
1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 عليموالت  ربية  للت    البنيوي    حو لالت    وثيقة
 

 2011انيـ  كانون األول  الثـ    تشرين \\هـ.ش. 1390 آذر ماه
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
  ورةللث    المجلس األعلى

 قـافي ةالث  
 

 أمانة سر المجلس األعلى
 عليموالت  ربية  للت   
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وسيلة ممكنة،    : أم نوا، وبأي    كاف ةإنني أوصي المسؤولين والعاملين  
ي للشباب ورافقوهم  األخالقي والعقـائدي والعلمي والفن    رتقـا إمكانات اال

حدود أفضل القيم واإلبداعات وحافظوا على روح اإلستقـالل  إلى    للوصول
 ة في أنفسهم. اتي  حي  الذ    واإلكتفـا 

   96ص.  21صحيفة اإلمام ج.  
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 .عليموالت  ربية  الت    في  حولللت    حتاجنا نإن  ـ 
فكرنا وبرنامجنا    في بلدنا، ليست وليدة  ي ة" الحالعليموالت  "التربية  إن     ـ

 الفـلسفة.   تلكمته لنا  ريده اليوم، ليس ما قد  وفـلسفتنا، وما ن
، خلف هذه  . ولكن خلف هذه اللفظةواحدة  هو كلمة حو لالت  إن     ـ

 الكلمة، يكمن عالم من العمل. 
، يجب أن    عليموالت   ربيةللت    طوارين ويخط  أفضل المفك  ن يجتمع   أـ يجب  

ا يجب أن  واضحة، وعلى أساسه  عليموالت  ربية  للت   ة  تكون الفـلسفة  اإلسالمي  
الذي نسعى إليه، وإلى  في بلدنا. ما   عليموالت   ربيةالت    ضح أفق مستقبليت  

 دحد  ط ون، ونخط  ضةي، نضع الخطوط  العر هذا األساس  ىجه، وعلأين نت  
وتين. الر    نع عليموالت   ربيةالت    خرجتيجب أن   بل. هذا ما نحتاج إليه.الس  

  أساس الكالم.وهذا  
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 "قافي ةالث   ورةللث   المجلس األعلى"أمانة سر 

 عليموالت  ربية الت   وزارة

 عليموالت  ربية للت   األعلىالمجلس 

رقم بشكل نهائي خالل الجلسات   "عليموالت  ربية للت   البنيوي حو لالت   لقد تم إقرار "وثيقة
681،682 ،683 ،684 ،685 ،686 ،687 ،688 ،690 ،691 ،692 ،693 ،694 ،

، 2010\3\1، 201\2\22، 2010\2\15، 2010\2\1بتاريخ    687، 696، 695
8\3\2010 ،12\4\2010 ،26\4\2010 ،10\5\2010 ،21\6\2010 ،5\7\2010 ،

ويتم  ،قافي ةالث   ورةللث   للشورى العليا 2010\9\27، 2010\9\13، 2010\9\6، 2010\7\12
 الي ألجل تنفيذها الحقا: الت   تبليغها بالشكل
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  :المقدمة
 امل في الجوانبالش   عيالس   يوجب، ي ةورة اإلسالمللث   إن  تحقيق القيم والمثل العليا

 عليموالت  ربية الت   حةسا جاح فيالن  إن   .كاف ة ةاالقتصادي  و  ةاالجتماعي  و  العلمي ةو  قافي ةالث  
من  وه، و كاف ةفي المجاالت  هاموتقد   البالد رقي  إلى  يةة المؤد  حتي  الت   من أهم البنىهو 
إن   لذلك،في الميادين المختلفة.  لبالدل الالئقة ي ةاإلنسانروة الث   رتقا الوسائل ال أهم  

 العظيمة ي ةكإحيا  الحضارة اإلسالم ي ةاإليران ي ةورة اإلسالمللث   اقيةالر   تحقيق المثل
لنشر العدالة  االستعدادعوب واكتساب الش   ل والرائد بينالحضور البن ا  والفاعو 

 .ذوي األخالققين األحرار و العلما  المت   تربية  ؛بالتربيةات في العالم، يرتبط والمعنوي  
ة. ة اإليراني  والحضارة اإلسالمي   مجتمع العدل العالميو  ي بةالط   تحقق الحياةالتي  ربيةالت  

ولة الد   ا لتحقيقمستعد   اقية، يصبح المجتمع البشري  الر   ةروة اإلنساني  الث   وعلى ضو  هذه
 ي ةعات البشر الس  و ات االستعدادح ولة تتفت  الد   هذه امل، وفي ظل  ة لإلنسان الكالعالمي  
 .ق والكمالأل  الت   إلى وتصل

المصادر و ير، الس   إن تحقيق هذا الهدف يستلزم تجهيز خارطة طريق، تشمل طريقة
الواجبات بشكل  العمل على المستوى الوطني، وتحديد تقسيمو واإلمكانات الالزمة، 
، عليموالت  ربية للت   نيوي  ل البحو  للت   ةالوطني   عي في تهيئة الوثيقةالس   تمواضح ودقيق. لقد 

 لتفاتة واالوباإلستفادة من قيمها األساسي   ياسات الحاكمةالس   من وثائق ستلهاموباال
ربية الت   ، لتبيين رؤى وأهدافةإيران اإلسالمي   ي ةجمهور لنظام  ةاألهداف اإلسترتيجي  إلى 
لالت  إن   م. 2025في أفق العام  عليموالت     عليموالت  ربية الت   في نظام األساسي   حو 

ة لألفق تقبلي  الس  ؤية الر   بعسالمي، يجب أن يت  ظام اإلللن   المرتكز على المثل العليا
، ي ةاالقتصادرة، وصاحبة المكانة متطو  م، الحاكية عن إيران ال2025المنير للعام 

ة، ملِهمة للعالم وري  ة ثة إسالمي  ة األولى على مستوى المنطقة، بهوي  قني  والت   العلمي ة
 ة.ولي  الد   رة في مجال العالقاتعالقات متبادلة بن ا ة ومؤث  و  ،اإلسالمي
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ابقة من ِقبل الس   الثةالث   ُبِذلت في العقودالتي  غم من المحاوالت الوفيرةالر   على
صالح عليموالت  ربية الت   المسؤولين والعاملين في نظام في  عليمي  الت   ظامالن   ألجل تحسين وا 

 عليموالت  ربية الت   ساحة ومفيدة، إال أن ي ةقد أثمرت نتائج إيجاب ي لحسن الحظ  والت  البالد، 
وبما  ،ةة إيران اإلسالمي  جمهوري  بما يليق ب مواجهتها ة، ال يتم  ليوم تحديات جدي  تواجه ا

 ورة الث   وصيات الحكيمة لقائدالت   لمجتمع وتغييرات المنطقة؛ لذلك تعتبراحاجات  ييلب  
لالت   ةدة على أهمي  شيد، المؤك  الر    باإلرتكاز على فلسفة عليموالت  ربية الت   في البنيوي   حو 
جتنابحو  للت   ة وصياغة نموذج إسالمي ـ إيرانياإليراني   ـ ةاإلسالمي   عليموالت  ربية الت    ل، وا 
 وتحد ياتمشكالت نور هداية للخروج من ة، قليدي  والت  القديمة  المستوردة أو ماذجالن  
 في البالد. عليمي  الت   ظامالن  

دراكا   ورة الث   لقائد دا  الحكيمللن   تلبيةو  ة هذا األمرلضرورة وأهمي   لحسن الحظ، وا 
ل اإلستراتيجي حو  للت   ةالوثيقة الوطني   ُوِضع مشروع صياغةه العالي(، ظل   ة )مد  سالمي  اإل

ة إيران جمهوري  سنة المقبلة في ة للعشرين ؤية المستقبلي  الر   أفق في عليموالت  ربية الت   لنظام
وبعد تشكيل الحلقات  ،قافي ةالث   ورةللث   المجلس األعلىعلى جدول أعمال ، ةاإلسالمي  
يين والجامعيين والمدرا  الحوزو  واالختصاصيينة وبمشاركة ي  خص صالت   ةالبحثي  

ة، المختص   وسائر األجهزة" عليموالت  ربية الت  "ربويين ذوي الخبرة في الت  يين واالختصاص
لالت   القائد الخامنئي حول( و هقد)زام بآرا  وأفكار اإلمام الخمينيوباإللت  مظاللن   البنيوي حو 

للبالد ة ؤية المستقبلي  الر   ومنها وثيقةياسات الحاكمة، الس   وثائقمع  وبالتالزم عليمي  الت  
قرارها من قبل هذا المجلس.يقة المذكورة ، تمت صياغة الوث()للعشرين سنة المقبلة  وا 

 
 زفوليالد   كتور محمد رضا مخبرالد             كتور حميد رضا حاجي بابايي  الد      

 قافي ةالث   ورةللث   المجلس األعلىأمين سر                 عليموالت  ربية الت   وزير         
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 الموضوع:

ة ة اإلسالمي  للجمهوري   سمي العامالر   "عليموالت  نظام "التربية ل و  لتحة تيجي  استر الوثيقة اإل
.ةاإليراني    

في  عليموالت  ربية الت   فلسفةي تشمل والت   عليموالت  ربية للت   ةني  للوثيقة الوطظرية الن   المباني إن  
ة إيران جمهوري  في  سمي العامالر   عليموالت  ربية الت   ودليل نظام ،ةة إيران اإلسالمي  جمهوري  
م، وهي  2010\7\24هـ.ش. الموافق لـ  89\5\2ريخ ابت قد ُصد قت كليا   ،ةاإلسالمي  

ربية الت   في نظام ةغييري  الت   وثائقال صياغة، و خططالو  ياساتالس   األساس لوضع جميع
 ة.ة اإليراني  ة اإلسالمي  للجمهوري   سمي العام  الر   عليموالت  
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 الفصل األول

 القيم إعالن

سمي العام  الر   عليموالت  ربية الت   نات نظامأجزا  ومكو   يجب أن تنسجم كل  
 قاريرالت   مع 1

أن يلتزم بها كما يجب  ،"ة "ما يجب ومااليجبة المندرجة في إعالن القيم األساسي  القيمي  
 ظام.الن   هذا علىالعاملين طين و المخط   جميع

هل أو  )ص(األكرم بيالن   ةسن  و م، وفقا لتعاليم القرآن الكريم، لقد تم تهيئة وتدوين هذه القي
ورة الكبير اإلمام الث   توجيهات كل من قائدو ، ةة إيران اإلسالمي  جمهوري  دستور و ، )ع(البيت

" والخريطة القادمة 20للسنوات ال"ة اإلستراتيجي  وثيقة الالقائد الخامنئي، و الخميني )قده( و 
مع  أيضا   عليمي، وهي منسجمةالت   ظامالن   للتحو   كل ي ةياسات الالس  و  ،للبلد  العلمي ة
، عليموالت   ربيةالت   )الذي يشمل فلسفة ربيةوالت  عليم للت   ل البنيوي  حو  للت   ظريةالن   المباني

في  سمي العامالر   عليموالت  ربية الت   ودليل نظام ،سمي العام  الر   عليموالت  ربية الت   فلسفةو 
 المندرجة هناك.المضامين إلى  رجعوت (جمهورية إيران اإلسالمية

 عبارة عن:هي  ام  العو  سميالر   عليموالت  ربية الت   ة لنظامالقيمي   قاريرالت   إن      
بي األكرم للن   ودور األسوة ربوي  والت  والهادي  ور المعنوي  الد  و آن الكريم، تعاليم القر  .1

 المعصومين )عليهم( واألئمة سالم اهلل عليهاهرا  )الز   دةي  الس  ( و لى اهلل عليه وآله)ص
ةالم( و الس   ات لتحقيق احالس   مختلفوالوالية في  ،(ل اهلل فرجه)عج   ام المهدي  اإلم خاص 

 )المجتمع المهدوي(. دل العالمي  مجتمع الع
 القوانين الموضوعة.ستور بالدّ  المعترف بها في ينيّةالدّ ستلتزم األقليات :تبصرة

                                                           
مؤسسة إجتماعية وثقافية منّظمة، وكونها أهم عامل لنقل ونشر ورفعة الثقافة في المجتمع اإلسالمي، فهي تتحمل  1ـ 

مسؤولية إعداد التالمذة لتحقيق منزلة من الحياة الطّيبة في األبعاد كافة، تلك المنزلة التي ُيعتير تحصيلها ضروري والئق 
سامي المستمر لهوية التالمذة، مع التأكيد على والتّ زلة ـ والجهوزية للتكوين لعامة الشعب. إن الوصول إلى هذه المن

الجانب اإلنساني واإلسالمي واإليراني المشترك، وضمن األخذ بعين اإلعتبار الفروقات الفردية  في سبيل تشّكل ورفعة 
اللياقات الضرورية لإلدراك واإلصالح المجتمع اإلسالمي بشكل مستمر ـ يستلزم أن ُيحّصل المتربون في ظّل هذا الّنظام 

 المستمر لمكانتهم الشخصية، ومكانة اآلخرين عل أساس الّنظام المعياري اإلسالمي. 



9 
 

ة اإلسالم األصيل وسبب هي رمز هوي  التي  نتظارة واالعاليم األساسية للمهدوي  الت   ـ2
 للمنتظرين في زمن الغيبة.  ودور رسالة حياته  وبقائه في زمن الغيبة، كأهم  

تعميق العالقة و (، رضوان اهلل عليه) نيلإلمام الخمي والعملي   ظري  الن   ـ اإلرث3
 ستور ووالية الفقيه. الد  و بالثورة اإلسالمية  رتباطاالو 
ة العقائدي   ربيةوالت  عليم الت   ي تشملوالت   -كاف ة  3ميادينفي ال 2ربيةوالت  عليم الت   ةعملي  إن   ـ4
ة ربية البيولوجي  والت   عليموالت  ة، ياسي  الس  و ة ربية االجتماعي  والت   عليموالت  ة، األخالقي  و ة العبادي  و 

ة، ة والمهني  ربية االقتصادي  والت   عليموالت  ة، ة والفني  ربية الجمالي  والت   عليموالت  ة، والجسدي  
اإلسالمي   ظام المعياري  الن   تنطبق مع -ة قني  والت  ربية العلمي ة والت   عليموالت  

)المباني والقيم  4
تمحور ذي يالم، والعقل( والالس   ة المعصومين عليهمسن  و المستوحاة من القرآن الكريم، 

 ة. واألخالقي  ة العبادي  و ة ربية العقائدي  والت  عليم الت   حول
أكيد على الخصائص الت   مع ،5األساسيةقدرات والمؤهالت كتساب الة الاألرضي   تهيئةـ 5

 مستمربشكل ورفعتها المذة الت   6ةبهدف تكوين هوي   ة المشتركة،وري  الث   ةة اإليراني  اإلسالمي  
 . ةة واالجتماعي  العائلي  و ة في األبعاد الفردي  

ظهار ، و بمحوري ة العلم المعرفة ةهوي  ـ 6 الواقع والمعنى الواسع والشامل والمنسجم ا 
 (.ةجربي  والت   ةوالنقلي   ةوالعقالني   ة)الوحياني  للمعرفة 

أكثر ك، و عليموالت  ربية الت   ةكهاٍد وأسوة أمينة وبصيرة في عملي   7ي(ـ دور المعل م )المرب  7
 . سمي العامالر   عليموالت  ربية الت   العناصر تأثيرا في تحقيق مهام نظام

                                                           
عليم هي عبارة عن عملية البحث عن التكامل، بشكل متبادل، تدريجي، منسجم، مرتكز على والتّ ـ إن عملية التربية 2ـ

فراد المجتمع  نحو اإلستعداد لتحقيق منزلة الحياة الطيبة بشكل واع واختياري، الّنظام المعياري اإلسالمي، بهدف هداية أ
 لهويتهم في سبيل تشّكل وتطور المجتمع اإلسالمي.   للتكوين والرفعة المستمرةفي كل الجوانب وتأمين األرضية المناسبة 

في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية.  عليموالتّ عليم هي تلك الواردة في فلسفة التربية والتّ ـ إن مجاالت التربية 
3

 

ـ الّنظام المعياري اإلسالمي: المباني والقيم المبتنية على الّدين اإلسالمي المحمدي األصيل أو المنسجمة معه، و الحاوية 4
اإلجتماعية  على سلسلة المنازل القيمية الحاكمة على أبعاد حياة اإلنسان كافة. ألن الّدين اإلسالمي قد تعّرض لكل الجوانب

، الفردية، األخروية، المادية والمعنوية لحياة البشر: )نفي العلمانية( مع أنه قد اكتفى بالكليات في بعض الجوانب، واهتم 
 بالجزئيات في البعض اآلخر.

األساسية: مجموعة متنوعة من الصفات والقدرات الفردية والجماعية المرتبطة بكل جوانب الهوية  ءاتـ الکفا5 
كل مكونات المجتمع وذلك على أساس الّنظام المعياري اإلسالمي. على والعلمية. وكذلك  العقالنية، العاطفية، اإلرادية

مكانتهم الخاصة ومكانة اآلخرين، والعمل الفردي  منازل الحياة الطّيبة وإلدراك المتربين إلىي وألجل وصول والتّ 
 والجماعي لتحسينها المستمر، عليهم إكتساب هذه الصفات والقدرات.  

ـ الهوية: خالصة مجموعة من العقائد، والميول، األعمال والصفات  والقدرة على الفهم عند إنسان ما. وانطالقا من هذه 6 
ر سابقا، بل نتيجة سعي وتوفيق الشخص، وهي إلى حد ما متأثرة الّنظرة فهي ليست فقط أمرا غير ثابت و غير مقرَّ

بالظروف اإلجتماعية. فاإلنسان مخلوق يستطيع وباإلعتماد على فطرته ومواهبه الطبيعية، وباالستفادة من قدرة العقل 
لة أن توج   المتربي، الفهم والميل د لدى واالختيار واإلرادة، يستطيع الحصول على المعرفة. ويمكن لهذه المعرفة المحصَّ

وتكراره  الباطني واألرضية اإليمانية وتكوين اإلرادة والقرارات المؤدية إلى العمل. وبالتدريج ومن خالل هذا العمل
 تتشكل الهوية لديه. إن هذه األمور أيضا لها دور أساسي في أي تحول الحق في الهوية.  

الواردة هنا، على كل فرد يتحمل مسؤولية الرسالة الخطيرة لتربية وتعليم التالمذة ـفي هذه الوثيقة، ُتطلَق كلمة "معلم" 7ـ 
 عليم الرسمي والعام.  والتّ في نظام التربية 
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 ي ةاالجتماع ،ي ةياسالس   ،ي ةاألخالقية، العقائد_في الميادين المختلفة، العبادية لرفعةـالبصيرة وا8
 الثقافي ة. و 
 من جملتها: و ، ي ةة لإلنسان وكسب الفضائل األخالقة واإلكتسابي  اتي  الذ   ـ الكرامة9

لم، الظ   ، مكافحةالجهاد ي ةبالنفس، روح قةالث   الح،الص   ي، العملبر  والت  ي ول  الت   قوى،الت   اإليمان،
 ضحية واإليثار.الت   ،ستقامةجاعة، العدالة، االالش   ة،العلم، الحكمة، العف  

 النشاط وتقوية اإلرادة.و   ي ةدحة الجسالص   ـ10
المتمحورة حول وابط الر   تدعيممن أجل  رفعتهاو المذة الت   ي ةلهو  ي ةواحي اإلنسانالن   تكوين ـ11

 العالم. جميع أنحا البشر في جميع لمروِّجة للعدالة والمحبة لالحق، وا
 .معل مالعالم وال كانة، ومانح للقدرةالهادي والمو افع الن   العلم نزلةـ م12
 . عليموالت  ربية الت   يادينم مختلففي  هاوتعميق ؤهارتقااو  هاودرجات ي ةأنواع العقالنـ تنمية 13
سمي الر   عليموالت  ربية الت   في نظام ةالفع الربوي للعائلة، ومشاركتها الت   ورالد  المكانة و  ارتقا ـ 14
 . العام
 ووسائل اإلعالم. ي ةاالجتماعو  ي ةعبالش   ، الهيئاتيني ةالد   ربوي لألماكنالت   ورالد   ـ15
من حيث رعاية  ي ةوعالن   األبعادفي و  ،ي ةاإللزامو  ةالعام   ي ةفي األبعاد الكم ي ةربو الت   ـ العدالة16

 ة. والجغرافي   الثقافي ةو ة الجنسي  و ة الفروقات الفردي  
، واإلستفادة الحكيمة تقنيات اإلتصالسة اإلعالم و لمؤس يعليموالت   ربويالت   ورالد  و  كانةـ الم17

 . افعةالن   ا ونتائجها غيرولضبط آثاره منها ة والواعية للوقايةالفع المنها، والمواجهة 
في إطار المنافع والمصالح  ي ةاالجتماعو  ي ةبالمنافع والمصالح الفرد المتوازياإلهتمام ـ 18

 .ي ةالوطن
ة ة اإليراني  ة اإلسالمي  رتكاز على الهوي  جتماعي باالنسجام االاالة و ـ حماية الوحدة الوطني  19

 المشتركة. 
قامة المجتمع عي إلالس  األصيلة والخالدة و ة اني  ـ اإلير  ةفتخار بالقيم اإلسالمي  ـ حب الوطن واال20

 المهدوي.
 كلغة مشتركة. وآدابها ي ةالفارس للغة وجهوالت  ميل ـ تقوية ال21
اقد الن   وتعاملهاقافات الث   كاف ةلتقييمها الواعي عبر  ي ةـ اإليران ي ةقافة اإلسالمالث   مداوُ بقا  وت  ـ 22
 . اإلسالمي يالمعيار ظام الن   على أساس هامع
التي  مهاراتالو  ي ةجماعال ي ةوحالر   وامتالك ،ي ةاالجتماعالمشاركة و الكاملة،  ي ةالمسؤولـ تحمل 23

 يحتاجها المجتمع.
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كتساب الو عمل الإيجاد  ي ةـ روح24  ةالعامة والمهارات والفنون المتنوع ي ةالحرف مؤهالتا 
 . منتجإليجاد عمل  ي ةتشكل أرضالتي 
 يظام المعيار الن   في إطار ي ةرب البشر جاوالت   ي ةالعلمتائج للن   حتراماـ إعطا  قيمة و 25

 .ي ةالعالم ي ةالعلم ي ةالمرجعإلى  للوصول ي ةاألرض تهيئةو  اإلسالمي
 ي ةاقات البشر للط   العام كعامل ذي تأثير إجتماعي ومنتج سميالر   ربيةوالت  عليم الت   نظامـ 26

قافة العامة الث   ورقي ةالشاملو  ةابتالث   رفعةالو  مو  الن   قافي والمعنوي من أجلالث   وللمخزون
 . ي اإلسالميالمعيار ظام الن   المبتنية على

 .ربوي ةالت   جاربالت   كتسابالالعام ومكان سمي الر   عليموالت  ربية للت   ـ المدرسة كمركز27
 ياساتالس   وضعأبعاد  على سمي العامالر   ربيةوالت   عليمالت   نظام سيطرةتعزيز شأن ـ 28
 صدي غيرالت   وتقليل ،من جهة مشاركةقييم ضمن تقبل الوالت  راقبة المو  عمالد  و  خطيطوالت  
 مع رعاية أصل العدالة. ،من جهة أخرىروري في البعد اإلجرائي الض  
سمي العام من الر   عليموالت  ربية الت   ت المؤثرة علىحو الالت   ـ دراسة المستقبل وباألخص29

 يات المقبلة في المجاالت المختلفة.حد  الت   في مواجهةال أجل لعب دور فع  
 .عليموالت  ربية الت   ميادينب وازنمتال هتمامواال نسجاماالو ة مولي  الش   ـ30
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 انيالث   الفصل

 ماعالن المهإ

لة ، وهي المتكف  سمي والعامالر   عليموالت  ربية للت   أهم مؤسسةهي  عليموالت  ربية الت   إن وزارة
قافة العامة الث   ي عمادوه ،عليموالت  ربية الت   ميادين مختلففي  عليموالت  ربية الت   ةبعملي  

وذلك  ،اإلسالمي يالمعيار ظام الن   على أساس 8المجتمع اإلسالمي ارتقا على  والباعثة
ةوال ي ةات الحكومالمؤس سمشاركة العائلة، الجمعيات و ب وظيفة ة المؤس سلهذه إن   .خاص 

 12 خالل 9اإللزامي عليمالت   الميذ ـ خالل سنواتالت   وللحص ي ةرور الض   ي ةتأمين األرض
 من الحياة درجاتسنوات( على  3لف كل منها من ، تتأي ةمراحل تعليم 4سنة )

لزامي، م، شامل، عادل وبشكل منظ   ي ة، والعالمي ة، العائلي ةفي األبعاد الفرد 10ي بةالط   وا 
 في نظام ي ةحتالت   نيةدور الب ا األمر الهامتنفيذ هذلرة. وسيكون ومؤث   الةفع   ي ةعملفي 
 .سمي العامالر   عليموالت  ربية الت  

  

                                                           
ـ المجتمع اإلسالمي في الرؤية اإلسالمية، هو مجموعة   مستقرة بتوجهها نحو هللا وبالتسليم والرضا، وليس باعتمادها 8ـ 

لعائلية، أو القبلية أو العالقات اإلجتماعية الظالمة أو العالقات المبنية على اإلتفاقات الوضعية على العالقات العنصرية، ا
والوظيفية، والمرتكزة بالتالي على الّنفع ألحد طرفي اإلتفاق أو لكليهما. في المجتمع اإلسالمي الذي ُيعتبر مظهرا لتحقق 

هديد واإلرعاب أو االستغالل والتّ المبنية على العنف، أو على الخوف البعد االجتماعي للحياة الطّيبة، ال وجود للعالقات 
الّناشئ من الحاجة والنقص لدى اآلخرين، ولكن العالقة بين أعضاء هذا المجتمع ترتبط بالقيم اإلنسانية، األخالقية، 

هذا المجتمع يتم رفض العالقات المعرفية، المحبة وطاعة هلل، التبعية الواعية واإلختيارية للنظام المعياري الّديني. في 
 الظالمة والعصبيات المتطرفة ويتم التأكيدعلى التوحيد كأساس لتشكل وتنمية الروابط االجتماعية. 

عليم الرسمي هو سن الخامسة، لكن القانون يحدد األفراد الملزمين بالتعليم. والتّ سن التربية   ـ9
9

 

بعاد والدرجات، على أساس الّنظام المعياري اإلسالمي )المباني والقيم ـ الوضع المنشود لحياة البشر، في مختلف األ10
ي من خالل تحققها، يتم الوصول إلى غاية الحياة، أي القرب من هللا. هذا الّنوع من والتّ التي يتبناها الّدين اإلسالمي(، 

يع األمور الفردية، االجتماعية، التي الحياة يوجب عالقة واعية، اختيارية، مع حقيقة الوجود، وتقوية العالقة معه في جم
يجب أن ترتكز على أساس اإلختيار واإللتزام الواعي، والحر للنظام المعياري اإلسالمي. إذن، إن إحدى ميزات الحياة 

يم التي الطّيبة، هي اإلعتماد على القيم الغائية للحياة ـ القرب إلى هللا ـ والنظام المعياري المتناسب معها، أي  المباني والق
يتبناها الّدين اإلسالمي. ألنه ومع اإللتفات إلى وجوب قبول ربوبية هللا تعالى، كالرب الواحد والحقيقي للعالم واإلنسان؛ 
هذا الّنظام المعياري، يحدد الطريقة األساسية لكيفية تحقق الحياة الطّيبة في الّدرجات واألبعاد كافة. لذلك يعتبر اإلختيار 

ي والحر بهذا الّنظام المعياري الربوبي وتطابق أبعاد الحياة كافة معه )التقوى(، هو الفرق األساسي بين وااللتزام الواع
 ي تصل إلى ذروتها وحقيقتها في المجتمع المهدوي.والتّ الحياة الطيبة والحياة غير الّدينية )الَعلمانية( 
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 الث:الث   الفصل
 11ي ةالرؤية المستقبل

وباإلتكال  م.2025\ هـ.ش1404في أفق العام  سمي العامالر   عليموالت  ربية الت   إن نظام
الثقافة و ، اإلسالمي يالمعيار ظام الن   على مبتن هو نظام ،المطلقة ي ةعلى القدرة اإلله

لمجتمع العالمي ا قيمستالتي  ي ةعمادها، واألرضهو و ، ي ةـ اإليران ي ةاإلسالم الحضارةو 
على  ي ةإيران اإلسالم ي ةجمهور تميز ممتازة  ي ةكفا ات تربو  وو ذهللعدل المهدوي، و 
على مستوى  عليموالت  ربية الت   بن ا  ومؤثر مع أنظمة ارتباط، ملهم ولديه المستوى اإلقليمي

 ،ي ةاإلسالم ي ةلرشد الفطرة وتفعيل القابليات وتشكيل الهو  ي ةكفو  في تهيئة األرضالعالم، 
ةال ي ةالهو  االعتبارالمذة، مع األخذ بعين للت   الموحدة ي ةـ اإليران ي ةور الث   لكل منهم؛  خاص 

تع بمربين ومدرا  يتمو ، عاونللت   تمحور حول العدالة ويسعىوهو مقتدر، مؤثر، متعلم، م
 ساعين الح،الص   وعاملين بالعمل ي ةاإلسالم ي ةبالفضائل األخالق حلينمؤمنين، مت

ظر، عاقلين ملتزمين، أمنا ، ذوي بصيرة، الن   بعيدي، ثوريين، حولللت   نوصانعي ساميللت  
 عارفين للحق.

 :2025للعام  ي ةؤية المستقبلالر   المدرسة في 1ـ3
لتقديم  ، ومركزا  ي بةالط   الحياة درجاتلتحقق  يا  ؤية، تكون المدرسة تجل  الر   هذهعلى أساس 

صالح البيئة من قبل ي ةأرضو  ،عليموالت  ربية الت   الخدمات وفرص المذة الت   إلدراك وا 
اإلسالمي، ضمن  يظام المعيار الن   أساس عالي المستمرين لهويتهم علىوالت  كوين والت  
 ي ةإيران اإلسالم ي ةجمهور العام في و  سميالر   عليموالت  ربية الت   نظامدليل فلسفة و  يإطار 

 : اليةالت   تميز بالميزاتهي)المدرسة( تو 

                                                           
فة للوضع المنشود الممكن11ـ ي ُصممت  بالتناسب مع التحديات والمشاكل والتّ التحقق،  ـ إن الرؤية المستقبلية هي ُمَعرِّ

عليم الرسمي والعام . إن مباني هذه الرؤية، تدعم العملية التي والتّ الحالية وباستلهام من الوضع األمثل في دليل التربية 
ل وتحديث الّنظام تمنح هذا التصور عن الوضع المنشود الممكن التحقق. بناء على نظام صياغة الوثيقة الشاملة لتحو

( من قبل اللجنة المختصة تم تعريف الرؤية 2010حزيران  22بتاريخ  64التعليمي)التي تم إقرارها في الجلسة 
المستقبلية كالتالي: "إن الرؤية المستقبلية للنظام التعليمي، هي بيان مسير وتوجه الّنظام التعليمي والمعبِّرة عن هويته 

م. هذه الرؤية قائمة على الوثائق 2025ن أهداف المستقبل التعليمي في البالد في أفق العام وُمُثله ، حيث ترسم صورة ع
عليم في جمهورية والتّ الحاكمة في الّدستور والّسياسات عامة للنظام، الرؤية المستقبلية للعشرين عام المقبلة وفلسفة التربية 

 إيران اإلسالمية."
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بالخالق،  رتباطفي ما يتعلق بالعالقة واال ي ةور الث   ،ي ةالغن ي ةقافة اإلسالمللث   ةر ظهِ مُ  هاأن  ـ 
، ي ةالمسؤولوتحمل  كليفالت   قبول "على األخص  : نالذات واآلخريو م المخلوق، العال  و 

قتدار، اإلبداع العملي، تجنب اإلسراف قة بالنفس، االالث   فس، حفظ األمانة،الن   ةكرام
ضحية، الت   ،ي ةيم، الجدنظالت   حترام الوقت،اقة، الث   حترام،عاطف، االالت   نيا،الد  علق بوالت  
فاع عن المحرومين الد   ستكبار،منازعة االقد واإلبداع، الن   انون،القلتزام باال

 ." ي ةورة اإلسالمالث   والمستضعفين وقيم
 ومركز ،البالدوتقدم  رفعةالو  شدللر   ل عليها الحكومة والشعبتعو  التي  قطةالن   إنهاـ 
 . ي ةالمحلربية الت  
 ضمن أطر ي ةعملخطيط في المجاالت الوالت  رات تخاذ القراإتمتع بالقدرة على تإنها ـ  

 . ي ةوالوطن ي ةاإلقليم ي ةالمحلاسات يالس  
 مط الحياةلن  والطوعي  المسؤول و العاقل و ر الواعي ختياق في االدور خال   ذاتإنها ـ 

 اإلسالمي.  يظام المعيار الن   المذة على أساسللت   ي ةاالجتماعو  ي ةوالعائل ي ةخصالش  
كتشاف وهداية و ، ي ةتقبل الفروقات الفردتمتلك قدرة على ـ   ي ةات الفطر االستعدادا 

 يظام المعيار الن   أطرن مصالح و المذة ضمالت   رغبات وميولو حاجات  تلبيةو المتنوعة، 
 اإلسالمي. 

للهداية  ةلمسهِّ و ، بشكل مستمر ربوي ةالت   لفرصا رفعةل ةمريدو للكمال،  ة، طالبةـ متعلم
 .عليموالت  ربية الت   ، في خدمةمتجددةعات الالس   اظر يتلقفلن ةد  المعِ و للتعلم، و 

 قييم الخارجي.والت   شرافاإل مع تجاوبةوم ة، مسؤولالنفسه ةـ مقي م
سليما ، نشيطا ،  محيطا  أخالقيا ، علميا ، آمنا ،كما تؤمن المجتمع و  ؤم ن حاجات الفردـ ت

 .ي ةجماع ي ةمحبا ، ويحظى بهو 
منسجمة على  ي ةتوحيد ي ةوهو  ي ة، ولياقات مهني ةين أصحاب فضائل أخالقظى بمرب  ـ تح

 اإلسالمي. يظام المعيار الن   أساس
 لمشاركة.باراغب قد، والللن   إلداري المتقبلا وجهالت   قائمة علىـ 

 ،رةوالمؤث   طاقات العناصر المساهمةستفيد من وت عليموالت  ربية الت   جهزةة على أـ مرتكز 
 المذة والعائلة. والت  ين المرب  أكيد على الت   مع منها ستفيدينالم جميع على مشاركة قائمةو 
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طيف إلى  على مستوى المعيار، مع اإللتفات عليمي ةالت   قنياتالت   حظى باإلستفادة منـ ت
 (.إتصاالتللمعلومات وا ي ةبكة الوطنالش   ) عليمي ةالت   المصادر ووسائل اإلعالم

 .العامسمي الر   عليموالت  ربية الت   صناعة القرار لنظامعلى  قدرةديها الـ ل
 نواديالو  يني ةالد   المراكزو ، ات األخرىالمؤس سرة مع المساجد و مؤث   متبادلة عالقاتديها ـ ل

 علما رة مع حظى بعالقات مستمرة ومؤث  المكتبات العامة، وتو  قافي ةالث   زة كالمراكاألهلي  
 .رينفك  ين والممتخص صالو  ينالد  
، والوطني ي، اإلقليميعلى المستوى المحل  تمع بأحداث وقضايا المج رمؤث   ارتباطديها ـ ل

 .ي ةاالجتماعمع الحضور الفاعل في الحياة 
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 ابعالر   الفصل
 كل ي ةالاألهداف 

وليات والواجبات وعارف وملتزم بالمسؤ  ،د، مؤمن ومعتقد بالمعادـ تربية إنسان موح  1
لم، الس  للعدل و ، عاقل، طالب اآلخرين والطبيعة، باحث عن الحقيقةو  نفسالو  تجاه اهلل

شامل، عالمي و  ذي تفكير ع، ومضح، محب للوطن، حنون،لم، مجاهد، شجاللظ   كافحم
، صاحب إرادة ومؤمل، ي ةموال، منتظر وساع في سبيل تحقيق حكومة العدل العالم

حيا ، مختار وذي طبع  ديهحكيم وقادر، عفيف ولو واثق بنفسه ولديه عزة نفس، أمين 
، مقتصد وماهر، سليم ونشيط، منتج للعملو ، مبدع ي ةاإلسالمألخالق متحل با حر،
خصي الش   حياة الئقة على المستوىإلى  خولللد   نظيم، جاهزللت   للقانون ومتقبل مراع

 اإلسالمي.  يظام المعيار الن   جتماعي على أساسالعائلي واالو 

 نشرالبلد، و  رفعةو  رشد، والعائلة في سمي العامالر   عليموالت  ربية الت   دور نظام ارتقا ـ 2
 الحضارة بنا ول ي ةالعلم ي ةلمرجعتدار ولقإلل ي ةوتهيئة األرض ،ةقافة العام  الث   وتسامي
أكيد على الت   تحقق المجتمع العالمي للعدل المهدوي، مع في ظالل ي ةـ اإليران ي ةاإلسالم

، والوفا  لنظام ي ةاألخالق، واإللتزام بالقيم ي ةياسالس  و  ي ةينالد   تعميق المعرفة والبصيرة
 ي ةعبالش   يادةالس  بأصل والية الفقيه و اإليمان واإللتزام العملي  ،ي ةإيران اإلسالم ي ةجمهور 

، رعاية الحقوق والمسؤوليات ي ةالعلموح الر   ، تقويةي ة، تثبيت الوحدة الوطني ةينالد  
 ة. والبيئي  ة الصحي  و اقية الر   آداب وسنن الحياة ارتقا ، ي ةاالجتماع

 . ةاملالش   ربوي ةوالت   عليمي ةالت   ـ ترويج وتأمين العدالة3

ظام المعياري الن   على أساس ي ةالبشر دارة الموارد ال لإلدارة وإلر وفع  ام مؤث  ـ تثبيت نظ4
 اإلسالمي.

ةو )امل الش   أثيروالت   ـ زيادة المشاركة5  عليموالت  ربية الت   في رقي نظام (للعائلة خاص 
 سمي العام.الر  
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 لمالي، اإلداري، والبنىسي، اار الد  ربوي و الت   خطيطالت   في نظام حو لوالت  اإلصالح ـ 6
 . ةة األساسي  حتي  الت  

  .سمي العامالر   عليموالت  ربية الت   في نظام ي ةأثير وزيادة الفاعلالت   ارتقا ـ 7

 رتقا االاإلسالمي و  ي المنطقة وفي العالماألولى ف ربوي ةالت   تبةالر   ـ الحصول على8
 في العالم. ي ةعليموالت   ربوي ةالت   إيران ي ةموقعالمتواصل ل
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 الفصل الخامس
 كل ي ةستراتيجيا  الاإل

ية ربالت   ظرية وفلسفةالن   العام والرسمي على أسس المباني عليموالت  ربية الت   نظامـ تثبيت 1
 (.كل ي ةالاألهداف  جميع) ي ةاإلسالم عليموالت  
مختلف عناصر في  بأسلوب متسام عليموالت  ربية الت   ي ةدة لعملؤية الموح  الر   تعميقـ 2

 (.1،2،4،5،6 كل ي ةال)األهداف  سمي العامالر   عليموالت  ربية الت   نظام وأطر
جرا  ال )صياغة( تدوينو تخطيط  ي ةـ إرتكاز عمل3 لالت   وثائقوا  ظام )بما الن   جزا أل ي ةحو 

والموارد  ين(معل م)دور ال ينمعل مإعداد ال كل ي ةراسي الوطني، الد   يشمله من البرنامج
، ، تجهيز األماكني ةص المصادر المالخطيط واإلدارة، تجهيز وتخصيالت   ،ي ةالبشر 

 ( والبرامج القصيرة والمتوسطة المدى، على المبانيي ةقييموالت   ي ةقنيات البحثوالت  األجهزة 
لالت   وثيقة ، ومضموني ةاإلسالم عليموالت   ي ةربالت   وفلسفة ي ةظر الن    لنظام ستراتيجياإل حو 
 (.1،4،3،2،6،5 كل ي ةال) األهداف  سمي العامالر   عليموالت  ربية الت  
ربية الت   ، وتقويةكاف ةفي مناطق البالد  ربوي ةوالت   عليمي ةالت   العدالة ـ تنمية وترسيخ4
ي وتالمذة هذه معل مأكيد على تنمية كفا ات والت  ة، في المناطق الحدودي   عليموالت  

ظام المعياري الن   المنسجمة مع ربوي ةالت   الفرص ي ةركيز على نوعالت   المناطق مع
 (. 3،4،5 كل ي ةالاإلسالمي )األهداف 

ات المؤس سو  ،العائلةو  اسالن   لدى المسؤولي ةل ة وتحم  الفع الـ تقوية وترسيخ المشاركة 5
ربية الت   في نظام عامةال المنفعةلقرى، واإلدارات ذات للمدن وا ي ةاإلدار و  ي ةاالقتصاد

 (.7و 5،2،3 كل ي ةال)األهداف  سمي العامالر   عليموالت  
جارب للت   وثيقوالت  نظير الت   جديد،والت  قييم، اإلبداع والت  ثقافة البحث  ـ ترويج وترسيخ6

 2،1،4 كل ي ةالداف )األهسمي العامالر   عليموالت  ربية الت   في نظام المحلي ة ربوي ةالت   ـ العلمي ة
 (.8و
 قائمال سمي العامالر   عليموالت  ربية الت   قنيات الحديثة في نظامالت   من الواعيةـ اإلستفادة 7

 (.7و 3،2،1،5 كل ي ةالظام المعياري اإلسالمي )األهداف الن   على
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ات المؤس س ةمع بقي   سمي العامالر   عليموالت  ربية الت   ة لنظامالفع الـ العالقة المؤثرة و 8
ةالمرتبطة به و واألجهزة  أكيد على تقليص الحدود الت   مؤسسة العائلة واإلعالم مع خاص 

 (.2و7،4،1كل ي ةالسمي )األهداف الر   سمي وغيرالر   عليموالت  ربية الت   بين
 ي ةلألرض ئةمهي  والكفو ة وال ي ةلة للمسؤولة، المتحمالفع الـ تثبيت نظام اإلدارة المؤثرة، 9

 سمي العامالر   عليموالت  ربية الت   مصادر واإلستهالك في نظاملل مفيد وعملي تة لنظامالمثبِّ 
 (.7و 2،6،4 كل ي ةال)األهداف 

 ي ةاقات البشر الط   عدادمؤسسة إل للبالد كأهم   عليموالت  ربية الت   مكانة نظام ارتقا ـ 10
وتوجيهها واإلشراف عليها، من  قررةياسات المالس   جتماعي ولتطبيقاإل رأس المال نتاجوإل

لمشاركة العامة حكومي وسيادي مع تنمية ا كأمر الجامعةإلى  وضاتالر   مرحلة
 (.5و 2،4 كل ي ةال)األهداف 

 ي ةالمعنو  رفعةوال شدالر   من أجل ي ةياسالس  و  ي ةالثور و  ي ةينالد   المعرفة والبصيرة ارتقا ـ 11
 كل ي ةالالمعنوي للعائلة )األهداف  رتقا اال والمساهمة  في ،المذةوالت  ين معل ملل ي ةقواألخال

 (.1و 2، 4، 5
)األهداف  سمي العامالر   عليموالت  ربية الت   في نظام ساليبـ تنقيح وتجديد البنى واأل12
 (.7و 1،2،3،5،6 كل ي ةال

 ينمعل ملل ي ةوالمهن ي ةالعلم، ي ةربو الت   ،ي ةعقائدلكفا ات الوا مؤهالتنمية المستمرة للالت   ـ13
 (.4و 7،6،5 كل ي ةال)األهداف 

 و البن ا  في الفع المن أجل الحضور  ربوي ةوالت   عليمي ةالت   ـ تنمية الكفا ات والقدرات14
ستور الد   في سبيل تحقيق األهداف والمهام المدرجة في ي ةواإلقليم ي ةاحات العالمالس  

 )األهداف ي ةلقائد والخطط الخمسلسماحة اياسات العامة الس  و  ي ةة المستقبلؤيالر   ووثيقة
 (.7،8،2 كل ي ةال

أكيد على الت   عبر ي بةالط   لحياةالوصول ل علم كعامل مؤثر فيوالت  مكانة العلم  ارتقا ـ 15
 (.8و 7،2،1 كل ي ةالللعلم )األهداف  منشودال االستكشافيالبعد 
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 ادسالس   الفصل
 واألساليب ي ةاألهداف العمل

ابعة لها، هدفا بهدف مع الت   واألساليب ي ةروري أن تتطابق األهداف العملالض   ليس من
ذيل أحد  الواردة واألساليب ي ةاألهداف الكبرى. لذلك، قد ترتبط بعض األهداف العمل

لكل إن   ،رتباطوع من االالن   اإللتفات لهذاأخرى. مع  كل ي ة، بأهداف كل ي ةلاألهداف ا
ا ألهداف بعدا أساسيا للهدف الذي جا  في أسفله، وبعدا ثانوي  من األساليب أسلوب 
الت، أثنا  اإلجرا  العملي ألحكام هذه الص   لذلك ال بد من اإللتفات لمثل هذهأخرى. 

 طة المدى.  الوثيقة وحين تدوين البرامج القصيرة والمتوس  
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  :الذين ينالمترب  إعداد  .1
   ويتب عونه صدق ونهيو  ،ظام المعياريالن   هن  الحق وأ هواإلسالم دين  يعتبرون أن ،

والحصول على  ،تهارفعو  ممن أجل تكوين أخالقهوشجاعة وتضحية  ي ةبوعي وحر  
 هم ملتزمونو  ،ةتثبيت واتباع دولة العدل العالمي المهدوي  و  ،ي بةالط   من الحياة درجة

 .ي ةوالموازين األخالق يني ةالد   برعاية األحكام والمراسم
 ظام المعياري اإلسالمي، الن   والعامة المنسجمة مع ي ةيمتلكون المعارف األساس

على أنها  ،واهر واألحداثالظ   اإلدراك وكشفو ر فك  الت   القدرة علىإلى  باإلضافة
الوعي والمهارات و وكذلك يمتلكون المعرفة  ،لفعل اهلل في الخلقة وتجل   ي ةآيات إله

 . ي ةاالجتماعو  ي ةوالعائل ي ةخصالش   ة للمسائلواإلبداعي   ي ةالعلموروح المواجهة 
  و"إحترام القانون"  ي ةياسالس  و  ي ةاالجتماعمن خالل إدراك المفاهيم ـ يكتسبون

ت حو الالت   للمواجهة المسؤولة والعاقلة مع كفا ة الـ  أمل بهذه المفاهيموالت  
مع األخذ  فاع عن العزة واإلقتدار الوطنيينللد   يسعونو ، ي ةياسالس  و  ي ةاالجتماع

من خالل روح تحمل ـ تكون لهم و ، فاهم الوطنيوالت   ي ةالوحدة الوطن االعتباربعين 
ة في الحياة الفع الالمشاركة  ـ واصلالت   قي وامتالك مهاراتللر   عيالس  و  ي ةالمسؤول
مع رعاية المستوى العالمي(، إلى  يالمستوى المحل  )من  ي ةاالجتماعو  ي ةالعائل

 ظام المعياري اإلسالمي. الن   من ستخرجةاألصول الم
 ظام المعياري الن   في إطار ي ةاالقتصادمن خالل إدراك المفاهيم  ـ يسعون

القناعة، و اإلبداع، و ، ي ةوالجهاد ي ةور الث   العمل والمثابرة، والروح إلى ـ اإلسالمي
من خالل  ـ كما يسعون بذير،والت  وفير والبعد عن اإلسراف والت  واإلنضباط المالي، 

للمشاركة في  ـ العدالة واإلنصاف في العالقة مع اآلخرينو الوجدان رعاية 
 الوطني والعالمي.و على المستوى العائلي  االقتصاديةاألنشطة 

 زق الحالل، حتى إذا ما اضطروا الر   يمتلكون كحد أدنى مهارة واحدة مفيدة لتأمين
، تكون لديهم المقدرة على ركالت   ربية وفي أي مرحلة كانوالت  عليم الت   لترك مؤسسة

دارة عائلتهم.   تأمين لقمة العيش وا 
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 ي ةاالجتماعو  ي ةالفرد ي ةحالص   من خالل إدراك المفاهيم ـ يكتسبون 
حفظ للياقة ال ـ ي ةمانات إلهبعنوان أ ي ةوالمدن ي ةبيعالط   ي ةوالمسائل البيئ

ياضة الر   من خاللـ  ويلب ون، ي ةوالصحة البيئ ي ةالمة الفردالس   ارتقا و 
 ي ةحاجاتهم وحاجات المجتمع الجسد ـ الفردي والجماعي ،ليمالس   رفيهوالت  

ظام المعياري الن   من ستخرجةاألصول الم االعتبار، مع األخذ بعين ي ةوالنفس
 اإلسالمي. 

 دراك جمال الخلق اإللهي والنتاج  ـ يحصلون من خالل تقدير وا 
والمرتبطة بالثقافة  ي ةقافالث   مإدراك المفاهيومن خالل الفني البشري 

 ي ةعلى الكفا ات الالزمة لخلق اآلثار الفن ـ ستفادة من قدرة الخيالاالو 
قافي، الحضاري والفني على الث   راثالت   رفعةحفظ و إلى  ، ويسعوني ةالثقافو 

 (.8و 1،4،5،2 كل ي ةين الوطني والعالمي )األهداف اليالمستو 

جرا  البرنامجو ـ تخطيط  1\1اإلجراء  طني على أساس راسي الو الد   تدوين وا 
لالت   وثائق عادة إنتاج البرامج ي ةستراتيجاإل حو   الموجودة مع ي ةراسالد   وا 

 أكيد على:الت  
بما  ي ةعليمالت   واألياماعات الس  و  ي ةراسالد   تغيير حجم ومحتوى الكتب .أ 

 المذة. الت   يتناسب مع قدرات وخصائص
 ي ةاألساس مؤهالتربوي في إنتاج وتقوية الالت   قافيالث   هوج  الت   ي ةحاكم .ب 

 المذة.للت  
 والراقية. ي ةاإلبداعو ة الفع الستفادة المستمرة من األساليب اال .ج 
لتحقيق  ربوي ةوالت   عليمي ةالت   ،ات الجديدةقني  والت  توظيف الوسائل  .د 

 األهداف.
ةة و اإللتفات أكثر للفروقات الفردي   .ه  المذة للت   ةة الجنسي  الهوي   خاص 

 ة.ة والمدني  يفي  الر   واإلختالفات
 ،ةقوية المستمر  والت   رويجللت   ةروري  الض   ةالبرامج العملي   صياغةـ  2\1اإلجراء 

من خالل اإلستفادة من  ،ربويالت   طة في المحيوتحكيم الفضائل األخالقي  
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الحيا  و فس والشجاعة الن   ةة الكرامة وعز  ولوي  أأكيد على الت   ، معكاف ة ربوي ةوالت   عليمي ةالت   اإلمكانات
  .كاف ة راسي ةالد   نظيم في المراحلوالت   المسؤولي ةتحمل و الصدق و العفة و 

وتقوية األنس بالقرآن  ،الجماعة في المدرسةالة واإلهتمام بصالة الص   ـ تنمية ثقافة إقامة3\1اإلجراء 
ين في سبيل معل موتنمية كفا ة ال ،مع إصالح البرامج ه،وتعلمتوسعة ثقافة القرآن و المذة، الت   عند

 ي ةعرف على المفاهيم القرآنوالت  ، ي ةتقوية مهارة القرا ة، وسرعة القرا ة عند تالمذة المرحلة اإلبتدائ
على أساس ، ي ةانو الث   في المرحلة ي ةوتعليم المعارف القرآن ،)المفاتيح( في المرحلة المتوسطة ي ةاألساس

 . ي ةقافة القرآنالث   ميثاق تنمية
األمر بالمعروف والنهي عن و ي، بر  والت  ي ول  الت   ترويج وتثبيت ثقافة الوالية، ي ةـ إيجاد آل4\1اإلجراء

أكيد على الت   ة" من خاللة إلقامة دولة العدل المهدوي  "تهيئة األرضي  روح الجهاد واإلنتظار و المنكر، 
صالح األساليب.معل مور القيادي للالد  و  العلمي ةإمكانات الحوزات   ين وا 

 ،راسي ةالد   ( للبرامجةلزامي  إنصف ة في إطار القسم اإلختياري )وضع تعليم اللغة األجنبي  ـ 5\1اإلجراء 
 ة. ة ـ اإليراني  ة اإلسالمي  رعاية أصل تثبيت وتقوية الهوي   ضمن

 ،كل الالئقوتعليمها بالش   هايحتاجها المجتمع وتنويعالتي  المهاراتـ تطوير الِحر ف و 6\1اإلجراء 
 المذة. الت   جميعول عليمي ةالت   المراحل مختلفخطيط لها في والت  

حيا  الهو  ي ةاإلنسجام اإلجتماعي والوحدة الوطنة المناسبة لتقوية ـ إيجاد اآللي  7\1اإلجراء   ي ةوا 
نشادالت   مع ،ينمعل مالمذة والالت   فة لدىالمشر   ي ةـ اإليران ي ةاإلسالم شيد الوطني مع الن   أكيد على تعليم وا 

 المدارس. جميعفي  ي ةاإلسالم ي ةرفع علم الجمهور 
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 ورةالث   اإلعتقاد واإللتزام بقيمتقوية و ، ي ةربية واآلداب اإلسالمالت   تعميق  .2
 (8و 2و 1) ي ةاإلسالم

صالح البرامجـ  1\2اإلجراء   قافي ـالث   هوج  الت   ساسأعلى  قائمةال ي ةراسالد   تنقيح وا 
المساعدة   ي ةمن أجل تهيئة األرض تها،وتنمية ـ األخالقي   ربوي ةالت   ربوي وتقوية جوانبهاالت  

 .ي ةاإليران ي ةقافة اإلسالمالث   المذة على أساسالت   لتربية
حيح والباعث الص   إلختياراو فس، الن   ضبطومهارة  ي ةقوى اإللهالت   تعميقـ  2\2اإلجراء 
 ي ةالمذة، باإلستفادة من فرصة أيام اهلل )المناسبات الوطنللت   المستمر رتقا على اال
جرا  المراسمو ( ي ةواإلسالم  حضورو  ،اتالوعي والنشاط خالل األعياد والوفي   تبث  التي  ا 

وتقوية األنس  ،ي ةينالد   المجالس واألماكنو في المحافل  تهمومشارك الفع الالمذة الت  
 وسل. والت  عا  الد  ب

ترسيخ و  ،ينمعل مة للمدرا  والة والمهني  األخالقي  و ة العقائدي   كفا اتتقوية ال ـ  3\2اإلجراء 
 رة في البرامج واألنشطةة والمؤث  الفع اللمشاركتهم  ي ةاآلليات اإلجرائ دورهم  كقدوة، وتوفير

يكال  ،ي ةالمدرس ي ةربو الت    مدرا  المدارس. إلى  الكبرى للمدرسة ي ةربو الت   ي ةالمسؤولوا 
وتقوية  ،ةورة اإلسالمي  الث   واإلعتقاد بقيم يني ةالد   البصيرةو تقوية اإليمان ـ  4\2اإلجراء 

ة  لمؤامرات كي  الذ   والمواجهة ها،فاع الواعي عنالد  و هذه القيم لالمذة للوفا  والت  ين المرب  
 ،عليموالت  ربية الت   لمؤسسة ربوي ةوالت   راسي ةالد   من سعة البرامج األعدا  من خالل اإلستفادة

ةات واألجهزة و المؤس سة ومشاركة العائلة وبقي    الفع الوالحضور  ،العلمي ةالحوزات  خاص 
 . ي ةالثقافو  ي ةاالجتماعو ة ياسي  الس   المذة والمدارس في البرامجللت   والمنظم
ـ  ي ةإيجاد اآلليات المناسبة من أجل تعزيز آداب ونمط الحياة اإليران ـ 5\2اإلجراء 
تدوين و تخطيط  ي ةكتوجه حاكم في عمل ،كاف ة عليموالت  ربية الت   ، في مياديني ةاإلسالم

جرا  البرامج  . ي ةعليموالت   ي ةراسالد   وا 
بما يتناسب مع  ي ةواألخالق ي ةربو الت   تصنيف وتنسيق القضايا والمواضيعـ  6\2اإلجراء 
 سمي العامالر   ربيةوالت  عليم الت   المذة وأهداف وحاجات نظامالت   مو وخصائصالن   مراحل

 . أيضا   المجتمعبما يتناسب مع و 
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 للمدارس.  ربوي ةوالت   قافي ةالث   لتقييم األنشطة هاوتدوينة وعي  الن   المعايير قوننةـ  7\2اإلجراء 
"الشبكة و، عليمي ةالت   المصادرو ، راسي ةالد   البرامج قابليات ستفادة مناالـ 8\2اإلجراء 
حالت واألنشطة خارج المدرسة الر   فرصةو المكتبة، و ،"واإلتصال ة للمعلوماتالوطني  

ةو  ة، لتقوية المعرفة واإلعتقاد بالمعارف اإللهي   ،يني ةالد   في المساجد والمراكز خاص 
ةو  ي وروائي آنه قر المعاد والوالية واإلنتظار من خالل توج  و  اإليمان بالتوحيد خاص 

 المذة.الت   وعقالني لدى

  



26 
 

 مع كفايا  ةلعفاف والحجاب، المنسجماو ترويج وتعميق ثقافة الحياء  .3
 (.1،2) العامسمي الر   عليموالت  ربية الت   وسعا  نظام

عادة إنتاج البرامج والمحتويات1\3اإلجراء  من  ربوي ةالت   واألساليب عليمي ةالت   ـ تنقيح وا 
 العفاف والحجاب. و أجل ترسيخ و تعميق و ترويج ثقافة الحيا  

ة الالئقة اقات البشري  الط   ستخداماو  دريبتو دابير المناسبة لجذب الت   إتخاذـ 2\3اإلجراء 
ة والعاملة على رعاية الحيا  والعفاف واللباس المناسب في المراكز اإلداري  والملتزمة 

 . كاف ة ي ةعليموالت  
تعميق وترويج الحيا  و  رة للعائالت في حفظة والمؤث  الفع الـ جذب المشاركة  3\3اإلجراء 

 المذة. الت   تر عندالس  العفاف و و 
ومنتجي الكتب  وسائل اإلعالم،نسيق بين للت   إيجاد اآلليات المناسبةـ 4\3اإلجراء 
ألجل ترويج ثقافة الحيا   ،ربوي ةوالت   عليمي ةالت   جهيزاتوالت   ي ةالقرطاسو  ربوي ةالت   والوسائل

 المذة.الت   العفاف والحجاب المناسب عندو 
، جميل ومرتبو  متنوعو نموذج لباس وزي  مناسب  وعرضتصميم  ـ 5\3اإلجراء 

كور واإلناث، الذ   ،المذةوالت  ين لكل من المرب    ي ةيرانـ اإل ي ةقافة اإلسالمالث   رتكز علىمو 
 .ي ةـ اإليران ي ةاإلسالم ي ةفي سبيل ترسيخ الهو 

 للقبول القلبي والباطني للحيا و المذة للت   خطيط  ألجل اإلقناع الفكريالت   ـ 6\3اإلجراء 
 والعمل بها من خالل شرح وجهة نظر اإلسالم. ،الحجابو  العفافو 

من أجل رفع  كاف ةة حصيلي  الت   في المراحل ربوي ةالت   تقديم خدمات المشاورةـ  7\3اإلجراء 
 المذة. للت   ةالروحي  و ة حة الجسمي  الص   مستوى
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ألجل القيام  هاومهارات هاالعائلة والمساعدة في رفع مستوى قدرات تقوية أسس .4
 (.5و 2اإلسالمي )ربوي المتناسب مع إحتياجا  المجتمع الت   ورالد  ب

 
حيحة من وسيلة اإلعالم في الص   لإلستفادة ؤهارتقااو  ي ةتعليم اإلدارة العائل ـ1\4اإلجراء 
 . سمي العامالر   عليموالت  ربية الت   هداف نظاممع مواكبتها أل ،العائلة محيط
المدرسة كل من لتبيين دور  ربوي ةالت   اتعليموالت  ة ال  الد   تدوين األصولـ  2\4اإلجراء

المدرسة، إلى  فلالط   ة لدخولاألولي   المستلزماتوسائل اإلعالم والعائلة في تجهيز و 
يجاد اآللياتو  وفي الوقت نفسه، مع فيما بينها،  الزموالت  نسيق الت   روري ة من أجلالض   ا 

 .سمي العامالر   عليموالت  ربية الت   أهداف نظام
من  ي ةعليموالت   ربوي ةالت   اتالمؤس سلمشاركة العائلة و  تدوين برنامج شاملـ  3\4اإلجراء

 المذة.للت   ةقدرات األساسي  للعائالت وتحقق ال ربوي ةالت   قافةالث   أجل تقوية
 للمدرسة، ي ةعليموالت   ربوي ةالت   زيادة مقدار مشاركة العائالت في األنشطةـ  4\4اإلجراء 

جرا  دورات تربو و  ة من جهة أو أزومالمللعائالت  ي ةالخدمات اإلستشار تقديم و رة، مؤث   ي ةا 
 للعائلة والمدرسة.  ي ةربو الت   من جهة أخرى، لتوحيد جهة األهداف واألساليب المضرة
راسي الد   البرنامجإلى  لوك األسري المناسب"الس  إضافة مادة "اإلدارة و ـ   5\4اإلجراء 
 .كاف ةوللتالمذة  كاف ةفي الفروع   ي ةانو الث   للمرحلة
 إطالعهم على خصائصإلى  المذة تهدفللت   ي ةة تعليمإعداد وتدوين ماد  ـ  6\4اإلجراء

 .ي ةحاجات وواجبات العائلة في إطار القيم والمعايير اإلسالمو 
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جيدة مع  ي ةبنوع ربوي ةوالت   عليمي ةالت   تأمين وترويج العدالة في توفير الفرص .5
كور واإلناث والمناطق المختلفة للبالد الذ   الفروقا  وخصائص االعتباراألخذ بعين 

 (.7و 5و 3)

في المناطق المحرومة والمحتاجة، قدر  خاص ةوضات و الر   تعميم مرحلةـ 1\5ء اإلجرا
 ي ةربية البدنوالت  أكيد على تعليم القرآن الت   اإلمكان بالتعاون مع القطاع الخاص، مع

 . ي ةاالجتماعو 

 عليم العام، ذاتالت   ة الكاملة لمرحلةغطيللت   ماتالمقد   هيئةخطيط وتالت   ـ 2\5اإلجراء 
 . كاف ةالجيدة في المناطق  ي ةوعالن  

ضواحي المدن، و  القرىو المذة المقيمين في المناطق المحرومة الت   تقويةـ 3\5اإلجراء 
ةاللغة ذات الحاجات ال ي ةنائالث   حل، وكذلك المناطقالر   العشائرو  أكيد على الت   ، معخاص 

 .ي ةوعالن   عة وذاتالمتنو   عليمي ةالت   توفير الفرص

اقات الط  عداد ا  و  ،هاوتخصيصالمصادر ات توفير األولوي   ـ على رأس4\5اإلجراء 
تعليم المهارات، و مو، وزيادة الكفا ات، الن   تدوين برامجو ، هاوتدريب المقتدرة ي ةالبشر 

كمالو   .ي ةوالمعنوي لتالمذة المناطق المحرومة والحدودي عم الماد  الد  عليم و الت   ا 

 ي ةراسالد   من البرامج قصىأ % كحد  20و أدنى % كحد  10تخصيص ـ   5\5اإلجراء 
 ي ةالحاجات والشروط المناخو ، قاليدوالت  العادات و  ي ةالجغرافو الفنون و  عريف بالِحر فللت  

ةللمحافظات و  ي ةوالجغراف  االعتبارمع األخذ بعين  ،ي ةالعشائر و  ي ةيفالر   المناطق خاص 
المذة في إطار تفعيل وتقوية للت   ي ةـ اإليران ي ةاإلسالم ي ةوعي وتقوية الهو الن   قيالر   مستوى
 . ي ةالوطن ي ةالهو 

تصميم وتدوين برنامج تعليمي متناسب مع حاجات وأدوار الفتيات  ـ 6\5اإلجراء
 والفتيان.
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 ي ةخصالش   ن، يتناسب مع الخصائصبرنامج تعليم وتربية مر تصميم وتدوين ـ 7\5اإلجراء
ات االستعدادفي سبيل كشف وتنمية هذه  ،المذةللت   عةات المتنو  االستعداد، و ي ةالبيئو 
ةال  تها وفائدتها.الي  وزيادة فع   خاص 

وزيع العادل لها والت   هاة منالفع القيقة و الد   واإلستفادة ي ةالموارد البشر نظيم ت ـ 8\5اإلجراء 
 . كاف ةفي المناطق 
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 (.8و 3و 1) سمي العامالر   عليموالت  ربية الت   ي ةم في عملعل  الت   تنويع أمكنة .6

غنا  مركز المعلومات ومصادرو توفير ـ 1\6اإلجراء  ربية على والت  عليم الت   تنمية وا 
 ي ةلوطنبكة االش   ،مستوى المدرسة )من قبيل المكتبة، المختبر، المحترف )الورشة(

 .(االتصاالتو للمعلومات 

 ي ةبالمجتمع وبق سمي العامالر   عليموالت  ربية الت   ات نظامارتباطتقوية وتنمية ـ  2\6اإلجراء 
 لةأوالمتمحورة حول المس ي ةلفيقالت   ات عن طريق ترويج البنيةالمؤس ساألجهزة و 
جرا  البرامج)المشكلة(  .ي ةراسالد   ، وفي الوقت عينه تخطيط وا 

عرض علمي تقني في كل من األقضية ـ حتى نهاية إيجاد متحف ومـ   3\6اإلجراء 
 ي ةجربة اإلضافوالت  للمشاهدة  ي ةنمية ـ في سبيل توفير األرضللت   ادسالس   البرنامج

 مطالب ملموسة أكثر عندهم. إلى  ي ةراسالد   المذة وبالتالي تحويل المطالبللت  

ةات والمعاهد الالمؤس سنظيم واإلشراف على أنشطة الت   ـ 4\6اإلجراء  المرتبطة  خاص 
عادة إنتاج محتوى برامجها، لتتماشى مع األهداف و ، عليموالت  ربية الت   بوزارة تنقيح وا 

لالت   والبرامج اون مع عوالت  نسيق والت  قييم المستمر لنتاجها، والت  ة للوزارة، واإلشراف ي  حو 
 عليموالت  ربية الت   مع أهداف وبرامج نظام كاف ةاألجهزة المختصة، لتتماشى المعاهد 

 والعام. يسمالر  

جرا  برنامج شامل لخلق فرص العمل اإلبداع ـ5\6اإلجراء  م المهارات وتعل   ي ةتنظيم وا 
ةو  كاف ة عليمي ةالت   للمراحل البرنامج حتى نهاية )ة انوي  الث   تالمذة المرحلةعند  خاص 
 .(ي ةعليموالت  راسي ة الد   نمية في البرامجللت   سالخام

 مراكزالمات، مخي  العلم كـ مراكز األبحاث، الت   إيجاد شبكة من أماكنـ  6\6اإلجراء 
مراكز ال، ي ةخص صالت   ي ةقنالت   ـ العلمي ةمتاحف المعارض و لا عامة،المكتبات ال، قافي ةالث  
ةال المراكز المشابهة لها،  ي ة، وبقي ةياضالر   واديالن   ،ي ةإبداعإيجاد فرص عمل ب خاص 
أصل  االعتبارخلق عالقة متبادلة مؤثرة للمدارس مع هذه المراكز، مع األخذ بعين و 

 األجهزة. كاف ةبالتعاون مع  ي ةإغنا  البيئة المدرس



31 
 

 

ةقدم المحلي و الت   تفعيل دور المدرسة كواحدة من مراكز .7  دابعفي األ خاص 
 (.7و 5و 1و 2) ي ةاالجتماعـ  ي ةقافالث  

 كمركز الكتساب الفع الور الد   لتلعب المدرسة ي ةرور الض   توفير األرضياتـ 1\7اإلجراء 
 ي بةالط   مركز لتقديم صورة عن المجتمع اإلسالمي والحياةكو  ي ةالمحل ي ةربو الت   جاربالت  

 الجوانب والعوامل داخل المدرسة. كاف ةوتقنين  ي ةالمسؤولمن خالل تفويضها اإلختيار و 

)في  المحلي ة العلمي ةو  قافي ةالث   تثبيت وتقوية تعاون المدرسة مع المراكزـ 2\7اإلجراء 
ةاألحيا (  للمدرا   ةالفع الوالمشاركة  العلمي ةحوزات واليني ة الد   المسجد والمراكز خاص 

 ظم والمؤثرتوكذلك الحضور المن)في األحيا (  المحلي ةالمذة في البرامج والت  ين، معل مالو 
 جربة والكفا ة في المدرسة. الت   غين من ذويين والمبل  الد   لعلما 

 عليموالت  ربية الت   ونظام ي ةـ البحث العلمي ةمة بين المراكز خلق عالقة منظ  ـ  3\7اإلجراء 
ي خص صوالت  عم العلمي الد   ستفادة مناالعلى المستوى الوطني واإلقليمي و  سمي العامالر  

ة ةمتخص صعليم المهني الالت   عالي ومراكزعليم الالت   ومؤسسات العلمي ةللحوزات   خاص 
 فس في المدارس.الن   وعلم ربوي ةالت   ات علوم القرآن، والعلومي  كل  
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ين معل موال والمدارس سمي العامالر   عليموالت  ربية الت   زيادة مشاركة نظام .8
على  ي ةاالجتماع، قافي ةالث   ،يني ةالد   ورقي البالد في المجاال المذة في رشد والت  

(  ي ةالبشر لرأس المال اإلنساني )الموارد المستوى المحلي، والوطني كمؤسسة منتجة 
 (.7و 2و 5) ي ةوالمعنو  ي ةاالجتماع، ي ةقافالث   ،ي ةاإلنسانوالطاقا  

 

كمؤسسة عامة وقدرة  عليموالت  ربية للت   ظرةالن   وتغيير ارتقا إصالح و  ـ 1\8اإلجراء 
ةمؤثرة لخدمة أهداف رشد ورقي البلد و  ي ةإجتماع  . ي ةاالجتماع ي ةقافالث   األهداف خاص 

 ي ةاالجتماعو  قافي ةالث   ة والمكانةلتقوية الموقعي   ي ةرور الض   إيجاد اآللياتـ 2\8اإلجراء 
 ين. معل ملل

 ي ةوالقانون ي ةسمالر   المذة في المنظماتللت   الفع التهيئة األجوا  للحضور ـ  3\8اإلجراء 
، ي ةالبالط   عبئةالت   كـ: عليموالت  ربية الت   لوزارة ي ةوالخارج ي ةاخلالد   اإلمكاناتباإلعتماد على 

 المذة.للت   ي ةابطة اإلسالمالر   ،ي ةقافالث   ي ةالعلمالمراكز 

ربية الت   ر لمسؤولي نظاموالمؤث   الفع الللحضور  ي ةتوفير اآلليات القانون ـ 4\8اإلجراء 
قي الر   كونها أحد أركان طةوالمخطِّ  ي ةاإلجرائ العليا اتالمؤس سفي  سمي العامالر   عليموالت  
 امل والثابت للبالد. الش   قدموالت  

في  ي ةـ اإليران ي ةللحضارة اإلسالم ي ةقنوالت   العلمي ةإظهار اإلنجازات ـ 5\8اإلجراء 
المذة لبنا  الت   لدى ي ةالمسؤولل قة وروح تحم  الث   وتقوية ي ةعليموالت   ي ةراسالد   المناهج

 مجتمع العدل المهدوي.إلى  دة في سبيل الوصولمتجد   ي ةحضارة إسالم

 ي ةين وتوفير اآلليات العملمعل مللمدرا  وال ي ةوالعقائد ي ةتقوية القدرات المهنـ  6\8اإلجراء 
 للمدارس. ي ةربو الت   رة في البرامج واألنشطةوالمؤث  ة الفع اللمشاركتهم 

 لميذ على صعيدالت   ، في العالقة بينه وبينمعل مال ي ةأكيد على محور الت   ـ7\8اإلجراء 
 . ي ةة تخدش هذه المحور ، ومنع تطبيق أي سياسات وبرامج نظري  عليموالت  ربية الت  
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ة  في مواجهة الحاجات المستجد   عليموالت  ربية الت   سةمؤس  ة لالفع الـ المشاركة  8\8اإلجراء 
ة، سيادة القوانين الزل، محو األمي  الز   ة للمجتمع من قبيل إنتشار األمراض المعدية،والفوري  

 ي ةعبالش   ي ةالحراكات الخير ، خدمة المحرومين، نظافتهاو على البيئة والمقررات، الحفاظ 
إعداد  ، في سبيلي ةثقيفوالت   ي ةعليمالت   ماتورات، المخي  الد   من خالل إقامة ي ةوالثور 

 المذة. والت  ين معل مال

ستفادة من االو  ي ةاالجتماعو  ي ةقافالث   المؤثرة مع المراكز ـ العالقة المتبادلة 9\8اإلجراء
ةـ  ي ةاإلمكانات اإلعالم عليم الت   اإلعالم الوطني ـ من أجل تبيين مكانة نظام خاص 

في  في توليد المخزون اإلجتماعي والثقافي ومواجهة تصغير دوره ،العامسمي الر   ربيةوالت  
 .ي ةمصير مستقبل البالد من وجهة نظر المعارف اإلسالم
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ربية الت   المؤثرة والقطاع العام والخاص للمشاركة فيطراف األ جذب مشاركة .9
 (:7و 2و 5) سمي العامالر   عليموالت  

 ،زةالمحف  و  ي ةشجيعالت  ، ي ةرور الض   واآلليات ي ةالقانونت سهيالالت   توفيرـ  1\9اإلجراء 
وتشجيعها في  ،المشاركةو عاون والت  ن واإلحسا ، لنشر ثقافة البر  ي ةمنها والمعنو  ي ةالماد

أكيد على اإلستفادة الت   ، معي ةينالد   عاليمالت   المذة، وذلك من وحيالت   المجتمع وبين
قامةي ةعليمالت   المجالت، ووسائل اإلعالمو  ي ةراسالد   المناسبة من إمكانات الكتب  ، وا 

 . ي ةحالت الجهادالر  

عين توفير اآلليات المناسبة للحفاظ على مشاركة األوقاف والخي رين المتبر  ـ 2\9اإلجراء 
المستمر لمستوى هذه المشاركة، من قبيل تسمية المدارس  رتقا لبنا  المدارس واال

ولة في توفير الد   ساهموا ببنائها، ومشاركة التي بأسمائهم، المشاركة بإدارة المدارس
 نفقات هذه المدارس.

ةتنمية مشاركة القطاعات العامة والـ  3\9اإلجراء  في إنجاز األمور المتعلقة بـ  خاص 
 مع عليموالت  ربية الت   في إطار سياسات عليمي ةالت   صادرموالطبع وتوزيع المواد و  إنتاج
مالر   أكيد على سياسة إنتاجالت    .راسي ةالد   أليف في الكتبالت   وسياسة تعدد عليمي ةالت   ز 

مع إصالح وتنقيح القوانين  ي ةتقوية ونشر المدارس غير الحكومـ  4\9اإلجراء 
 واألنظمة الموجودة.
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)للموارد  ي ةروا  اإلنسانللث   ةمهني  جتماعي والمكانة الأن االالش   ارتقاء .10
 (.2و 4)فيع الر   كقدوة وعلى مقامه معل مأكيد  على دور الالت   مع (ي ةالبشر 

أجل رفع من  ي ةاالجتماعخطيط واإلستفادة من اإلمكانات والفرص الت   ـ1\10اإلجراء 
جاللو قافة العامة لتكريم الث   مستوى على اإلستفادة من إمكانات أكيد الت   مع معل مال مكانة ا 

 اإلعالم الوطني.

 تعيين معاييرو ، ي ةوالمهن ي ةخص صوالت  الكفا ات العامة تثبيت نظام تقييم ـ  2\10اإلجراء
رقية للت   افز لديهموتقوية الح تب( الر   )نظامين معل ملل ي ةربو والت   ي ةالعلمتبة الر   قييم وترفيعالت  

 ظام المعياري اإلسالمي.الن   على أساس ي ةالوظيف

وجعلها  ،الموجودة ي ةواإلدار  ي ة، المالي ةوظيفالت   إصالح القوانين واألنظمةـ  3\10اإلجراء 
 ة.مع مشاركة األجهزة المختص   ي ةخص صالت   لمهنمناسبة ل

عليم ألجل الت   لعاملين في حقلبا خاص   وتثبيت نظام تقاعدٍ  ـ تخطيط4\10اإلجراء
 .ي ةالمتزايدة من تجاربهم الغندة اإلستفا
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عادة تنظيم األصول الحاكمة على البرامجالس   إعادة هندسة .11  ياسا  وا 
، وتطابق مستوى ي ةخص صالت   أكيد على الخبرةالت   ن" معيمعل مفي "دور ال راسي ةالد  

ين على المستويين الوطني والعالمي مع مقتضيا  نموذج معل ملل ي ةخص صالت   القدرا 
ة لرفع وسائل ياسا  الالزمالس   ربية وتخطيطوالت  عليم الت   سي في نظامار الد   البرنامج
 1، 2 ،4 ،7) .عليموالت  ربية الت   مؤسسة ين فيمعل محتفاظ بالواإل دريبوالت   الجذب

 (.8و

نشا  جامعة معل مظام الوطني لـ"دور الالن   تثبيتـ  1\11اإلجراء ةين" وا  بالعاملين  خاص 
ي، خص صالت   عليمالت   جه نحو، على أن تت  عليمي(الت   )الجهاز عليمالت   في مجال

بالتعاون مع األجهزة  عليموالت  ربية الت   ربية، من ِقب ل وزارةالت   ، وتتمحور حولحترافياالو 
 المختصة. 

ربية الت   ين في مؤسسةمعل م" للالمهنيدريب الت   نظامبـ " رتقا االتخطيط و الـ 2\11اإلجراء 
 ينمعل مة المستمرة بين الجامعيين من الأكيد على الحفاظ على العالقالت   ، مععليموالت  

جربة الت   إكتساب ي ةخالل هذه الفترة وتوفير إمكان ي ةوالبحث العلمي ةات المؤس سوالمدارس و 
 . ي ةعليمالت   فوف والبيئةالص   من ي ةالواقع

 ي ةات العالية والمتميزة باألهلاالستعداد، لجذب ي ةرور الض   إيجاد اآللياتـ  3\11اإلجراء 
عي لإلحتفاظ الس  ين" و معل مفروع "دور الإلى  ي ةخص، والش  ي ةور الث  و  ،ي ةاألخالقو ، ي ةينالد  

 واتبالر   ين كإستمرارمعل ملل ي ةوالماد ي ةوافع المعنو الد   أكيد على تعزيزالت   بها، مع
عليمي للمراكز الت   األجهزة والمستوىتطوير مستوى و راسة، الد   خالل فترة ي ةهر الش  

يجاد نظام تأهيل علمي مستمر، وتسهيل متابعةو ، ي ةالمعن راسة مع األخذ بعين الد   ا 
 .ينمعل مُرت ب ال االعتبار
، ي ةاألخالقاملة  للكفا ات الش   ينمعل مقييم مؤهالت التلإيجاد نظام ـ  4\11اإلجراء
وبالتالي مدى إنسجامها مع مباني وأهداف  ي ةخص صوالت  ، ي ة، المهني ةور الث   ،ي ةالعقائد
لالت   وثيقة  البنيوي. حو 
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 فق معواين" بما يتمعل ملـ"دور ال ي ةراسالد   المرونة في البرامج إيجادـ  5\11اإلجراء
 مطالن   أكيد علىالت   ، معسمي العامالر   عليموالت  ربية الت   وحاجات نظام ي ةالعلمت حو الالت  
دِّد باستمرار للقدراتلفيقي الت    ين.معل ملل ي ةخص صوالت   ربوي ةالت   والُمج 

ة، الفع الين في سبيل مشاركتهم معل مإمكانات ال رتقا تثبيت اآلليات الـ  6\11اإلجراء 
تقوية إلى  تؤديالتي  اآلليات خاص ةراسي على مستوى المدرسة، و الد   خطيطالت   في

 .ي ةهويتهم المهن
فرديا  ، ي ةللبحث و زيادة القدرات المهن ي ةرور الض   ي ةتنمية األرضـ  7\11اإلجراء 

النتائج على المستوى المحلي والوطني، و جارب و الت   ين و تبادلمعل موجماعيا، بين ال
قامة مهرجانات لتقديم الد  أهيل العلمي، والبحثي، و للت   توفير الفرص راسي المستمر وا 

ة ي ةميزانيات مالعليم األفضل وتعيين للت   نماذج  ين.معل ملل ي ةلألنشطة البحث خاص 
جانب إلى  ين،معل ممرين لدى الجامعيين من الوالت  دريب للت   خطيطالت   ـ 8\11اإلجراء 
 . عليموالت   ربيةالت   ظريات الجديدة فيالن   ين" و دراسةمعل م"دور ال
ت حو الالت   ين" ورصدمعل مو"دور ال عليموالت  ربية الت   رصد تحوالت نظامـ  9\11اإلجراء
على مستوى العالم اإلسالمي، والمستوى اإلقليمي  ربوي ةالت   في مجال العلوم العلمي ة

جارب والنتائج واإلستفادة الواعية منها في الت   والعالمي، ومعادلة ما هو مفيد من هذه
 ظام المعياري اإلسالمي. الن   إطار

 ربيةالت   للمشاركة في مجال العلمي ةدعوة الجامعات الممتازة والحوزات ـ 10\11اإلجراء 
ين، األخصائيين والمدرا  بالتعاون مع جامعة معل ملل ي ةينالد  و  ي ةالمهنـ  ي ةخص صالت  
 ".ينمعل مال"

للعالم  ي ة، على أن تكون األولو ي ةولالد   ة في العالقاتالفع الالمشاركة ـ 11\11اإلجراء 
 .ي ةالعالم ي ةالعلماجحة في المحافل الن   ي ةاخلالد   جاربوالت  ظريات الن   اإلسالمي، وعرض

لزيادة  سمي العامالر   عليموالت  ربية الت   ياسات والبرامج في نظامالس   حسينتـ 12\11اإلجراء 
و  عليمي ةالت   أكيد على تنقيح الجداولالت   لمدارس في خارج إيران معو تأثير ا ي ةفاعل

تعديل و جربة، و الت   ذات اقات الملتزمة، القادرة،الط   من ، اإلستفادةراسي ةالد   محتوى الكتب
  لهذه المدارس. تحسين المحيط المادي
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، ي ةاقا  اإلنسانللط   ي ةو توفير رفاه ثبي  نموذج تعويض الخدما ت .12
 ضرورة تفرغهمإلى  مع اإللتفا  عليمي(الت   )الجهاز ينمعل مبما يليق بمكانة ال

 (7و3و4)الكامل

 وجهالت   وعلى أساس المرتكز على الكفا اتنظام المدفوعات،  حسينـ ت 1\12اإلجراء
 . نافسيالت  

ة الفع الاقات الط   لجذب و حفظسهيالت و اإلمتيازات الالزمة الت   ـ تقديم 2\12اإلجراء
 .ي ةعليمالت   لهذه المرحلة ي ةاألساس ي ةخص صالت   ظرةالن   و تقوية ي ةفي المرحلة اإلبتدائ

ين و المربين من خالل معل مافع لدى الالد   لزيادة ي ةـ إيجاد اآلليات القانون 3\12اإلجراء
 لهم.  ي ةوالمعيش ي ةو رفع المشاكل الماد ي ةفاهالر   تنظيم الخدمات المناسبة واإلمكانيات

 

في المحافظا ، المناطق  عليموالت  ربية الت   مجالس زيادة دور .13
 للمحافظا  والمناطق والمدارس في إطار  ربوي ةالت   والمدارس، في تفعيل األنشطة

 (7و5،2،4) ي ةياسا  والبرامج الوطنالس  

 ـ إصالح القوانين واألنظمة الموجودة، في سبيل تفعيل دور مجالس 1\13اإلجراء 
 .ربوي ةالت   في المحافظات والمناطق والمدارس بما يتناسب والمقتضيات عليموالت  ربية الت  

 ين، ومجالسمعل مالمجالس داخل المدرسة )كـ مجالس ال ي ةـ زيادة فعال 2\13اإلجراء
لمشاركتهم  ي ةالمذة( مع تفويضهم بعض صالحيات اإلدارة والمدرسة وتأمين األرضالت  

 في المدرسة.  عليموالت   ي ةربالت   ي ةأكثر فأكثر في عمل
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 بما يتناسب مع خصائص وحاجا  ربويالت   جوإيجاد وتحسين ال .14
 ي ةقافالث   ،ي ةوالظروف اإلقليم ي ةـ اإليراني ةقافة اإلسالمالث   المذة وما تقتضيهالت  

 (3و 6،7) ي ةوالجغراف

 المتناسبة مع ما يقتضيه البرنامج ربوي ةالت   ـ  تصميم وبنا  األمكنة 1\14اإلجراء 
والظروف  ي ة، والمعمار ي ة، األصول المدني ةكانالس   تحو الالت   ،ربوي ةالت   راسي، المعاييرالد  

مع  ي ةعليمالت   قنيات الجديدة للبنا  وللوسائلالت   أكيد على اإلستفادة منالت   مع ي ةاإلقليم
ور المحوري الد   إلى ي واإللتفات الخاصموذج المعماري اإلسالمي ـ اإليرانالن   مراعاة

 صميم المعماري اإلسالمي. الت   للمصلى في

بما يتناسب مع الحاجات  ي ةربو والت   ي ةعليمالت   ،ي ةالفيزيائـ تحسين المجاالت  2\14اإلجراء 
ةال قافة الث   أكيد على توفير مستلزمات ترسيخالت   المذة، معللت   ي ةو الفروقات الجنس خاص 

 تر و رعاية أحكام "المحارم" في المحيط.   الس  والعفاف و  ي ةاإليمان

جهيز المناسب للمصلى، المكتبة، الت   ـ اإلهتمام بالتصميم ، البنا  و 3\14اإلجراء 
 ربية. والت  عليم للت   المدارس كمكان كاف ةياضة، في الر   المختبر، األمكنة الخضرا ، وأمكنة
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 ي ةالعلوم اإلنسان  ي ةفعالو  ي ةمكانة، زيادة نوعإصالح محتوى، إعالء  .15
ظام الن   في إطار يني ةالد   ني على المبانيالمب سمي العامالر   عليموالت  ربية الت   في نظام

 (2و 1المعياري اإلسالمي )

 ي ةة اإلسالمؤية الكوني  الر   ة علىني  ة المبوين مصادر العلوم اإلنساني  ـ تد 1\15اإلجراء 
دارةوالرفعة ، وبهدف توأمة الهداية  الفرد والمجتمع. وا 

ثقيف في مجال تبيين وتقوية مكانة العلوم الت   إلى تدوين برنامج يسعى ـ 2\15اإلجراء 
 .سمي العامالر   عليمالت   قني في مراحلوالت  بي يجر الت   وتجنب سيطرة اإلتجاه ي ةاإلنسان

راسة في العلوم الد   متابعةإلى  الممتازة وتوجيههاالمواهب إلى  عرفال    ـ 3\15اإلجراء 
عليم الت   ة في مرحلةوالبحثي   العلمي ة لتقوية وتعميق أنشطتها ي ةئة األرضوتهي ي ةاإلنسان

 العالي.  

عداد الـ  4\15اإلجراء  ين الموهوبين، الواعين والملتزمين من أجل تدريس معل مجذب وا 
 معلوماتهم بشكل مستمر خالل قيامهم بعملهم، و ، رفع مستوىي ةمواد العلوم اإلنسان

 .  ي ةاالجتماعو  قافي ةالث   فع من شأنهم ومكانتهمالر  

عادة تدوين متون 5\15اإلجراء   في مختلف  ي ةومواد العلوم اإلنسان ـ إصالح وا 
 . ي ةالعلموبالتعاون مع الحوزات  ي ةينالد   عاليم والمعارفالت   المستويات على أساس

ةال ربوي ةالت   عليمي ةالت   عاتنشر وتقوية المدارس والمجم  ـ  6\15اإلجراء  بالعلوم  خاص 
 البالد. نحا جميع أفي  ي ةاإلنسان
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بما يتناسب  ربوي ةالت   والفرص عليمي ةالت   التنويع في تقديم الخدما  .16
 المذة في سبيل تفتح مواهبهم وطاقاتهمالت   لحاجا  وميوو ومصالح المجتمع، 

(3،2،7) 

لتلبية  ربوي ةوالت   عليمي ةالت   في المراكز ربوي ةالت   نوع في الفرصالت   ـ إيجاد 1\16اإلجراء 
 المذة. الت   حاجات

لذكور واإلناث( وخصائص مرحلة ل) ي ةالجنس ي ةـ مراعاة ما تقتضيه الهو  2\16اإلجراء 
 ي ةالهو إلى  لتفاتضمن اال ي ةربو الت   واألساليب والبرامج ي ةراسالد   البلوغ، في البرامج

 المشتركة لهما.

المذة في مرحلة البلوغ وتقديم للت   ي ةفسالن   ـ اإلهتمام الكافي بالظروف 3\16اإلجراء 
 يني واألخالقي المناسب لها. الد   عليموالت  ستشارات( )اال اإلرشاد
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 منة كي  الذ   باإلرتكاز على اإلستفادة عليموالت  ربية الت   ي ةعمل رفع جودة .17
 (7و 1 ،2 ،3قنيا  الحديثة )الت  

ة للمعلومات واإلتصاالت بكة الوطني  الش   مل إدخالتوسعة عاـ  1\17اإلجراء 
يجاد وا   عليمي ةالت   ة بين المناطققني  الت   ةو  ة ردم الهُ )اإلنترنت( في المدارس، مع أولوي  

ظام الن   المذة في إطاروالت  من ِقبل المربين  ي ةاآلليات المناسبة لإلستفادة الُمثلى والذك
 المعياري اإلسالمي.

ستخدام محتوى  إلكتروني يتناسب وحاجات 2\17اإلجراء  المذة والمدارس الت   ـ إنتاج وا 
ة على ي  كتب الكترونإلى  وتبديل الكتببالتعاون مع القطاع الحكومي وغير الحكومي 

 وسائل / لتي ميديااإلستفادة من الماأكيد على الت   معة )الوطني   راسي ةالد   أساس البرامج
 ( حتى نهاية البرناج الخامس لتنمية البالد.الوسائط دةاإلعالم المتعد  

أكيد على األساليب الت   مع عليموالت  ربية الت   ـ إصالح وتحديث أساليب 3\17اإلجراء 
 كقدوة. معل مدور الإلى  واإللتفات ي ة، اإلبداعي ةة، الجماعالفع ال

 (باإلنتساب) علم غير الحضوريالت   ـ توسعة اإلستفادة من إمكانات 4\17اإلجراء 
ةال ربوي ةوالت   عليمي ةالت   ـ في البرامج واإلفتراضي المذة، والعائالت والت  ين، معل مبال خاص 

ـ  ربوي ةالت   ظام المعياري اإلسالمي ومراعاة األصولالن   خارج البالد، على أساس ي ةاإليران
 للمعلومات واإلتصاالت. ي ةبكة الوطنالش   عبر
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 من خالل، سمي العامالر   عليموالت  ربية الت   جديد في نظاموالت  التغيير  .18
 (7و 2, 1) مزدهر، حيوي و متعالتوجٍه 

 ، معي ةومعايير األخالق اإلسالمة بما يتناسب اتي  المؤس سقافة الث   ـ تعديل 1\18اإلجراء 
 المستمر. عليموالت  عاون، اإلبداع والت  ة األخو  أكيد على تقوية روح الت  

يجاد اآلليات الت   ـ تأمين 2\18اإلجراء رة في طلب ة والمؤث  الفع السهيالت واإلمكانات وا 
م عل  للت   ةافع والمهارات المهني  الد   ين أثنا  الخدمة، وتقويةمعل ملدى ال راسةالد  و  العلم

 المستديم. 

سمي الر   عليموالت  ربية الت   فعالة وشاملة داخل بنية نظام ي ةـ إيجاد شبكة بحث 3\18اإلجراء
للمعلومات  ي ةبكة الوطنالش   قنيات الحديثة و في قالبالت   ، باإلستفادة منالعام

 واإلتصاالت. 

 جارب العريقة فيالت   ذويخب و الن   ـ اإلستفادة المثلى من علم وتجربة 4\18اإلجراء 
 .عليموالت  ربية الت  

املة الش   ربيةالت   في ظالل عليموالت  ربية الت   جدد فيوالت  تثبيت نظام اإلبداع ـ  5\18اإلجراء
المبدعين المذة والت  المربين و لمدرا  ل ةوالمعنوي ةالمادي ر عايةالواألخالقي و والرقي المعنوي 

 والخال قين والمبتكرين.
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 سمي العامالر   عليموالت   ي ةربالت   في ي ةوعالن   قييم وضمانةالت   تثبي  نظام .19
 (7و 4و 2)

 نتاج نظاموتقييم  رنةة والبنية المناسبة ألجل مقاإيجاد اآلليات القانوني  ـ  1\19اإلجراء 
 .سمي العامالر   عليموالت  ربية الت  

جرا  نظام تقييم متمحور على 2\19اإلجراء  تائج، على أساس المعايير الن   ـ تخطيط وا 
 ةالعملي  قييم المتمحور على الت   إلى هوج  والت   عليمي ةالت   المراحلجاح في للن   ي ةالوطن

 ةمي  علالت   ي ةالمتمحور على العمللفيقي )الت   ييمقوالت   ي ةفي المرحلة اإلبتدائ عليمي ةالت  
 .عليمي ةالت   المراحل ي ةفي بق تيجة(الن   والمتمحور على

 بهدف توضيح عليمي ةالت   اتالمؤس سـ إيجاد نظام لتصنيف المدارس و  3\19اإلجراء 
 ة بينها.ة وعلمي  وافع لمنافسة منطقي  الد   ة العمل و تقويةنوعي   ارتقا تائج، و الن  

عايير مة في إطار الة العالمي  وعي  الن   قييماتالت   إعال  مكانة إيران في ـ 4\19اإلجراء 
 العالم.إلى  عليموالت  ربية للت   موذج اإلسالميالن   وتقديم ي ةاإلسالم
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دارة ، ي ةتخصيص وتنويع المصادر المالو تأمين  .20 اإلنفاق المتناسب وا 
 6و 3) سمي العامالر   عليموالت   ربيةالت   لنظام ي ةة والنوعمع االحاجا  الكمي  

 (7و

عليم الت   لنظام ي ةالمال لحركةا ي ةللمصادر والنفقات وشفاف اإلدارة المثلىـ  1\20اإلجراء 
 . العام سميالر   ربيةوالت  

" عليموالت  للـ"تربية  ي ةات المالاالعتبار ة زيادة نسبة توضيح وتخطيط كيفي  ـ  2\20اإلجراء 
 اخلي بقدر مناسب.الد   من اإلنتاج الخالص

 تخصيص المصادر.عليم اإلبتدائي في تأمين و للت   ةـ أن تكون األولوي   3\20اإلجراء 

ة للـ ة الحالي  فين، في الميزاني  المتعلقة بالموظ  فقات غير الن   ـ زيادة نسبة 4\20اإلجراء 
 . عليموالت  ربية الت   " بقدر مناسب بغية رفع مستوىعليموالت  "تربية 

وغير  ي ةالحكوم ي ةتنويع المصادر المالإلى  ـ تصميم آليات جديدة تؤدي 5\20اإلجراء 
 . ي ةمن قبيل األوقاف واألعمال الخير  ي ةالحكوم

 و تحويلها ي ة، الفيزيائي ةاإلستفادة المثلى من إستثمارات المصادر المادـ  6\20جراء اإل
 وفير واألعمال الواقية من اإلسراف.والت  تصميم معايير لإلنفاق ما هو أفضل، و إلى 

أكيد على المحافظة الت   مع عليموالت  ربية الت   ـ تعزيز المشاركة العامة في 7\20اإلجراء 
شراف )غير  خاص ةعن طريق تسهيل تأسيس المدارس ال ظامالن   على تخطيط  وا 

 . عليمي ةالت   ( ودعم أنشطتهاي ةالحكوم
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عادة هندسة ا ظرالن   اعادة .21  (2و1و7)جراءا األساليب واإللبنى و وا 

المجلس ه "على أساس ما أقر   عليمي ةالت   إصالح وتعديل بنية المراحل ـ 1\21اإلجراء 
 ".قافي ةالث   ورةللث   األعلى

 العمراني عوس  ت  النظام ـ تثبيت نظام توزيع المدارس على أساس  2\21اإلجراء 
 سنة القادمة(. 50ال )على مدى ي ةكانالس   غييراتوالت  

 ات بهدف توجيهاالستعدادوجيه ولكشف للت   تصميم وتثبيت نظام شامل ـ 3\21اإلجراء 
ختصاصات و مهارات وِحر ف يحتاجها البلد في الحاضر والمستقبل وذلك االمذة نحو الت  

 يما يتناسب مع إستعداداتهم وميولهم وقدراتهم. 

وزيادة دور  ي ةعلى المباني اإلسالم ـ تثبيت نظام إرشاد تربوي مرتكز 4\21اإلجراء 
ي خص صالت   للقيام بهذا العمل ينمتخص صوتوظيف مشاورين ين في هذا المجال معل مال

 . كاف ة عليمي ةالت   في المراحل

الكامل في المدارس، بما ـ تنظيم ساعات عمل المربين ألجل تواجدهم  5\21اإلجراء 
المختلفة، مع  ي ةالمدرس ربوي ةالت   اعات المتعلقة باألنشطةالس  دريس و الت   يشمل ساعات

 عويض المناسب لهم لقا  هذا العمل.الت   ي ةأهمإلى  لتفاتاال

دارةـ 6\21اإلجراء  اعات بما الس   وام المدرسي وتحديد وتنظيمالد   تحول في بنية وا 
 يتناسب مع أيام األسبوع.

 ربوي ةوالت   عليمي ةالت   املة للمؤسساتالش   لنمط اإلدارة ي ةإعطا  األولو ـ 7\21اإلجراء 
خلق فرص لميذ،  و الت   علم لدىالت   دة على طول مدةألجل تطبيق إدارة منسجمة وموح  

 . ربوي ةالت   عليمي ةالت   األنشطة رتقا أكثر ال

 ين فيمعل مفي توزيع ال 12وري"الد  ظام "الن   ثبيت واإلستفادة منالت   ـ8\21اإلجراء 
 ة.الث األولى من المرحلة اإلبتدائي  الث   نواتالس  

                                                           
مرافقة المعلم  للتالميذ أنفسهم لعدة سنوات تعليمية متتالية .ـ الّنظام الّدوري هو عبارة عن 

12
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حول  عليمي المتمحور حول البرنامج مكان المتمحورالت   ظامالن   ـ سيطرة 9\21اإلجراء 
محور الت   ، مع مراعاة أصلراسي ةالد   في البرامج عليمي ةالت   زمالر  إنتاج وبالتالي  ،الكتاب
 . معل محول ال

راسي مع مراعاة المرونة الد   رزنامة )تقويم( العامإعادة تصميم وتوزيع  ـ 10\21اإلجراء 
أكيد على اإلستفادة والت  لميذ الت   يعيش فيهاالتي  تغيرات المنطقة )المحافظة(إلى  واإللتفات

 المثلى من العطل.
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 ربوي منوالت  عليمي الت   ظامالن   ي ةحسين المستمر لنوعوالت   رتقاءاال  .22
, 4, 2) سمي العامالر   عليموالت  ربية الت   ة في نظاموالعملي   ي ةاإلدار و ة ي  خص صالت   احيةالن  
 (.7و

 المختلفة في نظام ي ةالبرنامج" في المستويات اإلدار  ي ةترسيخ "محور ـ  1\22اإلجراء 
 .سمي العامالر   عليموالت  ربية الت  

عليميين والمحافظة الت   ة لتربية المدرا  والروادروري  الض   إيجاد اآللياتـ  2\22اإلجراء 
 .سمي العامالر   عليموالت  ربية الت   بات اإلداري في مجموعة نظامالث   عي لزيادةالس  عليهم و 

جرا  نموذج 3\22اإلجراء   . ي ةالوظيفي ـ المهني )الفني( للموارد البشر  موالن   ـ تصميم وا 

وصياغة برامج   عليموالت  ربية الت   في ي ةمستقبل ي ةلإجرا  دراسات عم ـ 4\22اإلجراء 
 ".عليموالت  لتقصي هذا المستقبل وتطبيقها بالتنسيق مع األجهزة المختصة في الـ"لتربية 

بما يتناسب  ي ةوتقليل عدد الوحدات اإلدار  ي ةـ إصالح البنية اإلجرائ 5\22اإلجراء 
 ة.الفع الواإلدارة المنتجة و 

 الت قد مو ، على أساس المؤهالت في المستويات المختلفة ،ـ إنتخاب المدرا  6\22اإلجراء 
يمانهم بأهداف نظام ،ي ةواإلنتاج العلمي ةوالمعايير ، ي ةاإلنسانو  ي ةالقيم اإلله في ربية الت   وا 
 .سمي العامالر   عليموالت  
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 المحلي ة ربوي ةالت   جاربالت   نظير وتوثيقوالت  البحث واإلبداع  قدرا  نميةـ ت23
 (8و 7و 2) ( ي ة)المناطق

جرا  فكير و الت   اإلستفادة المثلى من اإلمكانات الموجودة لنشر ثقافةـ  1\23اإلجراء  ا 
 عليموالت  ربية الت   بين المدرا ، المربين، و توفير الباحث الذي قد يحتاجه نظام األبحاث

  جربة.الت   شيطين وذويالن   و دعم الباحثين سمي العامالر  

 عليموالت  ربية الت   ـ صياغة نظام شامل لدعم الباحثين )المحققين( في مجال 2\23اإلجراء
 سمي. الر   عليموالت  ربية الت   أهدافإلى  للوصول، هاوأهدافاألبحاث مواضيع  ترشيدوجيه و وت

 ي ةربو الت   ي ةاجحة واإلبداعالن   ي والمعنوي للمشاريععم الماد  الد   ـ  تقديم 3\23اإلجراء 
يجاد ي ةالمحل معلومات " نكب"، توثيق و نشر نتائج األبحاث في داخل وخارج البالد وا 

 نشيط والئق.

 ي ةربو الت   في العلوم نظير"الت   ي والمعنوي لـ"كرسيعم الماد  الد   مـ تقدي 4\23اإلجراء 
في  ي ةتائج الجديدة واإلبداعالن   الالزمة لتطبيق ي ةوتأمين األرض عليموالت  ربية الت   ومناهج

 العلمي ةبالتعاون مع الحوزات  سمي العامالر   عليموالت  ربية الت   المدارس وفي نظام
 .ومراكز األبحاث العلمي ةالجامعات والمراكز و 
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  ابع:الس   الفصل

 عليموالت  ربية الت   ل البنيوي فيحو  للت   ظام اإلجرائيي والن  اتالمؤس ساإلطار 

 

، ي ةؤية المستقبلالر   في أفق عليموالت  ربية للت   ي ةألجل تحقيق أهداف وبرامج الوثيقة الوطن
لالت   ي ةشراف على عملاإلخطيط و والت  ياسات، الس   وضعو  على سيتم العمل  ،البنيوي حو 

 كالتالي: مستويين

 (:يالكل  قييم على المستوى الواسع )والت  اإلشراف و ياسا  الس   وضع 1ـ7

 حو لالت   ي ةقييم واإلشراف العملي لعملالت   ياسات والقرارات الكبرى وأيضاالس   إن وضع
المجلس د ي  بِ  هو الوثيقة،ساس هذه أعلى  سمي العامالر   عليموالت  ربية الت   البنيوي لنظام

 . قافي ةالث   ورةللث   األعلى

 خطيط والنظام اإلجرائيالت   2ـ7

باإلستفادة من كل إمكانات  ،لتكف  يي هو الذ عليموالت  ربية للت   المجلس األعلىإن   ـ أ   
بالغو بـ "دراسة ات واإلمكانات في البالد، المؤس س" و عليموالت  ال"تربية   تصويب وا 

صالح البنى والعملي  و خطيط الكفيل بتحقيق األهداف، والت  ، ي ةاإلجرائياسات الس   ات ا 
ياسات والبرامج واإلشراف الس   جانس فيوالت  نسيق والت  عديل، والت  جديد والت   ،بها المتعلقة

لالت   على حسن تنفيذ البرامج "، وعليها تقديم تقرير حول سير تطبيق ي ةاإلستراتيج ي ةحو 
 .قافي ةالث   ورةللث   ا للشورى العلياسنوي   عليموالت  ربية الت   عمل وزارةة الوثيقة، وكيفي  

ربية للت   ي ةطبيق الممنهج للوثيقة الوطنالت   ةل مسؤولي  تتحم   عليموالت  ربية الت   وزارةإن   ب ـ   
لالت   والوثيقة ي ةظر الن   )التي تشمل البنى عليموالت   ( وتصميم وصياغة ي ةاإلسترتيج ي ةحو 

لالت   لوثيقة ي ةئجراالبرامج اإل ، وكحد أقصى بعد سنة من إقرار الوثيقة، اإلستراتيجي حو 
في  ( لتُق ر  ي ةابعة لألنظمة األصلالت   عليها إيصال برامجها )وعلى األخص البرامج

 .عليموالت  ربية للت   المجلس األعلى
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اقات الط   وباإلستفادة من تنظيم ،عليموالت  ربية الت   وزارة علىإن   ربية،للت   بالنسبةج ـ    
 ي ةصياغة البرامج اإلجرائو القديرة والواجدة للشرائط، تأمين وحشد اإلمكانات والمصادر، 

صالح القوانين و طة المدى، على المستوى الوطني والمحافظاتي، متوس  القصيرة  و ال ا 
 الخطوات إيجاد عليهاو ات، المؤس سة األجهزة و عاون لبقي  والت  واألنظمة، وجلب المساهمة 

 لتحقيق أهداف الوثيقة. ي ةرور الض  

ةات و المؤس ساألجهزة و إن   ـ د    ن ـ وفي إطار هذه الوثيقة و اإلعالم الوطني، ملزم خاص 
لالت   ، لتحقيق أهدافسمي العامالر   عليموالت  ربية الت   ـ  بالتعاون مع نظام ربية للت   البنيوي حو 

 .عليموالت  

ربية الت   ا من ِقبل وزيرومستوى تعاون األجهزة، يتم سنوي   ي ةكيفإن تقديم تقرير حول 
 .قافي ةالث   ورةللث   المجلس األعلىإلى  عليموالت  

 اإلعالمي لوثيقة ت ظهيروال )المراجعة والت عديل( رميموالت   يانةالص   ةكيفي   3ـ7
لالت    عليموالت  ربية الت   اإلستراتيجي لنظام حو 

 عليموالت  ربية الت   حول اإلستراتيجي لنظامللت   ي ةالوثيقة الوطنو ترمم صيانة  ي ةإن عمل
، بفواصل لخمس ي ةؤية المستقبلالر   ، في أفقي ةاإليران ي ةاإلسالم ي ةللجمهور  سمي العامالر  

ربية الت   )فلسفة ي ةللوثيقة الوطن ي ةظر الن   سنوات، من تاريخ إقراره، وبما يتطابق مع األسس
 ي ةجمهور العام في سمی الر   عليموالت  ربية الت   ، فلسفةي ةإيران اإلسالم ي ةجمهور في  عليموالت  

سيتم إقرارها بشكل نهائي ، عليموالت  ربية للت   المجلس األعلى( بعد إقرار ي ةإيران اإلسالم
 . قافي ةالث   ورةللث   المجلس األعلىمن قبل 


