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 سند تحول بنيادين آموزش و پرورشموانع اجراي 

 

 
 

 

 

 چکيده

ها و اركان نظام سند تحول بنیادين آموزش و پرورش با هدف ايجاد تحول در همه ساحت

به تصويب رسید.  1390بر فلسفه تعلیم و تربیت اسالمي در سال آموزش و پرورش مبتني

فصل هشتم اين سند، سیاستگذاري كالن و نظارت راهبردي بر اجراي سند  براساس

هاي اجرايي برعهده شوراي عالي عالي انقالب فرهنگي، تصويب سیاست برعهده شوراي

همکاري ساير  آموزش و پرورش و اجراي سند نیز برعهده وزارت آموزش و پرورش با

 باشد.ربط ميذي ها و نهادهايدستگاه

دهد كه سند ، نشان ميسال گذشته از تصويب سند تاكنون 9بازه زماني مطالعه 

هاي بسیاري مواجه بوده است، نظارت راهبردي بر اجراي سند تحول در اجرا با چالش

شش ساله ترمیم و بازنگري نشده، هاي زماني پنجند در بازه، سصورت نگرفته تقريباً

و در  تصويب نشدند هشتم سند فصلزماني يکساله مقرر در  هبازدر  زيرنظام اجرايي سند

  هیچ قانوني درخصوص اجراي سند به تصويب نرسید. تقريباًحوزه قانونگذاري نیز 

ضمانت اجرايي بیني پیشعدم  :هاي اجراي سند تحول عبارتند ازموانع و چالش ترينمهم

متناسب با سند تحول  و پرورشعدم تنقیح قوانین و مقررات آموزش ، سند تحول بنیادين

لوايح ه ئكوتاهي دولت در ارا ،بیني شده در سند تحول بنیادينعدم تصويب قوانین پیش بنیادين،

مجلس  توسطهاي قانوني در راستاي سند تحول ارائه طرحعدم  ،به مجلسالزم در اين خصوص 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش ________________________________________ 

 

 

2 

ساله در هشتخیر أتها، نهادها و دستگاه ريتهیه نقشه راه براي همکاري ساشوراي اسالمي، عدم 

هاي شاخصو عدم تهیه  هاعملیاتي نبودن زيرنظام، هاي سند تحول بنیادينتهیه زيرنظام

 .، سنجش و ارزيابيوكیفي قابل رصدعملیاتي كمي

 آموزش و پرورش با درايجاد تحول  جهت پیشنهادهايي ،شناسيآسیباين  براساس

 ارتوز پرورش، و آموزش عاليشوراي فرهنگي، انقالب عاليشوراي وظايفمحورهاي تعیین 

اجراي سند تحول بنیادين و  خصوصو پرورش و مجلس شوراي اسالمي در آموزش

 .است شده هئارا پرورش و آموزش نظام در تحول ايجاد كلي هايسیاست

 

 مقدمه

آموزش و پرورش بیش از سه دهه همواره در حوزه آموزش و پرورش  نتغییر بنیادي دغدغه

ها و مطالعات كارشناسي در و نهادهاي مرتبط با آن، مطرح بود تا اينکه پس از بررسي

عالي انقالب فرهنگي،  سند تحول بنیادين آموزش  عالي آموزش و پرورش و شوراي شوراي

 به تصويب رسید.  1390و پرورش در آذرماه 

راهکار در پي ايجاد تحول بنیادين در نظام  131هدف عملیاتي و  23 باسند ين ا

له ئعنوان يك مسآنچه به .استبر فلسفه تعلیم و تربیت اسالمي آموزش و پرورش مبتني

كارشناسان و پژوهشگران روي  پیش سال از تصويب سند، 9حدود ويژه با گذشت اساسي به

. استسند تحول بنیادين شناسي اجراي بررسي و آسیب ،قرار دارد حوزه تعلیم و تربیت

هاي مختلف مرتبط با سند تحول بنیادين به حوزه ناظررو گزارش حاضر سعي دارد ينااز

حل ه راهارائرا احصا و به  هاموانع و چالش ترينمهم در سطوح قانونگذاري، نظارت و اجرا

  بپردازد. در مقابل هريك
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 لوتحهاي مرتبط با نهادها و دستگاه ترينمهممتن سند  راساسباما از آنجا كه 

ي مرتبط )تصويب راهکارها مجلس شوراي اسالمي :عبارتند از بنیادين در آموزش و پرورش

و  سیاستگذاري)عالي انقالب فرهنگي  شوراي (،ب قوانینصويبا اصالح، بازنگري و ت

رسي، بر)عالي آموزش و پرورش  شوراي، (يدگیري كالن و ارزيابي و نظارت راهبرتصمیم

سازي و تدوين نهادينه)و وزارت آموزش و پرورش  (هاي اجراييتصويب و ابالغ سیاست

لحاظ اجرايي ، الزم است به(اصلي و اجراي آنها زيرنظام 6يژه وهاي اجرايي سند بهبرنامه

 ه شود.ئهاي مزبور اراپیشنهادهايي ناظر به دستگاه

ت و ح قانونگذاري، نظاروسط ابتدا متناسب با رو اساس، در گزارش پیشبر همین 

هاي شود سپس ناظر به دستگاهميها و موانع اجرايي احصا چالش ترينمهم ،اجراي سند

 گردد.ميه ئاراربط پیشنهادهاي عملیاتي ذي

 

 شناسيآسيب (الف

 گذاريقانون. 1

 و پرورش قوانين و مقررات آموزشعدم تنقيح . 1-1

اي از گیري نهاد آموزش و پرورش در دوره معاصر، اين نهاد با مجموعهاز ابتداي شکلـ 

اند و شود كه در سه دوره قاجار، پهلوي و جمهوري اسالمي تصويب شدهقوانین اداره مي

 اين قوانین بدون هرگونه تغییر يا بازنگريبرخي از ، هنوز با وجود سند تحول بنیادين

. در باشندبر مجموعه وزارت آموزش و پرورش حاكم مي ب با سند تحول بنیادينمتناس

كدام تاكنون تحقق حالي كه نهاد قانونگذار در اين خصوص، دو وظیفه دارد كه البته هیچ

هاي كلي ايجاد تحول سیاستاند، نخست آنکه بايد اين مجموعه قوانین متناسب با نیافته
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 براساسمورد بازنگري قرار گیرند و دوم آنکه بنیادين سند تحول  و در نظام آموزش و پرورش

صراحت يا ضمني به متن سند تحول، اجراي اين سند نیازمند به تصويب قوانیني است كه به

مورد نیاز را جهت طي بايست لوايح قانوني موضوعي كه دولت ميآنها اشاره شده است. 

 هايي از اين قوانین:نمونه دهد كه تاكنون اتفاق نیفتاده است. ارائهبه مجلس  تشريفات قانوني

 1354مصوب سال  ،قانون تأسیس سازمان نوسازي و توسعه و تجهیز مدارس كشور  

 1358مصوب سال  ،ريزي آموزشيقانون تشکیل سازمان پژوهش و برنامه 

 1366مصوب اسفند سال  ،قانون اهداف و وظايف وزارت آموزش و پرورش 

 ها و مناطق كشورها، شهرستانتشکیل شوراهاي آموزش و پرورش در استان قانون، 

 1372مصوب سال 

 1381 مصوب سال ،عالي آموزش و پرورش قانون اصالح اليحه قانوني راجع به تشکیل شوراي  

 1374مصوب سال  ،قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش 

 و اصالحات 1388مصوب سال  ،التدريسيقانون تعیین تکلیف استخدامي معلمان حق 

 1399و الحاقات بعدي آن تا سال 

 1379مصوب سال  ،نامه اجرايي مدارسآيین 

 6هاي متعددي ذيل اهداف عملیاتي سند و راهکارهاي آن در قالب برنامهاكنون همـ 

اي( تدوين شده و مدرسه بايد هاي ستادي، استاني و مدرسهزيرنظام، )حسب حوزه

 حال. درآورد اجرا به است شده آورده زيرنظام 6 در كه را خويش سهم دههاي پراكنبرنامه

به مثا به الزم اثربخشي و شمولیت زيرنظام، 6 در مدرسه سهم هايبرنامه برآيند آنکه،

بر دوش مدرسه در تراز سند تحول نداشته و تنها بار سنگیني را برنامۀ تحول مدرسه 

كه سند تحول بايد در مدرسه به اجرا درآيد و تبلور اجرايي آن  حالي است است، اين در
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اولین  نامه اجرايي مدارس بايد جزءآيین . لذانامه اجرايي مدارس نمود يابددر آيین

سند تحول بنیادين مورد  براساسبود كه هاي مصوب وزارت آموزش و پرورش ميبرنامه

سال از تصويب سند، هنوز  9تاكنون و بعد از گذشت سفانه گرفت، اما متأبازنگري قرار مي

 باشد.در مدارس جاري مي 1379نامه اجرايي مصوب سال آيین

 

 بيني شده در سند تحول بنيادينعدم تصويب قوانين پيش. 1-2

از  اري كالن است وسند تحول بنیادين آموزش و پرورش، سند باالدستي و سیاستگذـ 

هداف ابلکه برخي از  ،باشندطور مستقیم قابل اجرا نميآن بههاي لفهاين حیث همه مؤ

ه برخي باشند، به اين نحو كي ميقانونگذارعملیاتي و راهکارهاي اجرايي آن نیازمند 

يا  صورت صريح يا ضمني متضمن تصويب قانون جديدراهکارهاي سند تحول بنیادين، به

د دولت اليحه ن راهکارها، باياستاي تحقق ايباشند. در ربازنگري و اصالح قوانین موجود مي

وزه آموزش ه دهد. بررسي قوانین يك دهه اخیر در حرح ارائيا اينکه مجلس ط دادميه ارائ

 قانون هفقر 11 حوزه، اين در مصوب قانون 17 حدود از تقريباً دهد كهو پرورش نشان مي

 دبستانيپیش مربیان و سوادآموزي نهضت آموزشیاران التدريسان،حق استخدام درخصوص

 و گذاريقاعده درخصوص قوانین اين از كدامهیچ و است پرورش و آموزش وزارت در

 با متناسب پرورش و آموزش وزارت نیاز مورد انساني نیروي تأمین براي گذاريضابطه

یچ طرح ه به بیان ديگر طي يك دهه اخیر، تقريباً .است نبوده بنیادين تحول سند اهداف

نشده  هائاي در راستاي اجراي سند تحول بنیادين آموزش و پرورش به مجلس اريا اليحه

 باره به تصويب نرسیده است.است و قانوني در اين
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تعیین  :زا است عبارت استي قانونگذاربرخي از موارد مطروحه در سند كه نیازمند به 

ستخدامي، اآموزشي، اصالح قوانین اداري و التربیه، تغییر مبناي تقويم سن قانوني الزم

در  دوره، تعیین طول مدت آموزش عمومي و اجباري. هاي تحصیلي به چهارتفکیك دوره

ريح يا صادامه برخي از راهکارهاي مندرج در سند تحول بنیادين كه متضمن قانونگذاري 

 ضمني بوده، آورده شده است: 

  ازوكارهاي تشويقي و انگیزشي الزم اعم از ايجاد تسهیالت قانوني و س -9-1راهکار

جويي پذيري و مشاركتمادي و معنوي، براي بسط فرهنگ نیکوكاري و تعاون، مشاركت

 آموزان در جامعه و در بین دانش

  تقويت و گسترش مدارس غیردولتي و بازنگري قوانین موجود  -9-4راهکار 

  دامي مالي و اداري اصالح قوانین و مقررات موجود استخ -10-3راهکار 

   نظام جذب نیروي انساني  13-1راهکار 

  موزش آاصالح قوانین و مقررات موجود در راستاي تقويت نقش شوراهاي  -13-1راهکار

 ها، مناطق و مدارس، متناسب با مقتضیات تربیتيو پرورش استان

  بي ارزشیاايجاد سازوكارهاي قانوني و ساختار مناسب براي سنجش و  -19-1راهکار

 عملکرد نظام تعلیم و تربیت رسمي عمومي

  وجه تدهي تقويم سال تحصیلي با رعايت انعطاف و بازطراحي و سامان -21-10راهکار

 سازي تعطیالتبه شرايط اقلیمي و با تأكید بر بهینه

  ادالنه عكارگیري بهینه و اثربخش منابع انساني و توزيع دهي و بهسامان -5-8راهکار

 سراسر كشورآن در 
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  اندازي دانشگاه ويژه فرهنگیان با معلم و راهاستقرار نظام ملي تربیت -11-1راهکار

محور توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاري اي تربیترويکرد آموزش تخصصي و حرفه

 ربطهاي ذيدستگاه

  ز التي بخشي به منابع مالي دولتي و غیردوطراحي سازوكارهاي تنوع -20-5راهکار

 قبیل موقوفات و امور خیريه

  تقويت مشاركت عمومي در آموزش و پرورش با حفظ كاركردهاي  -20-7راهکار

مايت از سیاستگذاري و نظارتي نظام از طريق تسهیل تأسیس مدارس غیردولتي و ح

 هاي آموزشي آنانفعالیت

 

هاي كلي ايجاد تحول در سياست هاي الزم براي تحققبيني. فقدان پيش3-1

 مقرراتقانون و  از طريق وضعنظام آموزش و پرورش 

حول هاي كلي ايجاد تتصويب و ابالغ شد و سیاست 1390سند تحول بنیادين در سال ـ 

د توجه ابالغ شد. باي 1392در نظام آموزش و پرورش ابالغي مقام معظم رهبري در سال 

ات پرورش سند باالدستي همه قوانین و مقررهاي كلي حوزه آموزش و داشت كه سیاست

ك قرن قدمت آنها به بیش از ي يحوزه آموزش و پرورش است، قوانین و مقرراتي كه گاه

 :باشند، بنابراين ضرورت داردمي حاكمرسد و هنوز بر وزارت آموزش و پرورش مي

كلي  هايقوانین و مقررات حاكم بر وزارت آموزش و پرورش منطبق با سیاست. 1

 مورد بازنگري و اصالح قرار گیرند.

ظام نهاي كلي ايجاد تحول در قوانین و مقررات مورد نیاز براي اجراي سیاست. 2

 آموزش و پرورش و تحقق اهداف آن به تصويب برسد.
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مورد بازنگري و  هاي كليبر سیاستسند تحول بنیادين آموزش و پرورش مبتني. 3

 ترمیم قرار گیرد.

 هاي كلي ايجاد تحول در نظام آموزش وبر سیاستتحول بنیادين مبتني. سند 4

 جريان نظام تعلیم و تربیت تفهیم و تبیین شود.پرورش براي م

تنها  هاي كلي، تحقق نیافته و نهسال از ابالغ سیاست هفتبا گذشت حدود  موارداين 

هاي ستسیا براساسنیز  بلکه سند تحول بنیادين ،باره به تصويب نرسیدهقانوني در اين

 .كلي مورد بازنگري و ترمیم قرار نگرفته است

 

 روزرساني سند تحول بنيادينعدم به. 1-4

 تقسیم با و نفعذي نهادهاي مشترک همکاري به نیاز بنیادين تحول سند روزرسانيبه

ايد بامر  بر اينبگیرد و مجلس  صورت امر اين بايد سال پنج هر و دارد مشخص وظايف

هاي تتوجه به ابالغ سیاس نظارت داشته باشد. نکته مهم در اين خصوص آن است كه با

 1392در سال ازسوي مقام معظم رهبري كلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش 

هاي كلي روزرساني و انطباق سند با سیاستهبسال بعد از تصويب سند تحول،  دويعني 

 .انجام نشده است

 

 ضمانت اجرا و نظارت. 2

 يي مناسببيني ضمانت اجراعدم پيش .1-2

بیني شده راهکار اجرايي پیش 131از مسیر  تحقق اهداف عملیاتي سند تحول بنیادين

با همکاري  برعهده وزارت آموزش و پرورشسازي و اجراي آنها مسئولیت نهادينهاست كه 
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. جداي از تعیین دستگاه گذاشته شده استويژه رسانه ملي ها و نهادها بهتمامي دستگاه

گذاري درخصوص قاعده ،رسدنظر ميو ضروري به مجري اين سند، آنچه بسیار مهم

 خیر در اجرايأدر صورت عدم اجراي سند يا تضمانت اجرايي سند است به اين نحو كه 

توان يگونه م، چربطها و نهادهاي ذيآموزش و پرورش يا ساير دستگاه توسط وزارت آن

توضیح آنکه وزارت آموزش و پرورش ال قرار داد؟ ؤها را مورد بازخواست و ساين دستگاه

خصوص اجراي سند از طرف در طور مناسبسال از تصويب سند، به 9با گذشت حدود 

و همین امر سبب قرار نگرفته مورد پرسش  و مجلس شوراي اسالمي نهادهاي نظارتي

شدند هايي كه بايد در سال نخست تصويب سند، تهیه و تدوين ميمشده است كه زيرنظا

  نجامند.سال به طول بی 8حدود 

 

 ي و كيفي قابل رصدهاي عملياتي كمّعدم تهيه شاخص .2-2

وانع هاي ناظر به اين امر از مسنجش پیشرفت اهداف سند و عدم طراحي هايفقدان شاخص

میزان  تحقق اجراي سند تحول، نیازمند رصد و پايشباشد، زيرا جدي اجراي سند تحول مي

یزان مبه اين نحو كه روشن شود بعد از هر سال چه  ستشناسي مسیر اجراعملکرد و آسیب

ست؟ بنابراين اباره وجود داشته هايي در ايناز سند تحول به اجرا درآمده و چه موانع و آسیب

بحث  وكیفي ذيل سند تحول تا به امروز،هاي عملیاتي كميبا توجه به عدم تدوين شاخص

 رسد. نظر نميدرخصوص میزان اجرايي شدن سند، مستند و متقن به
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 عدم نظارت عملياتي مجلس شوراي اسالمي بر اجراي سند تحول بنيادين .3-2

است،  نظارت عام و عملیاتي بر اجراي سند تحول بنیادين آموزش و پرورش برعهده مجلس

ا ام ،مجلس درخصوص سند تحول بنیادين، هرچند در متن سند نیامده استاين كاركرد 

هاي سنجش پیشرفت تعیین شاخصدلیل عدم بهوظیفه ذاتي مجلس است. با اين حال، 

 درستي بر اجراي سند نظارت داشته باشد.اهداف سند، مجلس تاكنون نتوانسته به

 

 بر اجراي سند تحول بنيادين عدم نظارت راهبردي شوراي عالي انقالب فرهنگي. 4-2

 كالن گیريتصمیم و سیاستگذاري»فصل هشتم سند تحول بنیادين: « د»بند  براساس

مي عمومي رس تربیت و تعلیم نظام بنیادين تحول فرايند نظارت راهبردي و ارزيابي نیز و

تر گفته طور كه پیشهمان«. برپايه اين سند به عهده شوراي عالي انقالب فرهنگي است

سنجش  هاي ارزشیابي وؤلفهها و مشد، الزمه اعمال نظارت بر اجراي سند، تدوين شاخص

نقالب اباشد كه اين مهم تاكنون تدوين نشده است و شوراي عالي پیشرفت اهداف سند مي

نتهي به از فصل هشتم، تاكنون تقريباً اقدامي كه بتواند م« د»فرهنگي در اجراي بند 

 حول شود، انجام نداده است. اجراي سند ت

 

 هاي اجرايي سند تحولچالش. 3

 هاي سند تحول بنياديندر تهيه زيرنظامساله هشتخير أ. ت3-1

سازي و فصل هشتم سند تحول، وزارت آموزش و پرورش مسئولیت نهادينه براساسـ 

تحول راهبردي  هاي اجرايياجراي سند ملي آموزش و پرورش و طراحي و تدوين برنامه

ها را ظرف مدت يکسال پس از تصويب ويژه زيرنظامهاي خود بهبايد برنامه را برعهده دارد و



 

 __________________________________________________  

 

 

11 

ها سند به تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش برساند. اما تدوين و تصويب اين زيرنظام

اجراي سند تحول بنیادين از  اين در حالي است كه اساساً ،اله انجامیدطاسال به  هشت

هاي اجرايي و يابد و بدون تصويب اين برنامهها تحقق ميهاي زيرنظاممسیر برنامه

 توان چندان سخني از اجراي سند تحول و میزان تحقق آن به میان آورد.عملیاتي، نمي

 

 ها. عملياتي نبودن زيرنظام2-3

رود كه در است، اما انتظار مي ايوصیهسیاستي و تاگرچه متن سند در برخي مواد ـ 

رايي نگاشته عملیاتي و اج كامالًله رفع شده باشد و ادبیات آن ئهاي سند، اين مسزيرنظام

تر است و ها از متن سند تحول كليشده باشند در حالي كه در برخي موارد متن زيرنظام

ويژه معلمان تعلیم و تربیت بههمین امر مانع جدي تبیین سند تحول براي مجريان نهاد 

 كند.باشد و موجبات سردرگمي آنها را فراهم ميمي

 

 هاو دستگاه عدم تهيه نقشه راه براي همکاري ساير نهادها .3-3

ها و تمام دستگاه» فصل هشتم سند تحول بنیادين آموزش و پرورش، «د»بند  براساسـ 

م تعلیم و ويژه رسانه ملي، موظفند در چارچوب اين سند، همکاري الزم با نظانهادها، به

رند. داتربیت رسمي عمومي را براي تحقق اهداف تحول بنیادين آموزش و پرورش معمول 

رش به انه توسط وزير آموزش و پرویصورت سالها بهگزارش نحوه و میزان همکاري دستگاه

ن، سند نظام به بیان ديگر، سند تحول بنیادي«. خواهد شدشوراي عالي انقالب فرهنگي ارائه 

هاي كلي گونه كه سیاستآموزش و پرورش است و نه سند وزارت آموزش و پرورش، همان

 .نیز اين گونه است ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش
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 از ايمجموعه نظام، در و دارد تفاوت اجرايي دستگاه با نظام مفهوم كه است بديهي 

 بنیادين، لتحو سند اجراي در اگرچه بنابراين. دارند همکاري يکديگر با نهادها و هادستگاه

 وزارت لي،م رسانه همچون نهادها و هادستگاه ساير اما دارد، محوريت پرورش و آموزش وزارت

 كشور، دجهبو و برنامه سازمان اطالعات، فناوري و ارتباطات وزارت اسالمي، ارشاد و فرهنگ

 و هانقش بارهاين در فناوري و تحقیقات علوم، وزارت و اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت

 اشتهد همکاري پرورش و آموزش وزارت با چارچوب آن در بايد كه دارند برعهده وظايفي

 و هادستگاه كه است آن همکاري از ديگري سطح ها،نقش و وظايف اين بر افزون باشند،

 .ندهند انجام بنیادين تحول سند خالف داماتياق نهادها

شدن سند تحول  ها و نهادها در اجراييالزمه اين سطح از همکاري ساير دستگاه

هاي ساير بنیادين، تهیه نقشه اقدام و همکاري ملي است به نحوي كه وظايف و نقش

گام طور صريح و جزئي مشخص شده باشد. درخصوص تحقق اين ها بهنهادها و دستگاه

هادها و نمهم از اجرايي شدن سند تحول بنیادين بايد گفت نقشه راه براي همکاري ساير 

ها و گاهسبب شده تا دست لحاظ تقسیم وظايف عملیاتي تهیه نشده و اين خألها بهدستگاه

ين، برخي انداشته باشند و باالتر از نهادها همکاري الزم را با وزارت آموزش و پرورش 

 ها اقداماتي ضد سند تحول و مغاير با اهداف آن انجام دهند.دستگاه

 

 و آموزش بنيادين تحول سند اجراي» نام با مشخص بودجه رديف بينيپيش . عدم3-4

 «پرورش و آموزش نظام در تحول ايجاد كلي هايسياست اجراي» يا «پرورش

اي ويژه هاي نبود عزم جدي براي اجراي سند تحول، نبود رديف بودجهيکي از نشانهـ 

. با اين توضیح كه استاجراي سند تحول بنیادين ذيل بودجه وزارت آموزش و پرورش 
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گیرد و همه بودجه آموزش و اگرچه سند تحول كلیت نظام تعلیم و تربیت را در برمي

اما بايد در نظر داشت كه اجراي  ،دسند تحول بنیادين هزينه شو براساسپرورش بايد 

ويژه معلمان بخشي، راهبري و تبیین سند تحول براي مخاطبان بهنظیر آگاهي يهايبرنامه

ها وزارت آموزش و پرورش براي اجراي يکي باشد. جالب آنکه سالنیازمند اعتبارات ويژه مي

 127500-8ف خاصي با شماره هاي يونسکو با عنوان )آموزش براي همه(، تحت ردياز برنامه

 كرده است.اعتبارات دريافت مي

 

 آموزش و پرورشدر ستاد و صف سازي آن و گفتمان. عدم تبيين صحيح از سند 3-5

خوبي هبسند تحول بنیادين در بدنه وزارت آموزش و پرورش و مديران اين وزارتخانه ـ 

رک دها به طول انجامید تا برخي از مفاهیم و اصطالحات ذيل سند تبیین نشد و سال

هاي ذيل با زيرنظامگانه 6هاي شود، به نحوي كه در ابتداي تصويب سند، رابطه ساحت

 .عملیاتي كردن آن روشن نبوده استسازي و ها در اجراييسند و نقش اين زيرنظام

 

 بندي در اجراي سند تحولم اولويت. عد3-6

رنامه اجرايي ببندي بوده و فاقد اولويت ،با توجه به اينکه سند تحول بنیادين براي اجراـ 

دون بتدوين شد، بنابراين اين وزارتخانه حداقل طي مدت هفت سال  1397سند در سال 

یر ساليق ثتحت تأ و بعضاً ، اقتضاييصورت انتخابياي، بهشدهگونه نقشه از پیش تعیینهیچ

غتشاش او همین امر سبب ايجاد نوعي كرده عمل مديران و مسئوالن وزارتخانه و عاليق 

 بود. 3-3-6در اجراي ابعاد تحول شد كه نمونه آن اجراي طرح 
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 سطح كالن وزارت آموزش و پرورش. عدم ثبات مديريت در 3-7

 ندس اجراي جدي موانع از يکي دتوانمي پرورش و آموزش وزارت در مديريت ثبات عدمـ 

 ساير از بیش تقريباً پرورش و آموزش وزارت در موضوع اين و باشد پرورش و آموزش در تحول

 و يروز 6 از بیش پرورش و آموزش امروز، تا 1390 سال از  كه نحوي به ستهاوزارتخانه

 سیاسياً بعض انتصابات. است بوده نیم و سال يك ،وزارت عمر میانگین يعني داشته، سرپرست

 ملي وحسط در انتصابات در ساالريشايسته و گزينيشايسته بهكافي  توجه عدمدر مواردي  و

 به توجه اب كه است حالي در اينها همه. است زده دامن نیز وضعیت اين به وزارتخانه محلي و

 توانديم مديريت ثبات پرورش، و آموزش وزارت در تحولي اقدامات برخي اجراي بودن زمانبر

 .نمايد عمل بارهاين در مهم هايپیشران از يکي مثابهبه

 حولبیني و تصويب اسناد راهبردي كالن سند تپیش اساساًاگرچه بايد توجه داشت كه 

ي حاكم، اسبراي يك نظام و نهاد، براي آن است كه تغییرات مديران و جريانات سی بنیادين

ديران و تغییرات م بنابراين صرف .نشودگیري و عملکرد سازمان باعث ايجاد تغییر در جهت

 اين سند جراي مفادادلیل و توجیه مناسبي براي عدم  ،آموزش و پرورش انهختمسئوالن وزار

ظارتي شود و ضرورت دارد نهادهاي ناز طرف مسئوالن وزارت آموزش و پرورش قلمداد نمي

طور جد ند را بهو مجلس شوراي اسالمي و ساير نهادهاي فرادستگاهي مطالبه اجراي س

ش پي مسئوالن وزارت آموزش و پروردرخصوص تغییرات پيديگر درنکته  پیگیري كنند.

ارتخانه، اين است كه ضرورت دارد مجلس شوراي اسالمي متناسب با اسناد باالدستي اين وز

ا اسناد بحساسیت بیشتري نسبت به انتخاب وزير پیشنهادي و انطباق برنامه پیشنهادي وي 

 دستي مذكور داشته باشد.باال
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  هاپيشنهاد (ب

ها و موانع اجرايي سند تحول بنیادين در گزارش به بررسي چالش قبليدر دو بخش 

 براساسرو و ينااز .، نظارت و اجرا پرداخته شدضمانت اجرايي و يقانونگذارح وسط

آموزش  تحول بنیادين تحققراهکارهاي مربوطه در راستاي هاي اين بخش در ادامه يافته

   شود.ه ميئارا ربطهاي ذيناظر به دستگاه و پرورش

 

 مجلس شوراي اسالمي .1

هاي كلي با هدف تأمین ملزومات تقنیني اجرايي شدن سیاستاي اليحه/حطرتصويب ـ 

مین مقدمات تقنیني الزم براي اجراي مفاد ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و نیز تأ

 هاي كلي و سند تحول بنیادين(بر سیاستدر نظام آموزش و پرورش )مبتني سند تحول

 تنقیح و بازنگري در قوانین حاكم بر وزارت آموزش و پرورش متناسب با سند تحول بنیادينـ 

تصويب قوانین مورد نیاز براي اجراي سند )موضوع راهکارهاي تقنیني صريح و ضمني ـ 

 سند تحول(

نامه اجرايي مدارس كه توسط يینآموزش، تحقیقات و فناوري بر آنظارت كمیسیون ـ 

 در حال بازنگري و اصالح است.شوراي عالي آموزش و پرورش 

بندي سازي سند و زماني اجراييهابر شاخصمبتنينظارت مجلس بر اجراي سند تحول ـ 

 اقدامات
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 انقالب فرهنگيشوراي عالي . 2

هاي گوناگون سنجش پیشرفت سند در هريك از بخشوكیفي هاي كميتصويب شاخصـ 

 .ش تدوين شده استر.. كه توسط شوراي عالي آموزش و پرو.ها وسند اعم از زيرنظام

 هااخصش براساسعالي انقالب فرهنگي بر اجراي سند تحول  ارزيابي و نظارت راهبردي شورايـ 

 مدتدر میان ترمیم اصل سند تحول بنیادينـ 

 

 عالي آموزش و پرورششوراي . 3

هاي سند اعم وكیفي سنجش پیشرفت سند در هريك از بخشيهاي كمّتدوين شاخصـ 

 ها و... از زيرنظام

 بر سند تحول بنیادينمبتني 1379نامه اجرايي مدارس مصوب يیناصالح آـ 

 هاي مختلف آموزش و پرورشتهیه طرح تحول بخشـ 

 

 وزارت آموزش و پرورش .4

هاي الزم جهت بندي و تشکیل كارگروهبرنامه جامع اجرايي و داراي زمانتهیه ـ 

 شدن سند تحول بنیادين يياجرا

ربط در ها و نهادهاي ذيتهیه نقشه اقدام ملي براي تعیین وظايف ساير دستگاهـ 

 عالي انقالب فرهنگيتصويب آن در شوراي جهت اجراي سند تحول بنیادين

 ه بودجهو تبیین سند در اليحسازي گفتمان ،رديف بودجه مستقل براي راهبري پیشنهادـ 

 ن پايش و رصد اجراي اهداف سند تحول بنیادي برخططراحي و استقرار سامانه ـ 

 ي آحاد جامعهملي براي تبیین سند تحول بنیادين براويژه رسانه بهاستفاده از ظرفیت رسانه ـ 
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 منابع و مآخذ

 ايران، اسالمي جمهوري عمومي رسمي تربیت و تعلیم نظام در بنیادين تحول نظري مباني .1

 .1390 آذرماه فرهنگي، انقالب عالي شوراي

 و آموزش عالي شوراي و فرهنگي انقالب عاليشوراي پرورش، و آموزش بنیادين تحول سند .2

 .1390 آذرماه پرورش،

 .1392 رهبري، معظم مقام ابالغي پرورش، و آموزش نظام در تحول ايجاد كلي هايسیاست .3

 بنیادين، تحول سند نمودن اجرايي راستاي در پرورش و آموزش اقدامات ترينمهم گزارش .4

 . 1397 تیرماه پرورش، و آموزش بنیادين تحول سند اجرايي و هماهنگي شوراي دبیرخانه

 .1391 پرورش، و آموزش عاليشوراي ملي، درسي برنامه .5

  .1395 مصوب ،ايران اسالمي جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي توسعه ششم پنجساله برنامه قانون .6

 دفتر ،«پرورش و آموزش بنیادين تحول سند اجراي هايچالش تحلیلي بررسي» كارشناسي گزارش .7

 .12520  مسلسل شماره ،1391 سال اسالمي، شوراي مجلس هايپژوهش مركز اجتماعي، مطالعات

 و آموزش بنیادين تحول سند با ملي درسي برنامه تطبیقي بررسي» كارشناسي گزارش .8

 ،1394 سال اسالمي، شوراي مجلس هايپژوهش مركز اجتماعي، مطالعات دفتر ،«پرورش

 .14339 مسلسل شماره

 مطالعات دفتر ،«پرورش و آموزش بنیادين تحول سند اجرايي الزامات» كارشناسي گزارش .9

 .12245 مسلسل شماره ،1390 سال اسالمي، شوراي مجلس هايپژوهش مركز اجتماعي،

 جلسه ونهمینپنجاه مصوب «پرورش و آموزش نظام بنیادي تغییر شوراي» تشکیل قانون. 10

 .فرهنگي انقالب عالي شوراي 13/12/1364 مورخ

 .1354 سال مصوب ،كشور مدارس تجهیز و توسعه و نوسازي سازمان تأسیس قانون. 11

 .1358 سال مصوب ،آموزشي ريزيبرنامه و پژوهش سازمان تشکیل نونقا. 12

 . 1366 سال اسفند مصوب ،پرورش و آموزش وزارت وظايف و اهداف قانون. 13

 مصوب كشور مناطق و هاشهرستان ها،استان در پرورش و آموزش شوراهاي تشکیل قانون. 14
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 .1381 سال مصوب ،پرورش و آموزش عالي شوراي تشکیل به راجع قانوني اليحه اصالح قانون. 15

 .1374 سال مصوب ،پرورش و آموزش كاركنان و معلمان گزينش قانون. 16

 و اصالحات و 1388 سال مصوب ،التدريسيحق معلمان استخدامي تکلیف تعیین قانون. 17

 .1399 سال تا آن بعدي الحاقات

 .1379 سال پرورش، و آموزش عالي شوراي مصوب مدارس اجرايي نامهآيین. 18

.1395 مصوب ،غیردولتي پرورشي و شيآموز مراكز و مدارس اداره و سیسأت قانون. 19



 

 

 

 

 
 

 17376 :مسلسلشماره   شناسنامه گزارش
 پرورش و آموزش بنیادين تحول سند اجراي موانع عنوان گزارش:

 

 

 (ايوحرفهفني و پرورش و آموزش گروه) فرهنگ و آموزش مطالعات :نام دفتر

 غفاري امیرحسین بیات، موسي :كنندگاننيتدو و هيته

 فیاضي مسعود فرد،ستاري صادق :يعلم انناظر

 ، محمد جواهري طهرانيهاشمیان محمدحسین سید :گاناظهارنظركنند

 ــــ :يتخصص راستاريو

 ــــويراستار ادبي: 

 

 

 :هاي كليديواژه

 پرورش و آموزش بنیادين تحول سند. 1

 پرورش و آموزش نظام در تحول ايجاد كلي هايسیاست. 2

 پرورش و آموزش. 3
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