود فرایندهای 

یاددهی و یادگیری می انجامد.

مرحله نهایی انتخابات هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان: مرحله پایانی انتخابات 
با مشارکت 8۳ نامزد راه یافته به مرحله نهایی، در روزهای 2۳ و 2۴ اردیبهشت 1۳۹۷ با 
رای گیری حضوری برگزار شد. در این انتخابات، لیلی نظرپور، امین الله ساالری و محسن 
مســعودی به عنوان اعضای هیات امنا و بازرس انتخاب شدند و با حکم وزیر آموزش و 

پرورش کار خود را شروع کردند.

انتصاب مدیران جوان: ۶۰ درصد از جمعیت آموزش و پرورش را بانوان 
تشکیل می دهند، این مسئله ظرفیت خوبی است که باید در انتصاب 
مدیران مورد توجه قرار گیرد، بنابراین به کارگیری زنان در ســمت های 
مدیریتی آموزش و پرورش می تواند الگویی برای ســایر دســتگاه ها 
باشد که وزیر آموزش و پرورش، جوان گرایی را یکی از مؤلفه های مهم 

در امر کادرسازی برشمرد.

حذف پیک های نوروزی دانش آموزان: بر اساس 
دســتورالعمل ابالغی، پیک نوروزی حذف و به 
جای آن طرحی اجرا شد که دانش آموزان نوروز را 
با کتاب خوانی، داستان گویی و داستان نویسی 
تجربه کردند تا آموزش از طریق محیط های شاد 

خانوادگی دنبال شود.

طرح نوروزبانان بی نوروز: در راســتای توجه به منزلت 
اجتماعی فرهنگیان و همکارانی که نتوانســتهاند به 
دالیل مختلف به سفرهای نوروزی بروند، این طرح با 
ارایه تخفیف ویژه به عنوان یک بسته رفاهی اجرا شد.

دیدار رهبر انقالب با معلمان: حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقالب به مناسبت 
هفته معلم در پردیس نسیبه دانشگاه فرهنگیان حضور یافتند و در دیدار هزاران 
نفر از دانشجویان و معلمان، منزلت و جایگاه واالی معلمان را همچون معیشت 
آنان بســیار مهم و نیازمند توجه کامل خواندند و اجرای زمان بندی شده سند 
متقن و جامع تحول آموزش وپرورش را بســیار الزم و زمینه ســاز نوسازی این 

دستگاه عظیم و سرنوشت ساز برشمردند.

طرح ایران مهارت: ۶۰ ســاعت مهارت آموزی برای دانش آموزان متوسطه 
اول در نظر گرفته شــده که با توجه به شــرایط مدرسه می تواند طی سه 
ســال تحصیلی توزیع شود، عالوه بر آن با همکاری سازمان فنی و حرفه ای 
و نظارت بر عملکرد درس کار و فناوری، مهارت های پودمان های این درس 

طبق معیارهای سازمان فنی و حرفه ای بررسی می شود.

حــذف آزمون هــای اســترس زا از دوره ابتدایــی و آزمــون 
تیزهوشــان: ســیدمحمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش با 
اشــاره به مصوبه شورای عالی آموزش وپرورش گفت: به دلیل 
آثار بسیار مخربی که برگزاری آزمون ها در روحیه دانش آموزان 
دوره ابتدایی دارد، برگزاری هر نوع آزمون از جمله تیزهوشان، 

نمونه دولتی و سایر مدارس خاص، ممنوع است.

شرکت در پنجمین نمایشــگاه بین المللی آموزش در 
روسیه: سید محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش در 
راس هیاتی به دعوت وزیر آموزش روســیه، در اجالس 
بین المللــی فنــاوری اطالعات و ارتباطــات )ICT( و 
 )MIEF( پنجمین نمایشگاه بین المللی آموزش مسکو

حضور یافت.

مجوز آزمون اســتخدامی برای حدود 18 هزار نفر: اسفندیار 
چهاربنــد، رئیس مرکــز برنامه ریزی و منابع انســانی وزارت 
آموزش و پرورش گفت: در آزمون استخدامی امسال حدود 
1۷ هزار و ۳۰۰ نفر جذب می شوند که 2۳۰۰ مجوز استخدامی 
از دوره قبل باقی مانده و 1۵ هزار مجوز استخدامی نیز مربوط 

به این دوره است.

آبان 
1۳۹۶

دی 
1۳۹۶

بهمن 
1۳۹۶

فروردین 
1۳۹۷

اردیبهشت 
1۳۹۷

اردیبهشت 
1۳۹۷

فروردین 
1۳۹۷

فروردین 
1۳۹۷

فروردین 
1۳۹۷

بهمن 
1۳۹۶

بهمن 
1۳۹۶

مهر 
1۳۹۶

رویدادنـگاری
سال تحصیلی
1۳۹۶ -1۳۹۷
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نظام سنجش و 
تضمین کیفیت 

مدارس

ساماندهی تشکل های 
قانونی فرهنگیان )تشکیل 

مجمع مشورتی(

انتخاب دو عضو از اعضای هیات 
امنای و بازرس افتخاری صندوق 
ذخیره فرهنگیان از سوی معلمان

نظام سنجش 
صالحیت حرفه ای 

مدیران مدارس

اختصاص شناسه پرسنلی 
به سرمایه انسانی )کارکنان 

و معلمان مدارس(

توسعه مهارت های زندگی دانش آموزان 
)سبک زندگی ایرانی - اسالمی(

استقرار گام اول شایسته 
ساالری مدیران واحدهای 

آموزشی

راه اندازی طرح های 
اقتصادی آموزش و 

پرورش

توسعه مهارت آموزی پایه 
دانش آموزان 

راه اندازی شبکه ملی و 
یکپارچه آموزش و پرورش 

ICT مبتنی بر

 ارتقای کیفیت نظام 
حساب یکپارچه 

مدارس

اصالح و تعدیل ساختار 
سازمانی

پایش شاخص های 
استقرار سند تحول

شبکه تعاملی خاص 
آموزش و پرورش 

)IPTV(

پروژه ها
ویژه وزارت 

آموزش و پرورش
در سال تحصیلی 139۶-1397
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شهریور  ۱۳۹۷
نمایه فعالیت های وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۱۳۹6-۱۳۹۷

 نمایه پیشرفت پروژه های ویژه 
وزارت آموزش و پرورش

 نظام سنجش و تضمین کیفیت مدارس

هدف
دست یافتن به شمای کلی از عملکرد 
مدارس در محورهای متنوع فعالیت 
و ارزیابی مســـتمر فصلی از این 
اقدامات و استخراج میزان پیشرفت 
مدرسه در محورهای مورد ارزیابی.

دستاوردها تاکنون
1- پلتفرم سامانه طراحی شده است.
2- تعدادی از شاخص های کلیدی 
عملکرد از طرح تعالی اســـتخراج 
گردیده اســـت و در حال بررسی 

می باشد.

اقدامات پیش رو
1- مقرر شد برای فاز اول، داده های 
طرح تعالی 50 مدرســـه در سامانه 
بارگذاری شده و کارنامه عملکرد آنها 

استخراج شود.
2- برای فاز دوم پروژه نیز قرار است 
داده های 3000 مدرسه در سامانه 

بارگذاری شود.

 نظام سنجش صالحیت حرفه ای
مدیران مدارس

هدف
آمـــوزش، بهســـازی مهارت ها و 
شایســـتگی های حرفه ای مدیران 

مدارس
دستاوردها تاکنون

1- تعیین مناطق تحت پوشش طرح 
در 3 استان تهران، شهنرستان های 

تهران و البرز
2- فراخـــوان، انتخاب و آموزش 

ارزیابان ) 25 نفر(.
3- اســـتقرار کانون های ارزیابی در 

3 استان.

اقدامات پیش رو
1- اجرای آزمون عمومی برای 2000 

مدیر در سطح 3 استان.
2- اجرای آزمون اختصاصی.

3- جمع بندی و تحلیل نهایی برای 
هر داوطلب و تهیه نیم رخ شایستگی

 استقرار گام اول شایسته ساالری مدیران 
واحدهای آموزشی

هدف
اســـتقرار اصل شایسته ساالری در 
انتخاب و انتصاب مدیران واحدهای 

آموزشی
 دستاوردها تاکنون

1- احصای مدارســـی که در سال 
تحصیلی نیازمند مدیر هستند.

2- فراخوان برای ثبت نام داوطلبین 
در سامانه.

3- بررسی سوابق پرسنلی و عملکردی 
داوطلبان در سامانه.
۴- استعالم حراست.

5- برگزاری آزمون حضوری.

اقدامات پیش رو
1- برگزاری مصاحبه حضوری.

2- معرفی دارندگان باالترین امتیازات 
به شورای معاونین ادارات.

3- اعالم نتایج
۴- صدور ابالغ

 ارتقای کیفیت نظام حساب یکپارچه 
مدارس

هدف
شفاف سازی، اعتمادسازی و کمک 
به مدیریت و ساماندهی منابع مالی 
و درآمدهای غیردولتی واحدهای 

آموزشی

دستاوردها تاکنون
1- احصاء حساب های پشتیبان که 
امکان انسداد آنها به دالیلی وجود 

ندارد. 
2-انسداد بخش اعظم حساب های 

پشتیبان در مدارس
3- فعال سازی حساب یکپارچه 

تمامی مدارس شمول توسط 
حساب جاری کد ۴15 مدرس

اقدامات پیش رو
1- هماهنگی بـــا بانک ملی بابت 
برقراری کدشناسه درآمدی و فعال 
شـــدن کدشناسه دانش آموزی در 

حساب جاری مدارس.

 اصالح و تعدیل ساختار سازمانی

هدف
در راستای چابک سازی و کوچک 
سازی حوزه های ستادی و اداری: 

تعداد حداکثر 5 معاون در هرکدام از 
وزارتخانه ها و سازمان های مستقل 
و حداکثر 5 واحد ذیل هر معاونت

دستاوردها تاکنون
جلسات متعدد با واحدهای ستادی 
ذیربط و بررســـی ابعاد تغییر در 

ساختار سازمانی

اقدامات پیش رو
مکاتبه با ســـازمان امـــور اداری 
و اســـتخدامی و اعالم ســـاختار 

پیشنهادی

 راه اندازی طرح های اقتصادی آموزش و 
پرورش

الف( نشست های علمی در اقتصاد 
آموزش و پرورش

ب( راه انـــدازی مجدد، تکمیل و 
راهبری طرح هـــای اقتصادی در 

آموزش و پرورش

 اختصاص شناسه پرسنلی به سرمایه 
انسانی )کارکنان و معلمان مدارس(

هدف
ساماندهی نیروی انسانی و دستیابی 
بـــه انطباق 100 درصدی بین نیاز و 
تقاضـــا در این حوزه و جلوگیری از 
هدر رفت نیروی انســـانی به ویژه 

کادر آموزشی.

دستاوردها تاکنون
بـــا توجه به الزام وجود ســـامانه 
یکپارچه در این خصوص و در دست 
اقدام بودن طراحی سامانه یکپارچه، 

در حال حاضر:
1- سامانه تأیید ابالغ از اردیبهشت 
ماه سال 1397، جهت تأیید حضور 
نیروی آموزشی توسط مدیر واحد 
مربوط، در اختیار قرار گرفته است.

2- مطالعات امکان پذیر بودن تعبیه 
دســـتگاه حضور و غیاب در سطح 

واحدهای آموزشی صورت گرفته 
است.

اقدامات پیش رو
1- الزام در ورود مدیر واحدآموزشی 
به ســـامانه و تأییـــد ابالغ جهت 

برقراری حقوق.
2- فراهم کردن زیرساخت الزم برای 
عملیاتی کردن دســـتگاه حضور و 

غیاب در سطح مدرسه.

 ساماندهی تشکل های قانونی فرهنگیان 
)تشکیل مجمع مشورتی(

هدف
بهـــره برداری از توان مشـــورتی 
تشـــکل های قانونی فرهنگیان در 
تصمیم سازی های کالن وزارتخانه.

دستاوردها تاکنون
1- تدوین پیش نویس آیین نامه 

مجمع مشورتی تشکل ها.
2- تمهیـــد فضای مناســـب برای 

هیات های اندیشه ورز.

اقدامات پیش رو
1- استقرار هیات های اندیشه ورز.

2- به تصویب رســـاندن آیین نامه 
داخلی مجمع مشورتی تشکل ها.

 انتخاب دو عضو از اعضای هیات امنا و 
بازرس افتخاری صندوق ذخیره فرهنگیان از 

سوی معلمان

هدف
مشـــارکت فرهنگیان در تصمیم 
گیری های کالن صندوق ذخیره و 
تمهیـــد نقش نظارتی برای آنها در 

این خصوص

دستاوردها تاکنون
 انتخابات جهـــت انتخاب 2 نفر 
بعنوان هیات امنای صندوق ذخیره 
فرهنگیان و 1 نفر بازرس افتخاری 
طی 2 مرحله انتخابات الکترونیکی 
و حضـــوری برگزار گردید و 3 نفر از 

فرهنگیان برگزیده شدند. 
 صدور احکام بـــرای 3 فرهنگی 

برگزیده.
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شهریور  ۱۳۹۷
نمایه فعالیت های وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۱۳۹6-۱۳۹۷

 پایش شاخص های استقرار سند تحول

هدف
پایش مستمر پیشرفت برنامه های 
ذیل برنامه های عملیاتی سند تحول

دستاوردها تاکنون
دوره اطالعاتی تـــا دیماه 9۶ ارایه 
گردید و در سامانه پایش سند تحول 

بارگذاری شده است.
اقدامات پیش رو

سری دوم اطالعات پس از تکمیل 
جلسات کمیته اعتباربخشی بارگذاری 

می شود.

 توسعه مهارت آموزی پایه دانش آموزان

هدف
توسعه و تقویت فرهنگ کار و مهارت 
آموزی و ایجاد ارتباط بین آموزش 
رسمی و غیررســـمی در دوره اول 

متوسطه.

دستاوردها تاکنون
پیرو تفاهـــم نامه وزارت آموزش و 
پرورش با ســـازمان فنی و حرفه ای 
موســـوم به ایران مهارت مقرر شد 
تا در 8 اســـتان تا سقف 10 درصد 
دانش آموزان دوره اول متوسطه 1 تا 

3 مهارت را از میان مهارت های ارایه 
شده توسط سازمان انتخاب نموده 

و تحت آموزش قرار گیرند.

اقدامات پیش رو
توسعه پروژه در سطح کشور در سال 

تحصیلی 97-98

 توسعه مهارت های زندگی دانش آموزان 
)سبک زندگی ایرانی - اسالمی(

هدف
ضرورت آشـــنایی دانش آموزان با 
مهارت های زندگی و عدم تربیت تک 

بعدی دانش آموزان

دستاوردها تاکنون
۶ ســـرفصل اصلی برای دوره های 
مهارتی دانش آموزان درنظر گرفته 
شده که در حال حاضر برنامه آموزش 
خطرات استفاده از مواد مخدر تکمیل 

شده است.

اقدامات پیش رو
سرفصل مهارت های زندگی با اهداف 
مشـــخص گام بعدی برنامه سازی 

می باشد.

 راه اندازی شبکه ملی و یکپارچه آموزش و 
ICT پرورش مبتنی بر

هدف
ایجاد فضای تعاملی مســـتقیم با 
جامعه مخاطب از طریق شبکه ملی 

و یکپارچه

دستاوردها تاکنون
راه اندازی و بارگـــذاری محتوا در 
پلتفرم سینا روبیک به تفکیک جامعه 
مخاطب: فرهنگیان، خانواده ها و 

دانش آموزان

اقدامات پیش رو
1- بارگذاری محتوا در طبقه بندی های 

اطالعاتی سینا روبیک 
2- اطالع رسانی به جامعه مخاطب 

برنامه ها.
3- ایجاد دسترسی اختصاصی برای 
طبقه بندی های مختلف ذی نفعان.

 شبکه تعاملی خاص آموزش و پرورش 
)IPTV(

هدف
ایجاد بستر آموزش مداوم خانواده ها، 
مدیران مـــدارس و مدیران مناطق 

بعنوان شرکا و متولیان امر آموزش

دستاوردها تاکنون
1- برنامه محیط خانه برای خانواده ها 
آماده و بر روی پلتفرم سینا روبیک 

بارگذاری شده است.
2- برنامه اعتیاد برای خانواده ها آماده 
و بر روی پلتفرم سینا روبیک بارگذاری 

شده است.
3- برنامه خطـــرات ماهواره برای 
خانواده هـــا آماده و بر روی پلتفرم 

سینا روبیک بارگذاری شده است.
۴- برنامه نحوه مشارکت اولیا در امور 
مدرسه برای مدیران آماده شده است.

5- برنامه ایمنی در مدرســـه برای 
مدیران مدارس آماده شده است.

اقدامات پیش رو
1- تولید برنامه خود کشی و خطرات 
اینترنـــت و فضای مجـــازی برای 

خانواده ها.
2- ســـرفصل های زیر برای مدیران 
مدارس جهت پخش در تابســـتان 

97 در حال ساخت است"
 مسؤولیت پذیری

 ایمنی و سالمت دانش آموز
 تفکر تحلیلی و حل مسأله

 گفت وگوی مدیـــران مدارس با 
مدیران عالی

 مدیریت اجرای برنامه درسی
 آموزش مفاهیم سند تحول

 نمایه پیشرفت پروژه های ویژه 
وزارت آموزش و پرورش
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شهریور  ۱۳۹۷
نمایه فعالیت های وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۱۳۹6-۱۳۹۷

 نگاه
در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و اجرایی نمودن رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم تحول در نظام آموزش 
رسمی دوره متوسطه و تأکید ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران در خصوص ارائه آموزش های مهارت محور به دانش  آموزان، 
همچنین عملیاتی كردن راهكار ۶-1 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و بند۶حوزه تربیت و یادگیری كاروفن آوری برنامه درسی 
ملی، طرح آموزش حرفه  های مهارتی كوتاه مدت موسوم به »ایران مهارت« هم زمان با تحصیل دانش آموزان با توجه به توافق نامه 

همكاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه ای اجرا می شود.

 اهداف
1( توسعه و تقویت فرهنگ کار و مهارت  آموزی

2( ایجاد زمینه مناسب برای شناسایی استعدادهای مهارتی دانش آموزان و کمک به هدایت تحصیلی آنان
3( ایجاد زمینه كسب شایستگی های پایه فنی مورد نیاز نیروی كار، حرف و مشاغل گوناگون

۴( کمک به خالقیت، نوآوری وکارآفرینی
5( ایجاد ارتباط بین آموزش رسمی و غیر رسمی در دوره اول متوسطه

۶( عملیاتی كردن راهكار ۶-1 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 

 اصول
1( انعطاف پذیری درمحتوا، روش، ارزشیابی، زمان و...

2( داوطلبانه بودن شركت درطرح 
3( توسعه و فراگیرسازی

۴( مشارکت پذیری )بخش های دولتی، غیردولتی، اولیای دانش آموزان و ... (

 اركان و  وظایف
آموزش مهارت به دانش آموزان دوره اول متوسطه بر اساس این دستورالعمل زیر نظر شورای سیاست گذاری و راهبری در معاونت 
آموزش متوســـطه، با همكاری معاونت  های ذی  ربط در وزارت آموزش و پرورش، ســـازمان آموزش فنی و حرفه  ای كشور و کانون 

انجمن  های صنفی کارفرمایی آموزشگاه های فنی و حرفه  ای آزاد کشور برابر توافق نامه اجرا می شود.

نمایه اجرای آزمایشی طرح ایران مهارت در سال تحصیلی 1۳۹۶-1۳۹۷

کل دانش آموزکل مدرسهاستان
تعداد دانش آموزان در حال آموزشمدارس مجری

درصدجمعپسردختردرصدتعداد

474106،09811524.263،1242،5845،7085.38البرز

22526،5972310.222،6707703،44012.93سمنان

1،159271،7701038.8926،6477،08833،73512.41شهر تهران

907212،302141.548614851،3460.63شهرستان های تهران

33651،6784814.291،6571،2562،9135.64قزوین

65375،15220030.638،5639،31517،87823.79گلستان

1،047121،033605.731،9771،3453،3222.74مازندران

40755،0438320.392،9722،3805،3529.72مرکزی

5،208919،67364612.4048،47125،22373،6948.01جمع

ایران مهارت

باید به گونه ای عمل کنیم که پس از 12 سال دانش آموز ما به 
جای اینکه یک برگه کاغذ به عنوان مدرک دریافت کند، مهارت 
عملی کسب کرده باشد و حداقل در یک رشته مهارت و عالقه 

کافی برای اشتغال به کار داشته باشد.

حجت االسالم و املسلمین حسن روحانی رئیس جمهور، 
سخرنانی آغاز سال تحصیلی
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شهریور  ۱۳۹۷
نمایه فعالیت های وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۱۳۹6-۱۳۹۷

نمایه دانش آموزان و مدارس
در سال تحصیلی 1۳۹۶-1۳۹۷

سامانه پایش استقرار سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 
یکی از ماموریت هایی اســـت که مورد توجه 

جدی وزارت خانه قرار دارد.
پایش  آنالین  سامانه  رویکردی،  چنین  با 
اپلیکیشن  بستر   2 در  تحول  سند  استقرار 
موبایل و وب سایت پیاده سازی شده است. 
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شهریور  ۱۳۹۷
نمایه فعالیت های وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۱۳۹6-۱۳۹۷

1۳,۷۶۴,۶۰۴
تعــداد کل دانش آمــوزان ایران

۹۳۵,۷۰۶
نوآموز   پیش دبستانی 

12,1۶۶
دانش آموز خارج از کشور ۹2,2۳۷

مدرسه دولتی 

۳۰۶
مدرسه خارج از کشور 

1۵,8۰۷
مدرسه غیر دولتی 

11۶,۶12
مدرسه

نمایه دانش آموز  شــهری و 
 روستایی  در ســال تحصیلی

 1۳۹۶-1۳۹۷ 



نمایه فعالیت های وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی 1396-1397

21 20

شهریور  ۱۳۹۷

 موز ابتداییآ دانش ۸۷۷,۹۴۳ ,۷نمایه 

 پسر  و دختر دختر                       پسر  

 جمع ششم پنجم چهارم سوم دوم اول جمع ششم پنجم چهارم سوم دوم اول جمع ششم پنجم چهارم سوم دوم اول استان

 ۳۷۰,۰۵۰ ۵۶,۵۰۵  ۵۹,۵۴۵ ۷۸۶ ,۵۹ ۶۳,۱۱۲  ۰۳۸ ,۶۵ ۰۶۴ ,۶۶  ۱۷۹,۱۸۵ ۲۷,۴۹۲ ۲۸,۹۲۵ ۲۸,۷۲۲ ۳۰,۶۵۰ ۳۱,۴۹۶ ۹۰۰ ,۳۱ ۸۶۵ ,۱۹۰ ۲۹,۰۱۳ ۶۲۰ ,۳۰ ۰۶۴ ,۳۱ ۳۲,۴۶۲ ۳۳,۵۴۲ ۳۴,۱۶۴ جان شرقییآذربا

 ۳۳۹,۹۳۱ ۵۲,۲۱۱  ۵۴,۳۵۰ ۵۴,۸۱۰ ۵۸,۵۴۱ ۵۹,۱۹۶ ۸۲۳ ,۶۰ ۵۳۶ ,۱۶۴ ۰۳۸ ,۲۵ ۲۶,۱۴۰ ۲۶,۵۴۶ ۲۸,۵۱۸ ۶۶۷ ,۲۸ ۶۲۷ ,۲۹ ۱۷۵,۳۹۵ ۲۷,۱۷۳ ۲۸,۲۱۰ ۲۸,۲۶۴ ۰۲۳ ,۳۰ ۵۲۹ ,۳۰ ۳۱,۱۹۶ جان غربییآذربا

 ۰۲۹ ,۱۲۱ ۱۸,۴۷۷ ۱۹,۴۴۵ ۰۳۹ ,۲۰ ۷۸۰ ,۲۰ ۲۰,۹۳۵ ۲۱,۳۵۳ ۵۸,۲۲۴ ۰۳۷ ,۹ ۹,۲۵۱ ۹,۶۰۴ ۹,۹۵۴ ۱۰,۰۹۷ ۱۰,۲۸۱ ۶۲,۸۰۵  ۹,۴۴۰ ۱۰,۱۹۴ ۱۰,۴۳۵ ۸۲۶ ,۱۰ ۸۳۸ ,۱۰ ۰۷۲ ,۱۱ لیاردب

 ۴۵۵,۳۸۹ ۷۰,۱۴۰  ۷۳,۱۲۴ ۷۳,۷۵۹ ۷۷,۳۵۹ ۷۹,۱۹۰  ۸۱,۸۱۷ ۶۳۰ ,۲۲۰ ۳۴,۱۶۰ ۳۵,۴۶۸ ۳۵,۸۱۰ ۳۷,۴۱۳ ۳۸,۱۹۱ ۳۹,۵۸۸ ۲۳۴,۷۵۹ ۹۸۰ ,۳۵ ۳۷,۶۵۶ ۳۷,۹۴۹ ۳۹,۹۴۶ ۹۹۹ ,۴۰ ۴۲,۲۲۹ اصفهان

 ۲۴۳,۶۴۸ ۰۷۱ ,۳۸ ۳۹,۱۷۳ ۳۹,۳۱۱ ۴۱,۹۶۴ ۴۲,۲۷۴ ۴۲,۸۵۵ ۱۱۷,۸۱۴ ۱۸,۵۰۵ ۱۸,۸۹۴ ۱۹,۱۱۴ ۲۰,۲۳۹ ۲۰,۲۴۶ ۲۰,۸۱۶ ۸۳۴ ,۱۲۵ ۵۶۶ ,۱۹ ۲۰,۲۷۹ ۲۰,۱۹۷ ۲۱,۷۲۵ ۰۲۸ ,۲۲ ۰۳۹ ,۲۲ البرز

 ۵۴,۳۴۳ ۸۴۳ ,۸ ۸,۹۵۴ ۹,۰۰۰ ۸,۹۶۵ ۹,۱۹۰ ۹,۳۹۱ ۲۶,۳۲۰ ۴,۳۲۴ ۴,۳۴۳ ۴,۳۷۵ ۴,۳۷۲ ۴,۳۹۵ ۴,۵۱۱ ۰۲۳ ,۲۸ ۴,۵۱۹ ۴,۶۱۱ ۶۲۵ ,۴ ۴,۵۹۳ ۷۹۵ ,۴ ۴,۸۸۰ المیا

 ۱۲۰,۷۶۲ ۱۸,۱۲۶ ۱۸,۸۱۹ ۵۲۸ ,۱۹ ۲۰,۸۰۶ ۲۱,۱۸۳ ۲۲,۳۰۰ ۵۸,۴۷۵ ۸۶۶ ,۸ ۰۷۸ ,۹ ۹,۵۴۰ ۱۰,۰۵۰ ۱۰,۱۹۴ ۱۰,۷۴۷ ۶۲,۲۸۷  ۹,۲۶۰ ۹,۷۴۱ ۹۸۸ ,۹ ۱۰,۷۵۶ ۹۸۹ ,۱۰ ۵۵۳ ,۱۱ بوشهر

 ۵۸۸,۶۰۶ ۹۴,۲۵۰ ۹۵,۱۰۵ ۹۵,۸۹۱ ۵۷۳ ,۹۹  ۹۰۷ ,۱۰۰ ۱۰۲,۸۸۰ ۲۸۶,۴۵۷ ۴۵,۹۷۰ ۴۶,۱۸۲ ۴۶,۷۲۳ ۴۸,۳۸۱ ۴۹,۱۵۸ ۰۴۳ ,۵۰ ۳۰۲,۱۴۹ ۴۸,۲۸۰ ۴۸,۹۲۳ ۴۹,۱۶۸ ۵۱,۱۹۲ ۵۱,۷۴۹ ۸۳۷ ,۵۲  تهران (شهرتهران)

 ۵۲۷,۲۸۰  ۷۸۵ ,۸۰ ۸۶۵ ,۸۳  ۸۴,۳۵۹  ۸۸,۹۲۱ ۹۲,۵۴۵ ۹۶,۸۰۵ ۲۵۵,۸۱۸ ۳۹,۱۷۶ ۴۰,۷۵۸ ۴۰,۷۵۵ ۴۳,۲۱۸ ۷۰۸ ,۴۴ ۴۷,۲۰۳ ۲۷۱,۴۶۲ ۴۱,۶۰۹ ۴۳,۱۰۷ ۴۳,۶۰۴ ۷۰۳ ,۴۵ ۸۳۷ ,۴۷ ۴۹,۶۰۲ ها) تهران (شهرستان

 ۵۷۵ ,۹۸  ۱۵,۱۵۹ ۱۵,۷۲۳ ۱۶,۰۵۲ ۷۸۲ ,۱۶ ۰۷۸ ,۱۷ ۷۸۱ ,۱۷ ۴۸,۲۰۲ ۷,۴۲۷ ۷,۷۵۵ ۷,۸۱۲ ۸,۲۳۱ ۸,۲۸۳ ۶۹۴ ,۸ ۵۰,۳۷۳ ۷,۷۳۲ ۷,۹۶۸ ۸,۲۴۰ ۵۵۱ ,۸ ۷۹۵ ,۸ ۹,۰۸۷ ارییچهارمحال و بخت

 ۸۵,۴۹۰ ۱۳,۰۹۵ ۱۳,۳۹۵ ۱۴,۱۸۶ ۱۴,۲۷۱ ۶۹۳ ,۱۴ ۱۵,۸۵۰ ۴۱,۷۵۷ ۶,۴۱۰ ۶,۶۴۵ ۶,۸۹۰ ۶,۹۵۴ ۷,۱۸۰ ۶۷۸ ,۷ ۴۳,۷۳۳ ۶۸۵ ,۶ ۶,۷۵۰ ۷,۲۹۶ ۷,۳۱۷ ۷,۵۱۳ ۸,۱۷۲ خراسان جنوبی

 ۷۰۷,۲۴۳  ۱۰۷,۲۹۳ ۱۱۱,۴۷۷ ۱۱۵,۳۵۶ ۱۱۹,۴۸۳ ۱۲۳,۳۰۷ ۱۳۰,۳۲۷ ۳۴۴,۵۰۹ ۵۳۰ ,۵۲  ۵۴,۴۳۱ ۵۶,۳۰۹  ۵۸,۴۱۹ ۶۰,۰۵۵ ۶۲,۷۶۵  ۳۶۲,۷۳۴ ۵۴,۷۶۳ ۰۴۶ ,۵۷  ۰۴۷ ,۵۹ ۰۶۴ ,۶۱ ۶۳,۲۵۲  ۵۶۲ ,۶۷  خراسان رضوی

 ۹۷,۹۲۵ ۱۴,۸۰۲ ۵۶۸ ,۱۵ ۱۵,۹۶۸ ۵۳۷ ,۱۶ ۱۷,۱۴۷ ۹۰۳ ,۱۷ ۴۷,۴۹۵ ۷,۱۷۵ ۷,۵۴۱ ۷,۷۶۸ ۸,۱۵۰ ۸,۲۵۰ ۸,۶۱۱ ۵۰,۴۳۰ ۶۲۷ ,۷ ۰۲۷ ,۸ ۸,۲۰۰ ۸,۳۸۷ ۸,۸۹۷ ۹,۲۹۲ خراسان شمالی

 ۵۵۱,۹۱۶  ۸۲,۶۱۷  ۸۶,۹۱۴  ۸۹,۱۶۵ ۹۴,۱۶۸ ۹۸,۳۷۲  ۶۸۰ ,۱۰۰ ۲۶۸,۴۸۳ ۴۰,۳۲۳ ۴۲,۱۴۲ ۴۳,۴۸۷ ۴۵,۸۰۲ ۴۷,۹۴۳ ۷۸۶ ,۴۸ ۲۸۳,۴۳۳ ۴۲,۲۹۴ ۴۴,۷۷۲ ۶۷۸ ,۴۵ ۴۸,۳۶۶ ۵۰,۴۲۹ ۵۱,۸۹۴ خوزستان

 ۶۸۲ ,۹۹  ۱۵,۳۰۳ ۱۶,۲۵۸ ۱۶,۱۵۴ ۱۷,۰۰۸ ۱۶,۹۱۱ ۰۴۸ ,۱۸ ۶۲۵ ,۴۸ ۷,۴۲۶ ۹۸۴ ,۷ ۸۶۴ ,۷ ۸,۲۵۸ ۸,۳۳۱ ۸,۷۶۲ ۵۱,۰۵۷ ۸۷۷ ,۷ ۸,۲۷۴ ۸,۲۹۰ ۸,۷۵۰ ۸,۵۸۰ ۹,۲۸۶ زنجان

 ۶۲,۰۱۶  ۹,۷۴۹ ۹,۸۸۵ ۷۰۰ ,۹ ۱۰,۷۲۷ ۱۰,۷۵۱ ۱۱,۲۰۴ ۳۰,۳۳۳ ۴,۷۲۵ ۴,۸۹۰ ۷۰۵ ,۴ ۵,۲۵۵ ۵,۳۱۰ ۵,۴۴۸ ۶۸۳ ,۳۱ ۰۲۴ ,۵ ۹۹۵ ,۴ ۹۹۵ ,۴ ۵,۴۷۲ ۵,۴۴۱ ۵,۷۵۶ سمنان

 ۴۵۲,۱۸۲ ۶۲۶ ,۶۰ ۹۰۲ ,۶۳  ۷۰,۱۱۸  ۷۶,۰۵۲ ۸۴,۶۱۳  ۸۷۱ ,۹۶ ۲۱۸,۳۶۴ ۲۹,۴۵۴ ۳۱,۰۸۷ ۳۳,۸۰۷ ۳۶,۷۵۸ ۸۳۵ ,۴۰ ۴۶,۴۲۳ ۲۳۳,۸۱۸ ۳۱,۱۷۲ ۳۲,۸۱۵ ۳۶,۳۱۱ ۳۹,۲۹۴ ۴۳,۷۷۸ ۵۰,۴۴۸ ستان و بلوچستانیس

 ۴۶۷,۶۰۰ ۷۲,۰۸۹ ۰۶۹ ,۷۳ ۸۶۲ ,۷۵ ۸۰,۳۶۱ ۸۲,۲۳۳  ۹۸۶ ,۸۳  ۵۲۳ ,۲۲۶ ۰۳۳ ,۳۵ ۳۵,۳۶۷ ۹۰۳ ,۳۶ ۳۸,۹۳۹ ۳۹,۷۲۶ ۵۵۵ ,۴۰ ۰۷۷ ,۲۴۱ ۳۷,۰۵۶ ۷۰۲ ,۳۷ ۳۸,۹۵۹ ۴۱,۴۲۲ ۴۲,۵۰۷ ۴۳,۴۳۱ فارس

 ۱۱۹,۴۳۰ ۱۸,۸۸۲ ۱۹,۳۰۰ ۱۹,۱۲۵ ۲۰,۲۹۴ ۵۲۰ ,۲۰ ۲۱,۳۰۹ ۵۷۹ ,۵۷  ۹,۰۹۰ ۹,۳۹۸ ۹,۲۳۲ ۹,۷۷۹ ۹,۸۵۲ ۱۰,۲۲۸ ۶۱,۸۵۱ ۷۹۲ ,۹ ۹۰۲ ,۹ ۹,۸۹۳ ۱۰,۵۱۵ ۶۶۸ ,۱۰ ۱۱,۰۸۱ نیقزو

 ۰۶۶ ,۱۳۵ ۲۰,۱۵۹ ۲۱,۰۵۲ ۲۱,۷۶۰ ۲۳,۲۷۵ ۲۳,۷۴۰ ۲۵,۰۸۰ ۶۵,۸۱۰ ۹,۸۹۴ ۱۰,۱۸۷ ۶۲۹ ,۱۰ ۱۱,۴۲۱ ۵۶۸ ,۱۱ ۱۲,۱۱۱ ۶۹,۲۵۶  ۱۰,۲۶۵ ۸۶۵ ,۱۰ ۱۱,۱۳۱ ۱۱,۸۵۴ ۱۲,۱۷۲ ۱۲,۹۶۹ قم

 ۱۵۲,۶۴۹ ۲۳,۷۶۶ ۲۴,۷۱۰ ۶۶۴ ,۲۴ ۲۶,۲۰۴ ۲۶,۳۶۹ ۲۶,۹۳۶ ۷۴,۴۳۳ ۱۱,۵۱۵ ۰۷۱ ,۱۲ ۱۱,۹۷۴ ۱۲,۷۴۰ ۰۲۱ ,۱۳ ۱۳,۱۱۲ ۷۸,۲۱۶  ۱۲,۲۵۱ ۶۳۹ ,۱۲ ۶۹۰ ,۱۲ ۱۳,۴۶۴ ۱۳,۳۴۸ ۸۲۴ ,۱۳ کردستان

 ۳۲۸,۴۵۳ ۰۶۰ ,۴۹ ۵۱,۴۹۰ ۸۷۳ ,۵۳  ۵۵,۹۴۰  ۵۷,۴۱۷  ۶۷۳ ,۶۰ ۱۵۸,۶۴۸ ۸۴۴ ,۲۳ ۲۵,۰۸۹ ۲۵,۹۶۱ ۲۶,۸۹۱ ۲۷,۷۲۴ ۲۹,۱۳۹ ۱۶۹,۸۰۵ ۲۵,۲۱۶ ۲۶,۴۰۱ ۲۷,۹۱۲ ۰۴۹ ,۲۹ ۶۹۳ ,۲۹ ۵۳۴ ,۳۱ کرمان

 ۱۷۳,۱۷۹ ۲۷,۸۰۱ ۹۹۹ ,۲۸ ۲۸,۵۹۸ ۲۸,۳۲۶ ۲۹,۳۹۴ ۰۶۱ ,۳۰ ۸۳,۳۲۷  ۱۳,۳۷۸ ۹۸۲ ,۱۳ ۱۳,۸۱۵ ۱۳,۵۹۰ ۱۴,۱۸۲ ۱۴,۳۸۰ ۸۹,۸۵۲ ۱۴,۴۲۳ ۱۵,۰۱۷ ۷۸۳ ,۱۴ ۱۴,۷۳۶ ۱۵,۲۱۲ ۶۸۱ ,۱۵ کرمانشاه

 ۸۰,۸۱۵ ۱۱,۹۵۴ ۱۲,۳۸۱ ۱۳,۳۳۲ ۱۳,۸۹۸ ۱۴,۲۸۱ ۱۴,۹۶۹ ۳۹,۵۱۶ ۷۰۹ ,۵ ۶,۱۱۶ ۵۷۲ ,۶ ۸۳۸ ,۶ ۶,۹۳۵ ۷,۳۴۶ ۴۱,۲۹۹ ۶,۲۴۵ ۶,۲۶۵ ۶,۷۶۰ ۰۶۰ ,۷ ۷,۳۴۶ ۶۲۳ ,۷ راحمدیه و بویلویکهگ

 ۲۰۱,۵۹۵ ۶۸۰ ,۳۰ ۶۹۸ ,۳۱ ۳۳,۱۳۹ ۳۴,۲۸۸ ۳۴,۷۱۳ ۰۷۷ ,۳۷ ۶۲۲ ,۹۸  ۹۹۵ ,۱۴ ۱۵,۵۴۶ ۱۶,۱۶۵ ۱۶,۸۱۳ ۱۷,۱۷۹ ۱۷,۹۲۴ ۱۰۲,۹۷۳ ۶۸۵ ,۱۵ ۱۶,۱۵۲ ۱۶,۹۷۴ ۱۷,۴۷۵ ۵۳۴ ,۱۷ ۱۹,۱۵۳ گلستان

 ۱۸۷,۲۵۱ ۳۰,۸۵۲ ۳۱,۱۱۷ ۰۶۷ ,۳۱ ۳۱,۱۱۳ ۳۱,۴۲۳ ۶۷۹ ,۳۱ ۹۱,۲۵۳ ۱۵,۰۰۶ ۱۵,۱۲۴ ۱۵,۳۱۱ ۱۴,۹۵۹ ۱۵,۳۵۶ ۱۵,۴۹۷ ۹۹۸ ,۹۵ ۸۴۶ ,۱۵ ۹۹۳ ,۱۵ ۱۵,۷۵۶ ۱۶,۱۵۴ ۰۶۷ ,۱۶ ۱۶,۱۸۲ النیگ

 ۰۲۷ ,۱۷۵ ۲۶,۸۱۴ ۲۸,۳۹۸ ۲۸,۱۷۳ ۶۸۰ ,۲۹ ۳۰,۶۴۲ ۳۱,۳۲۰ ۸۴,۲۴۶  ۱۲,۹۴۶ ۱۳,۵۴۴ ۶۹۷ ,۱۳ ۱۴,۳۱۷ ۱۴,۷۶۴ ۱۴,۹۷۸ ۷۸۱ ,۹۰  ۸۶۸ ,۱۳ ۱۴,۸۵۴ ۱۴,۴۷۶ ۱۵,۳۶۳ ۸۷۸ ,۱۵ ۱۶,۳۴۲ لرستان

 ۲۵۹,۵۸۶ ۵۶۴ ,۴۱ ۴۲,۵۱۴ ۴۳,۴۶۶ ۴۴,۳۸۰ ۴۴,۱۱۱ ۵۵۱ ,۴۳ ۱۲۷,۶۰۵ ۲۰,۳۵۳ ۲۰,۷۷۲ ۲۱,۳۲۶ ۷۸۸ ,۲۱ ۸۴۲ ,۲۱ ۵۲۴ ,۲۱ ۹۸۱ ,۱۳۱ ۲۱,۲۱۱ ۲۱,۷۴۲ ۲۲,۱۴۰ ۲۲,۵۹۲ ۲۲,۲۶۹ ۰۲۷ ,۲۲ مازندران

 ۱۲۵,۲۲۶ ۶۸۶ ,۱۹ ۵۶۷ ,۲۰ ۲۰,۴۸۰ ۲۰,۹۷۲ ۲۱,۴۷۸ ۰۴۳ ,۲۲ ۶۲۶ ,۶۰ ۵۵۴ ,۹ ۹,۹۳۱ ۹,۹۱۴ ۱۰,۲۲۱ ۱۰,۴۰۳ ۱۰,۶۰۳ ۶۴,۶۰۰ ۱۰,۱۳۲ ۶۳۶ ,۱۰ ۵۶۶ ,۱۰ ۱۰,۷۵۱ ۰۷۵ ,۱۱ ۱۱,۴۴۰ مرکزی

 ۲۱۰,۲۸۷ ۶۹۰ ,۳۱ ۳۱,۷۵۱ ۳۳,۹۳۹ ۶۲۲ ,۳۵ ۳۷,۱۲۱ ۴۰,۱۶۴ ۱۰۲,۱۷۹ ۱۵,۴۹۹ ۱۵,۲۹۸ ۱۶,۴۵۱ ۱۷,۳۱۴ ۱۸,۰۸۹ ۵۲۸ ,۱۹ ۱۰۸,۱۰۸ ۱۶,۱۹۱ ۱۶,۴۵۳ ۱۷,۴۸۸ ۱۸,۳۰۸ ۰۳۲ ,۱۹ ۶۳۶ ,۲۰ هرمزگان

 ۱۵۷,۳۲۷ ۰۳۲ ,۲۴ ۲۵,۴۴۸ ۲۶,۰۱۳ ۲۶,۸۰۴ ۰۳۸ ,۲۷ ۹۹۲ ,۲۷ ۷۶,۳۶۵ ۱۱,۷۳۰ ۱۲,۴۲۲ ۱۲,۵۴۱ ۱۳,۰۱۱ ۱۳,۱۶۴ ۱۳,۴۹۷ ۸۰,۹۶۲ ۱۲,۳۰۲ ۰۲۶ ,۱۳ ۱۳,۴۷۲ ۷۹۳ ,۱۳ ۸۷۴ ,۱۳ ۱۴,۴۹۵ همدان

 ۱۲۸,۳۸۵ ۱۸,۲۴۲ ۱۹,۳۴۵ ۲۰,۴۸۱ ۸۶۶ ,۲۱ ۵۳۵ ,۲۳ ۲۴,۹۱۶ ۵۲۱ ,۶۲  ۹۰۰ ,۸ ۹,۴۸۵ ۰۳۸ ,۱۰ ۱۰,۵۱۶ ۱۱,۴۱۵ ۱۲,۱۶۷ ۸۶۴ ,۶۵ ۹,۳۴۲ ۸۶۰ ,۹ ۱۰,۴۴۳ ۱۱,۳۵۰ ۱۲,۱۲۰ ۱۲,۷۴۹ زدی

 ۸۷۷,۹۴۳ ,۷ ۱,۲۰۳,۳۲۳ ۱,۲۴۷,۳۴۱ ۱,۲۷۷,۱۵۴ ۰۷۲ ,۱,۳۳۸ ۱,۳۷۷,۳۴۵ ۷۰۸ ,۱,۴۳۴ ۸۲۴,۴۸۰ ,۳ ۵۸۵,۴۸۴ ۸۴۶ ,۶۰۵ ۶۲۰,۳۶۰  ۶۴۹,۷۵۹ ۵۵۹ ,۶۶۸  ۶۹۴,۴۷۲  ۴,۰۵۳,۴۶۳ ۸۳۹ ,۶۱۷ ۶۴۱,۴۹۵ ۷۹۴ ,۶۵۶ ۶۸۸,۳۱۳  ۷۸۶ ,۷۰۸  ۷۴۰,۲۳۶ كل

 موز ابتداییآ دانش ۸۷۷,۹۴۳ ,۷نمایه 

 پسر  و دختر دختر                       پسر  

 جمع ششم پنجم چهارم سوم دوم اول جمع ششم پنجم چهارم سوم دوم اول جمع ششم پنجم چهارم سوم دوم اول استان

 ۳۷۰,۰۵۰ ۵۶,۵۰۵  ۵۹,۵۴۵ ۷۸۶ ,۵۹ ۶۳,۱۱۲  ۰۳۸ ,۶۵ ۰۶۴ ,۶۶  ۱۷۹,۱۸۵ ۲۷,۴۹۲ ۲۸,۹۲۵ ۲۸,۷۲۲ ۳۰,۶۵۰ ۳۱,۴۹۶ ۹۰۰ ,۳۱ ۸۶۵ ,۱۹۰ ۲۹,۰۱۳ ۶۲۰ ,۳۰ ۰۶۴ ,۳۱ ۳۲,۴۶۲ ۳۳,۵۴۲ ۳۴,۱۶۴ جان شرقییآذربا

 ۳۳۹,۹۳۱ ۵۲,۲۱۱  ۵۴,۳۵۰ ۵۴,۸۱۰ ۵۸,۵۴۱ ۵۹,۱۹۶ ۸۲۳ ,۶۰ ۵۳۶ ,۱۶۴ ۰۳۸ ,۲۵ ۲۶,۱۴۰ ۲۶,۵۴۶ ۲۸,۵۱۸ ۶۶۷ ,۲۸ ۶۲۷ ,۲۹ ۱۷۵,۳۹۵ ۲۷,۱۷۳ ۲۸,۲۱۰ ۲۸,۲۶۴ ۰۲۳ ,۳۰ ۵۲۹ ,۳۰ ۳۱,۱۹۶ جان غربییآذربا

 ۰۲۹ ,۱۲۱ ۱۸,۴۷۷ ۱۹,۴۴۵ ۰۳۹ ,۲۰ ۷۸۰ ,۲۰ ۲۰,۹۳۵ ۲۱,۳۵۳ ۵۸,۲۲۴ ۰۳۷ ,۹ ۹,۲۵۱ ۹,۶۰۴ ۹,۹۵۴ ۱۰,۰۹۷ ۱۰,۲۸۱ ۶۲,۸۰۵  ۹,۴۴۰ ۱۰,۱۹۴ ۱۰,۴۳۵ ۸۲۶ ,۱۰ ۸۳۸ ,۱۰ ۰۷۲ ,۱۱ لیاردب

 ۴۵۵,۳۸۹ ۷۰,۱۴۰  ۷۳,۱۲۴ ۷۳,۷۵۹ ۷۷,۳۵۹ ۷۹,۱۹۰  ۸۱,۸۱۷ ۶۳۰ ,۲۲۰ ۳۴,۱۶۰ ۳۵,۴۶۸ ۳۵,۸۱۰ ۳۷,۴۱۳ ۳۸,۱۹۱ ۳۹,۵۸۸ ۲۳۴,۷۵۹ ۹۸۰ ,۳۵ ۳۷,۶۵۶ ۳۷,۹۴۹ ۳۹,۹۴۶ ۹۹۹ ,۴۰ ۴۲,۲۲۹ اصفهان

 ۲۴۳,۶۴۸ ۰۷۱ ,۳۸ ۳۹,۱۷۳ ۳۹,۳۱۱ ۴۱,۹۶۴ ۴۲,۲۷۴ ۴۲,۸۵۵ ۱۱۷,۸۱۴ ۱۸,۵۰۵ ۱۸,۸۹۴ ۱۹,۱۱۴ ۲۰,۲۳۹ ۲۰,۲۴۶ ۲۰,۸۱۶ ۸۳۴ ,۱۲۵ ۵۶۶ ,۱۹ ۲۰,۲۷۹ ۲۰,۱۹۷ ۲۱,۷۲۵ ۰۲۸ ,۲۲ ۰۳۹ ,۲۲ البرز

 ۵۴,۳۴۳ ۸۴۳ ,۸ ۸,۹۵۴ ۹,۰۰۰ ۸,۹۶۵ ۹,۱۹۰ ۹,۳۹۱ ۲۶,۳۲۰ ۴,۳۲۴ ۴,۳۴۳ ۴,۳۷۵ ۴,۳۷۲ ۴,۳۹۵ ۴,۵۱۱ ۰۲۳ ,۲۸ ۴,۵۱۹ ۴,۶۱۱ ۶۲۵ ,۴ ۴,۵۹۳ ۷۹۵ ,۴ ۴,۸۸۰ المیا

 ۱۲۰,۷۶۲ ۱۸,۱۲۶ ۱۸,۸۱۹ ۵۲۸ ,۱۹ ۲۰,۸۰۶ ۲۱,۱۸۳ ۲۲,۳۰۰ ۵۸,۴۷۵ ۸۶۶ ,۸ ۰۷۸ ,۹ ۹,۵۴۰ ۱۰,۰۵۰ ۱۰,۱۹۴ ۱۰,۷۴۷ ۶۲,۲۸۷  ۹,۲۶۰ ۹,۷۴۱ ۹۸۸ ,۹ ۱۰,۷۵۶ ۹۸۹ ,۱۰ ۵۵۳ ,۱۱ بوشهر

 ۵۸۸,۶۰۶ ۹۴,۲۵۰ ۹۵,۱۰۵ ۹۵,۸۹۱ ۵۷۳ ,۹۹  ۹۰۷ ,۱۰۰ ۱۰۲,۸۸۰ ۲۸۶,۴۵۷ ۴۵,۹۷۰ ۴۶,۱۸۲ ۴۶,۷۲۳ ۴۸,۳۸۱ ۴۹,۱۵۸ ۰۴۳ ,۵۰ ۳۰۲,۱۴۹ ۴۸,۲۸۰ ۴۸,۹۲۳ ۴۹,۱۶۸ ۵۱,۱۹۲ ۵۱,۷۴۹ ۸۳۷ ,۵۲  تهران (شهرتهران)

 ۵۲۷,۲۸۰  ۷۸۵ ,۸۰ ۸۶۵ ,۸۳  ۸۴,۳۵۹  ۸۸,۹۲۱ ۹۲,۵۴۵ ۹۶,۸۰۵ ۲۵۵,۸۱۸ ۳۹,۱۷۶ ۴۰,۷۵۸ ۴۰,۷۵۵ ۴۳,۲۱۸ ۷۰۸ ,۴۴ ۴۷,۲۰۳ ۲۷۱,۴۶۲ ۴۱,۶۰۹ ۴۳,۱۰۷ ۴۳,۶۰۴ ۷۰۳ ,۴۵ ۸۳۷ ,۴۷ ۴۹,۶۰۲ ها) تهران (شهرستان

 ۵۷۵ ,۹۸  ۱۵,۱۵۹ ۱۵,۷۲۳ ۱۶,۰۵۲ ۷۸۲ ,۱۶ ۰۷۸ ,۱۷ ۷۸۱ ,۱۷ ۴۸,۲۰۲ ۷,۴۲۷ ۷,۷۵۵ ۷,۸۱۲ ۸,۲۳۱ ۸,۲۸۳ ۶۹۴ ,۸ ۵۰,۳۷۳ ۷,۷۳۲ ۷,۹۶۸ ۸,۲۴۰ ۵۵۱ ,۸ ۷۹۵ ,۸ ۹,۰۸۷ ارییچهارمحال و بخت

 ۸۵,۴۹۰ ۱۳,۰۹۵ ۱۳,۳۹۵ ۱۴,۱۸۶ ۱۴,۲۷۱ ۶۹۳ ,۱۴ ۱۵,۸۵۰ ۴۱,۷۵۷ ۶,۴۱۰ ۶,۶۴۵ ۶,۸۹۰ ۶,۹۵۴ ۷,۱۸۰ ۶۷۸ ,۷ ۴۳,۷۳۳ ۶۸۵ ,۶ ۶,۷۵۰ ۷,۲۹۶ ۷,۳۱۷ ۷,۵۱۳ ۸,۱۷۲ خراسان جنوبی

 ۷۰۷,۲۴۳  ۱۰۷,۲۹۳ ۱۱۱,۴۷۷ ۱۱۵,۳۵۶ ۱۱۹,۴۸۳ ۱۲۳,۳۰۷ ۱۳۰,۳۲۷ ۳۴۴,۵۰۹ ۵۳۰ ,۵۲  ۵۴,۴۳۱ ۵۶,۳۰۹  ۵۸,۴۱۹ ۶۰,۰۵۵ ۶۲,۷۶۵  ۳۶۲,۷۳۴ ۵۴,۷۶۳ ۰۴۶ ,۵۷  ۰۴۷ ,۵۹ ۰۶۴ ,۶۱ ۶۳,۲۵۲  ۵۶۲ ,۶۷  خراسان رضوی

 ۹۷,۹۲۵ ۱۴,۸۰۲ ۵۶۸ ,۱۵ ۱۵,۹۶۸ ۵۳۷ ,۱۶ ۱۷,۱۴۷ ۹۰۳ ,۱۷ ۴۷,۴۹۵ ۷,۱۷۵ ۷,۵۴۱ ۷,۷۶۸ ۸,۱۵۰ ۸,۲۵۰ ۸,۶۱۱ ۵۰,۴۳۰ ۶۲۷ ,۷ ۰۲۷ ,۸ ۸,۲۰۰ ۸,۳۸۷ ۸,۸۹۷ ۹,۲۹۲ خراسان شمالی

 ۵۵۱,۹۱۶  ۸۲,۶۱۷  ۸۶,۹۱۴  ۸۹,۱۶۵ ۹۴,۱۶۸ ۹۸,۳۷۲  ۶۸۰ ,۱۰۰ ۲۶۸,۴۸۳ ۴۰,۳۲۳ ۴۲,۱۴۲ ۴۳,۴۸۷ ۴۵,۸۰۲ ۴۷,۹۴۳ ۷۸۶ ,۴۸ ۲۸۳,۴۳۳ ۴۲,۲۹۴ ۴۴,۷۷۲ ۶۷۸ ,۴۵ ۴۸,۳۶۶ ۵۰,۴۲۹ ۵۱,۸۹۴ خوزستان

 ۶۸۲ ,۹۹  ۱۵,۳۰۳ ۱۶,۲۵۸ ۱۶,۱۵۴ ۱۷,۰۰۸ ۱۶,۹۱۱ ۰۴۸ ,۱۸ ۶۲۵ ,۴۸ ۷,۴۲۶ ۹۸۴ ,۷ ۸۶۴ ,۷ ۸,۲۵۸ ۸,۳۳۱ ۸,۷۶۲ ۵۱,۰۵۷ ۸۷۷ ,۷ ۸,۲۷۴ ۸,۲۹۰ ۸,۷۵۰ ۸,۵۸۰ ۹,۲۸۶ زنجان

 ۶۲,۰۱۶  ۹,۷۴۹ ۹,۸۸۵ ۷۰۰ ,۹ ۱۰,۷۲۷ ۱۰,۷۵۱ ۱۱,۲۰۴ ۳۰,۳۳۳ ۴,۷۲۵ ۴,۸۹۰ ۷۰۵ ,۴ ۵,۲۵۵ ۵,۳۱۰ ۵,۴۴۸ ۶۸۳ ,۳۱ ۰۲۴ ,۵ ۹۹۵ ,۴ ۹۹۵ ,۴ ۵,۴۷۲ ۵,۴۴۱ ۵,۷۵۶ سمنان

 ۴۵۲,۱۸۲ ۶۲۶ ,۶۰ ۹۰۲ ,۶۳  ۷۰,۱۱۸  ۷۶,۰۵۲ ۸۴,۶۱۳  ۸۷۱ ,۹۶ ۲۱۸,۳۶۴ ۲۹,۴۵۴ ۳۱,۰۸۷ ۳۳,۸۰۷ ۳۶,۷۵۸ ۸۳۵ ,۴۰ ۴۶,۴۲۳ ۲۳۳,۸۱۸ ۳۱,۱۷۲ ۳۲,۸۱۵ ۳۶,۳۱۱ ۳۹,۲۹۴ ۴۳,۷۷۸ ۵۰,۴۴۸ ستان و بلوچستانیس

 ۴۶۷,۶۰۰ ۷۲,۰۸۹ ۰۶۹ ,۷۳ ۸۶۲ ,۷۵ ۸۰,۳۶۱ ۸۲,۲۳۳  ۹۸۶ ,۸۳  ۵۲۳ ,۲۲۶ ۰۳۳ ,۳۵ ۳۵,۳۶۷ ۹۰۳ ,۳۶ ۳۸,۹۳۹ ۳۹,۷۲۶ ۵۵۵ ,۴۰ ۰۷۷ ,۲۴۱ ۳۷,۰۵۶ ۷۰۲ ,۳۷ ۳۸,۹۵۹ ۴۱,۴۲۲ ۴۲,۵۰۷ ۴۳,۴۳۱ فارس

 ۱۱۹,۴۳۰ ۱۸,۸۸۲ ۱۹,۳۰۰ ۱۹,۱۲۵ ۲۰,۲۹۴ ۵۲۰ ,۲۰ ۲۱,۳۰۹ ۵۷۹ ,۵۷  ۹,۰۹۰ ۹,۳۹۸ ۹,۲۳۲ ۹,۷۷۹ ۹,۸۵۲ ۱۰,۲۲۸ ۶۱,۸۵۱ ۷۹۲ ,۹ ۹۰۲ ,۹ ۹,۸۹۳ ۱۰,۵۱۵ ۶۶۸ ,۱۰ ۱۱,۰۸۱ نیقزو

 ۰۶۶ ,۱۳۵ ۲۰,۱۵۹ ۲۱,۰۵۲ ۲۱,۷۶۰ ۲۳,۲۷۵ ۲۳,۷۴۰ ۲۵,۰۸۰ ۶۵,۸۱۰ ۹,۸۹۴ ۱۰,۱۸۷ ۶۲۹ ,۱۰ ۱۱,۴۲۱ ۵۶۸ ,۱۱ ۱۲,۱۱۱ ۶۹,۲۵۶  ۱۰,۲۶۵ ۸۶۵ ,۱۰ ۱۱,۱۳۱ ۱۱,۸۵۴ ۱۲,۱۷۲ ۱۲,۹۶۹ قم

 ۱۵۲,۶۴۹ ۲۳,۷۶۶ ۲۴,۷۱۰ ۶۶۴ ,۲۴ ۲۶,۲۰۴ ۲۶,۳۶۹ ۲۶,۹۳۶ ۷۴,۴۳۳ ۱۱,۵۱۵ ۰۷۱ ,۱۲ ۱۱,۹۷۴ ۱۲,۷۴۰ ۰۲۱ ,۱۳ ۱۳,۱۱۲ ۷۸,۲۱۶  ۱۲,۲۵۱ ۶۳۹ ,۱۲ ۶۹۰ ,۱۲ ۱۳,۴۶۴ ۱۳,۳۴۸ ۸۲۴ ,۱۳ کردستان

 ۳۲۸,۴۵۳ ۰۶۰ ,۴۹ ۵۱,۴۹۰ ۸۷۳ ,۵۳  ۵۵,۹۴۰  ۵۷,۴۱۷  ۶۷۳ ,۶۰ ۱۵۸,۶۴۸ ۸۴۴ ,۲۳ ۲۵,۰۸۹ ۲۵,۹۶۱ ۲۶,۸۹۱ ۲۷,۷۲۴ ۲۹,۱۳۹ ۱۶۹,۸۰۵ ۲۵,۲۱۶ ۲۶,۴۰۱ ۲۷,۹۱۲ ۰۴۹ ,۲۹ ۶۹۳ ,۲۹ ۵۳۴ ,۳۱ کرمان

 ۱۷۳,۱۷۹ ۲۷,۸۰۱ ۹۹۹ ,۲۸ ۲۸,۵۹۸ ۲۸,۳۲۶ ۲۹,۳۹۴ ۰۶۱ ,۳۰ ۸۳,۳۲۷  ۱۳,۳۷۸ ۹۸۲ ,۱۳ ۱۳,۸۱۵ ۱۳,۵۹۰ ۱۴,۱۸۲ ۱۴,۳۸۰ ۸۹,۸۵۲ ۱۴,۴۲۳ ۱۵,۰۱۷ ۷۸۳ ,۱۴ ۱۴,۷۳۶ ۱۵,۲۱۲ ۶۸۱ ,۱۵ کرمانشاه

 ۸۰,۸۱۵ ۱۱,۹۵۴ ۱۲,۳۸۱ ۱۳,۳۳۲ ۱۳,۸۹۸ ۱۴,۲۸۱ ۱۴,۹۶۹ ۳۹,۵۱۶ ۷۰۹ ,۵ ۶,۱۱۶ ۵۷۲ ,۶ ۸۳۸ ,۶ ۶,۹۳۵ ۷,۳۴۶ ۴۱,۲۹۹ ۶,۲۴۵ ۶,۲۶۵ ۶,۷۶۰ ۰۶۰ ,۷ ۷,۳۴۶ ۶۲۳ ,۷ راحمدیه و بویلویکهگ

 ۲۰۱,۵۹۵ ۶۸۰ ,۳۰ ۶۹۸ ,۳۱ ۳۳,۱۳۹ ۳۴,۲۸۸ ۳۴,۷۱۳ ۰۷۷ ,۳۷ ۶۲۲ ,۹۸  ۹۹۵ ,۱۴ ۱۵,۵۴۶ ۱۶,۱۶۵ ۱۶,۸۱۳ ۱۷,۱۷۹ ۱۷,۹۲۴ ۱۰۲,۹۷۳ ۶۸۵ ,۱۵ ۱۶,۱۵۲ ۱۶,۹۷۴ ۱۷,۴۷۵ ۵۳۴ ,۱۷ ۱۹,۱۵۳ گلستان

 ۱۸۷,۲۵۱ ۳۰,۸۵۲ ۳۱,۱۱۷ ۰۶۷ ,۳۱ ۳۱,۱۱۳ ۳۱,۴۲۳ ۶۷۹ ,۳۱ ۹۱,۲۵۳ ۱۵,۰۰۶ ۱۵,۱۲۴ ۱۵,۳۱۱ ۱۴,۹۵۹ ۱۵,۳۵۶ ۱۵,۴۹۷ ۹۹۸ ,۹۵ ۸۴۶ ,۱۵ ۹۹۳ ,۱۵ ۱۵,۷۵۶ ۱۶,۱۵۴ ۰۶۷ ,۱۶ ۱۶,۱۸۲ النیگ

 ۰۲۷ ,۱۷۵ ۲۶,۸۱۴ ۲۸,۳۹۸ ۲۸,۱۷۳ ۶۸۰ ,۲۹ ۳۰,۶۴۲ ۳۱,۳۲۰ ۸۴,۲۴۶  ۱۲,۹۴۶ ۱۳,۵۴۴ ۶۹۷ ,۱۳ ۱۴,۳۱۷ ۱۴,۷۶۴ ۱۴,۹۷۸ ۷۸۱ ,۹۰  ۸۶۸ ,۱۳ ۱۴,۸۵۴ ۱۴,۴۷۶ ۱۵,۳۶۳ ۸۷۸ ,۱۵ ۱۶,۳۴۲ لرستان

 ۲۵۹,۵۸۶ ۵۶۴ ,۴۱ ۴۲,۵۱۴ ۴۳,۴۶۶ ۴۴,۳۸۰ ۴۴,۱۱۱ ۵۵۱ ,۴۳ ۱۲۷,۶۰۵ ۲۰,۳۵۳ ۲۰,۷۷۲ ۲۱,۳۲۶ ۷۸۸ ,۲۱ ۸۴۲ ,۲۱ ۵۲۴ ,۲۱ ۹۸۱ ,۱۳۱ ۲۱,۲۱۱ ۲۱,۷۴۲ ۲۲,۱۴۰ ۲۲,۵۹۲ ۲۲,۲۶۹ ۰۲۷ ,۲۲ مازندران

 ۱۲۵,۲۲۶ ۶۸۶ ,۱۹ ۵۶۷ ,۲۰ ۲۰,۴۸۰ ۲۰,۹۷۲ ۲۱,۴۷۸ ۰۴۳ ,۲۲ ۶۲۶ ,۶۰ ۵۵۴ ,۹ ۹,۹۳۱ ۹,۹۱۴ ۱۰,۲۲۱ ۱۰,۴۰۳ ۱۰,۶۰۳ ۶۴,۶۰۰ ۱۰,۱۳۲ ۶۳۶ ,۱۰ ۵۶۶ ,۱۰ ۱۰,۷۵۱ ۰۷۵ ,۱۱ ۱۱,۴۴۰ مرکزی

 ۲۱۰,۲۸۷ ۶۹۰ ,۳۱ ۳۱,۷۵۱ ۳۳,۹۳۹ ۶۲۲ ,۳۵ ۳۷,۱۲۱ ۴۰,۱۶۴ ۱۰۲,۱۷۹ ۱۵,۴۹۹ ۱۵,۲۹۸ ۱۶,۴۵۱ ۱۷,۳۱۴ ۱۸,۰۸۹ ۵۲۸ ,۱۹ ۱۰۸,۱۰۸ ۱۶,۱۹۱ ۱۶,۴۵۳ ۱۷,۴۸۸ ۱۸,۳۰۸ ۰۳۲ ,۱۹ ۶۳۶ ,۲۰ هرمزگان

 ۱۵۷,۳۲۷ ۰۳۲ ,۲۴ ۲۵,۴۴۸ ۲۶,۰۱۳ ۲۶,۸۰۴ ۰۳۸ ,۲۷ ۹۹۲ ,۲۷ ۷۶,۳۶۵ ۱۱,۷۳۰ ۱۲,۴۲۲ ۱۲,۵۴۱ ۱۳,۰۱۱ ۱۳,۱۶۴ ۱۳,۴۹۷ ۸۰,۹۶۲ ۱۲,۳۰۲ ۰۲۶ ,۱۳ ۱۳,۴۷۲ ۷۹۳ ,۱۳ ۸۷۴ ,۱۳ ۱۴,۴۹۵ همدان

 ۱۲۸,۳۸۵ ۱۸,۲۴۲ ۱۹,۳۴۵ ۲۰,۴۸۱ ۸۶۶ ,۲۱ ۵۳۵ ,۲۳ ۲۴,۹۱۶ ۵۲۱ ,۶۲  ۹۰۰ ,۸ ۹,۴۸۵ ۰۳۸ ,۱۰ ۱۰,۵۱۶ ۱۱,۴۱۵ ۱۲,۱۶۷ ۸۶۴ ,۶۵ ۹,۳۴۲ ۸۶۰ ,۹ ۱۰,۴۴۳ ۱۱,۳۵۰ ۱۲,۱۲۰ ۱۲,۷۴۹ زدی

 ۸۷۷,۹۴۳ ,۷ ۱,۲۰۳,۳۲۳ ۱,۲۴۷,۳۴۱ ۱,۲۷۷,۱۵۴ ۰۷۲ ,۱,۳۳۸ ۱,۳۷۷,۳۴۵ ۷۰۸ ,۱,۴۳۴ ۸۲۴,۴۸۰ ,۳ ۵۸۵,۴۸۴ ۸۴۶ ,۶۰۵ ۶۲۰,۳۶۰  ۶۴۹,۷۵۹ ۵۵۹ ,۶۶۸  ۶۹۴,۴۷۲  ۴,۰۵۳,۴۶۳ ۸۳۹ ,۶۱۷ ۶۴۱,۴۹۵ ۷۹۴ ,۶۵۶ ۶۸۸,۳۱۳  ۷۸۶ ,۷۰۸  ۷۴۰,۲۳۶ كل
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شهریور  ۱۳۹۷

  

 دوره اول متوسطهدانش آموز  ۳,۱۹۲,۴۹۳نمایه 

 دختر و پسر دختر پسر  

 جمع نهم هشتم هفتم جمع نهم هشتم هفتم جمع نهم هشتم هفتم استان

 ۱۵۴,۵۸۲ ۹۹۲ ,۴۸ ۵۱,۱۶۷ ۵۴,۴۲۳ ۵۶۳ ,۷۳ ۲۳,۴۳۶ ۲۴,۴۱۰ ۲۵,۷۱۷ ۸۱,۰۱۹ ۵۵۶ ,۲۵ ۲۶,۷۵۷ ۷۰۶ ,۲۸ آذربايجان شرقی

 ۶۶۰ ,۱۳۵ ۴۱,۷۴۴ ۰۴۴ ,۴۵ ۸۷۲ ,۴۸ ۶۲,۷۴۶  ۱۹,۲۶۵ ۲۰,۹۷۹ ۲۲,۵۰۲ ۷۲,۹۱۴ ۲۲,۴۷۹ ۰۶۵ ,۲۴ ۲۶,۳۷۰ آذربايجان غربی

 ۵۱,۱۶۹ ۱۶,۱۵۱ ۱۷,۳۰۸ ۱۷,۷۱۰ ۲۴,۴۰۶ ۷۰۴ ,۷ ۸,۱۹۷ ۸,۵۰۵ ۲۶,۷۶۳ ۸,۴۴۷ ۹,۱۱۱ ۹,۲۰۵ اردبيل

 ۱۹۳,۴۴۸ ۶۱,۶۰۴ ۶۴,۳۰۴ ۶۷,۵۴۰  ۹۴,۳۸۶ ۳۰,۴۲۸ ۳۱,۳۲۲ ۶۳۶ ,۳۲ ۰۶۲ ,۹۹  ۳۱,۱۷۶ ۹۸۲ ,۳۲ ۹۰۴ ,۳۴ اصفهان

 ۱۰۶,۱۴۵ ۳۳,۳۷۱ ۳۵,۴۰۶ ۳۷,۳۶۸ ۵۱,۲۶۰ ۱۶,۲۳۰ ۰۴۶ ,۱۷ ۹۸۴ ,۱۷ ۵۴,۸۸۵ ۱۷,۱۴۱ ۱۸,۳۶۰ ۱۹,۳۸۴ البرز

 ۲۳,۳۸۹ ۷,۲۹۴ ۷,۸۹۸ ۸,۱۹۷ ۱۱,۳۲۴ ۵۲۱ ,۳ ۳,۸۵۸ ۳,۹۴۵ ۰۶۵ ,۱۲ ۳,۷۷۳ ۰۴۰ ,۴ ۴,۲۵۲ ايالم

 ۴۵,۹۱۱ ۱۴,۱۳۵ ۱۵,۳۱۸ ۱۶,۴۵۸ ۲۲,۲۴۰ ۶,۹۷۱ ۷,۴۲۴ ۸۴۵ ,۷ ۶۷۱ ,۲۳ ۷,۱۶۴ ۷,۸۹۴ ۸,۶۱۳ بوشهر

 ۲۷۱,۷۴۲ ۸۸,۲۱۴ ۹۰,۵۴۷  ۹۸۱ ,۹۲ ۸۴۵ ,۱۳۲ ۵۲۱ ,۴۳ ۴۴,۲۰۵ ۴۵,۱۱۹ ۱۳۸,۸۹۷ ۶۹۳ ,۴۴ ۴۶,۳۴۲ ۸۶۲ ,۴۷ (شهرتهران)تهران 

 ۲۱۲,۳۴۰ ۸۶۸ ,۶۴ ۸۷۹ ,۷۰  ۷۶,۵۹۳ ۱۰۳,۹۱۴ ۸۶۱ ,۳۱ ۳۴,۷۴۸ ۳۷,۳۰۵ ۱۰۸,۴۲۶ ۳۳,۰۰۷ ۳۶,۱۳۱ ۳۹,۲۸۸ ها) تهران (شهرستان

 ۴۰,۵۹۴ ۵۷۹ ,۱۲ ۱۳,۶۵۷ ۱۴,۳۵۸ ۱۹,۷۴۵ ۶,۱۰۴ ۶,۶۵۶ ۹۸۵ ,۶ ۸۴۹ ,۲۰ ۶,۴۷۵ ۷,۰۰۱ ۷,۳۷۳ چهارمحال و بختياری

 ۳۴,۹۱۴ ۱۱,۱۹۱ ۱۱,۷۱۵ ۱۲,۰۰۸ ۸۴۳ ,۱۶ ۵,۳۹۸ ۶۶۲ ,۵ ۷۸۳ ,۵ ۰۷۱ ,۱۸ ۷۹۳ ,۵ ۶,۰۵۳ ۶,۲۲۵ خراسان جنوبی

 ۲۷۶,۱۹۳ ۸۴,۵۹۵  ۹۲,۴۹۲ ۹۹,۱۰۶  ۱۳۲,۴۳۶ ۴۰,۵۸۱ ۴۴,۴۹۰ ۴۷,۳۶۵ ۱۴۳,۷۵۷ ۴۴,۰۱۴ ۴۸,۰۰۲ ۵۱,۷۴۱ خراسان رضوی

 ۸۶۲ ,۳۷ ۱۱,۵۸۰ ۶۲۷ ,۱۲ ۱۳,۶۵۵ ۱۷,۹۱۴ ۵,۵۰۳ ۰۶۵ ,۶ ۶,۳۴۶ ۱۹,۹۴۸ ۰۷۷ ,۶ ۵۶۲ ,۶ ۷,۳۰۹ خراسان شمالی

 ۲۱۲,۲۲۲ ۶۶,۴۱۰  ۰۷۲ ,۷۱ ۷۴,۷۴۰ ۶۹۹ ,۹۹  ۵۷۲ ,۳۱ ۳۳,۳۰۹ ۳۴,۸۱۸ ۵۲۳ ,۱۱۲ ۸۳۸ ,۳۴ ۳۷,۷۶۳ ۳۹,۹۲۲ خوزستان

 ۴۰,۲۶۲ ۸۴۹ ,۱۲ ۱۳,۱۴۱ ۱۴,۲۷۲ ۰۴۹ ,۱۹ ۵,۹۷۷ ۶,۲۶۲ ۶,۸۱۰ ۲۱,۲۱۳ ۸۷۲ ,۶ ۸۷۹ ,۶ ۷,۴۶۲ زنجان

 ۲۶,۶۰۶ ۸,۳۹۶ ۷۹۰ ,۸ ۹,۴۲۰ ۹۰۷ ,۱۲ ۴,۱۳۰ ۴,۱۴۷ ۶۳۰ ,۴ ۶۹۹ ,۱۳ ۴,۲۶۶ ۴,۶۴۳ ۷۹۰ ,۴ سمنان

 ۱۳۲,۲۶۰ ۳۸,۲۲۹ ۴۴,۱۹۳ ۸۳۸ ,۴۹ ۵۹,۱۱۶ ۸۲۰ ,۱۶ ۱۹,۷۳۶ ۵۶۰ ,۲۲ ۷۳,۱۴۴ ۲۱,۴۰۹ ۲۴,۴۵۷ ۲۷,۲۷۸ سيستان و بلوچستان

 ۱۸۸,۱۴۹ ۵۹,۳۸۰ ۶۲,۵۱۸  ۶۶,۲۵۱  ۷۰۶ ,۹۱ ۲۹,۱۹۹ ۳۰,۶۵۹ ۸۴۸ ,۳۱ ۹۶,۴۴۳ ۳۰,۱۸۱ ۳۱,۸۵۹ ۳۴,۴۰۳ فارس

 ۶۹۰ ,۵۱ ۱۶,۲۱۸ ۱۷,۳۶۲ ۱۸,۱۱۰ ۷۹۲ ,۲۴ ۷,۷۶۵ ۸,۴۰۷ ۶۲۰ ,۸ ۲۶,۸۹۸ ۸,۴۵۳ ۸,۹۵۵ ۹,۴۹۰ قزوين

 ۸۲۵ ,۵۳  ۵۳۸ ,۱۶ ۱۸,۳۳۶ ۱۸,۹۵۱ ۲۶,۴۴۹ ۸,۲۵۷ ۰۷۶ ,۹ ۹,۱۱۶ ۲۷,۳۷۶ ۸,۲۸۱ ۹,۲۶۰ ۸۳۵ ,۹ قم

 ۶۳,۹۵۰  ۶۸۵ ,۱۹ ۲۱,۷۳۲ ۵۳۳ ,۲۲ ۳۰,۱۴۵ ۹,۲۱۲ ۱۰,۱۸۹ ۱۰,۷۴۴ ۳۳,۸۰۵ ۱۰,۴۷۳ ۱۱,۵۴۳ ۷۸۹ ,۱۱ کردستان

 ۹۹۸ ,۱۲۵ ۰۳۳ ,۴۰ ۴۱,۴۵۲ ۴۴,۵۱۳ ۶۱,۲۵۱ ۱۹,۶۰۰ ۲۰,۱۷۶ ۲۱,۴۷۵ ۶۴,۷۴۷ ۲۰,۴۳۳ ۲۱,۲۷۶ ۰۳۸ ,۲۳ کرمان

 ۷۴,۱۹۲ ۲۳,۲۳۵ ۹۹۵ ,۲۴ ۲۵,۹۶۲ ۳۵,۰۰۳ ۸۶۸ ,۱۰ ۱۱,۹۲۰ ۱۲,۲۱۵ ۳۹,۱۸۹ ۱۲,۳۶۷ ۰۷۵ ,۱۳ ۱۳,۷۴۷ کرمانشاه

 ۳۱,۱۹۲ ۸۶۳ ,۹ ۵۲۱ ,۱۰ ۱۰,۸۰۸ ۰۳۶ ,۱۵ ۷۹۳ ,۴ ۰۴۸ ,۵ ۵,۱۹۵ ۱۶,۱۵۶ ۰۷۰ ,۵ ۵,۴۷۳ ۵,۶۱۳ کهگيلويه و بويراحمد

 ۷۵,۱۹۳ ۲۱,۹۵۶ ۲۵,۲۰۱ ۰۳۶ ,۲۸ ۹۹۱ ,۳۵ ۱۰,۵۹۸ ۱۲,۰۸۹ ۱۳,۳۰۴ ۳۹,۲۰۲ ۱۱,۳۵۸ ۱۳,۱۱۲ ۱۴,۷۳۲ گلستان

 ۹۱,۱۹۹ ۳۰,۰۰۳ ۹۰۴ ,۲۹ ۳۱,۲۹۲ ۶۶۳ ,۴۴ ۱۴,۷۵۵ ۱۴,۷۴۰ ۱۵,۱۶۸ ۵۳۶ ,۴۶ ۱۵,۲۴۸ ۱۵,۱۶۴ ۱۶,۱۲۴ گيالن

 ۷۲,۳۶۰ ۲۲,۴۹۲ ۲۴,۴۸۷ ۲۵,۳۸۱ ۳۴,۴۸۳ ۶۶۷ ,۱۰ ۱۱,۶۴۱ ۱۲,۱۷۵ ۸۷۷ ,۳۷ ۸۲۵ ,۱۱ ۸۴۶ ,۱۲ ۱۳,۲۰۶ لرستان

 ۱۲۱,۲۰۲ ۳۹,۲۹۰ ۳۹,۹۲۶ ۹۸۶ ,۴۱ ۵۹,۷۲۸ ۱۹,۵۸۲ ۱۹,۶۱۶ ۵۳۰ ,۲۰ ۶۱,۴۷۴ ۷۰۸ ,۱۹ ۲۰,۳۱۰ ۲۱,۴۵۶ مازندران

 ۵۵,۱۴۵  ۱۷,۳۱۵ ۱۸,۳۶۵ ۱۹,۴۶۵ ۸۷۶ ,۲۶ ۵۲۱ ,۸ ۰۴۳ ,۹ ۹,۳۱۲ ۲۸,۲۶۹ ۷۹۴ ,۸ ۹,۳۲۲ ۱۰,۱۵۳ مرکزی

 ۷۹,۲۴۳  ۲۴,۷۱۴ ۲۶,۳۰۴ ۲۸,۲۲۵ ۹۰۹ ,۳۷ ۱۱,۸۹۲ ۵۲۷ ,۱۲ ۱۳,۴۹۰ ۴۱,۳۳۴ ۸۲۲ ,۱۲ ۱۳,۷۷۷ ۱۴,۷۳۵ هرمزگان

 ۰۳۶ ,۶۵ ۲۰,۱۹۵ ۷۰۴ ,۲۱ ۲۳,۱۳۷ ۳۱,۰۰۱ ۶۳۵ ,۹ ۱۰,۴۳۴ ۱۰,۹۳۲ ۰۳۵ ,۳۴ ۵۶۰ ,۱۰ ۱۱,۲۷۰ ۱۲,۲۰۵ همدان

 ۸۲۰ ,۴۸ ۱۵,۴۶۹ ۰۶۱ ,۱۶ ۱۷,۲۹۰ ۲۳,۹۳۱ ۷,۷۳۷ ۷,۹۱۱ ۸,۲۸۳ ۲۴,۸۸۹ ۷,۷۳۲ ۸,۱۵۰ ۹,۰۰۷ يزد

 ۳,۱۹۲,۴۹۳ ۹۹۸,۵۸۸  ۰۶۴,۴۲۶ ,۱ ۱,۱۲۹,۴۷۹ ۵۳۳,۳۵۷ ,۱ ۴۸۲,۱۰۳ ۹۹۲ ,۵۱۱ ۵۳۹,۲۶۲  ۱,۶۵۹,۱۳۶ ۵۱۶,۴۸۵ ۵۵۲,۴۳۴  ۵۹۰,۲۱۷ كل

  

  

 دوره اول متوسطهدانش آموز  ۳,۱۹۲,۴۹۳نمایه 

 دختر و پسر دختر پسر  

 جمع نهم هشتم هفتم جمع نهم هشتم هفتم جمع نهم هشتم هفتم استان

 ۱۵۴,۵۸۲ ۹۹۲ ,۴۸ ۵۱,۱۶۷ ۵۴,۴۲۳ ۵۶۳ ,۷۳ ۲۳,۴۳۶ ۲۴,۴۱۰ ۲۵,۷۱۷ ۸۱,۰۱۹ ۵۵۶ ,۲۵ ۲۶,۷۵۷ ۷۰۶ ,۲۸ آذربايجان شرقی

 ۶۶۰ ,۱۳۵ ۴۱,۷۴۴ ۰۴۴ ,۴۵ ۸۷۲ ,۴۸ ۶۲,۷۴۶  ۱۹,۲۶۵ ۲۰,۹۷۹ ۲۲,۵۰۲ ۷۲,۹۱۴ ۲۲,۴۷۹ ۰۶۵ ,۲۴ ۲۶,۳۷۰ آذربايجان غربی

 ۵۱,۱۶۹ ۱۶,۱۵۱ ۱۷,۳۰۸ ۱۷,۷۱۰ ۲۴,۴۰۶ ۷۰۴ ,۷ ۸,۱۹۷ ۸,۵۰۵ ۲۶,۷۶۳ ۸,۴۴۷ ۹,۱۱۱ ۹,۲۰۵ اردبيل

 ۱۹۳,۴۴۸ ۶۱,۶۰۴ ۶۴,۳۰۴ ۶۷,۵۴۰  ۹۴,۳۸۶ ۳۰,۴۲۸ ۳۱,۳۲۲ ۶۳۶ ,۳۲ ۰۶۲ ,۹۹  ۳۱,۱۷۶ ۹۸۲ ,۳۲ ۹۰۴ ,۳۴ اصفهان

 ۱۰۶,۱۴۵ ۳۳,۳۷۱ ۳۵,۴۰۶ ۳۷,۳۶۸ ۵۱,۲۶۰ ۱۶,۲۳۰ ۰۴۶ ,۱۷ ۹۸۴ ,۱۷ ۵۴,۸۸۵ ۱۷,۱۴۱ ۱۸,۳۶۰ ۱۹,۳۸۴ البرز

 ۲۳,۳۸۹ ۷,۲۹۴ ۷,۸۹۸ ۸,۱۹۷ ۱۱,۳۲۴ ۵۲۱ ,۳ ۳,۸۵۸ ۳,۹۴۵ ۰۶۵ ,۱۲ ۳,۷۷۳ ۰۴۰ ,۴ ۴,۲۵۲ ايالم

 ۴۵,۹۱۱ ۱۴,۱۳۵ ۱۵,۳۱۸ ۱۶,۴۵۸ ۲۲,۲۴۰ ۶,۹۷۱ ۷,۴۲۴ ۸۴۵ ,۷ ۶۷۱ ,۲۳ ۷,۱۶۴ ۷,۸۹۴ ۸,۶۱۳ بوشهر

 ۲۷۱,۷۴۲ ۸۸,۲۱۴ ۹۰,۵۴۷  ۹۸۱ ,۹۲ ۸۴۵ ,۱۳۲ ۵۲۱ ,۴۳ ۴۴,۲۰۵ ۴۵,۱۱۹ ۱۳۸,۸۹۷ ۶۹۳ ,۴۴ ۴۶,۳۴۲ ۸۶۲ ,۴۷ (شهرتهران)تهران 

 ۲۱۲,۳۴۰ ۸۶۸ ,۶۴ ۸۷۹ ,۷۰  ۷۶,۵۹۳ ۱۰۳,۹۱۴ ۸۶۱ ,۳۱ ۳۴,۷۴۸ ۳۷,۳۰۵ ۱۰۸,۴۲۶ ۳۳,۰۰۷ ۳۶,۱۳۱ ۳۹,۲۸۸ ها) تهران (شهرستان

 ۴۰,۵۹۴ ۵۷۹ ,۱۲ ۱۳,۶۵۷ ۱۴,۳۵۸ ۱۹,۷۴۵ ۶,۱۰۴ ۶,۶۵۶ ۹۸۵ ,۶ ۸۴۹ ,۲۰ ۶,۴۷۵ ۷,۰۰۱ ۷,۳۷۳ چهارمحال و بختياری

 ۳۴,۹۱۴ ۱۱,۱۹۱ ۱۱,۷۱۵ ۱۲,۰۰۸ ۸۴۳ ,۱۶ ۵,۳۹۸ ۶۶۲ ,۵ ۷۸۳ ,۵ ۰۷۱ ,۱۸ ۷۹۳ ,۵ ۶,۰۵۳ ۶,۲۲۵ خراسان جنوبی

 ۲۷۶,۱۹۳ ۸۴,۵۹۵  ۹۲,۴۹۲ ۹۹,۱۰۶  ۱۳۲,۴۳۶ ۴۰,۵۸۱ ۴۴,۴۹۰ ۴۷,۳۶۵ ۱۴۳,۷۵۷ ۴۴,۰۱۴ ۴۸,۰۰۲ ۵۱,۷۴۱ خراسان رضوی

 ۸۶۲ ,۳۷ ۱۱,۵۸۰ ۶۲۷ ,۱۲ ۱۳,۶۵۵ ۱۷,۹۱۴ ۵,۵۰۳ ۰۶۵ ,۶ ۶,۳۴۶ ۱۹,۹۴۸ ۰۷۷ ,۶ ۵۶۲ ,۶ ۷,۳۰۹ خراسان شمالی

 ۲۱۲,۲۲۲ ۶۶,۴۱۰  ۰۷۲ ,۷۱ ۷۴,۷۴۰ ۶۹۹ ,۹۹  ۵۷۲ ,۳۱ ۳۳,۳۰۹ ۳۴,۸۱۸ ۵۲۳ ,۱۱۲ ۸۳۸ ,۳۴ ۳۷,۷۶۳ ۳۹,۹۲۲ خوزستان

 ۴۰,۲۶۲ ۸۴۹ ,۱۲ ۱۳,۱۴۱ ۱۴,۲۷۲ ۰۴۹ ,۱۹ ۵,۹۷۷ ۶,۲۶۲ ۶,۸۱۰ ۲۱,۲۱۳ ۸۷۲ ,۶ ۸۷۹ ,۶ ۷,۴۶۲ زنجان

 ۲۶,۶۰۶ ۸,۳۹۶ ۷۹۰ ,۸ ۹,۴۲۰ ۹۰۷ ,۱۲ ۴,۱۳۰ ۴,۱۴۷ ۶۳۰ ,۴ ۶۹۹ ,۱۳ ۴,۲۶۶ ۴,۶۴۳ ۷۹۰ ,۴ سمنان

 ۱۳۲,۲۶۰ ۳۸,۲۲۹ ۴۴,۱۹۳ ۸۳۸ ,۴۹ ۵۹,۱۱۶ ۸۲۰ ,۱۶ ۱۹,۷۳۶ ۵۶۰ ,۲۲ ۷۳,۱۴۴ ۲۱,۴۰۹ ۲۴,۴۵۷ ۲۷,۲۷۸ سيستان و بلوچستان

 ۱۸۸,۱۴۹ ۵۹,۳۸۰ ۶۲,۵۱۸  ۶۶,۲۵۱  ۷۰۶ ,۹۱ ۲۹,۱۹۹ ۳۰,۶۵۹ ۸۴۸ ,۳۱ ۹۶,۴۴۳ ۳۰,۱۸۱ ۳۱,۸۵۹ ۳۴,۴۰۳ فارس

 ۶۹۰ ,۵۱ ۱۶,۲۱۸ ۱۷,۳۶۲ ۱۸,۱۱۰ ۷۹۲ ,۲۴ ۷,۷۶۵ ۸,۴۰۷ ۶۲۰ ,۸ ۲۶,۸۹۸ ۸,۴۵۳ ۸,۹۵۵ ۹,۴۹۰ قزوين

 ۸۲۵ ,۵۳  ۵۳۸ ,۱۶ ۱۸,۳۳۶ ۱۸,۹۵۱ ۲۶,۴۴۹ ۸,۲۵۷ ۰۷۶ ,۹ ۹,۱۱۶ ۲۷,۳۷۶ ۸,۲۸۱ ۹,۲۶۰ ۸۳۵ ,۹ قم

 ۶۳,۹۵۰  ۶۸۵ ,۱۹ ۲۱,۷۳۲ ۵۳۳ ,۲۲ ۳۰,۱۴۵ ۹,۲۱۲ ۱۰,۱۸۹ ۱۰,۷۴۴ ۳۳,۸۰۵ ۱۰,۴۷۳ ۱۱,۵۴۳ ۷۸۹ ,۱۱ کردستان

 ۹۹۸ ,۱۲۵ ۰۳۳ ,۴۰ ۴۱,۴۵۲ ۴۴,۵۱۳ ۶۱,۲۵۱ ۱۹,۶۰۰ ۲۰,۱۷۶ ۲۱,۴۷۵ ۶۴,۷۴۷ ۲۰,۴۳۳ ۲۱,۲۷۶ ۰۳۸ ,۲۳ کرمان

 ۷۴,۱۹۲ ۲۳,۲۳۵ ۹۹۵ ,۲۴ ۲۵,۹۶۲ ۳۵,۰۰۳ ۸۶۸ ,۱۰ ۱۱,۹۲۰ ۱۲,۲۱۵ ۳۹,۱۸۹ ۱۲,۳۶۷ ۰۷۵ ,۱۳ ۱۳,۷۴۷ کرمانشاه

 ۳۱,۱۹۲ ۸۶۳ ,۹ ۵۲۱ ,۱۰ ۱۰,۸۰۸ ۰۳۶ ,۱۵ ۷۹۳ ,۴ ۰۴۸ ,۵ ۵,۱۹۵ ۱۶,۱۵۶ ۰۷۰ ,۵ ۵,۴۷۳ ۵,۶۱۳ کهگيلويه و بويراحمد

 ۷۵,۱۹۳ ۲۱,۹۵۶ ۲۵,۲۰۱ ۰۳۶ ,۲۸ ۹۹۱ ,۳۵ ۱۰,۵۹۸ ۱۲,۰۸۹ ۱۳,۳۰۴ ۳۹,۲۰۲ ۱۱,۳۵۸ ۱۳,۱۱۲ ۱۴,۷۳۲ گلستان

 ۹۱,۱۹۹ ۳۰,۰۰۳ ۹۰۴ ,۲۹ ۳۱,۲۹۲ ۶۶۳ ,۴۴ ۱۴,۷۵۵ ۱۴,۷۴۰ ۱۵,۱۶۸ ۵۳۶ ,۴۶ ۱۵,۲۴۸ ۱۵,۱۶۴ ۱۶,۱۲۴ گيالن

 ۷۲,۳۶۰ ۲۲,۴۹۲ ۲۴,۴۸۷ ۲۵,۳۸۱ ۳۴,۴۸۳ ۶۶۷ ,۱۰ ۱۱,۶۴۱ ۱۲,۱۷۵ ۸۷۷ ,۳۷ ۸۲۵ ,۱۱ ۸۴۶ ,۱۲ ۱۳,۲۰۶ لرستان

 ۱۲۱,۲۰۲ ۳۹,۲۹۰ ۳۹,۹۲۶ ۹۸۶ ,۴۱ ۵۹,۷۲۸ ۱۹,۵۸۲ ۱۹,۶۱۶ ۵۳۰ ,۲۰ ۶۱,۴۷۴ ۷۰۸ ,۱۹ ۲۰,۳۱۰ ۲۱,۴۵۶ مازندران

 ۵۵,۱۴۵  ۱۷,۳۱۵ ۱۸,۳۶۵ ۱۹,۴۶۵ ۸۷۶ ,۲۶ ۵۲۱ ,۸ ۰۴۳ ,۹ ۹,۳۱۲ ۲۸,۲۶۹ ۷۹۴ ,۸ ۹,۳۲۲ ۱۰,۱۵۳ مرکزی

 ۷۹,۲۴۳  ۲۴,۷۱۴ ۲۶,۳۰۴ ۲۸,۲۲۵ ۹۰۹ ,۳۷ ۱۱,۸۹۲ ۵۲۷ ,۱۲ ۱۳,۴۹۰ ۴۱,۳۳۴ ۸۲۲ ,۱۲ ۱۳,۷۷۷ ۱۴,۷۳۵ هرمزگان

 ۰۳۶ ,۶۵ ۲۰,۱۹۵ ۷۰۴ ,۲۱ ۲۳,۱۳۷ ۳۱,۰۰۱ ۶۳۵ ,۹ ۱۰,۴۳۴ ۱۰,۹۳۲ ۰۳۵ ,۳۴ ۵۶۰ ,۱۰ ۱۱,۲۷۰ ۱۲,۲۰۵ همدان

 ۸۲۰ ,۴۸ ۱۵,۴۶۹ ۰۶۱ ,۱۶ ۱۷,۲۹۰ ۲۳,۹۳۱ ۷,۷۳۷ ۷,۹۱۱ ۸,۲۸۳ ۲۴,۸۸۹ ۷,۷۳۲ ۸,۱۵۰ ۹,۰۰۷ يزد

 ۳,۱۹۲,۴۹۳ ۹۹۸,۵۸۸  ۰۶۴,۴۲۶ ,۱ ۱,۱۲۹,۴۷۹ ۵۳۳,۳۵۷ ,۱ ۴۸۲,۱۰۳ ۹۹۲ ,۵۱۱ ۵۳۹,۲۶۲  ۱,۶۵۹,۱۳۶ ۵۱۶,۴۸۵ ۵۵۲,۴۳۴  ۵۹۰,۲۱۷ كل
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شهریور  ۱۳۹۷

 

  

 )ی(بدون بزرگسال استثنايآموز دوم متوسطه  دانش ۲,۲۰۱,۱۲۶نمایه 

 دختر و پسر دختر پسر  

 جمع یدانشگاه پيش یازدهم دهم جمع یدانشگاه پيش یازدهم دهم جمع یدانشگاه پيش یازدهم دهم استان

 ۱۰۶,۴۴۶ ۲۰,۱۱۸ ۰۴۷ ,۴۱ ۴۵,۲۸۱ ۵۰,۹۶۹ ۱۰,۹۷۹ ۱۸,۷۶۶ ۲۱,۲۲۴ ۵۵,۴۷۷  ۹,۱۳۹ ۲۲,۲۸۱ ۲۴,۰۵۷ آذربايجان شرقی

 ۸۸,۰۵۲ ۱۶,۳۰۹ ۳۴,۱۷۳ ۵۷۰ ,۳۷ ۸۶۳ ,۴۱ ۰۳۱ ,۹ ۱۵,۴۴۵ ۱۷,۳۸۷ ۴۶,۱۸۹ ۷,۲۷۸ ۱۸,۷۲۸ ۲۰,۱۸۳ آذربايجان غربی

 ۳۴,۷۳۱ ۶,۵۹۳ ۱۳,۲۴۱ ۱۴,۸۹۷ ۷۰۱ ,۱۶ ۶۹۰ ,۳ ۶,۰۹۶ ۶,۹۱۵ ۰۳۰ ,۱۸ ۹۰۳ ,۲ ۷,۱۴۵ ۹۸۲ ,۷ اردبيل

 ۱۴۵,۴۶۳ ۲۹,۷۳۱ ۵۶,۴۱۲  ۵۹,۳۲۰ ۷۶,۰۸۰ ۶۹۵ ,۱۷ ۲۸,۴۸۴ ۹۰۱ ,۲۹ ۶۹,۳۸۳  ۰۳۶ ,۱۲ ۲۷,۹۲۸ ۲۹,۴۱۹ اصفهان

 ۷۳,۵۴۸ ۱۳,۷۱۵ ۲۸,۶۴۹ ۳۱,۱۸۴ ۳۷,۱۹۸ ۹۰۵ ,۷ ۱۴,۱۶۵ ۱۵,۱۲۸ ۳۶,۳۵۰ ۵,۸۱۰ ۱۴,۴۸۴ ۱۶,۰۵۶ البرز

 ۱۷,۰۱۳ ۳,۴۷۷ ۶,۵۴۳ ۹۹۳ ,۶ ۸,۴۸۵ ۲,۰۰۲ ۳,۱۴۳ ۳,۳۴۰ ۵۲۸ ,۸ ۱,۴۷۵ ۳,۴۰۰ ۳,۶۵۳ ايالم

 ۳۰,۱۷۵ ۵,۳۴۱ ۱۱,۸۰۹ ۰۲۵ ,۱۳ ۱۵,۳۲۶ ۳,۱۸۸ ۵,۷۵۴ ۶,۳۸۴ ۸۴۹ ,۱۴ ۲,۱۵۳ ۶,۰۵۵ ۶,۶۴۱ بوشهر

 ۲۲۴,۰۵۳ ۶۹۳ ,۵۲  ۸۴,۱۶۳  ۸۷,۱۹۷  ۱۱۴,۳۲۶ ۲۹,۴۶۲ ۴۱,۸۸۵ ۴۲,۹۷۹ ۱۰۹,۷۲۷ ۲۳,۲۳۱ ۴۲,۲۷۸ ۴۴,۲۱۸ تهران (شهرتهران)

 ۰۷۴ ,۱۳۲ ۲۲,۹۱۰ ۹۹۶ ,۵۱ ۵۷,۱۶۸  ۶۸,۲۵۵  ۱۴,۰۹۶ ۲۵,۷۱۸ ۲۸,۴۴۱ ۶۳,۸۱۹  ۸,۸۱۴ ۲۶,۲۷۸ ۲۸,۷۲۷ ها) تهران (شهرستان

 ۹۸۲ ,۲۸ ۶,۱۲۷ ۱۰,۸۹۱ ۱۱,۹۶۴ ۱۴,۷۶۹ ۵۵۳ ,۳ ۵,۳۷۴ ۸۴۲ ,۵ ۱۴,۲۱۳ ۵۷۴ ,۲ ۵,۵۱۷ ۶,۱۲۲ چهارمحال و بختياری

 ۲۵,۲۴۳ ۵,۱۹۷ ۹,۶۵۶ ۱۰,۳۹۰ ۱۲,۶۰۵ ۹۹۵ ,۲ ۴,۶۵۰ ۴,۹۶۰ ۶۳۸ ,۱۲ ۲,۲۰۲ ۵,۰۰۶ ۵,۴۳۰ خراسان جنوبی

 ۱۷۴,۹۶۱ ۳۳,۳۴۱ ۶۷,۳۷۲  ۷۴,۲۴۸ ۸۷,۲۳۹  ۱۹,۱۸۲ ۳۲,۱۸۲ ۸۷۵ ,۳۵ ۸۷,۷۲۲  ۱۴,۱۵۹ ۳۵,۱۹۰ ۳۸,۳۷۳ خراسان رضوی

 ۵۶۵ ,۲۳ ۴,۶۱۷ ۹,۲۳۳ ۹,۷۱۵ ۱۱,۷۵۱ ۲,۷۵۵ ۴,۳۷۱ ۶۲۵ ,۴ ۱۱,۸۱۴ ۸۶۲ ,۱ ۸۶۲ ,۴ ۵,۰۹۰ خراسان شمالی

 ۶۶۲ ,۱۳۹ ۲۵,۹۳۰ ۵۴,۱۹۴ ۵۳۸ ,۵۹ ۶۸,۹۲۴  ۷۰۶ ,۱۵ ۲۵,۰۹۸ ۲۸,۱۲۰ ۷۰,۷۳۸  ۱۰,۲۲۴ ۲۹,۰۹۶ ۳۱,۴۱۸ خوزستان

 ۲۷,۴۲۹ ۵,۱۰۲ ۱۰,۷۲۷ ۱۱,۶۰۰ ۸۷۸ ,۱۲ ۲,۷۵۳ ۸۴۷ ,۴ ۵,۲۷۸ ۵۵۱ ,۱۴ ۲,۳۴۹ ۵,۸۸۰ ۶,۳۲۲ زنجان

 ۱۹,۱۹۴ ۳,۹۷۹ ۷,۳۳۳ ۷,۸۸۲ ۹,۷۱۷ ۲,۳۰۱ ۵۷۷ ,۳ ۸۳۹ ,۳ ۹,۴۷۷ ۶۷۸ ,۱ ۳,۷۵۶ ۰۴۳ ,۴ سمنان

 ۷۲,۴۹۰ ۱۳,۴۴۷ ۵۲۲ ,۲۷ ۵۲۱ ,۳۱ ۳۲,۲۸۱ ۷,۳۰۲ ۱۱,۵۰۴ ۱۳,۴۷۵ ۴۰,۲۰۹ ۶,۱۴۵ ۱۶,۰۱۸ ۰۴۶ ,۱۸ سيستان و بلوچستان

 ۱۳۶,۳۳۸ ۲۶,۷۶۸ ۹۸۰ ,۵۲  ۵۶,۵۹۰  ۵۶۵ ,۷۰  ۱۶,۳۱۴ ۲۶,۲۹۸ ۲۷,۹۵۳ ۶۵,۷۷۳ ۱۰,۴۵۴ ۶۸۲ ,۲۶ ۶۳۷ ,۲۸ فارس

 ۳۴,۳۵۱ ۶,۱۱۳ ۱۳,۱۳۵ ۱۵,۱۰۳ ۷۹۰ ,۱۶ ۳,۴۱۶ ۶,۲۱۸ ۷,۱۵۶ ۵۶۱ ,۱۷ ۶۹۷ ,۲ ۶,۹۱۷ ۷,۹۴۷ قزوين

 ۳۶,۳۳۶ ۷,۱۴۵ ۱۳,۹۴۹ ۱۵,۲۴۲ ۸۳۳ ,۱۸ ۰۷۷ ,۴ ۹۹۶ ,۶ ۷,۷۶۰ ۱۷,۵۰۳ ۰۶۸ ,۳ ۶,۹۵۳ ۷,۴۸۲ قم

 ۴۰,۷۴۷ ۷,۴۷۷ ۱۵,۸۹۲ ۱۷,۳۷۸ ۰۶۵ ,۱۹ ۴,۱۴۰ ۷,۱۰۱ ۸۲۴ ,۷ ۶۸۲ ,۲۱ ۳,۳۳۷ ۷۹۱ ,۸ ۵۵۴ ,۹ کردستان

 ۹۰,۴۳۷  ۱۷,۴۴۲ ۳۴,۷۳۵ ۳۸,۲۶۰ ۴۶,۶۵۹ ۱۰,۷۶۹ ۱۷,۱۲۱ ۱۸,۷۶۹ ۴۳,۷۷۸ ۶۷۳ ,۶ ۱۷,۶۱۴ ۱۹,۴۹۱ کرمان

 ۵۱,۹۳۱ ۱۰,۲۹۴ ۲۰,۰۵۲ ۲۱,۵۸۵ ۲۴,۵۹۵ ۵۳۸ ,۵ ۹,۰۰۳ ۱۰,۰۵۴ ۲۷,۳۳۶ ۴,۷۵۶ ۰۴۹ ,۱۱ ۵۳۱ ,۱۱ کرمانشاه

 ۲۲,۴۸۳ ۶۸۷ ,۴ ۸,۵۱۱ ۹,۲۸۵ ۸۷۷ ,۱۰ ۲,۵۰۷ ۹۹۲ ,۳ ۴,۳۷۸ ۱۱,۶۰۶ ۲,۱۸۰ ۴,۵۱۹ ۹۰۷ ,۴ کهگيلويه و بويراحمد

 ۴۶,۴۲۹ ۸,۷۵۲ ۱۷,۹۴۲ ۱۹,۷۳۵ ۲۲,۶۴۶ ۸۷۹ ,۴ ۸,۳۴۲ ۹,۴۲۵ ۷۸۳ ,۲۳ ۸۷۳ ,۳ ۹,۶۰۰ ۱۰,۳۱۰ گلستان

 ۷۰,۳۶۷  ۱۲,۹۵۹ ۲۸,۴۰۳ ۲۹,۰۰۵ ۳۶,۲۵۳ ۷,۸۱۵ ۱۴,۱۶۰ ۱۴,۲۷۸ ۳۴,۱۱۴ ۵,۱۴۴ ۱۴,۲۴۳ ۱۴,۷۲۷ گيالن

 ۸۴۹ ,۴۸ ۹,۲۳۷ ۸۲۹ ,۱۸ ۷۸۳ ,۲۰ ۲۳,۴۵۷ ۵,۲۲۳ ۸,۶۱۷ ۹,۶۱۷ ۲۵,۳۹۲ ۴,۰۱۴ ۱۰,۲۱۲ ۱۱,۱۶۶ لرستان

 ۹۲,۸۰۷ ۱۸,۳۸۹ ۳۶,۳۷۹ ۰۳۹ ,۳۸ ۴۷,۸۸۸ ۱۰,۶۵۶ ۱۸,۲۵۷ ۱۸,۹۷۵ ۴۴,۹۱۹ ۷,۷۳۳ ۱۸,۱۲۲ ۰۶۴ ,۱۹ مازندران

 ۳۸,۲۲۷ ۷,۵۸۹ ۱۴,۶۱۳ ۰۲۵ ,۱۶ ۱۹,۵۰۳ ۴,۵۱۴ ۷,۱۴۵ ۸۴۴ ,۷ ۱۸,۷۲۴ ۰۷۵ ,۳ ۷,۴۶۸ ۸,۱۸۱ مرکزی

 ۵۱,۳۹۱ ۹۰۰ ,۸ ۰۷۷ ,۲۰ ۲۲,۴۱۴ ۸۶۷ ,۲۵ ۵,۳۸۹ ۹,۶۰۷ ۸۷۱ ,۱۰ ۵۲۴ ,۲۵ ۳,۵۱۱ ۱۰,۴۷۰ ۱۱,۵۴۳ هرمزگان

 ۴۳,۱۳۱ ۷,۹۶۱ ۵۵۳ ,۱۶ ۱۸,۶۱۷ ۲۰,۴۶۷ ۴,۳۲۴ ۵۵۹ ,۷ ۸,۵۸۴ ۶۶۴ ,۲۲ ۶۳۷ ,۳ ۹۹۴ ,۸ ۰۳۳ ,۱۰ همدان

 ۳۴,۲۲۱ ۸۳۵ ,۶ ۱۲,۹۶۰ ۱۴,۴۲۶ ۱۷,۵۹۹ ۳,۹۶۸ ۶,۴۸۵ ۷,۱۴۶ ۶۲۲ ,۱۶ ۸۶۷ ,۲ ۶,۴۷۵ ۷,۲۸۰ يزد

 ۲,۲۰۱,۱۲۶ ۴۲۹,۱۷۵ ۸۴۹,۹۷۱  ۹۸۰ ,۹۲۱ ۱,۱۰۰,۴۳۱ ۲۴۸,۱۲۴ ۴۰۷,۹۶۰ ۴۴۴,۳۴۷ ۶۹۵ ,۱,۱۰۰ ۱۸۱,۰۵۱ ۴۴۲,۰۱۱ ۶۳۳ ,۴۷۷ كل

  

 

  

 )ی(بدون بزرگسال استثنايآموز دوم متوسطه  دانش ۲,۲۰۱,۱۲۶نمایه 

 دختر و پسر دختر پسر  

 جمع یدانشگاه پيش یازدهم دهم جمع یدانشگاه پيش یازدهم دهم جمع یدانشگاه پيش یازدهم دهم استان

 ۱۰۶,۴۴۶ ۲۰,۱۱۸ ۰۴۷ ,۴۱ ۴۵,۲۸۱ ۵۰,۹۶۹ ۱۰,۹۷۹ ۱۸,۷۶۶ ۲۱,۲۲۴ ۵۵,۴۷۷  ۹,۱۳۹ ۲۲,۲۸۱ ۲۴,۰۵۷ آذربايجان شرقی

 ۸۸,۰۵۲ ۱۶,۳۰۹ ۳۴,۱۷۳ ۵۷۰ ,۳۷ ۸۶۳ ,۴۱ ۰۳۱ ,۹ ۱۵,۴۴۵ ۱۷,۳۸۷ ۴۶,۱۸۹ ۷,۲۷۸ ۱۸,۷۲۸ ۲۰,۱۸۳ آذربايجان غربی

 ۳۴,۷۳۱ ۶,۵۹۳ ۱۳,۲۴۱ ۱۴,۸۹۷ ۷۰۱ ,۱۶ ۶۹۰ ,۳ ۶,۰۹۶ ۶,۹۱۵ ۰۳۰ ,۱۸ ۹۰۳ ,۲ ۷,۱۴۵ ۹۸۲ ,۷ اردبيل

 ۱۴۵,۴۶۳ ۲۹,۷۳۱ ۵۶,۴۱۲  ۵۹,۳۲۰ ۷۶,۰۸۰ ۶۹۵ ,۱۷ ۲۸,۴۸۴ ۹۰۱ ,۲۹ ۶۹,۳۸۳  ۰۳۶ ,۱۲ ۲۷,۹۲۸ ۲۹,۴۱۹ اصفهان

 ۷۳,۵۴۸ ۱۳,۷۱۵ ۲۸,۶۴۹ ۳۱,۱۸۴ ۳۷,۱۹۸ ۹۰۵ ,۷ ۱۴,۱۶۵ ۱۵,۱۲۸ ۳۶,۳۵۰ ۵,۸۱۰ ۱۴,۴۸۴ ۱۶,۰۵۶ البرز

 ۱۷,۰۱۳ ۳,۴۷۷ ۶,۵۴۳ ۹۹۳ ,۶ ۸,۴۸۵ ۲,۰۰۲ ۳,۱۴۳ ۳,۳۴۰ ۵۲۸ ,۸ ۱,۴۷۵ ۳,۴۰۰ ۳,۶۵۳ ايالم

 ۳۰,۱۷۵ ۵,۳۴۱ ۱۱,۸۰۹ ۰۲۵ ,۱۳ ۱۵,۳۲۶ ۳,۱۸۸ ۵,۷۵۴ ۶,۳۸۴ ۸۴۹ ,۱۴ ۲,۱۵۳ ۶,۰۵۵ ۶,۶۴۱ بوشهر

 ۲۲۴,۰۵۳ ۶۹۳ ,۵۲  ۸۴,۱۶۳  ۸۷,۱۹۷  ۱۱۴,۳۲۶ ۲۹,۴۶۲ ۴۱,۸۸۵ ۴۲,۹۷۹ ۱۰۹,۷۲۷ ۲۳,۲۳۱ ۴۲,۲۷۸ ۴۴,۲۱۸ تهران (شهرتهران)

 ۰۷۴ ,۱۳۲ ۲۲,۹۱۰ ۹۹۶ ,۵۱ ۵۷,۱۶۸  ۶۸,۲۵۵  ۱۴,۰۹۶ ۲۵,۷۱۸ ۲۸,۴۴۱ ۶۳,۸۱۹  ۸,۸۱۴ ۲۶,۲۷۸ ۲۸,۷۲۷ ها) تهران (شهرستان

 ۹۸۲ ,۲۸ ۶,۱۲۷ ۱۰,۸۹۱ ۱۱,۹۶۴ ۱۴,۷۶۹ ۵۵۳ ,۳ ۵,۳۷۴ ۸۴۲ ,۵ ۱۴,۲۱۳ ۵۷۴ ,۲ ۵,۵۱۷ ۶,۱۲۲ چهارمحال و بختياری

 ۲۵,۲۴۳ ۵,۱۹۷ ۹,۶۵۶ ۱۰,۳۹۰ ۱۲,۶۰۵ ۹۹۵ ,۲ ۴,۶۵۰ ۴,۹۶۰ ۶۳۸ ,۱۲ ۲,۲۰۲ ۵,۰۰۶ ۵,۴۳۰ خراسان جنوبی

 ۱۷۴,۹۶۱ ۳۳,۳۴۱ ۶۷,۳۷۲  ۷۴,۲۴۸ ۸۷,۲۳۹  ۱۹,۱۸۲ ۳۲,۱۸۲ ۸۷۵ ,۳۵ ۸۷,۷۲۲  ۱۴,۱۵۹ ۳۵,۱۹۰ ۳۸,۳۷۳ خراسان رضوی

 ۵۶۵ ,۲۳ ۴,۶۱۷ ۹,۲۳۳ ۹,۷۱۵ ۱۱,۷۵۱ ۲,۷۵۵ ۴,۳۷۱ ۶۲۵ ,۴ ۱۱,۸۱۴ ۸۶۲ ,۱ ۸۶۲ ,۴ ۵,۰۹۰ خراسان شمالی

 ۶۶۲ ,۱۳۹ ۲۵,۹۳۰ ۵۴,۱۹۴ ۵۳۸ ,۵۹ ۶۸,۹۲۴  ۷۰۶ ,۱۵ ۲۵,۰۹۸ ۲۸,۱۲۰ ۷۰,۷۳۸  ۱۰,۲۲۴ ۲۹,۰۹۶ ۳۱,۴۱۸ خوزستان

 ۲۷,۴۲۹ ۵,۱۰۲ ۱۰,۷۲۷ ۱۱,۶۰۰ ۸۷۸ ,۱۲ ۲,۷۵۳ ۸۴۷ ,۴ ۵,۲۷۸ ۵۵۱ ,۱۴ ۲,۳۴۹ ۵,۸۸۰ ۶,۳۲۲ زنجان

 ۱۹,۱۹۴ ۳,۹۷۹ ۷,۳۳۳ ۷,۸۸۲ ۹,۷۱۷ ۲,۳۰۱ ۵۷۷ ,۳ ۸۳۹ ,۳ ۹,۴۷۷ ۶۷۸ ,۱ ۳,۷۵۶ ۰۴۳ ,۴ سمنان

 ۷۲,۴۹۰ ۱۳,۴۴۷ ۵۲۲ ,۲۷ ۵۲۱ ,۳۱ ۳۲,۲۸۱ ۷,۳۰۲ ۱۱,۵۰۴ ۱۳,۴۷۵ ۴۰,۲۰۹ ۶,۱۴۵ ۱۶,۰۱۸ ۰۴۶ ,۱۸ سيستان و بلوچستان

 ۱۳۶,۳۳۸ ۲۶,۷۶۸ ۹۸۰ ,۵۲  ۵۶,۵۹۰  ۵۶۵ ,۷۰  ۱۶,۳۱۴ ۲۶,۲۹۸ ۲۷,۹۵۳ ۶۵,۷۷۳ ۱۰,۴۵۴ ۶۸۲ ,۲۶ ۶۳۷ ,۲۸ فارس

 ۳۴,۳۵۱ ۶,۱۱۳ ۱۳,۱۳۵ ۱۵,۱۰۳ ۷۹۰ ,۱۶ ۳,۴۱۶ ۶,۲۱۸ ۷,۱۵۶ ۵۶۱ ,۱۷ ۶۹۷ ,۲ ۶,۹۱۷ ۷,۹۴۷ قزوين

 ۳۶,۳۳۶ ۷,۱۴۵ ۱۳,۹۴۹ ۱۵,۲۴۲ ۸۳۳ ,۱۸ ۰۷۷ ,۴ ۹۹۶ ,۶ ۷,۷۶۰ ۱۷,۵۰۳ ۰۶۸ ,۳ ۶,۹۵۳ ۷,۴۸۲ قم

 ۴۰,۷۴۷ ۷,۴۷۷ ۱۵,۸۹۲ ۱۷,۳۷۸ ۰۶۵ ,۱۹ ۴,۱۴۰ ۷,۱۰۱ ۸۲۴ ,۷ ۶۸۲ ,۲۱ ۳,۳۳۷ ۷۹۱ ,۸ ۵۵۴ ,۹ کردستان

 ۹۰,۴۳۷  ۱۷,۴۴۲ ۳۴,۷۳۵ ۳۸,۲۶۰ ۴۶,۶۵۹ ۱۰,۷۶۹ ۱۷,۱۲۱ ۱۸,۷۶۹ ۴۳,۷۷۸ ۶۷۳ ,۶ ۱۷,۶۱۴ ۱۹,۴۹۱ کرمان

 ۵۱,۹۳۱ ۱۰,۲۹۴ ۲۰,۰۵۲ ۲۱,۵۸۵ ۲۴,۵۹۵ ۵۳۸ ,۵ ۹,۰۰۳ ۱۰,۰۵۴ ۲۷,۳۳۶ ۴,۷۵۶ ۰۴۹ ,۱۱ ۵۳۱ ,۱۱ کرمانشاه

 ۲۲,۴۸۳ ۶۸۷ ,۴ ۸,۵۱۱ ۹,۲۸۵ ۸۷۷ ,۱۰ ۲,۵۰۷ ۹۹۲ ,۳ ۴,۳۷۸ ۱۱,۶۰۶ ۲,۱۸۰ ۴,۵۱۹ ۹۰۷ ,۴ کهگيلويه و بويراحمد

 ۴۶,۴۲۹ ۸,۷۵۲ ۱۷,۹۴۲ ۱۹,۷۳۵ ۲۲,۶۴۶ ۸۷۹ ,۴ ۸,۳۴۲ ۹,۴۲۵ ۷۸۳ ,۲۳ ۸۷۳ ,۳ ۹,۶۰۰ ۱۰,۳۱۰ گلستان

 ۷۰,۳۶۷  ۱۲,۹۵۹ ۲۸,۴۰۳ ۲۹,۰۰۵ ۳۶,۲۵۳ ۷,۸۱۵ ۱۴,۱۶۰ ۱۴,۲۷۸ ۳۴,۱۱۴ ۵,۱۴۴ ۱۴,۲۴۳ ۱۴,۷۲۷ گيالن

 ۸۴۹ ,۴۸ ۹,۲۳۷ ۸۲۹ ,۱۸ ۷۸۳ ,۲۰ ۲۳,۴۵۷ ۵,۲۲۳ ۸,۶۱۷ ۹,۶۱۷ ۲۵,۳۹۲ ۴,۰۱۴ ۱۰,۲۱۲ ۱۱,۱۶۶ لرستان

 ۹۲,۸۰۷ ۱۸,۳۸۹ ۳۶,۳۷۹ ۰۳۹ ,۳۸ ۴۷,۸۸۸ ۱۰,۶۵۶ ۱۸,۲۵۷ ۱۸,۹۷۵ ۴۴,۹۱۹ ۷,۷۳۳ ۱۸,۱۲۲ ۰۶۴ ,۱۹ مازندران

 ۳۸,۲۲۷ ۷,۵۸۹ ۱۴,۶۱۳ ۰۲۵ ,۱۶ ۱۹,۵۰۳ ۴,۵۱۴ ۷,۱۴۵ ۸۴۴ ,۷ ۱۸,۷۲۴ ۰۷۵ ,۳ ۷,۴۶۸ ۸,۱۸۱ مرکزی

 ۵۱,۳۹۱ ۹۰۰ ,۸ ۰۷۷ ,۲۰ ۲۲,۴۱۴ ۸۶۷ ,۲۵ ۵,۳۸۹ ۹,۶۰۷ ۸۷۱ ,۱۰ ۵۲۴ ,۲۵ ۳,۵۱۱ ۱۰,۴۷۰ ۱۱,۵۴۳ هرمزگان

 ۴۳,۱۳۱ ۷,۹۶۱ ۵۵۳ ,۱۶ ۱۸,۶۱۷ ۲۰,۴۶۷ ۴,۳۲۴ ۵۵۹ ,۷ ۸,۵۸۴ ۶۶۴ ,۲۲ ۶۳۷ ,۳ ۹۹۴ ,۸ ۰۳۳ ,۱۰ همدان

 ۳۴,۲۲۱ ۸۳۵ ,۶ ۱۲,۹۶۰ ۱۴,۴۲۶ ۱۷,۵۹۹ ۳,۹۶۸ ۶,۴۸۵ ۷,۱۴۶ ۶۲۲ ,۱۶ ۸۶۷ ,۲ ۶,۴۷۵ ۷,۲۸۰ يزد

 ۲,۲۰۱,۱۲۶ ۴۲۹,۱۷۵ ۸۴۹,۹۷۱  ۹۸۰ ,۹۲۱ ۱,۱۰۰,۴۳۱ ۲۴۸,۱۲۴ ۴۰۷,۹۶۰ ۴۴۴,۳۴۷ ۶۹۵ ,۱,۱۰۰ ۱۸۱,۰۵۱ ۴۴۲,۰۱۱ ۶۳۳ ,۴۷۷ كل
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غیردولتی
219,780

5,948

51,725

1,341,577

حمایتی

خیریه

عام المنفعه

عادی
) عشایرسیار، هیات امنایی و ماندگار،وابسته(

دولتی و غیر دولتی
38,707

236,376

74,439

719

379,177

75,158

142,801

ایثارگردولتی

غیردولتی بزرگساالن

دولتی استثنایی

دولتی استثنایی

جمع بزرگساالن

دولتی  غیراستثنایی

دولتی بزرگساالن

دولتی
9,347,600

124,841

19,628

171,137

378,989

320,229

22,668

151,509

926,665

360,403

عادی

عشایر سیار

تیزهوشان

کل عشایر

شاهد

نمونه

وابسته

عشایر ثابت

هیات امنایی

شبانه روزی

1,۶1۹,۰۳۰  دانش آموز 11,۶۵2,۵۳2 دانش آموز

    نمایه دانش آموزان به تفکیک نوع مدرسه

وز
 آم

ش
دان

  ۴
۹۳

,۰۴
2

11۶,۶12
 تعداد کل مدارس

غیردولتی
219,780

5,948

51,725

1,341,577

حمایتی

خیریه

عام المنفعه

عادی
) عشایرسیار، هیات امنایی و ماندگار،وابسته(

دولتی و غیر دولتی
38,707

236,376

74,439

719

379,177

75,158

142,801

ایثارگردولتی

غیردولتی بزرگساالن

دولتی استثنایی

دولتی استثنایی

جمع بزرگساالن

دولتی  غیراستثنایی

دولتی بزرگساالن

دولتی
9,347,600

124,841

19,628

171,137

378,989

320,229

22,668

151,509

926,665

360,403

عادی

عشایر سیار

تیزهوشان

کل عشایر

شاهد

نمونه

وابسته

عشایر ثابت

هیات امنایی

شبانه روزی

تعداد  دانش آموزان متوسطه اول     3,192,493 نفر

دخترپسر

هفتم                                               590,217

هشتم                                               552,434

نهم                                               516,485

جمع                                               1,659,136

هفتم                                                 539,262

هشتم                                          511,992

نهم                                                     482,103

جمع                                           1,533,357

+ +

1,619,030  دانش آموز 11,652,532 دانش آموز

+

    نمایه دانش آموزان به تفکیک نوع مدرسه

وز
 آم

ش
دان

  4
93

,04
2

تعداد  دانش آموزان متوسطه دوم    2,201,126 نفر

پسر

دهم                                               444,347دهم                                              477,633

یازدهم                                               407,960یازدهم                                               442,011

پیش دانشگاهی                           181,051 

جمع                                               1,100,695

دختر

پیش دانشگاهی                      248,124

جمع              1,100,431

13,764,604
 تعــداد کل دانــش آمــوزان ایــران
در ســال تحصیلــی 1396-1397

116,612
 تعداد کل مدارس

نوآموز   پیش دبستانی 935,706

  7,877,943 
دانش آموز  دوره ابتدایی

   3,192,493 
دانش آموز  دوره متوسطه اول

 2,201,126  
دانش آموز  دوره متوسطه دوم

متوسطه اول

ابتدایی

متوسطه دوم

    نمایه دانش آموزان به تفکیک دوره تحصیلی

دخترپسر

اول                      740,236

دوم                                                              708,786

سوم                  688,313

چهارم                                                         656,794

پنجم                                                            641,495

ششم                                                         617,839

جمع                                                         4,053,463 

تعداد  دانش آموزان ابتدایی  7,877,943 نفر

اول                                                               694,472

دوم                                                              668,559

سوم                                                            649,759

چهارم                                                         620,360

پنجم                                                            605,846

ششم                                                         585,484

جمع                                                         3,824,480
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نمایه فعالیت های وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۱۳۹6-۱۳۹۷

نمایه ۹۳۵,۷۰۶ نوآموز پیش دبستانی
پیش دبستانیاستان
۶0,013آذربایجان شرقی
31,231آذربایجان غربی

17,377اردبیل
5۴,199اصفهان

18,1۴5البرز
9,۴7۶ایالم

1۶,573بوشهر
32,995تهران )شهرتهران(

38,539تهران )شهنرستان ها(
1۶,۴۴9چهارمحال و بختیاری

13,255خراسان جنوبی
۴9,8۴۴خراسان رضوی
15,۶28خراسان شمالی

102,۶02خوزستان
12,009زنجان
9,912سمنان

۶۶,05۴سیستان و بلوچستان
۴9,252فارس
19,338قزوین

9,2۴0قم
2۴,03۶کردستان

51,789کرمان
13,۴38کرمانشاه

10,28۶کهگیلویه و بویراحمد
27,1۴7گلستان

22,3۴2گیالن
2۴,729لرستان

39,۴95مازندران
1۴,79۴مرکزی

30,990هرمزگان
17,1۶5همدان

17,3۶۴یزد
935,70۶کل
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 تولیدات
 انتشارات

انتشـــار ۴۴ عنوان کتاب چاپ اول با شمارگان 95۴00 
جلد و 182عنوان کتاب تجدید چاپ با شمارگان 878500 
جلد، 10 عنوان کتاب بریل با شـــمارگان 3000 جلد و 
تدوین و انتشار کتاب کار طرح »کانون مدرسه« برای 
سال تحصیلی جدید در پنج پایه تحصیلی دوم تا ششم 
ابتدایی و ارسال به مراکز فرهنگی هنری مجری طرح 

در سراسر کشور
فیلم 

ساخت 5 فیلم  پویانمایی »ای کاش برادر داشتم«، »خیمه 
خورشید سوخت«، »زر زری کاکل زری«، »ماهیگیر و 

دریا« و کلیپ »دارا و سارا«
تئاتر و تئاتر عروسکی 

تولید 8 نمایش و اجرای نمایش ها در مرکز تئاتر و تئاتر 
عروسکی کانون در بوستان الله 

سرگرمی های سازنده 
بازی آموزشـــی اندرویدی »حرفستان«، تولید مرکز 
سرگرمی های ســـازنده و بازی های رایانه ای کانون در 

سایت کافه بازار بارگذاری شد.

 کانون زبان 
 Per-TOEFL آغاز دوره  جدید آموزش زبان در سطح 

از ترم زمستان 9۶ در مراکز آموزشی کانون زبان ایران
 انتشار نسخه انگلیسی کتاب »قهرمانان توحید« از 
مجموعه داستان های پیامبران به قلم ساسان بالغی زاده 
 آغاز ثبت  نام ترم زمستانی آموزش گویش عراقی در 

مرکز آموزشی وصال تهران ویژه خواهران 
 برگزاری دوره ای با عنوان »انگلیسی برای فوتبال« را 
برای عالقه مندان برای درک بهتر جذابیت های ورزش 
فوتبال و آشنایی بیشتر با اصطالح ها و واژگان تخصصی 
 برگـــزاری دوره   آموزش زبان آلمانی ویژه  نوجوانان از 

ترم تابستان 1397 در دو مرکز آموزشی تهران
 برگـــزاری دوره  مجازی نـــگارش مقاله های علمی 
)Academic Writing( را تحت ســـامانه مدیریت 

آموزش )LMS( برای تابستان1397 
 راه اندازی مراکز فرهنگی هنری ثابت، ســـیار شهری و 

روستایی
 مرکز فرهنگی هنری شـــماره 13 و 1۴ کرمانشاه و مرکز 

شماره 3 اسالم آباد غرب 
 تجهیز مرکز فراگیر در مرکز فرهنگی هنری شـــماره 1۴ 

کرمانشاه

 مرکز تخصصی علوم در کرمانشاه 
 مرکز تخصصی تئاتر در کرمانشاه 
 استودیو ضبط فیلم در کرمانشاه 

 نخستین کتاب خانه ســـیار روستایی کانون استان 
سمنان در شهرستان میامی 

 آسمان نمای سیار کانون استان خوزستان در اهواز 
 از سوی شهردار و اعضای شورای اسالمی شهرستان 
کردکوی در استان گلستان، قطعه زمینی در پارک بازی 
این شهرستان برای راه اندازی مرکز فرهنگی هنری کانون 

اختصاص یافت.
 افتتاح مرکز تخصصی تئاتر کودک

در  واقع  نوجوان  و  کودک  تئاتر  تخصصی  مرکز  نخستین  افتتاح 
)مشهد مقدس( با هدف تولید متمرکز آثار نمایشی

 افتتاح موزه عروسک های کرمانشاه
در این موزه عروسک هابه صورت نمایشگاهی در معرض 
دیـــد کودکان و نوجوانان قرار گرفته که برخی از آنها از 
تولیدات کانون در سال های گذشته بوده و برخی دیگر 

تازه تولید و ساخته شده است.)بومی و محلی(
 افتتاح خانه موزه جلیلی کرمانشاه

خانه جلیلی کرمانشـــاه به عنوان مرکز شماره 10 کانون 
پرورش فکری کـــودکان و نوجوانان در حال فعالیت 
است و هدف از برپایی این خانه موزه؛ آشنایی کودکان 
و نوجوانان با فرهنگ و آداب و رســـوم قدیمی استان 

کرمانشاه می باشد.

 راه اندازی مراکز کانون 
 نخستین کامیونت تئاتر سیار کانون استان بوشهر 

 کتاب خانه سیار روستایی در ورزقان آذربایجان شرقی
 کتاب خانه سیار روستایی رزن در استان همدان 

 بازگشایی مجدد مرکز فرهنگی هنری شماره یک کانون 
نیشابور در خراسان رضوی 

 کتاب خانه  سیار روستایی در نهبندان خراسان جنوبی 
 مرکز سیار روستایی زنجانرود در استان زنجان

 کلنگ زنی مرکز فرهنگی هنری شهر سجاس در استان 
زنجان

 اهدای یک دستگاه خودرو وانت آریسان توسط یک 
خیر لرســـتانی برای جایگزین شدن مینی بوس سیار 

روستایی خرم آباد که فرسوده شده بود.
 آغاز ساخت سالن آمفی تئاتر در مرکز فرهنگی هنری 

شماره 2 کانون شهرکرد 
 نخستین آسمان نمای دیجیتال کانون بوشهر در مرکز 

فرهنگی هنری شماره دو 

گزارش مهم ترین فعالیت های
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

از مهر 139۶ تا تیر 1397

 راه اندازی فاز دو رصدخانه و بخش فیزیک مرکز علوم 
کانون بندرعباس 

 آغاز عملیات ساخت مرکز فرهنگی هنری شهر اوز در 
استان فارس با همکاری خیران این شهر

 مرکز تخصصی تئاتر کودک کانون در مشهد 
 مرکز سیار روستایی رودبار جنوب در استان کرمان

 برگزاری جشنواره ها، نمایشگاه ها و برنامه های ملی، 
بین المللی و کانونی

 طـــرح »عیدانه« با هـــدف ترویج فرهنگ کتاب و 
کتاب خوانی از روز سوم تا سیزدهم فروردین 1397 در یک 
کتاب خانه در مراکز استان ها از ساعت 9 صبح تا 17 اجرا 
شد. عالوه بر امانت دادن کتاب به متقاضیان، برنامه های 
فرهنگی ویژه نوروز نیز ارایه شد. همچنین ۶80 عنوان 
کتاب در مناطق کم برخوردار مانند استان های سیستان 
و بلوچستان، فارس، بوشهر، ایالم، کرمانشاه، خراسان 
شـــمالی، خراسان جنوبی، هرمزگان، کرمان، لرستان و 
چهارمحال و بختیـــاری در میان کودکان و نوجوانان 
مراجعه کننده به مراکز یا در مکان های عمومی مانند 
پارک ها و... توزیع و اهدا شد. طرح عیدانه در مناطق 
زلزله کرمانشاه در کنار برنامه های فرهنگی دیگر اجرا شد. 
طرح عیدانه در مسیر سیاست های ابالغی وزیر آموزش 
و پرورش مبنی بر مطالعات غیردرسی دانش آموزان در 
ایام تعطیالت نوروزی اجرا شد و می توانست جایگزین 
مناسبی برای تکلیف های نوروزی باشد که تا پیش از 

این به کودکان ارایه می شد.
 همکاری در برگزاری بیست و پنجمین دوره هفته کتاب 
با اجرای برنامه های مانند برگزاری جشن امضا با حضور 
۶0 نویســـنده و شاعر در مراکز و فروشگاه های کانون، 
برگزاری جلســـه نقد و بررسی کتاب، برگزاری مسابقه 
عکس »من و کتاب هایم«، فروش کتاب های کانون با 
تخفیف 35 درصد در روستاها و 25 درصد در شهرها، 

اهدای 20 هزار جلد کتاب به مدارس.
 تشکیل ستاد »امداد فرهنگی« برای کمک به زلزله زدگان 
غرب کشور و حضور فعال در مناطق زلزله زده با اجرای 
برنامه هایی مانند اعزام مربیان کتابخانه های ســـیار 
کرمانشاه و 12 استان دیگر برای اجرای برنامه هایی مانند 
قصه گویی، اجرای نمایش، اوریگامی، نمایش خالق، 
اهدای 30هزار بسته لوازم الحریر، 20هزار جلد کتاب، 
5هزار عروســـک دارا و سارا، اعالم فراخوان جمع آوری 
کمک های فرهنگی مردمی با تشکیل 70 پایگاه در مراکز 
کانون با جمع آوری کاالی فرهنگی، اعزام هنرمندان و 
نویسندگان به مناطق زلزله زده مربیان، حضور کامیونت 
سیار کانون قزوین، کرمان و اصفهان برای اجرای نمایش، 
اجرای طرح »کانون مدرسه«، برپایی جشن وحدت و...

 اهدای 5 هزار دست ساخته های اعضای مراکز کانون 
21 استان کشور به مسافران کربال در مسیر راهپیمایی 

اربعین 
 برگزاری گرامی داشت روز دانش آموز در کانون سراسر 
کشور با اجرای برنامه های ویژه و شرکت در راه پیمایی 

این روز 
 اجرای برنامه های ویژه به مناسبت روز جهانی معلوالن 
در مراکز کانون و برگزاری مراسم رونمایی از 23 عنوان 

کتاب کانون که به خط بریل منتشر شده است.
 مشـــارکت با اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی 
استانداری تهران و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد 
برای برگزاری جشـــنواره حمایت از کودکان پناهنده با 
شعار »بازی و شادی در سایه صلح و امنیت« در روز 21 

آذر در مرکز آفرینش های فرهنگی هنری کانون تهران
 اجرای طـــرح »چهار فصل کتاب« به منظور معرفی 
کتاب های مناسب ناشران کودک و نوجوان و با هدف 
ترویج و توسعه  فرهنگ کتاب خوانی در کانون 5 استان 
آغاز شـــد. در این طرح کتاب های منتشر شده در سال 
95 از سوی ناشران کودک و نوجوان که در کمیته  بررسی 
و انتخـــاب کانون موفق به دریافت نمره  خوب و عالی 
شـــده اند به مراکز استان ها ارسال می شود تا در قالب 
برپایی نمایشگاه هایی در مراکز کانون و مدارس سطح 
شهر این آثار معرفی و مورد نقد و بررسی مخاطبان نیز 

قرار گیرد.
 برگـــزاری نهمین دوره  برنامه های هفته  پژوهش در 
27 آذر با برگزاری نشست و معرفی پژوهش های برتر 
اعضا، مربیان و کارشناسان در سه بخش مقاله، طرح و 

پایان نامه و اقدام پژوهی
 مشارکت کانون با وزارت فرهنک ارشاد اسالمی برای 
برگزاری نمایشگاه سومین دوره جایزه کاالهای فرهنگی 
»جایزه فیروزه«، برگزاری نشست و همکاری در داوری 

آثار و...
 بیستمین جشنواره بین الملل قصه گویی از 2 تا 5 بهمن 
با حضور 52 قصه گوشامل مربیان، قصه گویان آزاد از ایران 
و 8 کشور برزیل، آلمان، مالزی، هند، لبنان، افغانستان، 
کنیا و ترکیه و 2 داور از کشـــورهای کانادا و فیلیپین در 
کنار داوران ایرانی در مرکز آفرینش های فرهنگی و هنری 
برگزار شـــد. برگزاری 5 نشست تخصصی در تهران و 
کانون قم، اجزای قصه گویی در مدارس، فرهنگسراها، 
مراکز آموزشی و... با اعزام 1۶ قصه گو و برگزاری مراسم 
معرفی برگزیدگان بخشی از برنامه های این جشنواره بود.
 کانون به عنوان مســـوول کمیته کودک و نوجوان 
به مناســـبت سی و نهمین ســـالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی برنامه های ویژه ای در سراسر کشور برگزار کرد 
این برنامه ها شـــامل انتشار پوستر به این مناسبت، 
برگزاری نمایشگاه آثار اعضا و مربیان، شب شعر، اجرای 
مســـابقه های هنری، ادبی، قرآنی و ورزشی، برپایی 
کارگاه های مختلف هنری و ادبی، قصه گویی، نمایش 
فیلم و تئاتر، دعوت از رزمندگان و خانواده شهدا، اجرای 
برنامه های ویژه برای کودکان مناطق زلزله زده کرمانشاه، 
شرکت در مســـیرهای راه پیمایی 22 بهمن با برپایی 
غرفه های نقاشی، شعارنویسی، اجرای سرود، نمایش 

و بازی و... بود.
 انجمن صنفی کارفرمایی فروشندگان اسباب بازی و 
پولیش استان تهران با شورای نظارت بر اسباب بازی 
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همکاری کرد تا 3 کانکس به سه خانوار زلزله زده استان 
کرمانشاه اهدا شود

 همـــکاری کانون با بنیاد بین المللی امام رضا )ع( در 
برگزاری شانزدهمین جشنواره امام رضا )ع(.

 همکاری با موسسه فرهنگی »منادی تربیت« با امضا 
تفاهم نامه برای توزیع 1۶2 هزار جلد کتاب )12 عنوان( 

در مدارس سراسر کشور
 همـــکاری کانون با بنیاد بین المللی امام رضا )ع( به 
عنوان دبیر کار گروه کـــودک و نوجوان برای برگزاری 
شـــانزدهمین جشنواره امام رضا )ع( با توزیع و اعالم 
فراخوان »خاطرات زیارت«، »ســـرودهای رضوی«، 

»پویانمایی«، »تمبر پستی و کارت پستال«
 همکاری کانون در برگزاری نخستین جشنواره بین المللی 
هنرهای نمایشی با عنوان »جیگی جیگی« با مشارکت 
مرکز اســـیتژ ایران و کانون استان خراسان رضوی با 
حضور هنرمندان عروسکی ایران و اسپانیا، آلمان، چک، 

آذربایجان، تونس، بوسنی و ترکیه 
 برگزاری برنامه  هـــای ویژه در مراکز نجوم کانون به 

مناسبت روز و هفته نجوم
 همکاری دبیرخانه شـــورای نظارت بر اسباب بازی در 
برگزاری »روز جهانـــی بازی رومیزی« با هدف ترویج 

بازی های گروهی، فکری و دستی
 حضور کانون در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی 
کتـــاب تهران با ارایه تولیدات خود از جمله 870 عنوان 
کتاب در 3 بخش »کودک و نوجوان«، »ناشران عمومی« 
و »ناشـــران آموزشی« و بازدید وزیر آموزش و پرورش 

از غرفه  کانون 
 اجرای برنامه های ویژه به مناسبت روز ملی خلیج فارس
 همکاری با ســـازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 
برای توزیع 20 هزار بسته فرهنگی به نمازگزاران کودک 
و نوجوان در مراسم باشکوه نماز عید فطر مصالی تهران

 حضور بین المللی 
 نمایش فیلم »دونده«  به کارگردانی امیر نادری تولید 

سال 13۶3 کانون در جشنواره فیلم لومیر فرانسه
 فیلم »مثل یک پروانه روی قلب« ســـاخته »مریم 
خلیل زاده« در بیســـت و یکمین جشنواره بین المللی 
فیلم کودکان مونترال کانادا، بزرگ ترین جشنواره فیلم 

کودک دنیا به نمایش در آمد.
 فیلم »پایان رویاها« به کارگردانی محمدعلی طالبی 
 )Buff( در سی و ششمین جشنواره فیلم کودکان بوف

سوئد نمایش داده شد.
 حضور کانون در پنجاه و پنجمین نمایشـــگاه بلونیا 
ایتالیا در کنار 1200 ناشـــر و آژانس ادبی با برپایی غرفه 
با متراز 32 مترتا 100بر عنوان از جدیدترین کتاب ها در 
کنار کاتالوگ های معرفی آثار کانون در اختیار مراجعه 
کنندگان نمایشگاه بلونیا قرار گیرد. همچنین از 8 عنوان 
کتاب کانون به زبان انگلیســـی رونمایی شد و با ۴0 
ناشر خارجی برای فروش کپی رایت کتاب های کانون و 

خرید کتاب  از آنان مذاکره شد. این نمایشگاه از ۶ تا 9 
فروردین برپا بود.

 کانون در بیست و یکمین بازار جهانی فیلم فجر 2018 
حضور یافت و ۴ اثر جدید خود شامل انیمیشن های »گرگم 
و گله می برم« به کارگردانی امیرهوشنگ معین، »کاش 
یک برادر داشتم« به کارگردانی ناهید شمس دوست، 
»ماهیگیر و بهار« به کارگردانی سیدحسن سلطانی و 
آخرین ساخته مهین جواهریان »زری زری کاکل زری« 
را به خریداران و روســـای جشنواره ها و رویدادهای 

سینمایی عرضه کرد.

 موفقیت های ملی
 کتاب »از این طرف نگاه کن« نوشته علی خدایی به 
عنوان نامزد بخش کودک هفدهمین جشنواره شهید 

حبیب غنی پور معرفی شد.
 نمایش »بچه های زمین سالم« در پنجمین جشنواره 
معلوالن کاســـپین گیالن موفق به کسب 5 مقام شد. 

بازیگران این نمایش دارای نیازهای ویژه هستند.
 موفقیـــت 9 عضو و 2 مربی و کارشـــناس کانون در 
بخش های مختلف سومین جشنواره  محیط زیستی 

سپیدار
 کتاب »شب به خیر، ٌترنا« نوشته جمال الدین اکرمی 
با دریافت چهار الک پشـــت پرنده در فهرست بهترین  
کتاب های معرفی شده مؤسسه شهرکتاب و فصلنامه 
تخصصی پژوهشـــنامه ادبیات کودک و نوجوان قرار 

گرفت.
 دو کتاب کانون با عنوان های »پله های نخســـتین« 
نوشـــته  محبوبه اسپیدکار و »کلید کلید، دسته کلید« 
سروده  اکرم کشایی به عنوان برگزیدگان پانزدهمین 

دوره  جشنواره  کتاب رشد معرفی شدند.
 دبیرخانه نهمین جشنواره کتاب برتر کودکان و نوجوانان 
33 اثر از کتاب های کانون را نامزد دریافت جایزه بخش 
داستان، شعر و بخش علمی و آموزشی این دوره اعالم 
کرد که از میان 10 کتاب کانون جایزه کتاب برتر و کتاب 

برگزیده را از آن خود کردند.
 مربی کتاب خانه ســـیار روستایی کانون اسفراین در 
اســـتان خراسان شمالی برای پنجمین بار مدال طالی 

پهلوانی کشور را از آن خود کرد.
 نوجوان عضو کانون دزفول مقام نخست دومین دوره 
جام باشگاه های کتاب خوانی کشور در بخش  نامه به 

نویسنده را از آن خود کرد.
 تقدیر از کتاب »عشـــق و رنج و بلوط« نوشته  رضا 
موزونی در بخش زندگی نامه هفدهمین دوره  انتخاب 

بهترین کتاب سال دفاع مقدس
 معرفی مجموعه شعر کودک »شکوفه های انار« کاری از 
مربیان کانون استان زنجان به عنوان برگزیده هفدهمین 

دوره  انتخاب بهترین کتاب سال دفاع مقدس
 شورای کتاب کودک »سایه ی هیوال« نوشته عباس 
جهانگیریان به عنوان اثر برگزیده در سال 1395و ۶ کتاب 

دیگر کانون را شایسته تقدیر دانست.
 دو کتاب »کلید کلید دســـته کلید« سروده خاتون 
حسنی و »دوتا سیب شیرین« سروده اکرم کشایی در 
دوازدهمین جشنواره شعر فجر شایسته تقدیر شناخته 
شـــد با اهدای لوح تقدیر، سرو بلورین و 10 سکه بهار 

آزادی برای هر کتاب
 اعضای کارگاه های آموزش رباتیک مرکز فرهنگی هنری 
کانون صومعه ســـرا در استان گیالن در مسابقه های 
کشوری رباتیک دانشگاه صنعتی شریف )نادکا پ( 2 
مقام دومی 2 جایگاه پنجمی و 2 رتبه ششمی کشوری 

را در این مسابقه ها به خود احتصاص دادند.
 کتاب »از این طرف نگاه کن« اثر علی خدایی در بخش 
کودک جایزه  کتاب برگزیده  هفدهمین دوره جایزه ادبی 

شهید غنی پور را دریافت کرد.
 موفقیت کانون در »جشنواره کتاب های بازنگاری« با 
کسب عنوان های برتر برای 5 کتاب کانون، 3 نویسنده و 
5 تصویرگر و طراح گرافیک و صفحه آرا و انتشارات کانون
 موفقیت کانون در »جشنواره کتاب های بازنگاری« با 
کسب عنوان های برتر برای 5 کتاب کانون، 3 نویسنده و 
5 تصویرگر و طراح گرافیک و صفحه آرا و انتشارات کانون

 موفقیت های بین المللی 
 راه یابی فیلم کوتاه »گنجشـــک های کوچه ما« به 
کارگردانی ژیوار فرج زاده عضو اســـتان کردستان به 

بیستمین جشنواره مارانو راگازی ایتالیا
 موفقیت فیلم کوتاه »گنجشـــک های کوچه ما« به 
کارگردانی ژیوار فرج زاده عضو استان کردستان در سومین 

جشنواره آلورادا برزیل 
 موفقیت دو عضو کانون بشـــرویه خراسان جنوبی و 

کرمانشاه در مسابقه بین المللی نقاشی کائو ژاپن
 موفقیت 9 عضو مراکز کانون کشـــور با کسب دپیلم 
افتخار از شـــانزدهمین نمایشگاه سه ساالنه  نقاشی 

کودکان »های وینکا« کشور فنالند
 موفقیت ۶ عضو مراکز کانون کشور با دریافت نشان 
و دیپلم افتخار مسابقه  بین المللی هنرهای تجسمی 

»لوئی فرانسوا« کشور فرانسه
 دو نمایش کانون با عنوان های »عقل صورتی« و »جاده  
اردک ها« در بیســـت و چهارمین جشنواره بین المللی 
تئاتر کودک و نوجوان همدان موفق به کسب تندیس 
جشنواره، دیپلم افتخار، جایزه نقدی و لوح تقدی بخش 
کارگردانی، بازیگری مرد، موسیقی و نمایش نامه نویسی 

شدند.
 فیلم ســـینمایی »پایان رویاها« در بخش معنوی 
شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم داکا بنگالدش و 

زلین چک نمایش داده شد.
 حضور کانون در هفتمین جشنواره بین المللی فیلم 
کودکان در کلکته کشور هندوستان با نمایش فیلم های 
»خانه دوست کجاست؟« اثر زنده یاد عباس کیارستمی 
و »پایان رویاها« به کارگردانی محمدعلی طالبی و دو 
پویانمایی »ســـیاه و سفید« به کارگردانی محمدعلی 

ســـلیمان زاده و »مثل یک پروانه روی قلب« اثر مریم 
خلیل زاده در روزهای دوم و سوم بهمن 

 معرفی دو کتاب کانون »دو تا سیب شیرین«به قلم خاتون 
حسنی و »کلید،کلید، دست کلید« نوشته اکرم کشایی

 بـــه عنوان نامزدهای نهایی بخش کودک و نوجوان 
دوازدهمین حشنواره بین المللی شعر حسن زاده خالق 
رمان »هســـتی« در فهرست پنج نامزد پایانی جایزه  

هانس کریستین اندرسن سال 2018 قرار گرفت.
 مقاله عضو قدیم مرکز فرهنگی هنری کانون دامغان 
با عنوان»بررســـی تطبیقی گیاهان و شخصیت های 
نمایشـــنامه های شکسپیر به عنوان سیستم نوینی در 
اجرا«به عنوان مرجعـــی علمی و هنری در کتاب خانه 

شکسپیر انگلستان ثبت شد.
 دو کتـــاب »آ مثل آهـــو« و »ف مثل فیل« اثر علی 
خدایی برای انتشـــار در فهرست 2019 کودکان دارای 
نیازهای ویژه به دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان 

)IBBY( معرفی شد.
 5 عضو مرکز کانون کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری، 
خوزستان و مرکزی رتبه های دوم، سوم و چهارم مسابقه 
نقاشی سازمان بهداشت جهانی مصر 1018را در کسب 

کردند.
 28 نفر از اعضای مراکز فرهنگی هنری کانون سراسر 
کشـــور موفق به کسب نشان، دیپلم افتخار و گواهی 
شرکت دوازدهمین مسابقه بین المللی نقاشی بالروس 

2017 شدند.

 همکاری های بین المللی 
 7 عنوان کتاب کانون به نویسندگی محسن هجری به 
زبان گرجی ترجمه و در مراسمی در کتابخانه دانشگاه 

تفلیس با حضور نویسنده کتاب ها رونمایی شد.
 حق انتشار 10 عنوان کتاب کانون برای چاپ به زبان 
عربی به انتشارات »مجتمع الثقافی المصری« و 1 عنوان 

کتاب به ناشر ترکیه ای فروخنه شد.
 همکاری در برگزاری جشنواره کودکان ایران و مالزی 

به مناسبت سالگرد پیروی انقالب اسالمی
 واگذاری دو کتاب کانون به ناشران چینی با عنوان های 
»از این طرف نگاه کن« با تصویرگری علی خدایی و »ماه 
بود و روباه« به نویسندگی و تصویرگری آناهیتا تیموریان 
 نمایش فیلم »باشـــو غریبه کوچک« ساخته بهرام 
بیضایی در بخش غیررقابتی )جشـــن سینمای ایران( 

جشنواره UCLA آمریکا در 29 اردیبهشت
 راه یابی عکس های مربی کانون کرمانشاه به جشنواره 

بین لمللی تاجیکستان 
 برپایی هفته فرهنگی لبنان با حضور مربیان کانون 
استان قم با اجرای برنامه هایی مانند برپایی کارگاه های 
فرهنگی ، هنری، ادبی، علمی، نمایش فیلم، استفاده از 

آثار مکتوب و...



بررسی وضعیت تغییرات اعتبارات بودجه آموزش و پرورش در سال 1397 نسبت به سال 1396و1395)میلیاردریال(

مصوب عنوان
1395

مصوب 
1396

مصوب 
1397

تغییرات مصوب 97 به 
96

18,65824,14835,68347,8اعتبارات هزینه ای ملی

274,668301,722331,5349,9اعتبارات هزینه ای استانی

28,94,78838,359701,1اعتبارات متفرقه

293,326330,658405,57622,7جمع اعتبارات هزینه ای و متفرقه وزارت آموزش و پرورش

بررسی وضعیت تغییرات درآمدهای بودجه آموزش و پرورش در سال 1397 نسبت به سال 1396و1395 )میلیاردریال(

تغییرات مصوب 
97 به 96 مصوب 1397 الیحه 

1397
مصوب 
1396

مصوب 
1395 عنوان

211,0 6,462 6,462 2,078 1,771 درآمدهای اختصاصی ملی

19,4 12,850 12,850 10,765 8,191 درآمدهای اختصاصی استانی

50,4 19,312 19,312 12,843 9,962 جمع  درآمد های وزارت آموزش و پرورش

50,370 28,920 درصد رشد درآمد ها در بودجه های 
سالیانه

ورش وضعیت بودجه مصوب  و عملکرد حقوق و مزایای جدول اعتبارات وزارت آموزش وپر
نیروی انسانی رسمی  پیمانی و سایر ادارات کل 

آموزش وپرورش استان ها )میلیون ریال(

درصد رشد درآمدهای مصوب در بودجه سالیانه

297,646,563
1397

11,3

331,534,000

%

عنوان
حقوق ومزایای
 رسیم وپیماین

جمعسایر

1395
266,976,5083980378270,956,886مصوب)ابالغی( 

280,375,54318,661,462299,037,005عملکرد

1396
296,435,7231,210,840297,646,563مصوب)ابالغی(

عملکرد
306,268,11420,800,187327,068,301)بدون انتقال به 97(

313,034,00018,500,000331,534,000مصوب) ابالغی(1397

درصد رشد 10 ساله بودجه مصوب ادارات  کل آموزش وپرورش استان ها  1396-1386)هزینه ای(

جدول اعتبارات ادارات کل آموزش وپرورش استان ها در سال هاي 95 تا 1397)میلیون ریال(

سال 1397 سال 1396 سال 1395 عنوان 

331,534,000 301,722,838 274,667,647 مصوب 
اعتبار

331,534,000 297,646,563 270,956,886 ابالغی)آغازسال(

29,419,824 28,080,119 کسری در حین اجرای تخصیص
)تفاوت عملکرد و ابالغی(

9,445,965 11,117,816 انتقالی به سال بعد

کسری های سال 1397

23,000,000 کسری اولیه بند واو ) برآوردی افزایش 10 درصدی(

30,000,000 برآورد اولیه اجرای مرحله دوم رتبه بندی

8,500,000 احکام کمک هزینه مهدکودک به کارکنان  اناث دارای فرزند کوچکتر از 5 سال

14,586,780 اجرای قانون جامع ایثارگران

76,086,780 جمع  تعهدات قانونی 1397که منظور نشده اند)کسری حین اجرا(

41,055,000

پاداش پایان 
خدمت و 

مرخصی ذخیره 
سال 1396

از محل بند "ز" تبصره 16

13861387138813891390139113921393139413951396عنوان

58,98869,22681,384106,190114,753137,766147,155181,826228,300270,957297,646مصوب

69,98891,710109,441106,190121,352146,609166,730200,961247,444299,037327,068عملکرد

درصد رشد عملکرد 
18,632,534,50,05,86,413,310,58,410,49,9به مصوب

 9.6 9.0 11.9 15.6 34.7 30.5 21.5 12.4 10.8 25.4 18.4نرخ رسمی تورم

نمودار درصد رشد مصوب 
نسبت به سال قبل

22,6
1397 1396

12,7%%

28,9198095650,36985128

50

1397 1396

28,9%

%

درصد افزایش 
اعتبارات هزینه ای 
مصوب  سال 1397

 اعتبارات هزینه ای
ردیف  مصوب سال 1396

مصوب 1397به مصوب 1396 الیحه 1397به مصوب 1396

47,8 37,5 35,683,700  24,148,400 جمع کل ردیف های ملی و متمرکز وزارت آموزش و پرورش

9,9 37,5 331,534,000 301,722,838 اعتبار ادارات کل آموزش و پرورش استان ها

12,7 37,5 367,217,700 325,871,238 جمع کل اعتبار ردیف های ملی و متمرکز و استانی وزارت آموزش و پرورش

ا عتبارات مصوب  سال 1396 و الیحه بودجه سال 1397 ردیف های ملی و متمرکز و ادارات کل آموزش و پرورش استان ها)هزینه ای(  

 297,646

1396 1386

58,988

9,8%

1396
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شهریور  ۱۳۹۷
نمایه فعالیت های وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۱۳۹6-۱۳۹۷

 فعالّیت های ستادی
پیگیری، تصویب، تأمین و ابالغ 37 میلیارد ریال اعتیار به کمیته های استانی در سال مالی 9۶. 

پیگیری اجرای طرح خدمت وظیفه طالب در آموزش و پرورش: با موافقت مقام معظم رهبری، بر اساس توافق مدیریت حوزه های علمّیه با ستاد کل نیروهای 
مسلح، تعداد 500 نفر سهمّیه از طالب وظیفه به منظور انجام فعالّیت های پرورشی و فرهنگی در مدارس اختصاص یافت. در سال اول اجرای این طرح؛ عدم 

اطالع رسانی کافی، پایین بودن جامعه آماری در شرایط اختصاصی و... از علل مهم جذب حداقلی ]38 نفر[ متقاضی بود.

در سال 139۶ روند بکارگیری طالب وظیفه تسریع و با تغییر در شرایط اختصاصی و افزایش سهمیه استان هایی که ظرفیت بیشتری برای جذب داشتند، تعداد 282 
نفر ]5۶ درصد[ جذب شدند.

 پژوهش 
برنامه ریزی جهت انجام 35 عنوان پژوهش در برنامه کمیته های استانی در سال تحصیلی 9۶-97: در سال تحصیلی گذشته، با انجام 13 پژوهش و 2۴ عنوان در حال 

انجام، شاهد تحقق ۶0 درصدی این برنامه بودیم.

 آموزش منابع انسانی
برگزاری دوره توانمندسازی روحانیون وظیفه: برنامه ریزی برگزاری دوره در چهار استان به صورت قطبی صورت گرفت و در سال 139۶ دو دوره در استان های قم و 

هرمزگان برگزار شد. )موضوع بخشنامه 221873-180 مورخ 9۶/11/25(

تعریف و اجرای دوره توانمندسازی روحانیون شاغل )رسمی( در آموزش و پرورش.

برگزاری دوره تربیت مدرس سند تحول بنیادین برای روحانیون دارای سطح 3 و ۴ : اولین دوره در تاریخ 9۶/12/12 با حضور 80 نفر از منتخبین از سراسر کشور به مدت 
3 روز به صورت متمرکز در شهر قم برگزار شد.

 تربیتی و تبلیغ
اعزام مبلغ مناسبتی به مدارس: اعزام قریب به 20 هزار مبلغ به مدارس در طول سال تحصیلی.

مبلغ مستقر در مدارس: استقرار و فعالیت مستمر حدود 3500 روحانی در مدارس در قالب طرح امین، طرح روشنا، مدارس شبانه روزی روستایی و عشایری »سفیران 
آسمانی« و نمونه دولتی. 

دیدار با علما و بازدید از حوزه های علمّیه: در سال تحصیلی 9۶-97، حدود 27۴,000 دانش آموز، با فضالی حوزوی دیدار و از مدارس علمیه بازدید کرده اند. 

ستاد همکاری های حوزه و آموزش و پرورش

سازمان نهضت سوادآموزی

دفتر انجمن اولیا ومربیان
 اداره توسعه امور انجمن های مدارس

تعداد شاخص هدف عنوان فعالیت
92000 مدرسه مشارکت والدین در برنامه های مدرسه برنامه ریزی ونظارت بر تشکیل انجمن های مدارس

3,411,503,849,571 ریال مشارکت والدین در نظام تعلیم و تربیت جذب کمک های مالی والدین دانش آموزان در مدارس کشور
3,958,352,618,201 ریال استفاده از ظرفیت اولیا در برنامه های مدرسه جلب مشارکت مهارت ها و تخصص های والدین

 اداره آموزش خانواده

تعداد شاخص هدف عنوان فعالیت
دوره 127,837
7,755,663 نفر

دوره
نفر دانش افزایی وارتقای آگاهی والدین دانش آموزان برگزاری دوره های آموزش خانواده در مدارس

4000 نفر تامین نیروی مورد نیاز استان ها برگزاری آزمون انتخاب مدرس آموزش خانواده بصورت کشوری

1370 نفر تامین نیرو وتربیت مدرس آموزش خانواده تعداد نیروی جذب شده برای مدرس آموزش خانواده 
وبرگزاری دوره آموزشی برای آنان

32 نفر دانش افزایی وتوجیه آنان جهت سیاست ها 
وبرنامه های دفتر

برگزاری دوره دانش افزایی برای روسای دارات انجمن اولیا 
ومربیان استان ها

9 جلد انتشار کتاب های مناسب برای والدین با موضوع 
تقویت بنیان خانواده وتربیت فرزندان تولید و چاپ کتاب جدید

70 جلد انتشار مجدد مناسب ترین کتاب های انجمن جهت 
ارایه به خانواده های دانش آموزان تجدید چاپ کتاب های قبلی

350,000 نسخه دانش افزایی وآگاهی اولیا ومربیان در راستای 
استحکام بنیان خانواده وتربیت فرزند چاپ ونشر ماهنامه پیوند اولیا ومربیان

32 دوره در استان پیشگیری از آسیب های اجتماعی برنامه ریزی واجرای دوره های مشترک با معاونت فرهنگی 
واجتماعی قوه قضائیه

1370 تعداد صدور مجوز جهت برای مدرسان برگزیده جدید صدور گواهینامه جدید مدرسی آموزش خانواده
3 طرح پژوهش پیرامون مسائل انجمن اولیا ومربیان تصویب واجرای طرح های پژوهشی

 اداره مراکز مشاوره خانواده

تعداد شاخص هدف عنوان فعالیت

37 مرکز پیشگیری از آسیب های اجتمای ودرمان 
خانواده های دانش آموزان تاسیس مراکز جدید مشاوره خانواده در استان های کشور

7500 نفر ساعت ارتقا و دانش افزایی مدیران و مشاوران مراکز برگزاری دوره آموزشی ویژه مدیران ومشاوران مراکز راهنمایی 
ومشاوره خانواده استان های کشور

1 سامانه ساماندهی اطالعات و آمار مراکز راهنمایی ومشاوره 
خانواده طراحی سامانه نرم افزاری مراکز راهنمایی و مشاوره خانواده

1 طرح سازماندهی مراکز بر اساس خدمات دهی آنان به 
خانواده های دانش آموزان تهیه طرح رتبه بندی مراکز راهنمایی ومشاوره خانواده

120 نفر سازماندهی مدیران و مشاوران مراکز صدور مجوز فعالیت مدیران و مشاوران مراکز تازه تاسیس
700 نفر سازماندهی مدیران و مشاوران مراکز تمدید مجوز مدیران ومشاوران که مجوز آنان به اتمام رسیده

270 مرکز تعداد ایجاد شناسنامه برای مراکز مشاوره خانواده تخصیص کد اختصاصی ویژه مراکز راهنمایی و مشاوره

 آمار سوادآموزان در سال 139۶

سواد آموز
مناطقجنسیتدوره آموزشی

روستاشهرزنمردتحکیمانتقالسواد آموزی
۳81,۰۴۷2۰1,1۵۷11۵,۳8۹۶۴,۵۰1۷۶,۶۵۴۳۰۴,۳۹۳21۰,۹811۷۰,۰۶۶

 نمایه آموزش دهندگان فعال در سواد آموزی در سال 139۶

جمعزنمرد
1۰,۷۶2۳۵,۰۵8۴۵,82۰
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نمایه فعالیت های دانشگاه فرهنگیان
دانشجویان پذیرفته شده در سال تحصیلی 1۳۹۶-1۳۹۷: 10,693 نفر

دانش آموختگان: 2,157 نفر

تعداد پردیس ها: 64 پردیس

تعداد مراکز: 33 مرکز

نمایه اعضای هیات علمی بر اساس مرتبه مدرک و جنسیت

کل هیات علمی: 784 نفر

هیات علمی مرد: 537 هیات علمی زن: 247

اعضای هیئت علمی دانشگاه

مرتبه / جنسیت
مدرک تحصیلی

کل
دکتریکارشناسی ارشد

مربی
15132183زن
30۴55359مرد
۴55875۴2جمع

استادیار
5۶0۶5زن
37138175مرد
۴21982۴0جمع

دانشیار
22 مرد
22 جمع

جمع

155922۴7زن
3۴2195537مرد

۴9728778۴جمع

 ما برای تربیت نسل جوان منطبق بر اهداف و آرمان ها و جهت گیری های 
نظام اسالمی دچار فقر الگو نیستیم که سراغ فالن شخصیت تاریخی 
بیگانه برویم، بلکه الگوهای بزرگی همچون شهدای هسته ای، شهید 
چمران، شهید آوینی و شهید حججی داریم که با احساس مسئولیت 
و با قدرت و عزت و برای افتخار و سربلندی ملت، در مقابل دشمن 

ایستادند.

نباید نگرش به آموزش وپرورش همانند نگرش به دیگر دستگاه ها و 
ادارات باشد زیرا این مجموعه، فرصت کم نظیر و ۱۲ساله برای انتقال 
صحیح و جامع آرمان های انقالبی و ملی و نهادینه کردن هویت ملی 

در کودکان و نوجوانان را در اختیار دارد. 

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقالب اسالمی



نمایه فعالیت های وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی 1396-1397

۴1 ۴0

شهریور  ۱۳۹۷

 گزارش تصویری دیدار تاریخی رهبر انقالب از پردیس نسیبه

دانشگاه فرهنگیان، چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397

 نمایه فعالیت های دانشگاه شهید رجایی

اعضای هیات علمی بر اساس مرتبه مدرک و جنسیت

کل هیات علمی: ۴07 نفر

هیات علمی مرد: 32۴ هیات علمی زن: 83

نمایه فارغ التحصیالن در سال تحصیلی 139۶-1397

فارغ التحصیل: ۴19 فارغ التحصیل موقت: 2۴

نمایه دانشجومعلمان در سال تحصیلی 1۳۹۶-1۳۹۷

تعداد رشته ها: 73 رشته و 1883 دانشجو

نمایه آماری ۴۰۷ عضو هیات علمی دانشگاه شهید رجایی

مرتبه
مدرسمربیاستادیاردانشیاراستاد

زنمردزنمردزنمردزنمردزنمرد

90508832۶۶11۴۶

958109720

مدرک تحصیلی
دکتری ارشد

زن مردزنمرد
11315139

1۴190

نمایه فارغ التحصیالن در سال تحصیلی 1۳۹۶-1۳۹۷

کارشناسیکارشناسی ارشددکتریگروه آموزشی تحصیلی

8۴59233۴دانشکده علوم انسانی، علوم پایه و تربیت بدنی

135۶081,889دانشکده های فنی و مهندسی 

2191,2002,223جمع 
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
تعداد و شمارگان کتاب های درسی

شمارگانتعداد عناوین کتاب هادوره تحصیلی

1
۴15۴,899,000ابتدایی شمارگان زیاد
10۶33,000ابتدایی شمارگان کم

2
۴1۴۶,370,000متوسه اول)هفتم، هشتم، نهم( شمارگان زیاد
15370,710متوسه اول)هفتم، هشتم، نهم( شمارگان کم

3
2۴11,887,000متوسطه دوم )دهم( شمارگان زیاد
121,09۶,500متوسطه دوم )دهم( شمارگان کم

۴
2811,2۶۴,000متوسطه دوم )یازدهم( شمارگان زیاد
91,0۴۴,000متوسطه دوم )یازدهم( شمارگان کم

311,101,920جغرافیا )استان شناسی(5

۶
193,880,000پیش دانشگاهی، شمارگان زیاد
59,100پیش دانشگاهی، شمارگان کم

۴99۴,7۶۶,۶93متوسطه فنی حرفه ای و کار و دانش7
1073۶3,200کودکان استثنایی8
۴۴5۴5,915روش تدریس9

 جلد کتاب 138,231,038 885جمع

سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور
نمایه پروژه های تحویلی در سال تحصیلی 139۶-1397

زیر بنا به متر مربعکالسپروژهمنبع تامین اعتبار

5992,737۴79,787دولتی

1,231۴,85955۴,28۶مردمی – مشارکتی

1,8307,59۶1,03۴,073جمع

اعتبارات تخصیص یافته به میلیون ریال
8,12۴,372ملی

9,231,520استانی
17,355,892جمع کل
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نمایه فعالیت های وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۱۳۹6-۱۳۹۷

نمایه فعالیت های معاونت پرورشی و فرهنگی در سال 139۶-1397
عملکردواحد سنجشبرنامه/فعالیت

1
دانش آموزان شرکت کننده در سطح آموزشگاه مسابقات فرهنگی شامل رشته های: 

شعر، داستان، مطالعه و تحقیق، نشریه دیواری، کتاب خوانی، مشاعره، مقاله پژوهشی، 
وبالگ نویسی، نشریه الکترونیکی، بازی های رایانه ای

5۶0,۴25نفر

دانش آموزان شرکت کننده در سطح آموزشگاه مسابقات هنری در رشته های: هنرهای 2
1,9۶۶,3۶1نفرآوایی، هنرهای نمایشی و فیلم کوتاه، هنرهای دستی وتجسمی

1,۶5۴,8۶2نفردانش آموزان شرکت کننده در فعالیت سرود همگانی مدارس3

271,838نفردانش آموزان شرکت کننده در قالب 5287۶ گروه سرود۴

32گروهگروه سرود دانش آموزی 1357 نفره »همسرایان فجر« در مراسم ویژه یوم اهلل 22 بهمن5

700گروهگروه سرود دانش آموزی 313 نفره »همسرایان تربیت« در ویژه مراسم یوم اهلل 13 آبان۶

سرودهای دانش آموزی »آوای مدرسه« که در اداره کل فرهنگی و هنری تألیف و 7
1مجموعهانتشار یافته

22,2۴3نفرمسابقات رشته آواز ایرانی )تک خوانی( و)تک نوازی()پسران(8

120,8۴5نفردانش آموزان شرکت کننده در مسابقات هنرهای دستی9

1,572,791نفردانش آموزان شرکت کننده در مسابقات هنرهای تجسمی10

73۴,105نفردانش آموزان شرکت کننده در مسابقات نقاشی همگانی11

8,۶37آموزشگاهتعداد آموزشگاه های شرکت کننده در مسابقات نقاشی همگانی12

18,712گروهتعداد گروه های تئاتر دانش آموزی )تئاتر صحنه ای، عروسکی، نمایشنامه خوانی، نقالی(13

تعداد نفرات در گروه های تئاتر دانش آموزی )صحنه ای، عروسکی، نمایشنامه خوانی، 1۴
118,1۴3نفرنقالی(

8,79۴گروهتعداد گروه ها در فیلم دانش آموزی15

15,275نفرتعداد نفرات در فیلم دانش آموزی1۶

20کانوناحداث، توسعه و تجهیز کانون های فرهنگی و تربیتی17

1,129کانونتوسعه برنامه های کانون ها18

برگزاری جشنواره ها )جشنواره دوساالنه کانون های فرهنگی تربیتی(19
3,950نفر، اردوها و همایش های دانش آموزی

۴,275,903نفردانش آموزان شرکت کننده در پایگاه های تابستانی20

5۶,183نفرهمایش تجلیل از فعالین عرصه فرهنگ و تربیت)هشتم اسفند(مربی و مشاور21

۴3,7۴۴نفرتوانمندسازی و به روز رسانی نیروی انسانی حوزه ی امور تربیتی)مربی(22

کمک به بهینه سازی و ساماندهی منابع انسانی و فضاهای پرورشی حوزه پرورشی و 23
5۶,183نفرفرهنگی

3,۶۶2فضاکمک به بهینه سازی و ساماندهی فضاهای پرورشی حوزه پرورشی و فرهنگی2۴

عملکردواحد سنجشبرنامه/فعالیت

12,55۴نفرجشنواره های الگوهای برتر تدریس درس تفکر و سبک زندگی- تجارب برتر تربیتی25

32مجلدتجزیه و تحلیل محتوای کتب درسی با رویکرد فرهنگی و تربیتی و مشاوره ای2۶

2,200ساعتکمک به کیفیت بخشی گروه های آموزشی پرورشی و درس تفکروسبک زندگی27

تشکیل قطب های کشوری واستانی باهدف استفاده از نظرات و طرح های کاربردی برای 28
12قطبروسای ادارات امور تربیتی و سرگروه های آموزشی وپرورشی ودرس تفکر و سبک زندگی

32مجلدتولید محتوای تربیتی در راستای کمک به ارتقا کیفیت برنامه های تربیتی29

3,800,000دانش آموزآزمون های مشاوره ای)رغبت، استعداد و بهداشت روان( 30

719منطقههفته بهداشت روان31

32استانهفته معرفی مشاغل)نمایشگاه(32

۶0,000دانش آموزتوانمندسازی روانی– اجتماعی و تحصیلی دانش آموزان)از منابع استان ها(33

8,۶1۶دانش آموزهمیار مشاور)مشاور همتایان(3۴

12,۴39مشاورتوانمندسازی مشاوران35

28,17۴نفر- معلمرابطان هسته های مدارس ابتدایی3۶

1,000,000دانش آموزپرونده الکترونیکی مشاوره ای دانش آموزان37

1,000,000دانش آموزمراجعان به مراکز و هسته های مشاوره استانی و مناطق38

1,18۶,۶12دانش آموزسازماندهی و آموزش دانش آموزان در گروه های پیشتاز39

39,397مربیسازماندهی و آموزش مربیان در گروه های پیشتاز۴0

53,2۴3دانش آموزسازماندهی و آموزش یاور مربیان در گروه های پیشتاز۴1

1نشستکنگره مجامع اعضاء و مربیان۴2

120,000دانش آموزکارگاه های آموزش مهارت های اجتماعی۴3

132,۶7۴,۴17,030ریالجمع آوری کمک در جشن عاطفه ها )مهرماه(۴۴

178,070,0۶9,117ریالجمع آوری کمک جشن نیکوکاری)اسفندماه(۴5

1,51۶پایگاهپایگاه های تابستانی۴۶

920,585نهالجشن تولد زمین )درختکاری(۴7

۴20,000دانش آموزمانور تشکیالتی یاوران انقالب )دهه مبارک فجر(۴8

20,780مربی ومدرسیندوره های تخصصی ویژه مربیان و مدرسین۴9

1نشستنشست علنی مجلس دانش آموزی50

5جلسهجلسات مجلس دانش آموزی51

532,000نفرسازماندهی و آموزش خبرنگاران دانش آموزی خبرگزاری پانا52
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 کتاب

عملکردواحد سنجشبرنامه/فعالیت

100,۴80نفرتعداد کتاب یاران دانش آموز1

227,0۴0کتابخانهکتابخانه های کالسی در مقطع ابتدایی2

9جلدسرانه کتاب دانش آموزی به طور میانگین جلد3

11۶,959,871جلدتعداد کتاب های موجود در کتابخانه های مدارس۴

 پرسش مهر

عملکردواحد سنجشبرنامه/فعالیت

180تعدادبرگزیدگان کنگره ملی پرسش مهر1

138128نفرمعلمان شرکت کننده در پرسش مهر رئیس جمهور2

2955799نفردانش آموزان شرکت کننده در پرسش مهر رئیس جمهور3

 فعالیت اردویی 

عملکردواحد سنجشبرنامه/فعالیت

300اردوگاهتوسعه و تجهیز اردوگاه های دانش آموزی1

۴30دانش آموزاردوهای علمی،فرهنگی،زیارتی،گردشگری2

-دانش آموزاعزام دانش آموزان به سفر معنوی عمره3

2,000دانش آموزاعزام دانش آموزان به عتبات عالیات۴

91,000دانش آموزاردوهای آموزشی تشکیالتی در استان5

۶,000مربیاردوی ملی۶

12,000دانش آموزاردوی ملی7

۴0درصد دانش آموزانتوسعه و تقویت اردوهای دانش آموزی8

285,000نفراردوی راهیان نور9

10,000نفراردوی دانش آموزی زیارت اولی ها10

1,۴00نفراردوی دانش آموزان مناطق مرزی11

 فعالیت های دینی

عملکردواحد سنجشبرنامه/فعالیت

105,000دانش آموزاعتکاف دانش آموزی1

 حفظ قرآن کریم طرح نور ) حفظ ترتیبی( و 2
طرح نورباران )حفظ موضوعی(

۴,509,3۴8نفر

10 جلدجلد )کتاب(

2,03۶آموزشگاهمدارس قرآن برنامه ای3

723 مرکزمرکزاحیای مراکز دارالقرآن۴

۴,182,182دانش آموزمسابقات قرائت، حفظ،  مفاهیم5

50جلسهجلسهبرنامه ریزی، مدیریت و اداره کمیسیونتوسعه آموزش عمومی قرآن کشور۶

اجرایی شدن طرح جامع تقویت و تعمیق فرهنگ اقامه نماز در مراکز آموزشی و 7
79%درصدتربیتی

85%درصددرج زنگ اقامه نماز در متن برنامه هفتگی مدارس8

51۴باب )تعداد(احداث نمازخانه9

8,380باب )تعداد(تجهیز و آراستگی نمازخانه های مدارس و ادارات10

18,250نفرجذب و ساماندهی ائمه جماعت روحانی مدارس11

2,000نفرآموزش ائمه جماعات روحانی12

95%درصدآشنایی با مرجعیت و تقلید13

100%درصدبرگزاری شکوهمند جشن شکوفایی1۴

3,500,000نفربرگزاری مسابقات احکام، اذان و انشای نماز15

92%درصدتشکیل و برگزاری منظم جلسات ستاد اقامه نماز1۶

100%درصدآموزش عملی نماز در مدارس ابتدایی17

70%درصدطرح پیوند مساجد و مدارس و نمازهای جمعه18

80%درصدبرگزاری جلسات پرسش و پاسخ با محوریت نماز در مدارس راهنمایی و متوسطه19

برگزاری مناسبت های والیی )تشکیل ستاد برنامه ریزی، دهه کرامت، بصیرت و 20
333,000برنامهوالیت، محرم و صفر، ایام فاطمیه و...(

578موردبرگزاری سوگواره متمرکز »احلی من العسل«21

۶,188,000نفراجرای طرح امام شناسی »مصباح الهدی«22

مورداجرای طرح »عطر انتظار« )جلسات توسعه و تعمیق فرهنگ انتظار و مهدویت(23
59,900)جلسه آموزشی(

موردبرگزاری جلسات گفتمان های دینی2۴
۶۶,۶00)جلسه آموزشی(

35,000هیئتتشکیل هیئت های مذهبی دانش آموزان و فرهنگیان25

2,090,000نفربرگزاری مسابقات نهج البالغه، صحیفه سجادیه و مداحی2۶
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نمایه سرمایه انسانی 
وزارت آموزش و پرورش
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نیروی انسانی )بدون دانشجو و استثنایی( به تفکیک مدرک وجنسیت در سال تحصیلی 1۳۹۶-۹۷

مدرک
مردزن

جمع کل
کیفیت بخشی خدماتیاداری

مدیریت گروه معلمآموزشی
کیفیت بخشی خدماتیاداریجمعآموزشگاه

آموزشی
گروه 
معلم

مدیریت 
جمعآموزشگاه

۴191,1۶۴1891,8882,۶08 ۴097519۶272011۶دکتری

197۶,037۴0110,0831,5۶218,2801,15۴23,90۴277۴,۶773,2۶733,27951,559دیپلم

دیپلم 35938۴2,31352,8118,3۴3۶۴,2101,3528531,2۶۶23,757۶,3۶۶33,59۴97,80۴فوق 

لیسانس 2,۴77175,792۴9,08915,19۶72,57111,397225,035۴۶,83220,۴1۴83,70015۶,271فوق 

128,21۶۴758,2۴۴10317,۴۶152711۴17,71025,95۴کمتر از دیپلم

3,81۴22017,۴2۶217,3۴۶۶5,۴7330۴,27715,883۴2۶10,۶۶7138,78759,1۶922۴,931529,208لیسانس

۶,8991۴,87۴2۶,033329,85590,۶۴1۴۶8,30230,005۴2,۶۶۶17,۶۶9215,2۴۴89,519395,1038۶3,۴05جمع کل

نیروی انسانی )بدون دانشجو و استثنایی( به تفکیک گروه پست آمار و جنسیت در سال تحصیلی 1۳۹۶-۹۷

استان
مردزن

جمع کل
جمعپشتیبانی و اداریآموزشیجمعپشتیبانی و اداریآموزشی

21,01050021,51015,5823,08218,۶۶۴۴0,17۴آذربایجان شرقی
1۴,92130015,2211۴,۴211,9811۶,۴0231,۶23آذربایجان غربی

8,0131718,18۴7,3۶۶1,۶3۶9,00217,18۶اردبیل
2۶,92۴8۶527,7891۶,۴375,1۶121,598۴9,387اصفهان

12,8۶5۶3713,5025,8071,115۶,92220,۴2۴البرز
۴,90۶1085,01۴۴,1۴29۴05,08210,09۶ایالم

۶,۴0۴222۶,۶2۶۴,7۴91,359۶,10812,73۴بوشهر
3۶,0۶23,31839,38011,52۴۴,31915,8۴355,223تهران

25,3011,9۶027,2۶112,3333,57۴15,907۴3,1۶8تهران )شهنرستان ها(
۶,۴۶۴18۶۶,۶505,8۴51,۶۶77,5121۴,1۶2چهارمحال وبختیاری

۶,11۶۴۴2۶,5585,1381,050۶,18812,7۴۶خراسان جنوبی
۴0,1292,015۴2,1۴۴27,59۶۴,۶3۶32,2327۴,37۶خراسان رضوی
۶,۴73۴13۶,88۶5,۴8۶1,1۴2۶,۶2813,51۴خراسان شمالی

28,932۶۴۶29,57820,955۴,32825,2835۴,8۶1خوزستان
۶,290189۶,۴795,۴5۶1,۶۶07,11۶13,595زنجان
3,973552۴,5252,5۴18573,3987,923سمنان

1۶,880۴7217,3521۴,۴332,1۴21۶,57533,927سیستان وبلوچستان
29,5381,21530,75321,0885,58۶2۶,۶7۴57,۴27فارس
۶,8۶۴۴377,301۴,7۶11,505۶,2۶۶13,5۶7قزوین

۶,29720۶۶,5035,1171,179۶,29۶12,799قم
9,5732789,85110,۶801,57012,25022,101کردستان

21,1222,05323,17513,۶512,9831۶,۶3۴39,809کرمان
11,70922311,93210,۴312,1۴112,5722۴,50۴کرمانشاه

۴,۶7۶1۶0۴,83۶7,0۴21,1۴78,18913,025کهگیلویه وبویراحمد
8,8102859,0958,۶۴11,3۴19,98219,077گلستان

13,701۴331۴,13۴9,۴381,81511,25325,387گیالن
10,19332810,52111,۶181,88۴13,5022۴,023لرستان

17,92۴91818,8۴21۴,7172,۴3217,1۴935,991مازندران
۶,508۴۶3۶,971۴,۶871,۶80۶,3۶713,338مرکزی

10,97۴80511,7799,0092,8۶711,87۶23,۶55هرمزگان
10,3۶937910,7۴87,53۴2,78710,32121,0۶9همدان

۶,۶0859۴7,202۴,2071,1055,31212,51۴یزد

۴۴۶,52921,773۴۶8,302322,۴3272,۶71395,1038۶3,۴05جمع کل

سرمایه انسانی وزارت آموزش و پرورش
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1,۹۵۶,۹۳۰
 تعداد کل دانش آموزان اتباع خارجی آموزش
داده شــده در ۵ ســال دولت تدبیر و امید

 ۴۵۳,۳۳۵ دانش آموز  
12% رشد در مجموع

۴1۹,۰۶8، 11% رشد
دانش آموز  افغانستانی ۴1,۹۳2

دانش آموز عراقی

28,122
مدرسه 

1۳,۴1۰
دانش آموز  پاکستانی

1,82۷,۷1۷
دانش آموز افغانستانی

تالش پنج ساله دولت تدبیر و 
امید برای آموزش دانش آموزان 

خارجی در ایران

419,068دانشآموز  افغانستانی
7,710دانشآموز   عراقی
2,907دانشآموز   1397-1396پاکستانی

453,335 دانش آموز
سال تحصیلی 1396-1397

1392-1393
349,446دانشآموز

329,122دانشآموز  افغانستانی
9,154دانشآموز   عراقی
2,416دانشآموز   پاکستانی

#ازمهرجانمانند

 در سال تحصیلی
1۳۹۶-1۳۹۷

عالوه بر دانش آموزان  خارجی در مدارس ایران ۵۵۳۳ 
دانش آموز  در  ۴8 مدرســه ویژه اتباع بــا نظام های 
آموزشــی متفاوت )عراق 12مدرســه، افغانستان 22، 
کویت ۴ مدرسه، هند ۴ مدرســه، پاکستان ۴ مدرسه، 

لبنان 2 مدرسه(  در کشور در حال  تحصیلند.
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شرکت در دادگاه ها، تهیه و تنظیم لوایح قضایی به منظور حفظ حقوق آموزش و پرورش 68 مورد

حمایت قضایی از فرهنگیان به منظور حل مشکالت حقوقی همکاران1008 مورد

اظهار نظر در در مورد بخشنامه ها و دستورالعمل ها به منظور عدم مغایرت بخشنامه ها با قوانین موضوعه 214 مورد

انعکاس امالک اختالفی به کمیسیون مستندسازی ریاست جمهوری تعیین تکلیف امالک اختالفی با سایردستگاه ها 154 مورد

پیگیری دعاوی مربوط به دیوان عدالت اداری حفظ حقوق آموزش و پرورش 86 مورد

ابالغ آراء و اخطاریه های واصله از مراجع مختلف شرکت دستگاه یا افراد ذینفع در مراجع مختلف در مهلت مقرر 1496 مورد

اظهار نظر در مورد قراردادها و تفاهم نامه ها انطباق مفاد قرارداد و تفاهم نامه با قوانین و مقررات 86 مورد 

پیگیری های مربوط به امالک متعلق به آموزش وپرورش که در تصرف سایر دستگاه ها می باشد تعیین تکلیف این نوع امالک 124 مورد

اظهار نظر در مورد طرح ها و لوایح تصویب یا ارسال مصوبات منطبق با اصول حقوقی، قوانین و مقررات 168 مورد

 پاسخگویی به سئواالت کارشناسان حقوقی استان ها رفع ابهامات و مشکالت حقوقی 1682 مورد

شرکت در جلسات مختلف کارشناسی اعالم نظرات حقوقی 894 مورد

بررسی و همکاری های الزم در خصوص دو تحقیق و تفحص مطرح شده در مجلس شورای اسالمی مرتبط با وزارت متبوع شامل: 1- تحقیق 
و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان و 2- تحقیق و تفحص از عملکرد اداره کل آموزش  و پرورش استان مازندران .

پاسخگویی به 8469 نامه ارسالی از سوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی به میزان 84 درصد با میانگین 3 روز زمان پاسخ دهی .

هماهنگی الزم برای تعداد 239 مالقات حضوری نمایندگان با وزیر محترم آموزش و پرورش

برگزاری 7 جلسه مجمع استانی نمایندگان ) استان های اصفهان، گلستان، سیستان و بلوچستان، لرستان، خراسان شمالی(

شرکت وزیر آموزش وپرورش در 6 فراکسیون مجلس شورای اسالمی

بررسی و نحوه اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب سال 1392

بررسی طرح الحاق یک تبصره به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی

معاونت حقوقی و امور مجلس

گزارش تصویری

بازدید از طرح ایران مهارت

دیدار مردمی

مدال آوران المپیاد جهانی فیزیک

بازدید وزیر آموزش و پرورش از استان کرمان

گفت و گو با صاحب نظران علوم 
تربیتی و اساتيد دانشگاه

همایش سفیران سالمت

 المپیاد جهانی زیست شناسی ۲0۱8آغاز به کار استودیو الفبا

مرحله دوم انتخابات نمایندگان فرهنگیان در صندوق ذخیره فرهنگیانستاد عالی تشکیالتی ارتقاء فعالیت های تربیت بدنی و ورزش دانش آموزان دختر 



قهرمانی ها

 قهرمان
 دو و میدانی 

2017جهان، فرانسه

 قهرمان
  فوتبال دانش آموزی

 2017 آسیا، شیراز

نایب قهرمان فوتسال دانش آموزان 
پسر آذربایجان شرقی در رقابت های 

جهانی ISF 2016 کرواسی 

مقام سوم تهران مسابقات بسکتبال 
3 نفره پسران رقابت های جهانی 

ISF 2016، استونی 

مقام سوم تیم والیبال دانش آموزان پسر 
آذربایجان غربی در رقابت های جهانی 2016 

ISF،  صربستان- بلگراد

قهرمان
  کشتی آزاد و فرنگی

دانش آموزان 2018 جهان، مراکش

معاونت تربیت بدنی و سالمت

5757 5۶

نمایه فعالیت های وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی 1396-1397
شهریور 1397
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شهریور 1397

کرسی های 
بین المللی

عنوان نایب رئیسی 
ASFF فدراسیون

کسب عضویت ایران در 
کمیته فنی فدراسیون 

ASFF

نایب رئیس دوم 
فدراسیون دوم آسیا تا 

 ورزش مدارس قاره آسیا سال 2019 میالدی
عضو کمیته فوتسال
بین المللی مدارس 

عضو کمیته سالمت فدراسیون
بین المللی مدارس

مسابقات و رویدادهای 
داخلی و بین المللی

برگزاری سی و چهارم پسران / بیست و 
هشتمین دوره مسابقات قهرمانی و جشنواره 
ورزشی دانش اموزان پسر / دختر سراسر کشور 

)پوشش10 درصدی دانش آموزان(

اعزام تیم های ملی 
دانش آموزی به 

مسابقات بین المللی 

میزبانی چهل و پنجمین دوره مسابقات 
فوتبال مدارس آسیا در شهر شیراز و 

برگزاری مجمع آسیایی فوتبال مدارس 
با حضور نمایندگان کشورهای عضو 

 ASFF فدراسیون فوتبال مدارس آسیا

برگزاری انتخابات فدراسیون 
ورزش دانش آموزی و هیات های 

تابعه وصدور ابالغ 32 رئیس 
هیات استان های کشور

تشکیل انجمن های ورزش 
آموزشگاهی به تفکیک دختران 

وپسران در سطح کشور تا سطح مناطق

شهریور  1397
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 تربیت بدنی

شرحفعالیت
مشارکت 19 هزار ورزشکار و عوامل در مسابقات 11 استان با رویکرد مدرسه و کانون قهرمانمسابقات دانش آموزی
اثر بخشی درس تربیت 

بدنی و فعالیت ورزشی بر 
ارتقاء سالمت و آمادگی 

جسمانی دانش آموز

تعیین نرم آمادگی جسمانی و شاخص توده بدنی )BMI( دانش آموزان و بکارگیری آن به تفکیک جنسیت و 
پایه های تحصیلی و استان و ارزیابی ساختار قامتی 108,440 دانش آموز کل کشور بعد از قریب به 25 سال

کیفیت بخشی
درس تربیت بدنی

و فعالیت های ورزشی

توزیع 700 میز پینگ پنگ به مدارس با اولویت مناطق محروم وپرجمعیت کم برخوردار
ایجاد 320زمین چمن مصنوعی داخل مدرسه 

بازسازی،تعمیر وتجهیز واستانداردسازی 300 فضای ورزشی خارج از مدرسه با اولویت مناطق کم برخوردار 
تخصیص 0 28 میلیارد ریال اعتبار برای تجهیز واستاندارد سازی کالس درس تربیت بدنی داخل مدارس با اولویت 

مدارس مناطق محروم و کم برخوردار،پرجمعیت ودخترانه با رعایت عدالت آموزشی 
برگزاری جشنواره روش های برتر تدریس درس تربیت بدنی با مشارکت 10,000 معلم تربیت بدنی با هدف ارتقای 

توانمندی ها و صالحیت های حرفه ای و علمی ورزش و بهبود عملکرد آموزشی و تدریس آن ها، همچنین شناسایی 
و ترویج روش های موفق و کارآمد تدریس درس تربیت بدنی و ایجاد انگیزه جهت نوآوری در آموزش و تبادل و 

تعمیم تجارب آموزشی میان دبیران تربیت بدنی.
برگزاری رقابت های علمی و تخصصی معلمان تربیت بدنی خانم و آقا مرحله کشوری با مشارکت 30 درصد معلمان 

ورزش سراسر کشور

برگزاری دوره آموزشی با عنوان مهارت های عمومی تربیت بدنی جهت توانمندسازی ۴0درصد نیروی انسانی موثر در 
تحقق اهداف تربیتبدنی و فعالیتهای مکمل ورزشی مدارس کشور )آموزگاران درس تربیت بدنی، مدیران و معاونان 

مدارس و آموزگاران پایه و مدیران کارکنان مرتبط اداری(

فعالیت های فوق برنامه 
تربیت بدنی با هدف مدرسه 
محوری فعالیت های ورزشی 

و ایجاد نشاط و تحرک

اجرای برنامه المپیاد ورزشی درون مدرسه ای 4,900,000دانش آموز
اجرای حیاط پویا 27,000در مدرسه 

فعال سازی کانون های ورزشی درون وبرون مدرسه ای 18,300 کالس 
اجرای ورزش صبحگاهی 5,000,000 دانش آموز

 سالمت

شرحفعالیت

ارتقاء آموزش و مراقبت 
سالمت دانش آموزان

 آموزش همساالن در قالب تشکل های بهداشتی سفیران سالمت: 1,970,298 دانش آموز.
با هدف: ارتقای آگاهی های دانش آموزان سفیر سالمت در موضوعات سالمت و محیط زیست با استفاده 
از ارزش های تعاملی و مشارکتی ) بحث گروهی، کارگاه آموزشی، پانل، ایفای نقش و ...( و انتقال به سایر 

هم ساالن
DMFTارتقای سطح دانش دانش آموزان در خصوص بهداشت دهان و دندان و بهبود شاخص

با: 7,887,399 دانش آموز.
کمک به توانمند سازی نیروی انسانی حوزه سالمت و مجریان طر ح های بهداشتی: 438,334 نفرساعت

توسعۀ نظام مراقبت از سالمت 
جسمانی و خود مراقبتی 

دانش آموزان

گسترش آموزش های ایمنی و اجرای طرح ملی دادرس و المپیادآماده مرحله شهرستانی، استانی و کشوری به 
منظورآمادگی هرچه بیشتر دانش آموزان: ۶,143 تیم دانش آموزی

آموزش زیست محیطی و آموزش مقابله با حوادث غیر مترقبه: 40,000 دانش آموز
گسترش سواد تغذیه ای: 1,521,707 دانش آموز

نظارت بر پایگاه های تغذیه سالم و بهداشت محیط: 12درصد پایگاه ها
آموزش بلوغ نوجوانان: 50,000 دانش آموز

 آسیب های اجتماعی

شرحفعالیت

طرح نماد

اجرای نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان »نماد« در راستای توانمندسازی دانش آموزان، مقابله با 
آسیب های اجتماعی از طریق مداخله به موقع و مؤثر با مشارکت مشارکت دستگاه ها و قوای متولی 
پیشگیری از آسیب های اجتماهی با و همکاری دو قوه قضائیه ومجریه و مشارکت 8 دستگاه و نهاد 

دولتی اجرا شد.

برنامه آموزش، ترویج و مداخله برای 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی 

دانش آموزان 

پوشش دهی ۴5 درصدی دانش آموزان +والدین دانش آموزان+کارکنان+مدارس
آموزش پیشگیری از آسیب های اجتماعی

گسترش نهضت فرهنگی پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانش آموزان 
مراقبت اجتماعی از دانش آموزان در معرض خطر

اجرای برنامه غربالگری و سنجش خطرپذیری دانش آموزان کشور
استقرار کامل برنامه » مددکاری در فوریت های اجتماعی « در مدارس کشور

ایجاد سازوکارهای پیشگیری از خشونت 
در مدارس

اجرای برنامه پیشگیری جامعه محور در سطح مدارس کشور اجرای طرح تاب آوری روانی اجتماعی 
در مدارس کشور

 مهارت های زندگی

شرحفعالیت
پوشش 100 درصدی دانش آموزان کشور، در زمینه آموزش مهارت های خودمراقبتی. آموزش مهارت های زندگی

توانمندسازی والدین و کارکنان در زمینه آموزش مهارت های خودمراقبتی به دانش آموزان. 
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دفتر آموزش دبستانی
 

 برنامه های آموزش دبستانی
توسعه عدالت آموزشی در فرصت های یادگیری در دوره ابتدایی

ارتقای کیفیت مدیریت آموزشگاهی در مدارس ابتدایی
ارتقا و بهبودکیفیت آموزش و یادگیری توسط گروه های آموزشی

 عناوین برخی فعالیت های دفتر آموزش دبستانی
 افزایش پوشش تحصیلی وتوسعه فعالیت های انسداد مبادی بی سوادی 

 ارتقاء کیفیت مدیریت آموزشگاهی )برنامه تدبیر( 
 کیفیت بخشی به اجرای برنامه درسی قرآن در دوره ابتدایی 

 آموزش آداب و مهارت های زندگی اسالمی 
 مدیریت فعالیت دبیرخانه های گروههای آموزشی

 کیفیت بخشی به آموزش کالس های چند پایه 
 کیفیت بخشی به برنامه آموزش تلفیقی فراگیر 

 راهبری طرح پروژه های علمی دانش آموزان 
 راهبریطرح درس پژوهی

 نظارت بر اجرای صحیح ارزشیابی پیشرفت تحصیلی - تربیتی )کیفی توصیفی( 
 اجرای آزمایشی طرح کار آمد

 شاخص های دانش آموزی

 نمودار جمعیت دانش آموزی پایه اول ابتدایی

 نمودار جمعیت کل دانش آموزان دوره ابتدایی

بررسی نمودارمذکور نشان می دهد که تعداد دانش آموزان پایه اول ودوره ابتدایی طی سال های مورد بررسی روند افزایشی داشته به گونه ای که جمعیت 
دانش آموزی پایه اول ودوره ابتدایی به ترتیب از )1230397نفر( و)5701521 نفر( درسال تحصیلی 91- 90 به )1434708 نفر( و )7877945 نفر( درسال 
تحصیلی 97-96رسیده است که علت اصلی افزایش جمعیت دانش آموزی، افزایش جمعیت گروه سنی، اضافه شدن پایه ششم از سال تحصیلی 92-91 و 

شناسایی و جذب کودکان بازمانده و تارک از تحصیل در دوره ابتدایی می باشد.
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 تعداد مدارس دوره ابتدایی

 تعداد کالس دوره ابتدایی

تعداد مدارس وکالس های دوره ابتدایی در سال های تحصیلی 91-90 تا 97-96با افزایش همراه بوده است که علت اصلی آن افزایش جمعیت دانش آموزی 
و ایجاد پایه ششم و اجرای نظام 3-3)دوره ای( است.

 نرخ ثبت نام خالص دوره ابتدایی )دختران( 

 نرخ ثبت نام خالص پایه اول )دختران( 

شاخص های دسترسی به آموزش برای گروه دختران در سال های مورد نظر دارای روند نوسانی همراه با افزایش بوده، به گونه ای که نرخ ثبت نام خالص 
پایه اول ابتدایی و دوره ابتدایی به ترتیب از )97.24 و97.74 درصد( در سال تحصیلی 92-93 به ) 97.36 و 98.14 درصد( در سال تحصیلی 96-97 
رسیده است که علت آن توجه و تاکید بر شناسایی و جذب دختران بازمانده و تارک از تحصیل در طرح ها و برنامه های مرتبط با افزایش پوشش تحصیلی 

و انسداد مبادی بی سوادی است. 
به طورکلی علت اصلی افزایش شاخص های دسترسی و پوشش تحصیلی در سال های مورد بررسی، اجرای طرح ها و برنامه های ویژه مرتبط با شناسایی و 

جذب کودکان بازمانده و تارک ازتحصیل با محوریت برنامه انسداد مبادی بی سوادی است.

 نرخ ثبت نام خالص پایه اول و نرخ ثبت نام خالص دوره ابتدایی
نرخ ثبت نام خالص دوره ابتدایی

نرخ ثبت نام خالص پایه اول ابتدایی

 آمار مربوط به جذب و آموزش کودکان الزم التعلیم، بازمانده وتارک از تحصیل 

جمع 96-97 95-96 94-95 93-94 92-93
 سال تحصیلی 

جنسیت

70019 14952 17673 20029 9853 7512 دختر

73262 16958 17427 21275 10347 7255 پسر

143281 31910 35100 41304 20200 14767 جمع

نتایج جدول مربوط به نرخ ثبت نام خالص پایه اول 
و نرخ ثبت نام خالص دوره ابتدایی نشان می دهدکه 
شاخص های دسترسی به آموزش طی سال های مورد 
نرخ  که  گونه ای  به  است  داشته  نوسانی  روند  نظر 
در  )97.19درصد(  از  ابتدایی  اول  پایه  خالص  ثبت 
درسال  )97.16درصد(  93-92به  تحصیلی  سال 
دوره  خالص  ثبت  نرخ  اما  است.  97-96رسیده 
ابتدایی از )97.87درصد( در سال تحصیلی 93-92به 
افزایش   96-97 تحصیلی  درسال  )98.13درصد( 

یافته است.
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 برنامه انسداد مبادی بی سوادی

 اقدام اساسی
اجرای برنامه انسداد مبادی بیسوادی با تاکید بر شناسایی و جذب کودکان الزم التعلیم، بازمانده و تارک از تحصیل 11-6 ساله دوره ابتدایی  

 عملکرد و دستاوردها
شناسایی و جذب تعداد 31910 نفر کودکان الزم التعلیم، بازمانده و ترک تحصیل کرده 

 برنامه تدبیر

 اقدامات اساسی
1- تشکیل شورای سیاست گذاری و برگزاری منظم جلسات با حضور مدیران منتخب مدارس مجری، کارشناسان مرتبط از حوزه های مختلف ستادی 

2- طراحی دوره آموزشی ویژه برنامه تدبیر، حمایت از برگزاری کارگاه های بازآموزی و توسعه توانمندی مدیران 
3- ارائه برنامه در کمیته پایش شورای عالی

 عملکرد و دستاوردها

تعداد و درصد تحقق  تعداد مدارس مجری هدف گذاری سال تحصیلی ۹۶-۹۷
%1۰۰ 28۷۵۰ 2۴۰۰۰ مدرسه

 توسعه مدارس نظام آموزشی ۳-۳

 اقدامات اساسی
  طراحی الگوی طرح توسعه با هدف گذاری تفکیک مدارس پر جمعیت

  کمک به تفکیک مدارس در خصوص اختصاص منابع و کد مدرسه
 رصد وضعیت تفکیک و جمع بندی آمار و اطالعات مدارس

 عملکرد و دستاوردها

درصد تحقق تعداد مدارس  هدف گذاری تفکیک مدارس در سال 96-97
%100 7250 تفکیک 250 مدرسه عالوه بر مدارس قبلی

 طرح کارآمد)توانمند سازی درون مدرسه ای(

 اقدامات اساسی
 طراحی و تدوین طرح کارآمد

 اجرای آزمایشی طرح در 3 استان و 88 مدرسه
 رصد وضعیت اجرای طرح در مدارس مجری و توجیه مجریان

 عملکرد ودستاوردها

درصد تعداد مدارس مجری هدف گذاری اجرای آزمایشی
%100 88 88 مدرسه

 مدیریت فعالیت دبیرخانه های گروههای آموزشی

 اقدامات اساسی
 تهیه دستورالعمل با تعیین ماموریت ها و ارسال به دبیرخانه های کشوری 

 دریافت برنامه عمل دبیرخانه ها، بررسی، اصالح و ارائه بازخوردالزم به استان های مجری
 برگزاری جلسات توجیهی و پیگیری عملکرد دبیرخانه ها 

 پیگیری برای فعال سازی سایت دبیرخانه ها
 دریافت و بررسی گزارش های فصلی دبیرخانه ها به همراه بازخوردهای الزم

 عملکرد و دستاوردها
فعال سازی تعداد ۷ دبیرخانه به منظور:

 مطالعه، بررسی، آسیب شناسی وبه روز رسانی فعالیت ها و برنامه های متمرکز کشوری
 پشتیبانی از اجرای صحیح برنامه های متمرکز ستادی از طریق تولید نرم افزار، فیلم و کلیپ و برگزاری کارگاههای آموزشی

 تقویت سیستم ارتباط الکترونیکی با استان ها و جامعه معلمان به منظوراطالع رسانی و توانمند سازی

 راهبری طرح درس پژوهی

 اقدامات اساسی
 طراحی وتولید کتاب راهنمای گام به گام معلمان در اجرای طرح درس پژوهی

 بررسی طرح درس پژوهی و اصالح شیوه نامه اجرایی بر اساس نظرات اعالم شده و ارسال به استان ها
 پیگیری برای اجرای دوره آموزشی معلمان مجری طرح درس پژوهی

 عملکرد و دستاوردها
 شرکت تعداد 92,127 نفر از معلمان کشور در طرح درس پژوهی 

 هدایت طرح پروژه های علمی دانش آموزان)جشنواره جابربن حیان( 

 اقدامات اساسی
 باز نگری و ارسال دستورالعمل اجرای طرح پروژه های علمی دانش آموزان به استان ها )جشنواره جابربن حیان( 

 راهبری اجرای هفتمین جشنواره کشوری جابربن حیان در استان آذربایجان شرقی

 عملکرد و دستاوردها
 اجرای طرح توسط 45 درصد از دانش آموزان سراسر کشور
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