
 

   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

 

 

 رديف عنوان  شرح 

آموزان در رشد و  افزایش مشارکت نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی و مدرسه و معلمان و دانش   -8

عنوان نهاد مولد سرمایه اجتماعی در سطح محلی و ملی به   -فرهنگی   -های دینیتعالی کشور در عرصه

 اجتماعی و معنوی  -فرهنگی  -انسانی

 1 هدف عملیاتی مربوطه در سند تحول  

عنوان سازمان فراگیر و نیروی اثرگذار در خدمت وپرورش بهارتقاء و تغییر نگرش به آموزش   -اصالح    -  1/8

 اهداف فرهنگی و اجتماعی  ژهیواهداف رشد و تعالی کشور به
 2 شماره و متن  راهکار سند تحول

 محلیآموزان و معلمان برای حل مشکالت ملی و های علمی و پژوهشی دانشتقویت فعالیت   -2
  وپرورش آموزشبرنامه مصوب شورای عالی  

 مرتبط با راهکار 
3 

 4 زیر نظام مربوطه راهبری و مدیریت تربیتی 

 5 حوزه مسئول در منطقه  ژی وگروه های آموزشی ابتداییکارشناسی تکنولومعاونت آموزش ابتدایی/  

 6 واحد های همکار در منطقه  معاونت آموزش متوسطه  -معاونت پژوهش   -معاونت پرورشی  

 ستاد استان   منطقه مدرسه
 7 سطح اجرا /نفوذ 

* * * * 

کارشناسی  

 پیگیری 
 زمان اجرا 

 نوع فعالیت  هدف کمی )معین(

   تیفعالشرح  
کد 

 فعالیت 

8 

 الزامی اقتضائی  شاخص  مقدار 

 

طول  

سال 

 تحصیلی
1700

0 

آمو دانش

 ز
 * 

دادن    پوشش  تحت   ی هافعالیت  در  آموزاندانشقرار 

بن    یپژوهش   و   دیع    -   یریادگ ی  و  یباز    -  انیح)جابر 

با تأکید بر آموزش آداب    محور  مهارت  فیتکال    -  داستان

 ...(ی زندگی اسالمی و هامهارت و 
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طول  

سال 

  * درصد  %100 تحصیلی

به   شاد  شبکه  در  آموزان  دانش  مجازی  گروه  تشکیل 

اشاعه   هدف  با  درسی  های  کالس   یهافعالیت تفکیك 

   ی ریادگ ی و یباز  - انیح)جابر بن ی دانش آموزی  پژوهش

بر    محور  مهارت  فیتکال     -  داستان  و  دیع    - تأکید  با 

 ...( ی زندگی اسالمی و هامهارتآموزش آداب و 
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 ساحت 

 اقتصادی و حرفه ای 

 ساحت 

 اجتماعی وسیاسی 

 ساحت 

 علمی و فناورانه

 ساحت 

 زیستی و بدنی 

 ساحت 

 زیباشناسی و هنری

 ساحت 

 اعتقادی، عبادی،اخالقی 

ت
اح

س
 ها تیفعال ارتباط    

 ی  تربیت هاساحتبا 

 9 اهداف دوره تحصیلی و
در این   3-2-1بند 

ساحت از  اهداف 

 ابتدایی

در این   3-2-1بند 

ساحت از  اهداف 

 ابتدایی

در  3-2-1بند 

این ساحت از   

 اهداف ابتدایی

در این   3-2-1بند 

ساحت از  اهداف 

 ابتدایی

در این   3-2-1بند 

ساحت از  اهداف 

 ابتدایی

در این ساحت   3-2-1بند 

ف از  اهداف ابتدایی 
دا

اه
 

 همه دروس در تمام پایه ها
 با    هاتیفعالارتباط 

 )برنامه هفتگی مدارس(برنامه درسی 

 10 ی ارزشیابی فعالیت ها هاشاخص  دریافت گزارش عملکرد از مدارس – نظارتی یهابرگ نمون تکمیل -   -یدانیم و  حضوری یدهای بازد
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

 

 

 

 رديف عنوان  شرح 

 1 هدف عملیاتی مربوطه در سند تحول  شیابی و تضمین کیفیت در تعلیم و تربیت رسمی عمومیاستقرار نظام ارز  -19

سازی عملکرد و ارتقاء منظور شفاف وپرورش بهبندی مدارس و مؤسسات آموزشایجاد نظام رتبه    -  3/19

 های رقابت منطقی و علمی بین آنان کیفیت و تقویت انگیزه
 2 شماره و متن  راهکار سند تحول 

پذیر کردن مدارس  رقابتی مدارس و ارتقای مستمر کیفیت در راستای  بندرتبهتدوین و اجرای نظام     -3

 تا پایان برنامه ششم توسعه 

برنامه مصوب شورای عالی  

   وپرورشآموزش

 مرتبط با راهکار 

3 

 4 زیر نظام مربوطه  راهبری و مدیریت تربیتی 

 5 حوزه مسئول در منطقه  معاونت آموزش ابتدایی/ کارشناسی ابتدایی  

مربیان    -پرورشی  معاونت  و  اولیاء  انجمن  به شکایات     -کارشناسی  پاسخگویی  و  عملکرد     -ارزیابی 

 معاونت پژوهش    -شاهد و ایثارگران امورکارشناسی 
 6 واحد های همکار در منطقه 

 ستاد استان  منطقه مدرسه
 7 سطح اجرا /نفوذ 

* * * * 

کارشناسی 

 پیگیری

زمان 

 اجرا 

 فعالیتنوع  هدف کمی )معین( 

  ت یفعالشرح  
کد  

 فعالیت 

8 

 الزامی اقتضائی شاخص  مقدار 

 

طول  

سال 

 *  مدرسه 150 تحصیلی

مدیریت اجرای نظام سنجش و تضمین کیفیت مدارس )

  ( ابتدائی  دوره  مدارس  عملکرد  از  ارزیابی  راهبری  و 

و  فعالیت  آموزش  وزارت  ابالغی ساالنه  برنامه  ذیل  های 

اهداف   –گانه تربیت  ی ششهاساحت پرورش( با رعایت 

  (بر اساس تدبیر   -ی تحصیلی و برنامه درسی هادوره

1- 8 

 

طول  

سال 

 تحصیلی

 *  درصد   %  0.37

 0.37مدیریت کاهش نرخ تکرار پایه در دوره ابتدایی به 

از دانش پاآموزان در معرض  درصد )حمایت     -   هیتکرار 

 ی جبرانی آموزش اولیا ( هاکالسبرگزاری 
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طول  

سال 

 تحصیلی

100

% 
 8 -3 اندازی گروه مجازی »تدبیر« مدرسه در شبکه شادراه  * درصد  

 ساحت

اقتصادی و 

 حرفه ای

 ساحت

اجتماعی  

 وسیاسی 

 ساحت

علمی و 

 فناورانه

 ساحت

زیستی و 

 بدنی 

 ساحت

زیباشناسی و  

 هنری

 ساحت

اعتقادی،  

 عبادی،اخالقی

ت
اح

س
 

 هاتیفعالارتباط  

 ی  تربیت هاساحتبا 

 و اهداف دوره تحصیلی 

9 
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

در   3-2-1بند 

این ساحت از  

اهداف  

 ابتدایی 

در   3-2-1بند 

این ساحت از  

 ابتدایی اهداف 

  3-2-1بند 

در این  

ساحت از  

اهداف  

 ابتدایی 

در   3-2-1بند 

این ساحت از  

 اهداف ابتدایی 

در   3-2-1بند 

این ساحت از  

 اهداف ابتدایی 

در این  3-2-1بند 

ساحت از  اهداف  

 ابتدایی 

ف 
دا

اه
 

 همه دروس در تمام پایه ها
 با    هاتیفعالارتباط 

 مدارس( برنامه درسی )برنامه هفتگی 

  مدیران خودارزیابی یهابرگ  نمون  - سال طول فرایندی یدهایبازد  - تدبیر برنامه هایتیفعال اساس  بر مدارس ارزیابی

 بررسی برنامه ساالنه مدارس  –
 10 ی ارزشیابی فعالیت ها هاشاخص

 رديف عنوان  رح ش

 1 هدف عملیاتی مربوطه در سند تحول   در ابعاد فرهنگی ـ اجتماعی  ژه یوبه   -محلی های پیشرفت عنوان یکی از کانونافزایش نقش مدرسه به  -7

مراکز علمی ـ پژوهشی با نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در سطح ملی و    افتهیبرقراری ارتباط سازمان  -  3/7

های علمیه و مؤسسات آموزش عالی و مراکز آموزش  مندی از پشتیبانی علمی و تخصصی حوزهای و بهرهمنطقه

 علوم تربیتی و روانشناسی در مدارس   -های علوم قرآنیدانشکده ژهیو ای بهفنی و حرفه

 2 راهکار سند تحولشماره و متن  

عنوان کانون پیشرفت محله و ایجاد پایگاه داده و مدیریت منابع  طراحی و استقرار الگوی ارتقای نقش مدرسه به   -4

 آموزاناطالعاتی محله و استفاده از ظرفیت علمی پژوهشی  و فنی معلمان و دانش

  وپرورش آموزشبرنامه مصوب شورای عالی  

 مرتبط با راهکار 

3 

 4 زیر نظام مربوطه ی  اب یو ارزشپژوهش 

 5 حوزه مسئول در منطقه  کارشناسی ابتداییمعاونت آموزش ابتدایی/ 

 6 واحد های همکار در منطقه  معاونت پژوهش برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی  

 ستاد استان   منطقه مدرسه

 7 سطح اجرا /نفوذ 

* * * * 

کارشناسی  

 پیگیری 
 زمان اجرا 

 نوع فعالیت  هدف کمی )معین(

   تیفعالشرح  
کد 

 فعالیت 

8 

 الزامی اقتضائی  شاخص  مقدار 

 
طول سال  

 تحصیلی
 8 -1 ی)کارآمد(توانمندسازاجرای طرح مدرسه   * مدرسه  12

طول سال   

 تحصیلی
100

% 
با استفاده از شبکه   ی)کارآمد(توانمندسازاجرای طرح مدرسه   * درصد 

 شاد 
2- 8 
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ردیف  عنوان  شرح 

 1 هدف عملیاتی مربوطه در سند تحول   ها ها و روشبازنگری و بازمهندسی ساختارها و رویه   -21

های درسی با رعایت اصل  برنامهی کتاب محوری و تولید بسته آموزشی در  جابهحاکمیت برنامه محوری  ـ  9/21

 معلم محوری 
 2 شماره و متن  راهکار سند تحول

 ) بسته تحولی  ( های  یادگیریتدوین و تصویب استانداردهای  بسته  -5
  وپرورش آموزشبرنامه مصوب شورای عالی  

 مرتبط با راهکار 

3 

 4 زیر نظام مربوطه برنامه درسی 

 5 حوزه مسئول در منطقه  اداره آموزش پیش دبستانی و دوره اول دبستان   / اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتداییمعاونت آموزش ابتدایی/  

 6 واحد های همکار در منطقه  معاونت پرورشی / کارشناسی مدارس غیردولتی   /معاونت پژوهش 

 ستاد استان   منطقه مدرسه

 7 سطح اجرا /نفوذ 

* * * * 

کارشناسی  

 پیگیری 
 زمان اجرا 

 نوع فعالیت  هدف کمی )معین(

   تیفعالشرح  
کد 

 فعالیت 
8 

 الزامی اقتضائی  شاخص  مقدار 

 

طول سال  

 تحصیلی
 مدرسه 25

* 
 

طرح مدرسه خوانآ  ) ارتقای مهارت های خواندن ، نوشتن و  

 آداب زندگی دانش آموزان دوره ابتدایی ( 
1- 8 

 ساحت 

 اقتصادی و حرفه ای 

 ساحت 

 اجتماعی وسیاسی 

 ساحت 

 علمی و فناورانه

 ساحت 

 زیستی و بدنی 

 ساحت 

 زیباشناسی و هنری

 ساحت 

 اعتقادی، عبادی،اخالقی 

ت
اح

س
 

 ها تیفعال ارتباط   

 ی  تربیت هاساحتبا 

 9 اهداف دوره تحصیلی و

 همه دروس در تمام پایه ها
 با    هاتیفعالارتباط 

 برنامه درسی )برنامه هفتگی مدارس(
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

دبستانیپیش   
طول سال  

 تحصیلی
50 

درصد  

 کالس

* 
 

تحقق عدالت    کالس گویا در دوره پیش دبستانی در راستای  

 آموزشی
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طول سال  

 تحصیلی
 *  درصد  100%

برنامه ویژه مدرسه )بوم ( ویژه کالس های دوره دوم    اجرای 

 ابتدایی 
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 ساحت 

 اقتصادی و حرفه ای 

 ساحت 

 اجتماعی وسیاسی 

 ساحت 

 علمی و فناورانه

 ساحت 

 زیستی و بدنی 

 ساحت 

 زیباشناسی و هنری

 ساحت 

 اعتقادی، عبادی،اخالقی 

ت
اح

س
 

 ها تیفعال ارتباط   

 ی  تربیت هاساحتبا 

 9 اهداف دوره تحصیلی و
در این  3-2-1بند 

ساحت از  اهداف 

 ابتدایی 

در این  3-2-1بند 

ساحت از  اهداف 

 ابتدایی 

در  3-2-1بند 

از  این ساحت 

 اهداف ابتدایی 

در این  3-2-1بند 

ساحت از  اهداف 

 ابتدایی 

در این  3-2-1بند 

ساحت از  اهداف 

 ابتدایی 

در این ساحت  3-2-1بند 

 از  اهداف ابتدایی 

ف
دا

اه
 

 همه دروس در تمام پایه ها
 با    هاتیفعالارتباط 

 برنامه درسی )برنامه هفتگی مدارس(

   -           طرح مشمول اولیاء از سنجی نظر -      طرح مجری  آموزگاران و رانی مد خودارزیابی -       طرح  پوشش تحت  مدارسبازدید 

 مصوب هایبرنامه مجری یدبستانشیپ یهاکالس درصد / دهی دآموزش انسانی نیروی درصد - طرح مشمول آموزان  دانش  عملکرد ارزیابی

 اجراشده  و مدون برنامه تعداد/ 

 10 ی ارزشیابی فعالیت ها هاشاخص 

 

 

 رديف عنوان  شرح 

با تأکید بر کارورزی و انطباق سطح    معلم تیدرسی ترب  ها و باز تنظیم اصول حاکم بر برنامهبازمهندسی سیاست   -۱۱

ای معلمان در سطح ملی و جهانی با مقتضیات الگوی برنامه درسی در نظام تعلیم و تربیت و طراحی  های حرفهشایستگی

 وپرورش تربیت و نگهداشت معلمان در آموزش   -های جذبهای مناسب برای ارتقای شیوه سیاست

 1 هدف عملياتي مربوطه در سند تحول  

ای به شکل فردی و گروهی میان معلمان و تبادل تجارب  های حرفهـ توسعه زمینه پژوهشگری و افزایش توانمندی۷/۱۱

های بازآموزی مستمر علمی و تحقیقاتی و مطالعاتی و برگزاری  و دستاوردها در سطح محلی و ملی و ایجاد فرصت

 های پژوهشی معلمان ای فعالیتهای الگوی تدریس برتر و اختصاص اعتبارات خاص برجشنواره 

 2 شماره و متن  راهکار سند تحول 

بندی و ارتقای معلمان و کارشناسان و انتخاب معلمان نمونه با ملحوظ  ها و شرایط رتبهطراحی و تدوین مالک   -6

 های پژوهشی کردن فعالیت

   وپرورشآموزشبرنامه مصوب شوراي عالي 

 مرتبط با راهکار  

3 

 4 زير نظام مربوطه  ی  ابیارزشو پژوهش 

 5 حوزه مسئول در منطقه  ژی وگروه های آموزشی ابتدایی تکنولو  کارشناسی  معاونت آموزش ابتدایی/ 

 6 واحد های همکار در منطقه  کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی    -  پژوهشمعاونت  
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

 ستاد  استان   منطقه مدرسه 

 7 سطح اجرا /نفوذ 

* * * * 

کارشناسی 

 پیگیری 

زمان 

 اجرا

 نوع فعالیت هدف کمی )معین(

  تیفعالشرح  
کد 

 فعالیت 

8 

 الزامی  اقتضائی شاخص  مقدار 

 

تابستان/مر

 دادماه 
  * کالس 296

  دی تأکتوصیفی  با     -ی برنامه  ارزشیابی کیفی  فیو کارتقاء کمی   

 بر آموزش معلمان  دوره اول ابتدایی
1- 8 

 
پاییز/ مهر 

 تا آذر
100

% 
  * درصد 

توصیفی  در بستر فضای مجازی و شبکه شاد     - ارزشیابی کیفی 

 ) ایجاد پوشه های الکترونیکی(
2- 8 

 ساحت 

 اقتصادی و حرفه ای 

 ساحت 

 اجتماعی وسیاسی

 ساحت 

 علمی و فناورانه

 ساحت 

 زیستی و بدنی 

 ساحت 

 زیباشناسی و هنری

 ساحت 

 اعتقادی، عبادی،اخالقی 

ت 
ح
سا

 

 هات يفعالارتباط  

 ی  تربيت هاساحت با 

 اهداف دوره تحصيلی  و
9 

در این    3-2- ۱بند   

ساحت از  اهداف 

 ابتدایی 

   

ف 
دا

اه
 

 با    هات يفعالارتباط  همه دروس در تمام پايه ها 
 برنامه درسی )برنامه هفتگی مدارس( 

 یهاگزارش دريافت    – یحضور  ديبازد   -   پوشش تحت آموزان  دانش تعداد   - دوم و اول یهاه يپا ديده آموزش   معلمان تعداد

 از مدارس  يفصل
 10 ی ارزشيابي فعاليت ها هاشاخص 

 

 

 رديف عنوان  شرح 

فرصت   -5 از  برخورداری  در  عدالت  بسط  و  باکتأمین  تربیت  و  تعلیم  تفاوت  تی فیهای  به  توجه  با  و  مناسب  ها 

 های دختران و پسران و مناطق مختلف کشور ویژگی
 1 هدف عملياتي مربوطه در سند تحول  

منابعاولویتـ  4/5 تخصیص  و  تأمین  به  کارآمد،بخشی  انسانی  نیروی  رشد،تربیت  برای  برنامه  توانمندسازی  ،تدوین 

 آموزان مناطق محروم و مرزیمعنوی دانشادامه تحصیل وحمایت مادی و ،آموزیومهارت
 2 شماره و متن  راهکار سند تحول 

بازنگری و اصالح سازوکارهای تأمین منابع مالی  سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو     -۱0

 ورود به دبستان در مناطق محروم و مرزی 

   وپرورشآموزشبرنامه مصوب شوراي عالي 

 مرتبط با راهکار  

3 

 4 زير نظام مربوطه  تأمین و تخصیص منابع مالی

 5 حوزه مسئول در منطقه  کارشناسی پیش دبستانیمعاونت آموزش ابتدایی/ 
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 واحد های همکار در منطقه  وپرورش کودکان استثنایی اداره آموزش – پرورشی )کارشناسی مشاوره(معاونت 

 ستاد  استان   منطقه مدرسه 

 7 اجرا /نفوذ سطح 

* * * * 

کارشناسی 

 پیگیری 

زمان 

 اجرا

 نوع فعالیت هدف کمی )معین(

  تیفعالشرح  
کد 

 فعالیت 

8 

 الزامی  اقتضائی شاخص  مقدار 

 

طول سال  

 %100 تحصیلی

درصد  

نوآموزان  

 مورد سنجش 

*  

اجرای مداخالت به هنگام و رفع مشکل نوآموزان در فرایند  

دبستانی در راستای توسعه  های عادی پیشکالسآموزشی 

 عدالت آموزشی 
2- 8 

 ساحت 

 اقتصادی و حرفه ای 

 ساحت 

 اجتماعی وسیاسی

 ساحت 

 علمی و فناورانه

 ساحت 

 زیستی و بدنی 

 ساحت 

 زیباشناسی و هنری

 ساحت 

 اعتقادی، عبادی،اخالقی 

ت 
ح
سا

 هات يفعالارتباط   

 ی  تربيت هاساحت با 

 9 اهداف دوره تحصيلی  و

در این    3-2- ۱بند   

ساحت از  اهداف 

 ابتدایی 

در این    3-2- ۱بند 

ساحت از  اهداف 

 ابتدایی 

در این    3-2- ۱بند 

ساحت از  اهداف 

 ابتدایی 

 
ف 

دا
اه

 

 مطابق با اهداف یازده گانه پیش دبستانی
 با    هات يفعالارتباط 

 برنامه درسی )برنامه هفتگی مدارس( 

 10 ی ارزشيابي فعاليت ها هاشاخص  ي دبستان  شیپ یعاد  یهاکالس  آموزش  نديفرا در  مداخله و آموزش   تحت  شدهيي شناسا نوآموزان درصد
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رديف عنوان  رح ش

فرصت   -5 از  برخورداری  در  عدالت  بسط  و  و  تأمین  تعلیم  تفاوتهای  به  توجه  با  مناسب  باکیفیت  و  تربیت  ها 

 های دختران و پسران و مناطق مختلف کشور ویژگی
 1 هدف عملياتي مربوطه در سند تحول  

االمکان با مشارکت بخش غیردولتی با تأکید بر  ویژه در مناطق محروم و نیازمند حتیدبستانی بهـ تعمیم دوره پیش۱/5

 بدنی و اجتماعیتربیتهای قرآنی و آموزش
 2 شماره و متن  راهکار سند تحول 

برنامه درسی   -۱2 از حیث  از دبستان  پیش  ارزشیابی دوره  و  یکپارچه،هدایت،نظارت  ،محتوای آموزشی و  مدیریت 

 های یادگیری مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسالمیمحیط

   وپرورشآموزشبرنامه مصوب شوراي عالي 

 مرتبط با راهکار  

3 

 4 زير نظام مربوطه  راهبری و مدیریت تربیتی  

 5 حوزه مسئول در منطقه  دبستانی  پیش کارشناسی معاونت آموزش ابتدایی / 

 6 منطقه واحد های همکار در    کارشناسی انجمن اولیـاء  / مدارس غیردولتی کارشناسی معاونت  پژوهش / معاونت پرورشی / اداره استثنایی / 

 ستاد  استان   منطقه مدرسه 

 7 سطح اجرا /نفوذ 

* * * * 

کارشناسی 

 پیگیری 

زمان 

 اجرا

 نوع فعالیت هدف کمی )معین(

  تیفعالشرح  
کد 

 فعالیت 
8 

 الزامی  اقتضائی شاخص  مقدار 
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

 

شهریور و  

 مهرماه 
100% 

درصد اولیا  

 تحت آموزش 
*  

  رویکردها براساس دبستان پیش  دوره  نوآموزان  اولیای آموزش

 دبستان  پیش  دوره  در آموزش اهداف  و
7- 8 

 ساحت 

 اقتصادی و حرفه ای 

 ساحت 

 اجتماعی وسیاسی

 ساحت 

 علمی و فناورانه

 ساحت 

 زیستی و بدنی 

 ساحت 

 زیباشناسی و هنری

 ساحت 

 اعتقادی، عبادی،اخالقی 

ت 
ح
سا

 هات يفعالارتباط   

 ی  تربيت هاساحت با 

 9 اهداف دوره تحصيلی  و

در این    3-2- ۱بند  

ساحت از  اهداف 

 ابتدایی 

در این    3-2- ۱بند 

ساحت از  اهداف 

 ابتدایی 

در این    3-2- ۱بند 

ساحت از  اهداف 

 ابتدایی 

در این    3-2- ۱بند 

ساحت از  اهداف 

 ابتدایی 

در این ساحت از     3-2- ۱بند 

 اهداف ابتدایی 

ف 
دا

اه
 

 یازده گانه پیش دبستانیمطابق با اهداف 
 با    هات يفعالارتباط 

 برنامه درسی )برنامه هفتگی مدارس( 

 10 ی ارزشيابي فعاليت ها هاشاخص  درصد اولیاء آموزش داده شده 

 

 رديف عنوان  شرح 

 1 هدف عملياتي مربوطه در سند تحول   ها  ها و روشـ بازنگری و بازمهندسی ساختارها و رویه2۱

ها و حرف و  رشته  یسو آموزان بهمنظور هدایت دانشـ طراحی و استقرار جامع هدایت تحصیلی و استعدادیابی به3/2۱

 های آنانمندی و تواناییعالقه،حال و آینده کشور متناسب بااستعدادها ازیهای موردن مهارت
 2 شماره و متن  راهکار سند تحول 

دوره    -4 در  استعدادیابی  برنامه جامع  ساحت  ،دبستانییشپتدوین  در  متوسطه  و  برای  های ششابتدایی  تربیتی  گانه 

 آموزانکشف استعدادهای دانش

   وپرورشآموزشبرنامه مصوب شوراي عالي 

 مرتبط با راهکار  

3 

 4 زير نظام مربوطه  راهبری و مدیریت تربیتی 

 5 حوزه مسئول در منطقه  جوان  پژوهاندانشاداره پرورش استعدادهای درخشان و 

 6 واحد های همکار در منطقه  معاونت فرهنگی و پرورشی   -معاونت آموزش متوسطه  -معاونت آموزش ابتدایی

 ستاد  استان   منطقه مدرسه 

 7 سطح اجرا /نفوذ 

* * * * 

کارشناسی 

 پیگیری 

زمان 

 اجرا

 نوع فعالیت هدف کمی )معین(

  تیفعالشرح  
کد 

 فعالیت 
8 

 الزامی  اقتضائی شاخص  مقدار 
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

 

طول سال  

 تحصیلی
100% 

درصد  

آموزان  دانش 

 دوره دوم 

*  

  در  ییابتدا دوم  دوره  آموزاندانش گرفتن قرار  پوشش تحت

 8 -1 استان  در شهاب  ملی  برنامه مجری  مناطق

 ساحت 

 اقتصادی و حرفه ای 

 ساحت 

 اجتماعی وسیاسی

 ساحت 

 علمی و فناورانه

 ساحت 

 زیستی و بدنی 

 ساحت 

 زیباشناسی و هنری

 ساحت 

 اعتقادی، عبادی،اخالقی 

ت 
ح
سا

 هات يفعالارتباط   

 ی  تربيت هاساحت با 

 9 اهداف دوره تحصيلی  و

در این    3-2- ۱بند 

ساحت از  اهداف 

 ابتدایی 

در این    3-2- ۱بند 

ساحت از  اهداف 

 ابتدایی 

در این    3-2- ۱بند 

ساحت از  اهداف 

 ابتدایی 

در این    3-2- ۱بند 

اهداف  ساحت از 

 ابتدایی 

در این    3-2- ۱بند 

ساحت از  اهداف 

 ابتدایی 

در این ساحت از     3-2- ۱بند 

 اهداف ابتدایی 

ف 
دا

اه
 

 همه دروس در تمام پايه ها 
 با    هات يفعالارتباط 

 برنامه درسی )برنامه هفتگی مدارس( 

تکمیل فرم های مربوطه توسط آموزگاران در سامانه  -يي ابتدا دوم دوره در  شهاب  ملي  برنامه پوشش تحت آموزاندانش  تعداد

 همگام
 10 ی ارزشيابي فعاليت ها هاشاخص 

 

 

 

 

 رديف عنوان  شرح 

 1 هدف عملیاتي مربوطه در سند تحول  ۱ـ پرورش تربیت یافتگانی که...

قرآن در ـ توسعه فرهنگ اقامه نماز و اهتمام به برپایی نماز جماعت در مدرسه و تقویت انس با  3/۱

ها و توانمندسازی معلمان در راستای تقویت آموزان و توسعه فرهنگ و سواد قرآنی با اصالح برنامهدانش

آشنایی با مفاهیم کلیدی قرآن در دوره متوسطه اول و  ،خوانی در دوره ابتدایی مهارت روخوانی و روان

 آموزش معارف قرآنی در متوسطه دوم بر اساس منشور توسعه فرهنگ قرآنی 

 2 شماره و متن  راهکار سند تحول 

 نماز انس با قرآن کریم اقامه فرهنگ تقویت   و تربیتی توسعه هایفعالیت  اجرای و بازطراحی-۱
 وپرورشآموزشبرنامه مصوب شورای عالي 

 مرتبط با راهکار  
3 

 4 زير نظام مربوطه  برنامه درسی 

 5 حوزه مسئول در منطقه  کارشناسی قرآن ، عترت و نماز -معاونت پرورشی و فرهنگی 

 6 واحد های همکار در منطقه  معاونت پژوهش ، برنامه ریزی و توسعه منابع / ستاد همکاری ها/ معاونت آموزشی  
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

 ستاد  استان  منطقه  مدرسه 

 7 سطح اجرا/نفوذ 

* * * * 

کارشناسی  

 پیگیری 

زمان  

 اجرا

 نوع فعالیت  هدف کمی )معین( 

 ت یفعالشرح  
کد  

 فعالیت 

8 

 الزامی  اقتضائی شاخص  مقدار 

 واحد قرآن

شهریور تا  

پایان  

 خرداد 

43۷۱ 
دانش  

 آموز
*  

شرکت دانش آموز در برنامه حفظ موضوعی آیات قرآن  

 کریم و حفظ ترتیبی
1-8 

//  
سال  

 تحصیلی 
  * مدرسه  250

شرکت مدارس در برنامه کرسی های تالوت محافل  

 استماع
2-8 

//  

شهریور 

تا پایان  

 مرداد

۱2945 

دانش  

و  آموز 

 معلم

*  
اجرای طرح ملی حفظ جزء سی قرآن کریم برای دانش  

 آموز و فرهنگیان
3-8 

//  
طول سال  

 تحصیلی 
  * محتوا  20

باز طراحی و تولید ، بروزرسانی محتوای آموزشی و 

 الکترونیکی فعالیت های قرآن، عترت و نماز 
4-8 

//  
طول سال  

 تحصیلی 
6۷24 

دانش  

 آموز
 8-5 الگوی تالوت   *

//  
طول سال  

 تحصیلی
 8-6 اندراج زنگ نماز درمدارس   * مدرسه  ۱2۷

  * معلم 3۷ پاییز  ضن خدمت 
برگزاری دوره آموزش وتوانمندسازی  معلمان سوم  

 ابتدایی  
7-8 

 8-8 وتوانمندسازی  دبیران پایه هشتمبرگزاری دوره آموزش   * دبیر 3۷ پاییز  ضن خدمت 

//  
طول سال  

 تحصیلی
 8-9 برنامه های ابالغی شورای عالی نماز  * برنامه 20

8 //  
طول سال  

 تحصیلی
  * اولیا  42۷

برگزاری کالسهای آموزش احکام برای اولیا و روشهای    

 نوین جذب کودکان و نوجوانان به نماز
10-8 

//  8-11 آموزش طرح مبین ) مدیریت برنامه های یاوران نماز(   * روحانی ۱4 پاییز  
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

//  ۷88 پاییز  
دانش  

 آموز
 8-12 برگزاری آموزش عملی نماز  *

//   * روحانی ۷ آبان 
 برگزاری دوره آموزش وتوانمندسازی ائمه

 جماعت روحانی
14-8 

  * مدرس 4 پاییز  ضمن خدمت 
برگزاری دوره آموزش وتوانمندسازی مدرسین آموزش  

 خانواده 
15-8 

//  
طول سال  

 تحصیلی
2۱۱۱ 

دانش  

 آموز
 8-16 آشنایی با تقلید ومرجعیت    *

//  
آبان تا  

 اسفند 
 8-17 نمازپیش اجالسیه های   * همایش ۱

 ساحت 

 اقتصادی و حرفه ای 

 ساحت 

 اجتماعی وسیاسی 

 ساحت 

 علمی و فناورانه

 ساحت 

 زیستی و بدنی 

 ساحت 

 زیباشناسی و هنری 

 ساحت 

 اعتقادی، عبادی،اخالقی 
ت 

اح
س

 

 هات یفعالارتباط  

 ی  تربیت ها ساحتبا 

1-2-3 3-2-1  9 اهداف دوره تحصیلي  و  3-2-1  3-2-1  1-2-3 

ف 
دا

اه
 

 قرآن و دين و زندگي 
 با     هاتی فعالارتباط  

 برنامه درسي )برنامه هفتگي مدارس( 

ارسال مسندات و بررسی آن میزان شرکت کنندگان    -ی سالیانه مدارس و ادارات  هاگزارش  –بازدید حضوری 

 خوداظهاری و ارائه گزارش های سالیانه مدارس و ادارات درسامانه سجاده  -در مسابقات 
 10 ی ارزشیابي فعالیت ها هاشاخص
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح 

 

 

 عنوان 
 رديف

 1 هدف عملیاتي مربوطه در سند تحول  ۱- پرورش تربیت  یافتگانی که ... 

امر به    ،تولی و تبرّا ی تمداریسازی فرهنگ والـ ایجاد سازوکارهای ترویج و نهادینه 4/۱

 معروف و نهی از منکر-  روحیه جهادی و انتظار...
 2 شماره و متن راهکار سند تحول 

معروف امربه شناسی، امام موضوعات تربیتی پیرامون هایفعالیت اجرای و بازطراحی -2

 یادگیری و تربیت هایحوزه  درسی اساس  برنامه بر مهدویت و انتظار و منکر از نهی و

 مطالعات اجتماعی  و انسانی علوم و اسالمی  معارف قرآن و

 وپرورشآموزشبرنامه مصوب شورای عالي 

 مرتبط با راهکار  
3 

 4 زير نظام مربوطه  برنامه درسی

 5 حوزه مسئول در منطقه  معاونت پرورشی و فرهنگی -  کارشناسی قرآن ، عترت و نماز  

  -آموزیسازمان دانش/آموزشی  هایمعاونت -معاونت پژوهش ، برنامه ریزی و توسعه منابع 

 کارشناسی  مدارس غیر دولتی-  انجمن اولیاء و مربیان-  
 6 واحد های همکار در منطقه 

 ستاد  استان  منطقه  مدرسه 
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

 7 سطح اجرا /نفوذ  * * * *

کارشناسی  

 پیگیری 

زمان  

 اجرا

 نوع فعالیت  هدف کمی )معین( 

 ت یفعالشرح  
کد  

 فعالیت 

8 

 الزامی  اقتضائی شاخص  مقدار 

 واحد قران 
طول سال  

 تحصیلی 
 8-1 بزرگداشت مناسبت های والیی    * مدرسه  324

/ /  
طول سال  

 تحصیلی 
3294۷ 

دانش  

 آموز/معلم
 8-2 اجرای طرح مصباح الهدی    *

/ /  
محرم و  

 صفر
 8-4 آموزیهای مذهبی دانشساماندهی فعالیت هیئت  * هیئت  ۱9۱

/ /  
سال  طول 

 تحصیلی 
 8-5 ت یمهدو  و  انتظار جلسات یبرگزار  * جلسه  3۷4

 ساحت 

 اقتصادی و حرفه ای 

 ساحت 

 اجتماعی وسیاسی 

 ساحت 

 علمی و فناورانه

 ساحت 

 زیستی و بدنی 

 ساحت 

 زیباشناسی و هنری 

 ساحت 

 اعتقادی، عبادی،اخالقی 
ت 

اح
س

 

 هات یفعالارتباط  

 ی  تربیت ها ساحتبا 

1-2-3 9 اهداف دوره تحصیلي  و  3-2-1  3-2-1  3-2-1  3-2-1  1-2-3 

ف 
دا

اه
 

 دين و زندگي 
 با     هاتی فعالارتباط  

 برنامه درسي )برنامه هفتگي مدارس( 

های آماری و مستندات مربوطه از طریق سامانه  دریافت و بررسی گزارش -ها بازدید و ارزیابی حضوری از روند اجرای فعالیت 

 ها استفاده از فضای مجازی برای رصد و پیگیری روند اجرایی و اطالع رسانی فعالیت -ارزیابی عملکرد  
 10 ی ارزشیابي فعالیت ها هاشاخص
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح 

 عنوان 

 رديف

 1 هدف عملیاتي مربوطه در سند تحول  های انقالب اسالمی تعمیق تربیت و آداب اسالمی،تقویت اعتقاد و التزام به ارزش  -2

آموزان  های انقالب اسالمی و توانمندسازی مربیان و دانشـ تقویت ایمان، بصیرت دینی و باور به ارزش4/2

 ها و مواجهه هوشمندانه... برای وفاداری و حمایت آگاهانه از این ارزش
 2 شماره و متن  راهکار سند تحول 

 تحصیلی و برنامه های دوره اهداف بر اساس آموزیسیاسی دانش و  اجتماعی  هایفعالیت بازطراحی    -5

 ملی  درسی 

 وپرورش برنامه مصوب شورای عالي آموزش

 مرتبط با راهکار  

3 

 4 زير نظام مربوطه  برنامه درسی 

 5 حوزه مسئول در منطقه  اداره فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی  /  نماز و  عترت  -قرآن ادارهمعاونت پرورشی و فرهنگی / 

  /یآموزش هایمعاونت /ها حوزه و آموزش و پرورشی همکار  ستاد/  ریزی و توسعه منابعمعاونت پژوهش ، برنامه

بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود)عج(/سازمان تبلیغات اسالمی/سازمان اوقاف و امور   -اداره مدارس غیر دولتی 

 آموزان/سایر نهادهای فرهنگی مرتبط های اسالمی دانشهای علمیه/ اتحادیه انجمنخیریه/ حوزه

 6 واحد های همکار در منطقه 

 ستاد  استان  منطقه  مدرسه 

 7 سطح اجرا /نفوذ 

* * * * 
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

کارشناسی  

 پیگیری 

زمان  

 اجرا

 نوع فعالیت  )معین( هدف کمی 

  شرح فعالیت  
کد  

 فعالیت 

8 

 الزامی  اقتضائی شاخص  مقدار 

 8-1 بازطراحی و برگزاری جلسات گفتمان دینی   * جلسه  166 طول سال  قرآن و عترت 

نکوداشت مناسبت های انقالبی و ایام اهلل از قبیل دهه فجر، هفته دفاع    * بزرگداشت  1 طول سال  فرهنگی هنری 

 )ره(آبان ،نهم دی ماه ، سوم خرداد، بزرگداشت حضرت امام    ۱3مقدس ،
2-8 

 8-3 یادواره شهدای دانش آموز و فرهنگی    یادواره  1 طول سال  فرهنگی هنری 

 ساحت 

 اقتصادی و حرفه ای 

 ساحت 

 اجتماعی وسیاسی 

 ساحت 

 علمی و فناورانه

 ساحت 

 زیستی و بدنی 

 ساحت 

 زیباشناسی و هنری 

 ساحت 

 اعتقادی، عبادی،اخالقی 

ت 
اح

س
 

 هاارتباط  فعالیت 

 های  تربیت با ساحت

 9 اهداف دوره تحصیلي  و
 3-2-1  3-2-1  3-2-1  3-2-1 دا 1-2-3 

اه
ف

 

 کلیه دروس 
 ها  با  ارتباط فعالیت

 هفتگي مدارس( برنامه درسي )برنامه 

های آماری و مستندات استفاده از فضای مجازی برای رصد و پیگیری روند اجرایی و اطالع رسانی دریافت و بررسی گزارش 

 فعالیت 
 10 های ارزشیابي فعالیت ها شاخص
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رديف عنوان  شرح 

 1 هدف عملیاتي مربوطه در سند تحول  ۷ـ افزایش نقش مدرسه بهعنوان یکی از کانونهای پیشرفت محلی ،بهو یژه در ابعاد فرهنگی ـ اجتماعی

های مسجد و کانون ژهیو سازی و تقویت همکاری مدرسه با مراکز فرهنگی و علمی محله به ـ نهادینه 2/۷

های مرتبط محله و  آموزان در برنامهمعلمان و دانش  ،های علمیه و مشارکت فعال مدیرانمذهبی و حوزه

 نیز حضور نظاممند و اثربخش روحانیون توانمند و مبلغان مذهبی باتجربه در مدرسه 

 2 شماره و متن  راهکار سند تحول 

مند و اثربخش روحانیون توانمند و مبلغان مذهبی باتجربه در  حضور نظامایجاد سازوکارهای الزم برای   -6

 مدرسه با همکاری دستگاه ها و مراکز ذی ربط 

برنامه مصوب شورای عالي  

 مرتبط با راهکار   وپرورش آموزش
3 

 4 زير نظام مربوطه  راهبری و مدیریت تربیتی

 5 حوزه مسئول در منطقه  معاونت پرورشی و فرهنگی، کارشناسی  قرآن -  عترت و  نماز  

،  معاونت های آموزشی ، کارشناسی مدارس غیر دولتی و   ریزی و توسعه منابعمعاونت پژوهش ، برنامه

 مشارکتهای مردمی 
 6 واحد های همکار در منطقه 

 ستاد  استان    منطقه مدرسه 
 7 نفوذ /سطح اجرا 

* * * * 

کارشناسی  

 پیگیری 

زمان  

 اجرا

 نوع فعالیت  هدف کمی )معین( 

  ت یفعالشرح  
کد  

 فعالیت 
8 

 الزامی  اقتضائی شاخص  مقدار 
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

واحد 

 قرآن

 مهر تا  

 اردیبهشت 

  * روحانی 36
حضور نظام مند روحانیون در مدارس و برگزاری  

 نماز جماعت
1-8 

//  
طول سال  

 تحصیلی 
 8-2 طرح پیوند نماز با منزل ، مدرسه و مسجد  * مدرسه  6

 ساحت 

 اقتصادی و حرفه ای 

 ساحت 

 اجتماعی وسیاسی 

 ساحت 

 علمی و فناورانه

 ساحت 

 زیستی و بدنی 

 ساحت 

 زیباشناسی و هنری 

 ساحت 

 اعتقادی، عبادی،اخالقی 

ت 
اح

س
 

 ها تیفعال ارتباط   

 ی  تربیت ها ساحتبا 

 تحصیلي و اهداف دوره 
9 

 1-2-3    1-2-3 

ف 
دا

اه
 

 دين و زندگي 

 با     هاتی فعالارتباط  

برنامه درسي )برنامه هفتگي  

 مدارس( 

انعقاد موافقت نامه اجرایی فعالیت ها با استان ها، بازدید و ارزیابی میدانی از روند اجرای فعالیت ها،  

های آماری و مستندات مربوطه، استفاده از فضای مجازی نسبت به روند   دریافت و بررسی گزارش

 اجرایی و اطالع رسانی فعالیت ها 

 10 ی ارزشیابي فعالیت ها هاشاخص
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رديف عنوان  شرح 

 1 هدف عملیاتي مربوطه در سند تحول  های انقالب اسالمی تقویت اعتقاد و التزام به ارزش  -تعمیق تربیت و آداب اسالمی  -2

  ،شبکه ملی اطالعات و ارتباطات ،منابع آموزشی  ،های درسیبرنامه  ـ استفاده از ظرفیت8/2

 کتابخانه،  فرصت اردوها و فعالیت های برون مدرسه به ویژه  مساجد و ...
 2 شماره و متن  راهکار سند تحول 

 8-  بازطراحی فعالیت های برون مدرسهای )اردوها-   مساجد-  بقاع متبرکه و ...( 

برنامه مصوب شورای عالي  

   وپرورش آموزش

 مرتبط با راهکار  

3 

 4 زير نظام مربوطه  برنامه درسی

 5 حوزه مسئول در منطقه  معاونت پرورشی و فرهنگی ، کارشناسی قرآن ، عترت ونماز   

  ها  مشارکتو سالمت ، کارشناسی مدارس غیر دولتی   بدنی تی تربکارشناسی  آموزشی، معاونت

 ی مردمی ، کارشناسی شاهد و  امورایثارگران -  سازمان دانش آموزی
 6 واحد های همکار در منطقه 

 ستاد  استان    منطقه مدرسه 

 7 سطح اجرا /نفوذ 

* * * * 

کارشناسی  

 پیگیری 

زمان  

 اجرا

 نوع فعالیت  هدف کمی )معین( 

  ت یفعالشرح  
کد  

 فعالیت 
8 

 الزامی  اقتضائی شاخص  مقدار 
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

واحد 

 قرآن
 1728 زمستان 

دانش  

 آموز 
*  

  دانش آشناییبرگزاری جشن های تکلیف  پسران و  

 متبرکه  بقاع  و  مساجد در  دینی احکام با  آموزان
1-8 

 ساحت 

 اقتصادی و حرفه ای 

 ساحت 

 اجتماعی وسیاسی 

 ساحت 

 علمی و فناورانه

 ساحت 

 بدنی زیستی و 

 ساحت 

 زیباشناسی و هنری 

 ساحت 

 اعتقادی، عبادی،اخالقی 

ت 
اح

س
 

 ها تیفعال ارتباط   

 ی  تربیت ها ساحتبا 

 و اهداف دوره تحصیلي 
9 

 1-2-3    1-2-3 

ف 
دا

اه
 

 قرآن و دين و زندگي 

 با     هاتی فعالارتباط  

برنامه درسي )برنامه هفتگي  

 مدارس( 

 10 ی ارزشیابي فعالیت ها هاشاخص نمون برگ های ارزیابی در تمامی سطوح  -میدانی بازدید  و آمار و مستند گزارش
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

 

 

 

 

 

 

 رديف  عنوان شرح

آموزان در رشد و تعالی  افزایش مشارکت نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی و مدرسه و معلمان و دانش   -8

 ... عنوانمحلی و ملی بهاجتماعی در سطح   - فرهنگی   -های دینی کشور در عرصه 
 1 هدف عملیاتي مربوطه در سند تحول 

عنوان سازمان فراگیر و نیروی اثرگذار در خدمت ارتقاء و تغییر نگرش به آموزش و پرورش به  ،ـ اصالح ۱/8

 اهداف فرهنگی و اجتماعی ژهیو اهداف رشد و تعالی کشور به 
 2 شماره و متن  راهکار سند تحول 

مأموریت    -9 و  اهداف  مؤثر  بازنگری  الزم جهت حضور  سازوکارهای  ایجاد  و  در آموزشها  وپرورش 

 های اجتماعی سازی و کاهش آسیب های اجتماعی و فرهنگی برای مصونعرصه 

برنامه مصوب شورای عالي  

 وپرورش مرتبط با راهکار  آموزش

3 

 4 زير نظام مربوطه  راهبری و مدیریت  تربیتی

 5 حوزه مسئول در منطقه  ی اجتماعی  هابیآسمعاونت پرورشی و فرهنگی / اداره امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر 

ستاد مبارزه با مواد مخدر    -اداره انجمن اولیاء و مربیان    -ادارات زیرمجموعه معاونت پرورشی و فرهنگی 

 اداره کل بهزیستی  –استانداری  –
 6 واحد های همکار در منطقه 

 ستاد  استان  منطقه مدرسه

 7 سطح اجرا /نفوذ 

* * * * 

کارشناسی  

 پیگیری 
 زمان اجرا 

 فعالیت نوع  هدف کمی )معین(

   شرح فعالیت  
کد 

 فعالیت 

8 

 الزامی  اقتضائی  شاخص  مقدار 

 *  مدرسه  220 طول سال  کارشناس آسیب 
توانمندسازی دانش آموزان ، والدین و کارکنان در زمینه مهارت  

 های خودمراقبتی 
1- 8 

 طول سال  کارشناس آسیب 

۱ 
 * منطقه

 
اجتماعی برای دانش  مدیریت مورد ) ویژه شناسایی و مددکاری  

 آموزان دارای اختالل مصرف مواد ( 
2- 8 

 8  -3 کانون یاریگران زندگی    * مدرسه  ۱25 طول سال  کارشناس آسیب 
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

 طول سال  کارشناس آسیب 

 * مدرسه  درصد ۱00
 

برنامه ملی »نماد« ) بخش فعالیت های ارتقایی ، مداخله مختصر  

 ، اورژانس و مددکاری اجتماعی ( 
4- 8 

 8  -5 جشنواره نوجوان سالم   * منطقه ۱ طول سال  کارشناس آسیب 

 8  -6 هفته مبارزه با اعتیاد و آسیب های اجتماعی   * منطقه ۱ طول سال  کارشناس آسیب 

 8  -7 هفته بهداشت روان    * منطقه ۱ طول سال  کارشناس آسیب 

 ساحت 

 اقتصادی و حرفه ای 

 ساحت 

 اجتماعی وسیاسی 

 ساحت 

 فناورانهعلمی و 

 ساحت 

 زیستی و بدنی 

 ساحت 

 زیباشناسی و هنری 

 ساحت 

 اعتقادی، عبادی،اخالقی 

ت 
اح

س
 

 ها ارتباط  فعالیت

 های  تربیت با ساحت

 و اهداف دوره تحصیلي 
9 

   1-2-3  1-2-3 

ف
دا

اه
 

 مهارتهای زندگی 
ها  با برنامه  ارتباط فعالیت

 درسي )برنامه هفتگي مدارس( 

 10 های ارزشیابي فعالیت ها شاخص مشارکت در شناسایی دانش آموز مشکل دار میزان 
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

 

 

 

 

 رديف  عنوان شرح

 1 هدف عملیاتي مربوطه در سند تحول  های نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی و ظرفیت  هاتیعفاف و حجاب متناسب باقابل   -ترویج و تعمیق فرهنگ حیا  -3

ـ تربیتی در کلیه سطوح تحصیلی برای افزایش سالمت جسمی و روحی  ایـ ارائه خدمات مشاوره ۷/3

 آموزان دانش
 2 شماره و متن  راهکار سند تحول 

آموزان در  ای در حوزه سالمت جسمی و روحی دانشطراحی و اجرای  نظام ارجاع خدمات مشاوره   -10

 وپرورشآموزش 

برنامه مصوب شورای عالي  

 وپرورش مرتبط با راهکار  آموزش

3 

 4 زير نظام مربوطه  راهبری و مدیریت تربیتی

 5 حوزه مسئول در منطقه  ی اجتماعی  هابیآسمعاونت پرورشی و فرهنگی / اداره امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر 

 6 واحد های همکار در منطقه  اداره  فناوری اطالعات –مدیریت منابع انسانی وامور اداری   -معاونین آموزشی 

 ستاد  استان  منطقه مدرسه

 7 سطح اجرا /نفوذ 

* * * * 

کارشناسی  

 پیگیری 

زمان 

 اجرا

 نوع فعالیت  هدف کمی )معین(

   شرح فعالیت  
کد 

 فعالیت 

8 

 الزامی  اقتضائی  شاخص  مقدار 

 مشاوره
نیمه دوم  

 سال
 مشاور ۷5

 8 -1 طرح رابطان هسته های مشاوره در  مدارس فاقد مشاور   *

 مشاوره
نیمه دوم  

 سال
کارکنان   ۱5۱

 * مدرسه 
 8 -2 توانمند سازی و گسترش نقش مشاوره ای کارکنان مدرسه  

 مشاوره
نیمه دوم  

 سال
 دانش آموز  203

* 
 8-3 اجرای طرح همیار مشاور 

درصد   50 طول سال  مشاوره

 * دانش آموز 
 

ارائه  خدمان راهنمایی و مشاوره ای با ) اجرای طرح همدل ،  صدای مشاور و پیام  

 مشاور(
4-8 

درصد   20 طول سال  مشاوره

 * دانش آموز 
 

مدیریت  و راهبری آسیب شناسی از  فضای مجازی )توانمند سازی ، شناسایی ارجاع  

 و درمان(
5-8 
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

 هسته/مرکز  ۱ طول سال  مشاوره
* 

 8-6 و مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی استان  طرح تقویت هسته های مشاوره مناطق 

 منطقه ۱ طول سال  مشاوره
* 

 8-7 مدیریت فوریت های روانی 

 ساحت 

 اقتصادی و حرفه ای 

 ساحت 

 اجتماعی وسیاسی 

 ساحت 

 علمی و فناورانه

 ساحت 

 زیستی و بدنی 

 ساحت 

  زیباشناسی و هنری

 ساحت 

 اعتقادی، عبادی،اخالقی 

ت 
اح

س
 

 ها ارتباط  فعالیت

 های  تربیت با ساحت

 3-2-1 3-2-1 3-2-1 3-2-1 9 و اهداف دوره تحصیلي 
 

1-2-3 

ف
دا

اه
 

 تمام دروس
ها  با برنامه  ارتباط فعالیت

 درسي )برنامه هفتگي مدارس( 

ی بر روند اجرای طرح و ارزشیابی نهایی  از طرح  . تدوین فرم نظر خواهی در خصوص و کمنظارت پایش کیفی  

 واحد مربوطهنتیجه گیری و انعکاس  به   - جمع بندی    -تکمیل   -اجرای طرح 
 10 های ارزشیابي فعالیت ها شاخص
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

 

 

 

 رديف عنوان  ح

آموزان در رشد و تعالی  افزایش مشارکت نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی و مدرسه و معلمان و دانش   -8

و ملی به  ،فرهنگی    ،های دینی کشور در عرصه    ، عنوان نهاد مولد سرمایه انسانیاجتماعی در سطح محلی 

 اجتماعی و معنوی ،فرهنگی 

 1 هدف عملیاتي مربوطه در سند تحول 

ای و اعتقادی مدیران و معلمان و فراهم آوردن ساز و کارهای اجرایی های حرفه ـ تقویت شایستگی  6/8

 های پرورشی مدارسهای تربیتی و فعالیتبرنامهبرای مشارکت فعال و مؤثر ایشان در 
 2 شماره و متن  راهکار سند تحول 

با تأکید بر تقویت نقش تربیتی و مشارکت مؤثر    ،برنامه های فوقها و فعالیتبازنگری در برنامه   -۱3

 هاها و فعالیتمدیران و معلمان در تدوین و اجرای برنامه

 وپرورشبرنامه مصوب شورای عالي آموزش

 مرتبط با راهکار  

3 

 4 زير نظام مربوطه  منابع انسانی تأمینو  معلمتیترب

ومراقبت دربرابر آسیب های اجتماعی / اداره  مشاورهمعاونت پرورشی و فرهنگی / اداره امور تربیتی، 

 فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی 
 5 حوزه مسئول در منطقه 

اداره استعدادهای    -مدیریت منابع انسانی و امور اداری       –  ریزی و توسعه منابعمعاونت پژوهش ، برنامه

 بدنی و سالمتمعاونت تربیت  - درخشان 
 6 واحد های همکار در منطقه 

 ستاد استان منطقه  مدرسه
 7 سطح اجرا /نفوذ 

* * * * 

کارشناسی  

 پیگیری 
 زمان اجرا 

 نوع فعالیت  هدف کمی )معین(

 شرح فعالیت  
کد 

 فعالیت 

8 

 الزامی  اقتضائی  شاخص  مقدار 

 نفر ساعت ۷۱00 طول سال  فرهنگی هنری
* 

 

در راستای ایفای نقش   و معلمانآموزش ده درصد کارکنان 

 ساعت(  24ی هر نفر  کیو الکترونتربیتی)حضوری 
1- 8 

 8-2 ی )کرال فرهنگیان(ت یترب اموربرگزاری جشنواره همسرایان    گروه ۱ طول سال  فرهنگی هنری
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

 8-3 برگزاری جشنواره فرهنگی هنری معلمان  هنرمند    نفر رشته ۷5 طول سال  فرهنگی هنری

 8-4 توانمند سازی مدیران و عوامل اجرایی کانون های فرهنگی تربیتی    مدیران 3 طول سال  واحد پرورشی 

 ساحت 

 اقتصادی و حرفه ای 

 ساحت 

 اجتماعی وسیاسی 

 ساحت 

 علمی و فناورانه

 ساحت 

 زیستی و بدنی 

 ساحت 

 زیباشناسی و هنری 

 ساحت 

 اعتقادی، عبادی،اخالقی 

ت 
اح

س
 

 هافعالیت ارتباط  

 های  تربیت با ساحت 

 اهداف  3-2-1 3-2-1 3-2-1 3-2-1 3-2-1 3-2-1 9 تحصیلي  و اهداف دوره 

 همه دروس 
 ها  با  ارتباط فعالیت

 برنامه درسي )برنامه هفتگي مدارس( 

ی ارزیابی  ها برگنمون  -های آماری و مستندات مربوطهگزارش  -بازدید میدانی   -نمون برگهای تهیه شده متناسب با موضوع 

 در سامانه همگام  نام ثبتبررسی آمار    -  هاجشنواره نظارت و ارزیابی از اجرای روند برگزاری  - و بازدیدهای میدانی
 10 های ارزشیابي فعالیت ها شاخص
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

 

 

 

 

 رديف عنوان  شرح 

 1 هدف عملیاتي مربوطه در سند تحول  تجربیات تربیتی بومی یپردازی و مستندسازنظریه -نوآوری ـ توسعه ظرفیت پژوهش و 23

مستندسازی و انتشار  ،های تربیتی بومی های موفق و نوآوریـ حمایت مادی و معنوی از طرح3/23

 های پژوهشی در داخل و خارج از کشور و ایجاد بانک اطالعاتی فعال و کارآمد یافته
 2 شماره و متن  راهکار سند تحول 

-به نهادهای علمی بین ارائهسازی تجربیات در حوزه عمل تربیت بر اساس مبانی نظری برای مستند  -۱5

 لمللیا

 وپرورشآموزشبرنامه مصوب شورای عالي 

 مرتبط با راهکار  

3 

 4 زير نظام مربوطه  پژوهش و ارزشیابی   

 5 حوزه مسئول در منطقه  ومراقبت دربرابر آسیب های اجتماعی   مشاورهمعاونت پرورشی و فرهنگی / اداره امور تربیتی، 

 6 منطقه واحد های همکار در  ریزی و توسعه منابعمعاونت پژوهش ، برنامه -ین  آموزشی معاون

 ستاد استان منطقه  مدرسه
 7 سطح اجرا /نفوذ 

* * * * 

کارشناسی  

 پیگیری 
 زمان اجرا 

 نوع فعالیت  هدف کمی )معین(

 شرح فعالیت  
کد 

 فعالیت 

8 

 الزامی  اقتضائی  شاخص  مقدار 

فرهنگی/مشاوره 

آسیب /  
  * جشنواره  ۱ طول سال 

ای   جشنوارهبرگزاری   مشاوره  تربیتی،  برتر  تجارب  استانی 

و  شاغل  کارکنان  ویژه  اجتماعی  دربرابرآسیبهای  ومراقبت 

 بازنشسته آموزش وپرورش

1- 8 

 ساحت 

 اقتصادی و حرفه ای 

 ساحت 

 اجتماعی وسیاسی 

 ساحت 

 علمی و فناورانه

 ساحت 

 زیستی و بدنی  

 ساحت 

 زیباشناسی و هنری 

 ساحت 

 عبادی،اخالقی اعتقادی، 

ت 
اح

س
 

 هاارتباط  فعالیت 

 های  تربیت با ساحت 

9 
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

 تحصیلي  و اهداف دوره  اهداف  1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3

 همه دروس 
 ها  با  ارتباط فعالیت

 برنامه درسي )برنامه هفتگي مدارس( 

 10 های ارزشیابي فعالیت ها شاخص نظرات داوران  -نمون برگهای نظرسنجی تهیه شده متناسب با موضوع 
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

 

 

 

 

 رديف عنوان  شرح 

نیازها و عالیق     ،های تربیتی متناسب با مصالح جامعه بخشی در ارائه خدمات آموزشی و فرصتـ تنوع ۱6

 ها آموزان در راستای شکوفایی استعدادهای آن دانش

 1 هدف عملیاتي مربوطه در سند تحول 

فرصت۱/۱6 در  تنوع  ایجاد  پاسخـ  برای  تربیتی  و  آموزشی  مراکز  در  تربیتی  نیازهای  های  به  گویی 

 آموزان دانش
 2 شماره و متن  راهکار سند تحول 

ها و امکانات و خلق برداری از ظرفیتهدایت و بهره ،توانمندسازی مدیران و معلمان در شناسایی  -۱۷

 آموزانهای فردی دانشعالیق و تفاوت  ،های متنوع یادگیری و متناسب با نیازهافرصت

 وپرورشبرنامه مصوب شورای عالي آموزش

 مرتبط با راهکار  

3 

 4 زير نظام مربوطه  منابع انسانی تأمینو  معلمتیترب

 5 حوزه مسئول در منطقه  ومراقبت دربرابر آسیب های اجتماعی   مشاورهمعاونت پرورشی و فرهنگی / اداره امور تربیتی، 

 6 واحد های همکار در منطقه  مدیریت منابع انسانی و امور اداری -ریزی و توسعه منابع معاونت پژوهش ، برنامه

 ستاد استان منطقه  مدرسه
 7 سطح اجرا /نفوذ 

* * * * 

کارشناسی  

 پیگیری 
 زمان اجرا 

 نوع فعالیت  هدف کمی )معین(

 شرح فعالیت  
کد 

 فعالیت 

8 

 الزامی  اقتضائی  شاخص  مقدار 

فرهنگی 

مشاوره/آسیب /  
  * نفر  246 طول سال 

و   ها  خدمت  هادوره کارگاه  ضمن  آموزشی     صورت   بهی 

ی نیروی توانمندسازیکی در راستای  ارتقاء  و  الکترونو  حضوری  

انسانی حوزه پرورشی و فرهنگی اعم از مربیان تربیتی، معاونین  

نواحی   مناطق،  دراستانها،  شاغل  نیروهای  مشاوران،  پرورشی، 

 وشهرستانها  ودبیران درس تفکر وسبک زندگی 

1- 8 

https://madresefile.com/product/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%aa%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1/


 

   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

 ساحت 

 اقتصادی و حرفه ای 

 ساحت 

 وسیاسی اجتماعی 

 ساحت 

 علمی و فناورانه

 ساحت 

 زیستی و بدنی 

 ساحت 

 زیباشناسی و هنری 

 ساحت 

 اعتقادی، عبادی،اخالقی 

ت 
اح

س
 

 هاارتباط  فعالیت 

 های  تربیت با ساحت 

 اهداف  3-2-1 3-2-1 3-2-1 3-2-1 3-2-1 3-2-1 9 تحصیلي  و اهداف دوره 

 همه دروس 
 ها  با  ارتباط فعالیت

 برنامه درسي )برنامه هفتگي مدارس( 

 10 های ارزشیابي فعالیت ها شاخص نظر سنجی از مخاطبین  -بازدید میدانی 
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

 

 

 

 رديف عنوان  شرح 

 1 هدف عملیاتي مربوطه در سند تحول  های یادگیری در فرایند تعلیم و تربیت رسمی عمومی بخشی به محیطتنوع   -6

   - سازی واحد اطالعات و منابع آموزش و پرورش در سطح مدرسه )از قبیل کتابخانهتوسعه و غنی ،ـ ایجاد ۱/6

 (شبکه ملی اطالعات و ارتباطات  -آزمایشگاه و کارگاه
 2 شماره و متن  راهکار سند تحول 

های  تأسیس و تجهیز کتابخانه کالسی در دوره ابتدایی با مشارکت والدین و سایر نهادها و دستگاه   -23

 ربط ذی 

 وپرورش برنامه مصوب شورای عالي آموزش

 مرتبط با راهکار  

3 

 4 زير نظام مربوطه  تجهیزات و فناوری    -تأمین فضا 

 5 حوزه مسئول در منطقه  معاونت پرورشی و فرهنگی / اداره فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی 

  –   ریزی و توسعه منابعمعاونت پژوهش ، برنامه   -اداره کل  نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران  

اداره مدارس    –وپرورش استثنایی  اداره آموزش   -بدنی و سالمت  معاونت تربیت   -معاونت آموزش ابتدایی 

 های مردمی و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت 

 6 واحد های همکار در منطقه 

 ستاد  استان  منطقه  مدرسه 
 7 سطح اجرا /نفوذ 

* * * * 

کارشناسی  

 پیگیری 

زمان  

 اجرا

 نوع فعالیت  )معین( هدف کمی 

  شرح فعالیت  
کد  

 فعالیت 

8 

 الزامی  اقتضائی شاخص  مقدار 

 8-1 های کالسی اجرای طرح تجهیز و بروز رسانی کتابخانه *  کتابخانه ۱5 طول سال فرهنگی هنری 

 *  نمایشگاه 3 طول سال فرهنگی هنری 
  50000)طرح برگزاری نمایشگاه کتاب در مدارس

 نمایشگاه ویژه مدارس ابتدایی( 
2-8 
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

 ساحت 

 اقتصادی و حرفه ای 

 ساحت 

 اجتماعی وسیاسی 

 ساحت 

 علمی و فناورانه

 ساحت 

 زیستی و بدنی 

 ساحت 

 زیباشناسی و هنری 

 ساحت 

 اعتقادی، عبادی،اخالقی 

ت 
اح

س
 

 هاارتباط  فعالیت 

 های  تربیت با ساحت

 اهداف دوره تحصیلي  و
9 

1-2-3 1-2-3 2-3 1-2-3 1-2-3 1-2 

ف
دا

اه
 

 کلیه دروس 
برنامه درسي ها  با ارتباط فعالیت

 )برنامه هفتگي مدارس( 

تکمیل  نمون برگهای ارزیابی   -بازدید های میدانی از اجرای طرح ها و وضعیت کتابخانه های  کالسی مدارس   

 بررسی گزارش های واصله از مدارس -
 10 های ارزشیابي فعالیت ها شاخص
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

 

 

 

 

 

 رديف عنوان  شرح 

تنوع ۱6 فرصتـ  و  آموزشی  ارائه خدمات  در  و عالیق  بخشی  مصالح جامعه،نیازها  با  متناسب  تربیتی  های 

 هاآموزان در راستای شکوفایی استعدادهای آن دانش

 1 هدف عملیاتي مربوطه در سند تحول 

فرصت۱/۱6 در  تنوع  ایجاد  در  ـ  تربیتی  پاسخهای  برای  تربیتی  و  آموزشی  نیازهای  مراکز  به  گویی 

 آموزان دانش

 2 شماره و متن  راهکار سند تحول 

 های فرهنگی هنری برای پاسخگویی به نیازهای دانش آموزانبازطراحی فعالیت  -24
 وپرورش برنامه مصوب شورای عالي آموزش

 مرتبط با راهکار  

3 

 4 زير نظام مربوطه  برنامه درسی 

 5 حوزه مسئول در منطقه  معاونت پرورشی و تربیت بدنی/ اداره فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی 

 6 واحد های همکار در منطقه  معاونت پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع - معاونت آموزش متوسطه 

 ستاد استان منطقه  مدرسه

 7 سطح اجرا /نفوذ 

* * * * 

کارشناسی  

 پیگیری 

زمان 

 اجرا 

 نوع فعالیت  هدف کمی )معین( 

   شرح فعالیت 
کد  

 فعالیت 

8 

 الزامی اقتضائی  شاخص  مقدار 

 ۱۷000 طول سال فرهنگی هنری 
 نفر رشته 

 * 
برگزاری جشنواره فرهنگی هنری فردا )سی نهمین دوره  

 آموزان سراسر کشور(جشنواره فرهنگی هنری دانش
1-8 

 8500 طول سال فرهنگی هنری 
برگزاری  بیست و دومین دوره فراخوان ملی پرسش مهر   * نفر  رشته 

 ریاست جمهوری 
2-8 

 2500 طول سال فرهنگی هنری 
آموزدانش خوانی  برگزاری جشنواره دانایی توانایی ) مسابقات کتاب  * 

 سراسر کشور( 
3-8 
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

   ۱00 طول سال فرهنگی هنری 
درصد  

 مدرسه
 

های»هفته سرود و نمایش« مدارس  و« هفته  برنامهبرگزاری  *

 کتاب »در کلیه مدارس 
4-8 

 ساحت 

 اقتصادی و حرفه ای 

 ساحت 

 اجتماعی وسیاسی 

 ساحت 

 علمی و فناورانه

 ساحت 

 زیستی و بدنی 

 ساحت 

 زیباشناسی و هنری 

 ساحت 

 اعتقادی، عبادی،اخالقی 

ت 
اح

س
 

 هاارتباط  فعالیت 

 های  تربیت با ساحت

 2-1 3-2-1 3-2-1 3-2 3-2-1 3-2-1 9 اهداف دوره تحصیلي  و

ف 
دا

اه
 

 کلیه دروس 
 ها  با  ارتباط فعالیت

 برنامه درسي )برنامه هفتگي مدارس( 

 10 های ارزشیابي فعالیت ها شاخص نتایج  بازدید های میدانی از اجرای جشنواره های مدرسه ای و منطقه ای -شدگان بر اساس سامانه همگامنامارزیابی تعداد ثبت
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

 

 

 

 

 

 رديف عنوان  شرح 

 1 هدف عملیاتي مربوطه در سند تحول  ی که... افتگانیتیتربپرورش  -۱

های  تقویت مستمر و تحکیم فضایل اخالقی در محیط  ،های عملیاتی الزم در راستای ترویجـ تدوین برنامه2/۱

 ،نفس و شجاعتهای آموزشی و تربیتی با تأکید بر اولویت کرامت و عزتتربیتی با استفاده از تمام ظرفیت

 های تحصیلی پذیری و نظم در تمام دورهمسئولیت ،صداقت،حیا و عفت

 2 شماره و متن  راهکار سند تحول 

  آموزان فراغت دانش اوقات سازیغنی  برنامه جهتفوق  مکمل و  هایفعالیت اجرای و  طراحی   -25

 یادگیری و  تربیت هایحوزه برنامه درسی  اساس تحصیلی بر مختلف هایدوره

 وپرورش برنامه مصوب شورای عالي آموزش

 مرتبط با راهکار  

3 

 4 زير نظام مربوطه  برنامه درسی 

 5 حوزه مسئول در منطقه  اداره فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی  -عترت و نماز -معاونت پرورشی و فرهنگی/ اداره قرآن

اداره کل اوقاف و امور خیریه و    - اداره مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی و خانواده –معاونت های آموزشی  

 شورای توسعه فرهنگ قرآنی-امور مساجد
 6 واحد های همکار در منطقه 

 ستاد  استان  منطقه  مدرسه 

 7 سطح اجرا /نفوذ 

* * * * 

کارشناسی  

 پیگیری 

زمان  

 اجرا

 نوع فعالیت  هدف کمی )معین( 

  شرح فعالیت  
کد  

 فعالیت 

8 

 الزامی  اقتضائی شاخص  مقدار 

قرآن و 

 عترت

در طول  

 * نفر  ۱8846 سال

آموز  دانش  قرآن    انشرکت   مسابقات  در  فرهنگیان   و 

در   ونماز  استان    4،عترت   ، ،منطقه  آموزشگاه  مرحله 

 های جدید اطالعات و ارتباطاتوکشور با استفاده فناوری

1-8 

 8-2 تشکیل پایگاه های تابستانی   * مرکز 4۷ در طول سال  فرهنگی هنری 
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

 8-3 آموزان  در پایگاه های تابستانی حداکثری دانشجذب   * نفر برنامه 4200 در طول سال  فرهنگی هنری 

 8-4 گرامیداشت سالروز تاسیس کانون های فرهنگی تربیتی   * برنامه ۱ در طول سال  کانون

در طول   کانون

 سال
 برنامه 53

مختلف   * های  فعالیت  زمیینه  در  آموزشی  محتوی  تولید 

 کانون های فرهنگی تربیتی در شبکه شاد 
5-8 

در طول   کانون

 سال
 کارگاه 26

فرهنگی    * های  ه  کارگا  و   -هنری  – برگزاری  مهارتی 

 ورزشی در کانون های فرهنگی تربیتی 
6-8 

در طول   کانون

 سال
 همایش 24

همایش ها و مناسبتهای ملی مذهبی و   –برگزاری جشن ها    *

 برنامه های مناسبتی در کانون های فرهنگی تربیتی
7-8 

 8-8 جذب و فعالیت انجمن های کانون های فرهنگی تربیتی   * انجمن  ۱2 در طول سال  کانون

 8-9 برگزاری برنامه جوانه ها    * برنامه 26 در طول سال  کانون

در طول   کانون

 باشگاه ۱ سال

باشگاه  * فعالیتهای   پایش   و  رصد  موضوعی  ارزیابی  های 

گانه    22کانون های فرهنگی تربیتی  بر اساس انجمن های  

 در استانها

10-8 

8 
در طول   کانون

 نمایشگاه ۱ سال

کانون  * دستاوردهای  نمایشگاه  فرهنگی های  برگزاری 

تربیتی در مناطق در هفته گرامیداشت کانون های فرهنگی  

 تربیتی کشور

11-8 

کانون و  

 فرهنگی هنری 

در طول  

 سال
 برنامه ۱

*  
 8-12 اجرای  برنامه های مشترک اوقات فراغت کانون و مدرسه 

 ساحت 

 اقتصادی و حرفه ای 

 ساحت 

 اجتماعی وسیاسی 

 ساحت 

 علمی و فناورانه

 ساحت 

 زیستی و بدنی 

 ساحت 

 زیباشناسی و هنری 

 ساحت 

 اعتقادی، عبادی،اخالقی 

ت 
اح

س
 

 هاارتباط  فعالیت 

 های  تربیت با ساحت

 3-2-1 3-2-1 3-2-1 3-2-1 3 -2-1 3-2-1 9 اهداف دوره تحصیلي  و

ف 
دا

اه
 

 تعلیمات اجتماعی  - تربیت بدنی 
 ها  با  ارتباط فعالیت

 مدارس( برنامه درسي )برنامه هفتگي  

 10 های ارزشیابي فعالیت ها شاخص ی مکتوب مستند و مجازی  هاگزارش–تعیین آمار و بازدیدهای میدانی 
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

 

 

 

 

 رديف عنوان  شرح 

های تربیتی استان  مناطق و مدارس در تقویت فعالیت  ،ـ افزایش نقش شوراهای آموزش و پرورش استان۱3

 های ملی ها و برنامهو منطقه و مدرسه در چارچوب سیاست
 1 هدف عملیاتي مربوطه به برنامه  

آموزان( با تفویض  ـ افزایش کارآمدی شوراهای درون مدرسه )مانند شورای معلمان و شورای دانش2/۱3

مدرسه به آنان فراهم آوردن زمینه مشارکت بیشتر ایشان در فرآیند تعلیم و تربیت برخی از اختیارات اداره و  

 مدرسه 

 2 شماره و متن  راهکار سند تحول 

آموزی  شورای معلمان و اعضای شورا و مجلس دانش  اعضای شورای مدرسه،  و آموزش توانمندسازی    -26

 ای در سطح استان و کشورو تقویت تعامالت  بین مدرسه 

برنامه )ششم توسعه ابالغي 

 (  130811بخشنامه
3 

 4 زير نظام مربوطه  راهبری و مدیریت تربیتی

 5 واحد مسئول در منطقه  معاونت پرورشی و فرهنگی/ اداره کل فرهنگی هنری،اردوها و فضاهای پرورشی 

متوسطه  و  ابتدایی  آموزش  اطالعات    -معاونین  فناوری  و    - اداره  غیردولتی  مدارس  ی  هامشارکت اداره 

 تشکل های دانش آموزی  -مردمی 
 6 واحد های همکار در منطقه 

 ستاد  استان  منطقه  مدرسه 

 7 سطح اجرا 

* * * * 

کارشناسی  

 پیگیری 

زمان  

 اجرا

 نوع فعالیت  هدف کمی )معین( 

  شرح فعالیت  
کد  

 فعالیت 

8 

 الزامی  اقتضائی شاخص  مقدار 

 8-1 برگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزی *  مدرسه  50 آبان سازمان دانش آموزی 

  * همایش 1 طول سال سازمان دانش آموزی 
مهارتی و تجلیل ازشوراهای  -برگزاری همایش آموزشی 

 برتر 
2-8 
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

سالطول  ی آموز  دانش   سازمان  1 
دوره  

 آموزشی
*  

مهارت آموزی و تولید محتوا برای شورای های   -آموزش

 دانش آموزی
3-8 

 ساحت 

 اقتصادی و حرفه ای 

 ساحت 

 اجتماعی وسیاسی 

 ساحت 

 علمی و فناورانه

 ساحت 

 زیستی و بدنی 

 ساحت 

 زیباشناسی و هنری 

 ساحت 

 اعتقادی، عبادی،اخالقی 

ت 
اح

س
 

 هاارتباط  فعالیت 

 های  تربیت ساحتبا 

 اهداف دوره تحصیلي  و
9 

 1-2-3     

ف
دا

اه
 

 تمام دروس 
برنامه درسي ها  با ارتباط فعالیت

 )برنامه هفتگي مدارس( 

 10 های ارزشیابي فعالیت ها شاخص حین و بعد از اجرا در تمامی سطوح اجرایی   -ارزیابی و بازخورد قبل  -نظارت
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

 

 

 

 

 

 رديف عنوان  شرح 

 1 هدف عملیاتي مربوطه به برنامه   ـ افزایش نقش مدرسه به عنوان یکی از کانون های پیشرفت محلی در ابعاد فرهنگی اجتماعی ۷

های  مسجد و کانون  ژهیو به سازی و تقویت همکاری مدرسه با مراکز فرهنگی و علمی محله  ـ نهادینه 2/۷

 ... آموزان درمعلمان و دانش  -های علمیه و مشارکت فعال مدیرانمذهبی و حوزه
 2 شماره و متن  راهکار سند تحول 

آموزی مدرسه در محله و واگذاری نقش و مسئولیت  های دانشبازتعریف نقش تعاملی شوراها و تشکل     -2۷

 های فرهنگی و اجتماعی محلهها برای مشارکت در فعالیتبه آن 

برنامه )ششم توسعه ابالغي  

 (130811بخشنامه
3 

 4 زير نظام مربوطه  راهبری و مدیریت تربیتی

 5 حوزه مسئول در منطقه  یآموزدانشمعاونت پرورشی و فرهنگی / سازمان 

نمایندگان   - انجمن اولیا و مربیان -اداره مدارس غیردولتی  -ی و توسعه منابعزیربرنامهمعاونت پژوهش ، ر 

سازمان    - ی اسالمی دانش آموزان  هاانجمناتحادیه     - ی  آموزدانشی مصوب) بسیج  آموزدانشی  هاتشکل 

 ی( معاونین آموزشی آموزدانشبسیج   - احمرهاللجوانان 

 6 واحد های همکار در منطقه 

 ستاد  استان  منطقه  مدرسه 

 7 سطح اجرا

* * * * 

کارشناسی  

 پیگیری 

زمان  

 اجرا

هدف کمی  

 )معین( 
 نوع فعالیت 

 ت یفعالشرح  
کد  

 فعالیت 

8 

 الزامی  اقتضائی شاخص  مقدار 

 8-1 برگزاری مانور زلزله  *  مانور  20 آذر  آموزی دانش سازمان

آموزی دانش سازمان  8-2 ها عاطفهجشن نیکوکاری و جشن  *  پایگاه  ۱40 اسفندومهر 

آموزی دانش سازمان  8-4 مجمع خیرین دانش آموزی)مراکز نیکوکاری(  * مرکز ۱ طول سال  
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

آموزی دانش سازمان  8 -6 جشن تولد زمین ) درختکاری(  *  نهال ۱050 اسفند 

 ساحت 

 اقتصادی و حرفه ای 

 ساحت 

 اجتماعی وسیاسی 

 ساحت 

 علمی و فناورانه

 ساحت 

 زیستی و بدنی 

 ساحت 

 زیباشناسی و هنری 

 ساحت 

 اعتقادی، عبادی،اخالقی 

ت 
اح

س
 

 هات یفعالارتباط  

 ی  تربیت ها ساحتبا 

     3-2-1  9 اهداف دوره تحصیلي  و

ف
دا

اه
 

 قرآن  -دینی  -مهارتهای زندگی 
 با     هاتی فعالارتباط  

 برنامه درسي )برنامه هفتگي مدارس( 

های آماری و مستندات مربوطه، استفاده از فضای  بازدید و ارزیابی میدانی از روند اجرای فعالیت ها، دریافت و بررسی گزارش

 رصد پیگیری روند اجرایی و اطالع رسانی فعالیت ها مجازی برای 
 10 ی ارزشیابي فعالیت ها هاشاخص
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

 

 

 

 

 رديف  عنوان شرح 

های آموزان در رشد و تعالی کشور در عرصه ( افزایش مشارکت نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی و مدرسه و معلمان و دانش 8

 سطح محلی و ملی به عنوان نهاد مولد سرمایه انسانی، فرهنگی، اجتماعی و معنویدینی، فرهنگی، اجتماعی در 
 1 هدف عملیاتي مربوطه در سند تحول  

های درون و برون آموزش  های رسمی و قانونی مرتبط با اتکا به ظرفیت آموزان در تشکل ( بسترسازی برای حضور فعال دانش8- 3

 آموزان های علمی و فرهنگی و انجمن اسالمی دانش آموزی، کانون دانش و پرورش از قبیل : بسیج 
 2 شماره و متن  راهکار سند تحول 

آموزی ،  های دانش ایجاد سازوکار مناسب برای استفاده از فضای مدرسه در ساعات غیررسمی آموزش توسط تشکل   - 29

آموزی  برای ارائه خدمات آموزشی،  فرهنگی و اجتماعی به  دانشهای اسالمی و مجلس های علمی و فرهنگی،  انجمن کانون

 آموزان و مردم محلهسایر دانش

 وپرورش  برنامه مصوب شورای عالي آموزش 

 مرتبط با راهکار 

3 

 4 زير نظام مربوطه  راهبری و مدیریت تربیتی 

 5 حوزه مسئول در منطقه پرورشی معاونت پرورشی و فرهنگی / اداره کل فرهنگی هنری، اردوها و فضاهای 

بدنی  معاونت تربیت  - ریزی و توسعه منابع  معاونت پژوهش ، برنامه  - اداره امور  حقوقی و امالک ،معاونین آموزش ابتدایی و متوسطه  

 اداره آ.پ کودکان استثنایی وستاد همکاری  - و سالمت 
 6 واحد های همکار در منطقه 

 ستاد  استان  منطقه مدرسه 

 7 سطح اجرا /نفوذ 

* * * * 

کارشناسی 

 پیگیری 

زمان 

 اجرا

 نوع فعالیت هدف کمی )معین(

  شرح فعالیت 
کد 

 فعالیت 

8 

 الزامی  اقتضائی شاخص  مقدار 

 4 طول سال  کانون
کانون  

 مدرسه
 8-1 راه اندازی کانون مدرسه  در مدارس  دارای شرایط و امکانات   *

 کانون
  * جشنواره 1 طول سال 

های   انجمن  و  هنری  و  فرهنگی  جشنواره  گانه    22برگزاری 

 های فرهنگی تربیتی کانون
2-8 

 8-3 طرح رابطین مدارس  با کانون های فرهنگی  تربیتی   * رابط 34 طول سال  کانون

 8-4 اجرای طرح یک روز در کانون   * مدرسه 34 طول سال  کانون
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

 کانون
  * کارگاه  11 طول سال 

راه اندازی  کارگاه ها  وکالس های مهارتی ، ورزشی و گروهی   

 در مدارس
5-8 

 ساحت 

 ایحرفهواقتصادی 

 ساحت 

 وسیاسی اجتماعی 

 ساحت 

 علمی و فناورانه

 ساحت 

 زیستی و بدنی 

 ساحت 

 زیباشناسی و هنری 

 ساحت 

ت اعتقادی، عبادی،اخالقی 
اح

س
 

 هاارتباط  فعالیت 

 های  تربیتبا ساحت

 9 اهداف دوره تحصیلي و 
3-2-1  3-2-1      

ف
دا

اه
 

 کلیه دروس  -ورزش–هنر   -مهارتهای زندگی 
 ها  با  ارتباط فعالیت 

 برنامه درسي )برنامه هفتگي مدارس( 

 10 های ارزشیابي فعالیت ها شاخص  بازدید میدانی / گزارش های تصویری و مجازی
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

 

 رديف عنوان  رح

 1 هدف عملیاتي مربوطه به برنامه   (پرورش تربیت یافتگانی که... ۱

های های رسمی و قانونی مرتبط با اتکا به ظرفیتآموزان در تشکل ـ بسترسازی برای حضور فعال دانش 3/8

های علمی و فرهنگی و انجمن اسالمی  آموزی، کانون درون و برون آموزش و پرورش از قبیل بسیج دانش

 ان آموزدانش

 2 شماره و متن راهکار سند تحول 

های  ایجاد سازوکار مناسب برای استفاده از فضای مدرسه در ساعات غیررسمی آموزش توسط تشکل   -29

آموزی  برای ارائه خدمات  های اسالمی و مجلس دانشهای علمی و فرهنگی،  انجمنکانون  -آموزیدانش

 آموزان و مردم محلهدانشآموزشی،  فرهنگی و اجتماعی به سایر 

برنامه )ششم توسعه ابالغي 

 (130811بخشنامه
3 

 4 زير نظام مربوطه  راهبری و مدیریت تربیتی

 5 حوزه مسئول در منطقه  معاونت پرورشی و فرهنگی / سازمان دانش آموزی

انجمن اولیا    - ی مردمی هامشارکت اداره مدارس غیردولتی و    -معاونت پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع

ی اسالمی  هاانجمناتحادیه     -ی دانش آموزی مصوب) بسیج دانش آموزی  هاتشکل نمایندگان      - و مربیان

هنگی سازمان تبلیغات  شورای هما   -بسیج دانش آموزی(    -سازمان جوانان هالل احمر     -دانش آموزان  

 اسالمی 

 6 واحد های همکار در منطقه 

 ستاد  استان  منطقه  مدرسه 

 7 سطح اجرا 

* * * * 

کارشناسی  

 پیگیری 

زمان  

 اجرا

 نوع فعالیت  )معین( هدف کمی 

 ت یفعالشرح  
کد  

 فعالیت 

8 

 الزامی  اقتضائی شاخص  مقدار 

آموزی دانش سازمان  8-1 اعضاء  دهیسازمانجذب و   * عضو 11500 پاییز  

آموزی دانش سازمان  8-2 جذب و ساماندهی یاور مربیان   * یار مربی  591 پاییز  

آموزی دانش سازمان  8-3 مدارس تشکیالتی دهیسازمانجذب و   * مدرسه  240 تابستان  

آموزی دانش سازمان  8-4 جذب و ساماندهی خبرنگار پیشتاز  * خبرنگار  423 طول سال  

آموزی دانش سازمان  8-5 توسعه مدارس تمام تشکیالتی   * مدرسه  40 مهر 
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

آموزی دانش سازمان  
آبان  

 وآذر 
  * اردو 36

 ( روزه ۱اردوی آموزشی تشکیالتی پیشتازان ) 
6-8 

آموزی دانش سازمان  8-7 اردوی آموزشی تشکیالتی پیشتازان)قطبی/ملی(   * عضو  16 طول سال  

آموزی دانش سازمان  8-8 برگزاری دوره آموزشی مربیان و مدرسان  * مربی/مدرس  118 طول سال  

آموزی دانش سازمان  8-9 برگزاری دوره آموزشی رهبران جوان)یاورمربیان(   * عضو  21 طول سال  

8 

آموزی دانش سازمان  8-10 برگزاری دوره آموزشی خبرنگاران پیشتاز   * عضو  21 طول سال  

آموزی دانش سازمان  8-11 نشست مسئولین دبیرخانه های کمیته ی فنی)استانی(   * عضو  1 طول سال  

آموزی دانش سازمان   * نفر ساعت 459 طول سال  
نشست های کمیته های فنی یازمهندسی تشکیالت  

 پیشتازان 
12-8 

آموزی دانش سازمان  
 اسفندو 

 اردیبهشت 
  * مربی/مدیر  2

 مربیان و مدرسان تشکیالتیتکریم از 
14-8 

آموزی دانش سازمان  8-15 تجلیل از یاور مربیان برتر تشکیالتی استان  * تیم  2 اردیبهشت  

آموزی دانش سازمان  8-16 آزمون های سطح بندی   * مربی 422 طول سال  

آموزی دانش سازمان  8-17 تشکیالتی،معرفتی واجتماعیتکثیرو توزیع محتواهای   * جلد/عنوان 42 طول سال  

آموزی دانش سازمان  8-18 تولید لباس تشکیالتی   * دست لباس  36 طول سال  

آموزی دانش سازمان  8-19 تولید نشان ودرجات و عالئم تشکیالتی  * نشان/ درجه 325 طول سال  

آموزی دانش سازمان  8-20 فجر(یاوران انقالب ) گرامیداشت دهه   * عضو 700 بهمن  

آموزی دانش سازمان  

 وآبان 

 بهمن 
 8-21 بهمن(  22آبان و  ۱3درراهپیمایی  )شرکتاهللروحفرزندان   * عضو  280

آموزی دانش سازمان  8-22 گردشگری اعضای یپیشتاز  * عضو  168 طول سال  

آموزی دانش سازمان  8-23 فیض حضور)دعای عرفه(   * عضو 50 مرداد  

آموزی دانش سازمان  8-24 مشق مهربانی)تکریم خانواده شهداو جانبازان(   * عضو 10 طول سال  

https://madresefile.com/product/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%aa%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1/


 

   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

آموزی دانش سازمان  8-25 جشنواره مهارت های اجتماعی تابستان شاد   * اثر 280 تابستان  

آموزی دانش سازمان  

 پاییز و

 زمستان

  * عضو 211
 برگزاری کارگاه های مهارت های اجتماعی 

26-8 

آموزی دانش سازمان  8-27 جشنواره بازی های فکری،آموزش وسرگرمی   * عضو  5 زمستان 

آموزی دانش سازمان  8-28 جشنواره مناظره های دانش آموزی   * تیم 2 زمستان 

آموزی دانش سازمان  8-29 جشنواره فریاد شادی   * اثر 8 تابستان  

آموزی دانش سازمان  8-30 جشنواره شادمانه های برفی  * اثر 10 زمستان 

آموزی دانش سازمان  8-31 جشنواره ی عیدانه بهاری   * اثر  12 بهار  

آموزی دانش سازمان  207 مهر 
عضو 

 خبرنگار 
 8-32 جذب و ساماندهی خبرنگاران دانش آموزان پانا   *

آموزی دانش سازمان  8-33 خبرگزاری پانا برگزاری دوره تربیت مدرس   * مدرس  1 مهر 

8 

آموزی دانش سازمان  138 آبان 
عضو 

 خبرنگار 
 8-34 برگزاری دوره آموزشی ویژه خبرنگاران دانش آموز پانا   *

آموزی دانش سازمان  1 مرداد  
 عضو

 خبرنگار 
 8-35 تجلیل از خبرنگاران برتر دانش آموزدر روز خبرنگار   *

آموزی دانش سازمان  8-36 تولید محتوای آموزشی خبرنگاران   * جلد 79 تابستان  

 ساحت 

 اقتصادی و حرفه ای 

 ساحت 

 اجتماعی وسیاسی 

 ساحت 

 علمی و فناورانه

 ساحت 

 زیستی و بدنی 

 ساحت 

 زیباشناسی و هنری 

 ساحت 

 اعتقادی، عبادی،اخالقی 

ت 
اح

س
 

 هات یفعالارتباط  

 ی  تربیت ها ساحتبا 

     3-2-1  9 اهداف دوره تحصیلي  و

ف 
دا

اه
 

 
 با     هاتی فعالارتباط  

 برنامه درسي )برنامه هفتگي مدارس( 

 10 ی ارزشیابي فعالیت ها هاشاخص ارسال مسندات و بررسی آن میزان شرکت کنندگان در مسابقات  -گزارش های سالیانه مدارس و ادارات   –بازدید حضوری 
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

 رديف عنوان  شرح 

آموزان در رشد و تعالی  افزایش مشارکت نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی و مدرسه و معلمان و دانش -8

های دینی، فرهنگی، اجتماعی در سطح محلی و ملی به عنوان نهاد مولد سرمایه انسانی،  عرصه کشور در  

 فرهنگی، اجتماعی و معنوی

 1 هدف عملیاتي مربوطه به برنامه  

های های رسمی و قانونی مرتبط با اتکا به ظرفیتآموزان در تشکل ـ بسترسازی برای حضور فعال دانش 3/8

های علمی و فرهنگی و انجمن اسالمی  آموزی، کانون آموزش و پرورش از قبیل بسیج دانشدرون و برون  

 آموزان دانش

 2 شماره و متن راهکار سند تحول 

های  ایجاد سازوکار مناسب برای استفاده از فضای مدرسه در ساعات غیررسمی آموزش توسط تشکل    -29

آموزی  برای ارائه خدمات  های اسالمی و مجلس دانشانجمنهای علمی و فرهنگی،   کانون  -آموزیدانش

 آموزان و مردم محلهآموزشی،  فرهنگی و اجتماعی به سایر دانش

برنامه )ششم توسعه ابالغي 

 (130811بخشنامه
3 

 4 زير نظام مربوطه  راهبری و مدیریت تربیتی

 5 حوزه مسئول در منطقه  بسیج دانش آموزی شهر تهران 

 6 واحد های همکار در منطقه  معاونت پرورشی و فرهنگی 

 ستاد  استان  منطقه  مدرسه 

 7 سطح اجرا 

* * * * 

کارشناسی  

 پیگیری 

زمان  

 اجرا

 نوع فعالیت  )معین( هدف کمی 

 ت یفعالشرح  
کد  

 فعالیت 

8 

 الزامی  اقتضائی شاخص  مقدار 

قرآن /بسیج   * واحد 390 طول سال  
برگزاری نماز جماعت در مدارس با محوریت  توسعه و 

 بسیج دانش  آموزی و حضور روحانی در مدارس
1-8 

؟قرآن/فرهنگی/ بسیج

ازمانس  
  * واحد 450 طول سال 

هفته    -آبان ۱3اجرای برنامه های ویژه ایام ا... و مناسبتها) 

  9 -دهه فجر  -هفته دفاع مقدس  -بسیج دانش  اموزی 

 دی و...(

2-8 

  * مدرسه  55 طول سال  بسیج 

هویت دهی به بسیج دانش  آموزی از طریق صدور حکم،  

در اختیار گذاشتن اتاق بسیج ، تابلوی اعالنات ، فضا  

 سازی محیطی و تبلیغی

3-8 
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

  * مدرسه  55 طول سال  بسیج 
راه اندازی، توسعه و تجهیز واحد بسیج دانش آموزی 

 مدرسه  
4-8 

  * مدرسه   250 طول سال  بسیج 

برگزاری جلسات ستاد هماهنگی و پشتیبانی از بسیج دانش  

کمیته   و  شهرستان  در  اجرایی  کمیته   ، استان  در  اموزی 

 پشتیبانی از بسیج دانش  آموزی در مدارس

5-8 

  * مدرسه  18 طول سال  بسیج 
توسعه کمی و کیفی مدارس هدف برنامه شهید بهنام  

 محمدی و پشتیبانی از آنها
6-8 

8 

قرآن /بسیج   * هیئت  240 طول سال  
افزایش کمی و کیفی هییت های دانش آموزی در  

 مدارس 
7-8 

  * مدرسه  120 طول سال  بسیج 

ارتقای سطح سواد رسانه ای دانش آموزان و نقش آفرینی  

آموزان در فضای مجازی و راه اندازی کانال اطالع  دانش   

 رسانی در پیام رسانهای داخلی ) هر مدرسه یک کانال( 

8-8 

آسیب /بسیج   * مدرسه  150 طول سال  
تالش در جهت کاهش آسیبهای اجتماعی در مدارس 

 پیشگام و پوینده
9-8 

فرهنگی/سازمان /بسیج   * مدرسه  120 طول سال  
برگزاری نمایشگاه ها، مراسمات و برنامه های  مرتبط با 

 دفاع مقدس 
10-8 

 40 طول سال  بسیج 
فرمانده 

 واحد
*  

توانمند سازی فرماندهان واحدها و اعضای شورای  

 واحدهای پیشگام، پوینده و امیدان
11-8 

  * تیم  10 طول سال  بسیج 

حوزه تقویت و ترویج روحیه کار تیمی و گروهی در 

کارفرینی و مهارت آموزی )لیگ علمی -مباحث علمی 

 بین المللی پایا( 

12-8 

سازمان /بسیج   * گروه 130 طول سال  
گسترش فعالیتهای گروههای جهادی دانش آموزی در 

 جهت خدمات عام المنفعه و کمکهای مومنانه
13-8 

فرهنگی/شاهد/ /بسیج

ازمانس  
  * یادواره   280 طول سال 

برگزاری یادواره شهدای دانش آموز) الله های روشن و 

 شمیم نور( 
14-8 
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

قرآن /بسیج   * مدرسه  120 طول سال  
کمک به روخوانی و روانخوانی قرآن کریم در بین دانش  

 آموزان
15-8 

قرآن/سازمان/تر /بسیج

 بیت بدنی 
  * مدرسه  149 طول سال 

آموزان از  تقویت روحیه شادابی و نشاط در بین دانش 

 طریق مسابقات ورزشی اردوهای زیارتی و تفریحی و ...
16-8 

کانون /بسیج   * مدرسه  120 طول سال  
راه اندازی ، توسعه و تجهیز کانونهای فرهنگی و تربیتی  

 بسیج دانش آموزی در مدارس هدف 
17-8 

 ساحت 

 اقتصادی و حرفه ای 

 ساحت 

 اجتماعی وسیاسی 

 ساحت 

 فناورانهعلمی و 

 ساحت 

 زیستی و بدنی 

 ساحت 

 زیباشناسی و هنری 

 ساحت 

 اعتقادی، عبادی،اخالقی 

ت 
اح

س
 

 هات یفعالارتباط  

 ی  تربیت ها ساحتبا 

1-2-3 9 اهداف دوره تحصیلي  و  3-2-1  3-2-1  3-2-1  3-2-1  3-2-1  

ف
دا

اه
 

 تمام دروس
 با     هاتی فعالارتباط  

 مدارس( برنامه درسي )برنامه هفتگي  

 10 ی ارزشیابي فعالیت ها هاشاخص احکام -فرم های نظرسنجی و نمون برگ ارزیابی –بازدیدهای دوره ای و میدانی نتایج حاصل از 
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

 رديف عنوان  شرح 

 1 هدف عملیاتي مربوطه در سند تحول  2۱-  بازنگری و بازمهندسی ساختارها و رویهها و روشها

زمینه  نیدر انقش معلمان  شی و افزا ی اسالمی بر مبانتربیتی مبتنی  و مشاورهاستقرار نظام راهنمایی   -4/2۱

 و بهکارگیری مشاوران متخصص برای ایفای وظایف تخصصی در تمام پایههاى تحصیلى 
 2 شماره و متن  راهکار سند تحول 

های تربیتی حین  در مشاوره هاآن ها برای مداخله های آموزشی ویژه معلمان در تمامی دورهتدوین بسته  -3

 آموزش)جذب -  آموزش و توانمندسازی و ارتقای منابع انسانی( 

  وپرورشآموزشبرنامه مصوب شورای عالي 

 مرتبط با راهکار  
3 

 4 زير نظام مربوطه  مدیریت و راهبری تربیتی

 5 حوزه مسئول در منطقه  ستاد همکار ی حوزه های علمیه و آموزش وپرورش شهر تهران 

 6 واحد های همکار در منطقه  معاونین آموزشی -   کارشناسی  منابع  انسانی وامور اداری

 ستاد  استان    منطقه مدرسه 

 7 سطح اجرا /نفوذ 

 * * * 

کارشناسی  

 پیگیری 

زمان  

 اجرا

 فعالیت نوع  هدف کمی )معین( 

  ت یفعالشرح  
کد  

 فعالیت 

8 

 الزامی  اقتضائی شاخص  مقدار 

 واحدقرآن
طول سال  

 تحصیلی
132 

نفر/دور

 ه
*  

دانش   و  مستقر  روحانیون  مبلغان،  تربیت  و  آموزش 

طرح  مجری  حوزوی  و  آموختگان  تبلیغی   ، تربیتی  های 

 فرهنگی در مدارس

6-8 

//  
طول سال  

 تحصیلی
  * مدرسه  97

آموزان  آموزش،توانمندسازی ونهادینه سازی اولیای دانش

زندگی  سبک  به  عملی  ایجادرفتارپایداروالتزام  برای  

 اسالمی به ویژه حجاب و عفاف 

7-8 

 ساحت 

 اقتصادی و حرفه ای 

 ساحت 

 اجتماعی وسیاسی 

 ساحت 

 علمی و فناورانه

 ساحت 

 زیستی و بدنی 

 ساحت 

 زیباشناسی و هنری 

 ساحت 

 اعتقادی، عبادی،اخالقی 

ت 
اح

س
 

 ها تیفعال ارتباط   

 ی  تربیت ها ساحتبا 

 و اهداف دوره تحصیلي 

9 

 1-2-3    1-2-3 

ف 
دا

اه
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

 دين و زندگي 
با برنامه     هاتی فعالارتباط  

 درسي )برنامه هفتگي مدارس( 

 10 ی ارزشیابي فعالیت ها هاشاخص اخذ گزارش از اقدام و میزان تحقق اهداف برنامه
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

 رديف عنوان  رح ش

آموزان در رشد و  افزایش مشارکت نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی و مدرسه و معلمان و دانش  -8

عنوان نهاد مولد سرمایه  اجتماعی در سطح محلی و ملی به  -فرهنگی   -های دینی تعالی کشور در عرصه 

 معنویاجتماعی و   -فرهنگی   -انسانی 

 1 هدف عملیاتي مربوطه در سند تحول 

رسانه ملی ـ برای  ژهیو ـ به هاتعامل اثربخش با مراکز فرهنگی و اجتماعی و استفاده از ظرفیت رسانه   - 9/8

تبیین جایگاه نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در تولید سرمایه اجتماعی و فرهنگی و جلوگیری از 

 کوچک انگاری نقش آن در سرنوشت آینده کشور از منظر معارف اسالمی 

 2 شماره و متن  راهکار سند تحول 

رسانه ملی و استانی دیداری و شنیداری و مراکز   -های مراکز فرهنگی کشور شناسایی کلیه ظرفیت  -5

ی تبیین جایگاه نظام تعلیم و تربیت رسمى ها براآن های گیری از قابلیتهای مجازی برای بهره شبکه 

ساز) امور تربیتی و تبلیغ و  این نهاد سرنوشت کنندهف یتضعهای عمومى و جلوگیری از نشر مطالب و برنامه

 های علمیه(ن با استفاده از ظرفیت حوزهی دینی دانش آموزاباورهاتعمیق 

برنامه مصوب شورای عالي  

   وپرورش آموزش

 مرتبط با راهکار  

3 

 4 زير نظام مربوطه  مدیریت و راهبری تربیتی

 5 حوزه مسئول در منطقه  ستاد همکار ی حوزه های علمیه و آموزش وپرورش شهر تهران 

  -کارشناسی  منابع انسانی وامور اداری   -فرهنگی و پرورشی معاونت  -کارشناسی  انجمن اولیاء و مربیان

 معاونین آموزشی -
 6 واحد های همکار در منطقه 

 ستاد  استان    منطقه مدرسه 

 7 سطح اجرا /نفوذ 

* * * * 

کارشناسی  

 پیگیری 

زمان  

 اجرا

 نوع فعالیت  هدف کمی )معین( 

  ت یفعالشرح  
کد  

 فعالیت 

8 

 الزامی  اقتضائی شاخص  مقدار 

واحد 

 قرآن

طول 

سال 

 تحصیلی 

  * روحانی 183

های علمیه  جذب واعزام مبلغان و محققان باتجربه حوزه

درمدارس)جلسات تخصصی ، گفتمان های دینی  

آموزی ، مناسبت های دینی و ملی ، اردوهای تربیتی، دانش

های   ئتیههای فوق برنامه و  تیفعالجهادی و 

 آموزی(    دانش

1-8 
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

واحد 

 قرآن

طول 

سال 

 تحصیلی 

  * روحانی 27

های علمیه  تأمین واستقرارروحانی در مدارس توسط حوزه

با اولویت ) طرح امین ، طرح روشنا ، مدارس شبانه روزی 

روستایی و عشایری »سفیران آسمانی« وخوابگاه دانشجویان  

 دانشگاه فرهنگیان و ...  ( 

2-8 

واحد 

 قرآن

طول سال  

 تحصیلی 
  * روحانی  11

تأمین، تربیت و اعزام روحانیون برای اقامه نماز جماعت  

 در مدارس
3-8 

واحد 

 قرآن

طول 

سال 

 تحصیلی 

  * مدرسه 53

ایجاد هماهنگی و سازوکار مناسب برای استفاده از فضای  

مدرسه در ساعات غیررسمی برای ارائه خدمات آموزشی،  

فرهنگی و اجتماعی از سوی روحانیون براساس تعالیم  

آموزان و مردم محله و در ساعات  اسالمی  به سایر دانش

رسمی به دانش آموزان همان مدرسه براساس برنامه ویژه  

 مدرسه )بوم( 

4-8 

8 

 واحد قرآن
طول سال  

 تحصیلی 
 8-8 همکاری در اجرای طرح پیوند مدرسه و مسجد    * مدرسه 15

 واحد قرآن
طول سال  

 تحصیلی 
  * مدرسه 5

تقویت  برنامه های قرآنی با استفاده از ظرفیت  توسعه و  

 ساازمان های ذیربط
9-8 

 واحد قرآن
طول سال  

 تحصیلی 
  * روحانی  15

ارتقای نقش و جایگاه معلم و آموزش و پرورش توسط 

 روحانیون درمساجد ، مصلی ها و جامعه 
10-8 

 ساحت 

 اقتصادی و حرفه ای 

 ساحت 

 اجتماعی وسیاسی 

 ساحت 

 فناورانهعلمی و 

 ساحت 

 زیستی و بدنی 

 ساحت 

 زیباشناسی و هنری 

 ساحت 

 اعتقادی، عبادی،اخالقی 

ت 
اح

س
 

 ها تیفعال ارتباط   

 ی  تربیت ها ساحتبا 

 و اهداف دوره تحصیلي 
9 

 1-2-3    1-2-3 

دا 
اه  ف

 دين و زندگي   

 با     هاتی فعالارتباط  

برنامه درسي )برنامه هفتگي  

 مدارس( 

 10 ی ارزشیابي فعالیت ها هاشاخص اقدام و میزان تحقق اهداف برنامه اخذ گزارش از  
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

aرديف عنوان  رح 

 1 هدف عملیاتي مربوطه در سند تحول  ی که... افتگان یتیترب(پرورش ۱

برنامه  ۱  -2 در  (تدوین  اخالقی  فضائل  تحکیم  و  مستمر  تقویت  و  ترویج  راستای  در  الزم  عملیاتی  های 

  نفس عزتبر اولویت کرامت و    دیتأکهای آموزشی و تربیتی با  های تربیتی با استفاده از تمام ظرفیتمحیط

 های تحصیلی ی و نظم در تمام دورهریپذتیمسئولو شجاعت، حیا و عفت، صداقت، 

 2 شماره و متن  راهکار سند تحول 

آموزان ی اوقات فراغت دانشسازی غنجهت  برنامهفوقهای مکمل و (طراحی و اجرای فعالیت۱4 

 های تربیت و یادگیری های مختلف تحصیلی بر اساس برنامه درسی حوزهدوره

 وپرورشآموزشبرنامه مصوب شورای عالي 

 مرتبط با راهکار  
3 

 4 زير نظام مربوطه  برنامه درسی 

 5 حوزه مسئول در منطقه  اداره تربیت بدنی و فعالیتهای ورزشی

-اداره کل امور ایثارگران و شاهد -آ.پ استثنایی  -عاونت پژوهش م–ی نآموزشیمعاون -سازمان پژوهش

 معاونت پرورشی و فرهنگی  –استعدادهای درخشان 
 6 واحد های همکار در منطقه 

 ستاد  استان  منطقه  مدرسه 

 7 سطح اجرا /نفوذ 

* * * * 

کارشناسی  

 پیگیری 

زمان  

 اجرا

 نوع فعالیت  هدف کمی )معین( 

 ت یفعالشرح  
کد  

 فعالیت 

8 

 الزامی  اقتضائی شاخص  مقدار 

  * دانش آموز 29517 طول سال تربیت بدنی

فعالیت دانشاجرای  برنامه  فوق  و  مکمل  و های  آموزان 

به غنی والدین   دورهمنظور  در  فراغت  اوقات  های  سازی 

های تربیت مختلف تحصیلی بر اساس برنامه درسی حوزه

شامل:    یادگیری  مدرسه و  درون  ورزشی  و  المپیاد  ای 

 ورزش با خانواده ) در راستای طرح یاریگران زندگی ( 

1-8 

 طول سال تربیت بدنی
 مدرسه 114

 * 
) در صورت استمرار کرونا به  ورزش صبحگاهی مدارس

 8-2 صورت مجازی پیگیری می شود ( 

 دانش آموز 66169

 8-3 مدارس پویا  *  مدرسه 1 طول سال تربیت بدنی
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

 ساحت 

 اقتصادی و حرفه ای 

 ساحت 

 اجتماعی وسیاسی 

 ساحت 

 علمی و فناورانه

 ساحت 

 زیستی و بدنی 

 ساحت 

 زیباشناسی و هنری 

 ساحت 

 اعتقادی، عبادی،اخالقی 

ت 
اح

س
 

 هات یفعالارتباط  

 ی  تربیت ها ساحتبا 

   3-2-1    9 اهداف دوره تحصیلي  و

ف 
دا

اه
 

 تربیت بدنی
 با     هاتی فعالارتباط  

 برنامه درسي )برنامه هفتگي مدارس( 

 10 ی ارزشیابي فعالیت ها هاشاخص ارزیابی کمی و کیفی وضعیت اجرای برنامه / طرح در مدرسه 
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

 رديف عنوان  شرح 

فرهنگ اسالمی    اقتضائاتآموزان و  ها و نیازهای دانشی فضاهای تربیتی با ویژگی سازمتناسب(ایجاد و  ۱4

 ایرانی و شرایط اقلیمی، فرهنگی و جغرافیایی
 1 هدف عملیاتي مربوطه در سند تحول 

فضای  ۱4  -3 و  سبز  فضای  آزمایشگاه،  کتابخانه،  نمازخانه،  مناسب  تجهیز  و  ساخت  طراحی،  به  اهتمام   )

 عنوان محیط تعلیم و تربیتتمام  مدارس بهورزشی در 
 2 شماره و متن  راهکار سند تحول 

فاقد نمازخانه،  سازمتناسب ( تأمین،  ۱۷ ، کتابخانهی و تجهیز فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی موجود، 

های پرورشی و مشاوره و همچنین پایگاه تغذیه سالم با تأکید  آزمایشگاه، فضای سبز، فضای ورزشی ، اتاق

 ها و خیرین حقیقی و حقوقیبر جلب مشارکت سایر سازمان 

 وپرورشآموزشبرنامه مصوب شورای عالي 

 مرتبط با راهکار  

3 

 4 زير نظام مربوطه  یوفناورتأمین فضا، تجهیزات 

 5 حوزه مسئول در منطقه  های ورزشی/ اداره سالمت و تندرستی بدنی و فعالیتاداره تربیت

پشتیبانی و  مدیریت  توسعه  مدارس  -معاونت  تجهیز  و  توسعه  نوسازی  پژوهش  -سازمان    - معاون 

معاونت پرورشی   – استعدادهای درخشان    تانسانی و فناوری اطالعا  منابعیزیرمرکزبرنامه   -ی  نآموزشیمعاون

 صنایع آموزشی  -مجلس وامورمعاونت حقوقی  -ی ردولتیغسازمان مدارس و مراکز  -و فرهنگی 

 6 واحد های همکار در منطقه 

 ستاد  استان  منطقه  مدرسه 

 7 سطح اجرا /نفوذ 

* * * * 

کارشناسی  

 پیگیری 

زمان  

 اجرا

 نوع فعالیت  هدف کمی )معین( 

 ت یفعالشرح  
کد  

 فعالیت 

8 

 الزامی  اقتضائی شاخص  مقدار 

  * مدرسه  18 طول سال تربیت بدنی
سازی   تجهیز،بهسازی،متناسب  به  سازی    منیواکمک 

 بدنیمدارس براساس کتب راهنمای معلم درس تربیت
۱-8 

  * مجتمع  2 طول سال تربیت بدنی
  - ی آموزشی هامجتمعحفظ و نگهداری     -کمک به تجهیز

 ورزشی داخل و خارج از مدرسه 
2-8 

 تربیت بدنی
 1 طول سال 

مدرسه  

 ( افزایشی)
*  

کمک به تغییر کاربری و راه اندازی کالس درس تربیت 

 بدنی در مدارس ابتدایی  
3-8 
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

 15 طول سال سالمت 
درصد  

 مدارس 
*  

متناسب سازی و تجهیز  اتاق بهداشت     -کمک به بهسازی

 با احتساب مدارس سال قبل  
4-8 

 ساحت 

 اقتصادی و حرفه ای 

 ساحت 

 اجتماعی وسیاسی 

 ساحت 

 فناورانهعلمی و 

 ساحت 

 زیستی و بدنی 

 ساحت 

 زیباشناسی و هنری 

 ساحت 

 اعتقادی، عبادی،اخالقی 

ت 
اح

س
 

 هات یفعالارتباط  

 ی  تربیت ها ساحتبا 

   3-2-1    9 اهداف دوره تحصیلي  و

ف 
دا

اه
 

 تربیت بدنی
 با     هاتی فعالارتباط  

 برنامه درسي )برنامه هفتگي مدارس( 

 10 ی ارزشیابي فعالیت ها هاشاخص بدنیی مدارس بر اساس کتب راهنمای معلم درس تربیتسازمن یای و سازمتناسبتعداد مدارس تحت پوشش تجهیز، بهسازی، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رديف عنوان  شرح 
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

 1 هدف عملیاتي مربوطه در سند تحول  های انقالب اسالمی تقویت اعتقاد و التزام به ارزش  -تعمیق تربیت و آداب اسالمی   -2

های  تربیتی و تقویت و توسعه جنبه ،های درسی مبتنی بر رویکرد فرهنگی بازنگری و اصالح برنامه    -۱/2

آموزان بر اساس فرهنگ اسالمی ـ منظور فراهم آوردن زمینه تربیت پذیری دانشها بهتربیتی و اخالقی آن

 ایرانی

 2 سند تحول شماره و متن  راهکار 

 و یادگیری تربیت حوزه درسی  برنامه اساس بر ورزش مدارس و  بدنی تربیت هایفعالیت بازطراحی   -2

 بدنیتربیت  و  سالمت

 وپرورشآموزشبرنامه مصوب شورای عالي 

 مرتبط با راهکار  

3 

 4 زير نظام مربوطه  برنامه درسی 

 5 حوزه مسئول در منطقه  بدنیتربیتمعاونت پرورشی و تربیت بدنی/ کارشناسی  

آموزش معاونت  سالمت،  و  بدنی  تربیت  معاونت  عترت،  و  نماز  قرآن،  آموزی،   دانش  ،   ابتدایی   سازمان 

   -مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی، سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس
 6 واحد های همکار در منطقه 

 ستاد  استان  منطقه  مدرسه 

 7 سطح اجرا /نفوذ 

* * * * 

کارشناسی  

 پیگیری 

زمان  

 اجرا

 نوع فعالیت  هدف کمی )معین( 

 ت یفعالشرح  
کد  

 فعالیت 

8 

 الزامی  اقتضائی شاخص  مقدار 

 8-1 اجرا و ارزشیابی درس تربیت  *  مدرسه  درصد100 طول سال تربیت بدنی

  * مدرسه 79 طول سال  تربیت بدنی
نظارت بر اجرا و ارزشیابی درس تربیت بدنی با استفاده از 

 های آموزشی ظرفیت گروه
2-8 

 ساحت 

 اقتصادی و حرفه ای 

 ساحت 

 اجتماعی وسیاسی 

 ساحت 

 علمی و فناورانه

 ساحت 

 زیستی و بدنی 

 ساحت 

 زیباشناسی و هنری 

 ساحت 

 اعتقادی، عبادی،اخالقی 

ت 
اح

س
 

 هات یفعالارتباط  

 ی  تربیت ها ساحتبا 

 9 اهداف دوره تحصیلي  و
3-2-1  3-2-1  3-2-1  3-2-1  3-2-1  1-2-3 

ف 
دا

اه
 

 با     هاتی فعالارتباط   تربیت بدنی
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

 برنامه درسي )برنامه هفتگي مدارس( 

 10 ی ارزشیابي فعالیت ها هاشاخص بگزارش مستند و آمار و بازدید میدانی 
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

 رديف عنوان  شرح 

 1 هدف عملیاتي مربوطه در سند تحول  ویژه در ابعاد فرهنگی ـ اجتماعی به ،های پیشرفت محلی عنوان یکی از کانونـ افزایش نقش مدرسه به۷

های ویژه مسجد و کانونسازی و تقویت همکاری مدرسه با مراکز فرهنگی و علمی محله به ـ نهادینه 2/۷

های مرتبط محله و نیز آموزان در برنامهمعلمان و دانش،علمیه و مشارکت فعال مدیرانهای  مذهبی و حوزه

 مند و اثربخش روحانیون توانمند و مبلغان مذهبی باتجربه در مدرسه حضور نظام

 2 شماره و متن  راهکار سند تحول 

حوادث طبیعی   ها و بحرانپیشرفت محله و مشارکت در امداد  توسعه و  تقویت نقش اساسی مدرسه در  -6

 عنوان پایگاه معین محله () به

 وپرورشآموزشبرنامه مصوب شورای عالي 

 مرتبط با راهکار  
3 

 4 زير نظام مربوطه  راهبری و مدیریت تربیتی

 5 حوزه مسئول در منطقه  بدنیمعاونت پرورشی و تربیت بدنی/ کارشناسی  تربیت

 6 واحد های همکار در منطقه  معاونین آموزشی و برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطالعات، تشکل های دانش اموزی  

 ستاد  استان  منطقه  مدرسه 

 7 سطح اجرا /نفوذ 

* * * * 

کارشناسی  

 پیگیری 

زمان  

 اجرا

 نوع فعالیت  هدف کمی )معین( 

 ت یفعالشرح  
کد  

 فعالیت 

8 

 الزامی  اقتضائی شاخص  مقدار 

 تربیت بدنی 
طول 

 سال 

93 
 کالس 

 )حضوری( 

*  

کانون برون  توسعه  و  درون  تندرستی  و  ورزشی  های 

و  فعالیت در صورت تعطیلی مدارس ومراکز  مدرسه)این 

سالن های ورزشی به دلیل شیوع بیماری کرونا به صورت  

 مجازی و در بستر شاد انجام  می گیرد.(

1-8 

6935 

دانش  

آموز)مجازی 

) 

 تربیت بدنی 
 لطو

 سال 
۱22 

دانش  

 آموز
*  

توانمند سازی دانش آموزان  در زمینه ایمنی ، پیشگیری از 

کاهش   مرور،  و  عبور  سال،  آخر  چهارشنبه  مخاطرات  

 - ها  اثرات حوادث از قبیل سیل و زلزله و...(، امداد بحران

 طبیعی از جمله  طرح ملی دادرس و...  حوادث

2-8  

 ساحت 

 اقتصادی و حرفه ای 

 ساحت 

 اجتماعی وسیاسی 

 ساحت 

 علمی و فناورانه

 ساحت 

 زیستی و بدنی 

 ساحت 

 زیباشناسی و هنری 

 ساحت 

 اعتقادی، عبادی،اخالقی 

ت 
اح

س
 

 هات یفعالارتباط  

 ی  تربیت ها ساحتبا 
9 
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 

ف 
دا

اه
 

 اهداف دوره تحصیلي  و

 کلیه دروس
 با     هاتی فعالارتباط  

 برنامه درسي )برنامه هفتگي مدارس( 

 10 ی ارزشیابي فعالیت ها هاشاخص دانش آموزان، گزارش و آمار مشارکت  میزان
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

 

 رديف عنوان  شرح 

آموزان در رشد و تعالی دانشافزایش مشارکت نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی و مدرسه و معلمان و  -8

 ... اجتماعی در سطح محلی و ملی به،فرهنگی ،های دینی کشور در عرصه 
 1 هدف عملیاتي مربوطه در سند تحول  

های  های رسمی و قانونی مرتبط با اتکا به ظرفیتآموزان در تشکل بسترسازی برای حضور فعال دانش   -8  -3

 قبیل... وپرورش از درون و برون آموزش
 2 شماره و متن  راهکار سند تحول 

های  ایجاد سازوکار مناسب برای استفاده از فضای مدرسه در ساعات غیررسمی آموزش توسط تشکل   -۷

آموزی  برای ارائه خدمات های اسالمی و مجلس دانشانجمن-های علمی و فرهنگی کانون  ،آموزیدانش

 آموزان و مردم محله  فرهنگی و اجتماعی به سایر دانش -آموزشی 

 وپرورش آموزش برنامه مصوب شورای عالي 

 مرتبط با راهکار 

3 

 4 زير نظام مربوطه  راهبری و مدیریت تربیتی

 5 حوزه مسئول در منطقه  ( بدنی معاونت پرورشی و تربیت بدنی/ کارشناسی  تربیت

 6 واحد های همکار در منطقه  معاونت آموزش ابتدایی   –ن انجمن اولیاء و مربیا -معاونت پرورشی و فرهنگی 

 ستاد استان منطقه  مدرسه

 7 سطح اجرا /نفوذ 

* * * * 

کارشناسی  

 پیگیری 

زمان 

 اجرا 

 نوع فعالیت  هدف کمی )معین( 

 تیفعالشرح  
کد  

 فعالیت 

8 

 الزامی اقتضائی  شاخص  مقدار 

  * دانش آموز  2۱۷ طول سال  تربیت بدنی 
جز دوره ابتدایی  ای) بههای ورزشی درون مدرسهتشکیل انجمن

 اول ( 
1-8 

 8-2 اجرای برنامه سفیران سالمت)آموزش همساالن( در کلیه مدارس  *  دانش آموز  ۱2363 طول سال  تربیت بدنی 

درصد  ۱0 طول سال  تربیت بدنی 

انش آموز د  
*  

در   تحصیلی  مقاطع  تمام  آموزان   دانش  مشارکت  توسعه 

ها و رویدادهای ورزشی با رویکرد ورزش  جشنواره   -مسابقات

بر دختران و مناطق محروم )مدرسه قهرمان/کانون    دیتأکتربیتی با  

درصد انجام    2قهرمان ( )در شرایط کرونا به صورت مجازی و  

 می شود. (  

3-8 
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

 0 پاییز  تربیت بدنی 
پروژه   ۱

 ستادی 
*  

زمینه سازی جهت آماده سازی و اعزام دانش آموزان کشور به  

 مهمترین مسابقات ورزشی دانش آموزان جهان ) ژیمنازیاد( 
4-8 

 ساحت 

 اقتصادی و حرفه ای 

 ساحت 

 اجتماعی وسیاسی

 ساحت 

 علمی و فناورانه 

 ساحت 

 زیستی و بدنی

 ساحت 

 زیباشناسی و هنری 

 ساحت 

 اعتقادی، عبادی،اخالقی

ت 
اح

س
 

 هات یفعالارتباط  

 ی  تربیت هاساحت با 

 9 اهداف دوره تحصیلي و
3-2-1  3-2-1  3-2-1  3-2-1  3-2-1  3-2-1  اهداف 

 کلیه دروس 
 با    هات یفعالارتباط 

 برنامه درسي )برنامه هفتگي مدارس( 

 10 ی ارزشیابي فعالیت ها هاشاخص گزارش های ارسالی -بازدید  -اجرانظارت پایش کیفی وکمی بر روند 
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

 رديف عنوان  شرح 

 1 هدف عملیاتي مربوطه در سند تحول  های انقالب اسالمی تقویت اعتقاد و التزام به ارزش  -تعمیق تربیت و آداب اسالمی   -2

 2 شماره و متن  راهکار سند تحول  های فرهنگی و تربیتی مدارسهای کیفی برای ارزیابی فعالیتـ استانداردسازی و تدوین شاخص ۷/2

های  صورت ساالنه بر اساس شاخص یتی مدارس بهو ترب ی های فرهنگفعالیترصد و ارزشیابی مستمر    -9

 مصوب 

 وپرورشآموزشبرنامه مصوب شورای عالي 

 مرتبط با راهکار  

3 

 4 زير نظام مربوطه  پژوهش و ارزشیابی  

 5 حوزه مسئول در منطقه   سالمت و تندرستی (کارشناسی –بدنی معاونت پرورشی و تربیت بدنی/ کارشناسی  تربیت

آ.پ    -ی علمیه آ.پستاد همکاری حوزه -آموزشی معاونین  -دفتر امور زنان -دفتر انجمن اولیاء و مربیان

 استثنایی
 6 واحد های همکار در منطقه 

 ستاد  استان  منطقه  مدرسه 

 7 سطح اجرا /نفوذ 

* * * * 

کارشناسی  

 پیگیری 

زمان  

 اجرا

 نوع فعالیت  هدف کمی )معین( 

 ت یفعالشرح  
کد  

 فعالیت 
8 

 شاخص  مقدار 

اقت 

ض 

 ائی

 الزامی 

   پروژه  طول سال سالمت 
رصد وضعیت سواد سالمت و محیط زیست دانش  

 آموزان ) در صورت تصویب در شورای عتف( 
1-8 

  تربیت بدنی

3

0 
دانش آموزان   درصد

مدارس 

 ابتدایی شهری 

*  

اجرای طرح تحولی ارتقا سواد حرکتی دانش آموزان   

 مدارس ابتدایی  

2-8  

8

2

 تعداد 
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 

 

8

3 

 ساحت 

 اقتصادی و حرفه ای 

 ساحت 

اجتماعی  

 وسیاسی 

 ساحت 

 علمی و فناورانه

 ساحت 

 زیستی و بدنی 

 ساحت 

 زیباشناسی و هنری 

 ساحت 

 اعتقادی، عبادی،اخالقی 

ت 
اح

س
 

 هات یفعالارتباط  

 ی  تربیت ها ساحتبا 

 9 اهداف دوره تحصیلي  و

   1-2-3   

ف 
دا

اه
 

 تربیت بدنی
 با     هاتی فعالارتباط  

 برنامه درسي )برنامه هفتگي مدارس( 

 10 ی ارزشیابي فعالیت ها هاشاخص بازدید میدانی  -گزارش های ارسالی -BMIارزیابی کمی و کیفی اجرای رصد و ارزشیابی  
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   ابتدایی:از مدارس دوره انتظارات

               ید برای تهیه برنامه اینجا را کلیک کن 

 1400بر اساس برنامه سال  
 ) مستند به برنامه اجرائي سند تحول( 

  1400- 1401سال تحصیلی 
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