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  :راهکارهاي وزارت آموزش و پرورش به قرار زیر آمده است  19ماده  – 2فصل 

مهارت و تربیت اسالمی به دولت اجازه داده میشود برنامه , در راستاي تحقق سیاستهاي کلی ابالغی و با هدف ارتقائ کیفی سه حوزه دانش  –الف 

وعه و با رعایت اولویت هاي ذیل تدوین نماید و پس از تصویب در هیات در نظام آموزش و پرورش کشور را در چهارچوب قوانین موض بنیادینتحول

  :وزیران به اجرائ در آورد 

تحول در برنامه هاي آموزشی و پرورشی و درسی جهت کسب شایستگی هاي مورد نیاز فرد ایرانی توسط دانش آموختگان دوره آموزش  – 1

  و به کارگیري فناوري سنجی مبتنی بر فلسفه تعلیم  و تربیت اسالمی و نیازعمومی

  توسعه حرفه اي و سرمایه انسانی مورد نیاز کشور , هدایت تحصیلی بر اساس عالیق و ویژگی هاي دانش آموزان  – 2

یادگیري در کلیه دوره هاي تحصیلی و  –اصالح نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی با تاکید بر رویکرد ارزشیابی براي تحقق فرایند یاددهی  – 3

  برنامه کامل این فرایند تا پایان حققت

  بستر سازي و ایجاد انگیزه الزم براي ورود دانش آموزان مستعد به رشته هاي علوم انسانی – 4

ه برنامه ریزي براي برقراري توازن بین تعداد دانش آموزان در رشته هاي مختلف تحصیلی متناسب با نیازهاي جامعه به تدریج و در طول برنام – 5

  برنامه برقراري توازن تا پایان و

ه بستر سازي مناسب براي کسب حداقل یک شایستگی و مهارت با توجه به نیاز بازار کار تا پایان برنامه براي تمامی دانش آموزان دوره متوسط – 6

  نظري

  اصالح و افزایش بهره وري, ارزشیابی , استقرار نظام تضمین کیفیت جهت پایش  – 7

  مورد نیاز آموزش و پرورش بر اساس شاخصهاي آموزشی و پرورشیقاي صالحیتهاي حرفه اي نیروي انسانی موجود و سنجش و ارت – 8



  معارف اسالمی و عربی با اهداف قرانی , ارائه برنامه جامع آموزش قران اعم از روان خوانی و فهم قران و برنامه تلفیقی قران  – 9

  ي آموزشی ارتقا سالمت جسمانی و روانی مبتنی بر آموزه هاي دینی و قرانیبرنامه ریزي جهت تدوین برنامه ها – 10

  تقویت و گسترش نظام مشاوره دانش آموز و خانواده جهت تحقق سالمت روحی دانش آموزان – 11

  سالمت جسمی دانش آموزان بهره برداري از اماکن ورزشی سازمان تربیت بدنی در ساعات بالاستفاده جهت ارتقا – 12

  افزایش سرانه فضاهاي ورزشی دانش آموزان – 13

بکارگیري فناوري ارتباطات و اطالعات در کلیه فرایندها جهت تحقق عدالت آموزشی و تسهیل فرایندهاي موجود و ارائه برنامه هاي آموزشی  – 14

  دروس دوره هاي تحصیلی به صورت الکترونیکیو 

  م هاي آموزشی در کشور از جمله آموزش عالی به عنوان زیر نظام یک نظام واحدنظاایجاد تعامل و ارتباط موثر با دیگر  – 15

  آیسسکو و یونیوك, ایجاد تعامل آموزشی سازنده با دیگر کشورها و مراکز بین المللی مانند یونسکو  – 16

به نحوي اقدام لی در وزارت آموزش و پرورش دولت موظف است به منظور افزایش بهره وري از طریق بهینه سازي در منابع انسانی و منابع ما –ب  

  .که در طول برنامه سهم اعتبارات غیر پرسنلی به پرسنلی افزایش یابدنماید 

  .اصل پانزدهم قانون اساسی گویش محلی و ادبیات بومی را در مدارس تقویت نماید وزارت آموزش و پرورش مجاز است در حدود مقرر در   –ج  

به ویژه در وزارت آموزش و پرورش موظف است به منظور تضمین دسترسی به فرصتهاي عادالنه آموزشی به تناسب جنسیت و نیاز مناطق  –د  

بهداشت و , رفت و امد , نسبت به آموزش از راه دور و رسانه اي و تامین هزینه هاي تغذیه , آموزشی کمتر توسعه یافته  و رفع محرومیت مناطق

  .مربوط به مدارس شبانه روزي اقدام نماید سایر امور

  :و توانبخشی گروه هاي مختلف آموزشی اقدامات زیر را انجام دهد وزارت آموزش و پرورش مکلف است براي تامین نیازهاي ویژه  –ه 

  منعطف سازي مدارس و گسترش اجراي برنامه هاي تلفیقی و فراگیر – 1

  تدوین برنامه هاي جامع اطالع رسانی جهت آگاه سازي و آموزش والدین کودکان با نیازهاي خاص – 2

  تقویت طرح سنجش کودکان و افزایش امر مشاوره در این مدارس – 3

یش مهارتهاي مورد توسعه مدارس استثنایی و کودکان با نیازهاي خاص و فراهم آوردن شرایط و امکانات خاص الزم جهت توانمند سازي و افزا – 4

  این گونه آموزش پذیراننیاز 

ارتقا سطح فرهنگ عمومی و مقابله با ناهنجاریهاي فرهنگی و , ایرانی  –سازمان صدا و سیما موظف است در راستاي ترویج ارزشهاي اسالمی  –و  

براي دانش آموزان و دانشجویان در جهت حمایت  علمی و تربیتی در شبکه هاي مرتبط به ویژه, و گسترش برنامه هاي آموزشی تقویت , اجتماعی 

  .و پرورش و تقویت هویت ملی جوانان را در اولویت قرار دهد از تحول در نظام آموزش


