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 ثیبى هسئلِ ٍ اّویت هَضَع

 ۺ ٔی قٛز، چٙس ٔحٛض ٔكتطن ٚ ثؿیبض اؾبؾی ٚجٛز زاضزحج ٚلتی زضثبضٜ آٔٛظـ ٚ پطٚضـ ة

ظیطا ؾٙیٗ وٛزوی ٚ زٚضٜ . زٚضٜ اثتسایی زٚضٜ عالیی ٚ پٙجطٜ فطنت آٔٛظـ ٚ پطٚضـ اؾت (1

 وٛزن، قىُ ٌیطی ضقس ػمال٘ی، یی ٚ ضفتبضنیت زٚضٜ پبیٝ ضیعی ؾبذتبض قد،اثتسایی

. اجتٕبػی ٚ ػبعفی ٚ قرهیت آزٔی ٚ تٛؾؼٝ ٟٔبضتٟبی ثٙیبزی ٚ حطوتی فطظ٘س آزٔی اؾت

ٔب٘ٙس حىبوی ثط ٜیبزٌیطی زض زٚضٜ وٛزوی ضا  (ل) ثٝ ایٗ زالیُ اؾت وٝ پیبٔجط اوطْ

  (اِؼّٓ فی اِهغط وبِٙمف فی اِحجط)ؾًٙ ٔی زا٘ٙس 

، حؿبة وطزٖ (ذٛا٘سٖ ٚ ٘ٛقتٗ، ٌٛـ زازٖ ٚ نحجت وطزٖ )ٟٔبضت ٞبی چٟبضٌب٘ٝ ظثب٘ی  (2

ٚ آزاة ٚ ٟٔبضت ٞبی ظ٘سٌی، ٞسف ٞبی انّی ٚ اؾبؼ ٚ پبیٝ آٔٛظـ ٚ پطٚـ، ثٝ ٚیػٜ زض 

زٚضٜ اثتسایی ضا تكىیُ ٔی زٞٙس، ذٛا٘سٖ ٚ ٘ٛقتٗ ثط اؾبؼ ٔجب٘ی زیٙی ٔب ؾطآغبظ حطوت 

اظ ایٗ ضٚ اِٚیٗ ذغبة ذساٚ٘س . ا٘ؿبٖ ثٝ ػٙٛاٖ اقطف ٔرّٛلبت زض ٔؿیط تطثیت ضثٛثی ٞؿتٙس

پػٚٞف ٞبی .  ٔی ثبقس وٝ زؾتٛضی ثط ذٛا٘سٖ اؾت"ءضااق"ٔتؼبَ ثٝ پیبٔجط ػظیٓ اِكبٖ اؾالْ 

ٔتؼسزی ثط إٞیت ٟٔبضت ٞبی ذٛا٘سٖ ٚ ٘ٛقتٗ زض زٚضٜ اثتسایی نحٝ ٔی ٌصاض٘س ٚ 

نبحجٙظطاٖ ثط ایٗ ٔٛضٛع تبویس زاض٘س وٝ ظثبٖ ٚ تٛا٘بیی ٞبی چٟبضٌب٘ٝ ظثب٘ی اظ اثعاض ٞبی 

وّیسی ثطلطاضی اضتجبط ٚ ظیطثٙبی فؼبِیتٟبی آزٔی ٞؿتٙس، ٚ ثرف لبثُ تٛجٟی اظ فطایٙس تجبزَ 

افىبض، احؿبؾبت، اعالػبت ٚ زا٘ف ثكطی، ضٔع ٌكبیی وّٕبت ٚ ٔتٗ ٞبی ٘ب آقٙب، زؾتیبثی ثٝ 

 تؼبُٔ ثب زیٍطاٖ، ۺشذبیط ثی ا٘تٟبی تجطثٝ ثكطی، وؿت آزاة ٚ ٟٔبضتٟبی اجتٕبػی ٔب٘ٙس

تكىط ٚ لسضزا٘ی، ٌٛـ زازٖ ثٝ زیٍطاٖ ٚ ا٘تمبَ فىط ثٝ ٚؾیّٝ آٖ ٞب ا٘جبْ ٔی ٌیطز، ػالٜٚ ثط 

آٔٛظاٖ زض  آٖ، یبزٌیطی ظثبٖ ٚ ٟٔبضت ٞبی ذٛا٘سٖ ٚ ٘ٛقتٗ ٚؾیّٝ یبزٌیطی ٞبی زا٘ف

تبضید ٚ غیطٜ، تفىط ٚ حُ ٔؿئّٝ، ضقس . حٛظٜ ٞبی ٔرتّف ٔب٘ٙس ضیبضی، ػّْٛ جغطافی

ٞب ٞٓ  تط، وّیس تٕبْ یبزٌیطی ، یب ثٝ تؼجیطی زلیك ٞبٟٔبضتٟبی وٛزوبٖ ٚ تٛا٘بیی تحهیّی آٖ

ٕٞچٙیٗ یبزٌیطی آزاة ٚ ٟٔبضت ٞبی ظ٘سٌی زض ایٗ زٚضٜ ذكت اَٚ ظ٘سٌی .ٞؿت

اجتٕبػی افطاز ٔحؿٛة ٔی قٛز ٚ ثب یبزٌیطی آٟ٘ب ٔی تٛاٖ ا٘تظبض زاقت فطز زض ظ٘سٌی 
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ثٙبثطایٗ یبزٌیطی ظثبٖ ٚ ٟٔبضت . ذب٘ٛازٌی ٚ اجتٕبػی ٘مف ٔفیس ٚ ؾبظ٘سٜ ای زاقتٝ ثبقس

ٞبی ظثب٘ی ٚ آزاة ٚ ٟٔبضت ٞبی ظ٘سٌی ٔی تٛا٘س آیٙسٜ تحهیّی ٚ اجتٕبػی فطز ضا تضٕیٗ 

اظ ؾٛی . ة قىؿت تحهیّی یب اجتٕبػی زا٘ف آٔٛظ زض آیٙسٜ قٛزة یبزٌیطی آٖ ؼْزعٚ 

زیٍط، ایطاٖ وكٛض چٙسفطٍٞٙی اؾت ٚ الٛاْ ٔرتّف ثٝ ظثبٖ ٞب ٚ فطٍٟٞٙبی ٌٛ٘بٌٖٛ زض 

 لبٖ٘ٛ اؾبؾی آٔٛظـ 15ثط اؾبؼ ٔبزٜ . عَٛ ظٔبٖ ظ٘سٌی ٔؿبِٕت آٔیع ثب یىسیٍط زاقتٝ ا٘س

ثرف فطٍٞٙی  ظثبٖ ٚ ذظ فبضؾی ثطای تٕبْ ایطا٘یبٖ ثٝ ػٙٛاٖ ػٙهط ٚحست آفطیٗ ٚ ا٘ؿجبْ

 .قٛزٜ یه ٚظیفٝ ّٔی اؾت وٝ ثبیس ثٝ آٖ پطزاذت

ضزٖ ن ذٛا٘سٖ ٚ ٘ٛقتٗ، ٌٛـ زازٖ ٚ نحجت  )ا٘یةٌب٘ٝ ظ۴ٚضؼیت ٔٛجٛز ؾغح ٟٔبضتٟبی  (3

یبفتٝ ٞبی پػٚٞكی . ٚ آزاة ٚ ٟٔبضتٟبی ظ٘سٌی زا٘ف آٔٛظاٖ زٚضٜ اثتسایی ٔٙبؾت ٘یؿت( 

اضظقیبثی ٞبی ّٔی اظ ٚضؼیت ذٛا٘سٖ ٚ ٘ٛقتٗ زا٘ف آٔٛظاٖ زض زٚضٜ ٞبی ٔرتّف اظ ضؼف 

زضثبضٜ ( ۱۳۹۸)افتٝ ٞبی ؾّؿجیّی یثطای ٔخبَ، . ٞبی لبثُ تٛجٝ زض ایٗ ظٔیٙٝ ٞب حىبیت زاضز

ثط٘بٔٝ زضؾی فبضؾی زٚضٜ اَٚ اثتسایی ٘كبٖ ٔی زٞس ٟٔبضت ذٛا٘سٖ زا٘ف آٔٛظاٖ پبییٗ تط اظ 

ٟٔبضت ٘ٛقتٗ آٖ ٞب ٘یع زض حس تؿّظ . لطاض زاضز(ذٛة ٚ ذیّی ذٛثی )ؾغح تؿّظ ٘ؿجی

ٔحسٚز ٚ ٘ؿجتب ضؼیف اؾت ٚ زا٘ف آٔٛظاٖ ثیكتطیٗ وٕجٛز ٚ ضؼف ضا اظ ٘ظط تؿّظ ثط 

اظ ضؼف (۱۳۹۸)ٟٔبضتٟبی زؾت ذظ تحطیطی زاض٘س یبفتٝ ٞبی ػجبؾی، زا٘كٍط ٚ ذؿطٚی 

وّی زا٘ف آٔٛذتٍبٖ زٚضٜ ٔتٛؾغٝ حىبیت زاضز وٝ ضیكٝ ٞبی آٖ ضا ثبیس زض زٚضٜ اثتسایی 

ػالٜٚ ثط ایٗ، یىی اظ ٟٔٓ تطیٗ زالیُ تىطاض پبیٝ زا٘ف آٔٛظاٖ پبیٝ ٞبی پبییٗ . جؿتجٛ ٕ٘ٛز

 ثٝ ػجبضتی .تط، ضؼف اؾبؾی آٖ ٞب زض ذٛا٘سٖ ٚ ٘ٛقتٗ ٚ آزاة ٚ ٟٔبضت ٞبی ظ٘سٌی اؾت

ٔی تٛاٖ ٌفت ٞطچٙس زا٘ف آٔٛظاٖ زض حبَ حبضط ثٝ ٔسضؾٝ ٔی ضٚ٘س ٚ زض ذالَ ثط٘بٔٝ 

زضؾی ذٛا٘سٖ ٚ ٘ٛقتٗ ٔی آٔٛظ٘س أب ایٗ ثیكتط قبُٔ تٛا٘بیی ضٚذٛا٘ی ٚ ضٚ٘ٛیؿی اؾت ٚ 

. زا٘ف آٔٛظاٖ ثٝ ؾغح ٟٔبضت زض ٔٛضٛع ثؿیبض ٟٔٓ ذٛا٘سٖ ٚ ٘ٛقتٗ زؾت پیسا ٕ٘ی وٙٙس

٘یع تأییسی ثط ایٗ  (پطِع)٘تبیج زا٘ف آٔٛظاٖ ایطا٘ی زض آظٖٔٛ ثیٗ إِّّی ذٛا٘سٖ ٚ ٘ٛقتٗ 

 .ضِع ٘كبٖ ٔی زٞسح ٚضؼیت وكٛض ضا زض زٚضٜ ٞبی ٔرتّف آظٖٔٛ ۱ جسَٚ .ٚضؼیت اؾت



 
 

4 
 

 

 پزلش آسمون در ایزانی چهارم پایه دانش آموسان خواندن پیشزفت روند 1 جدول

 ًوشُ هیبًگیي ثیي الوللی تؼذاد کطَس ّب ًوشُ ایشاى ستجِ ایشاى سبل

2001 32 414 35 500 

2006 40 421 45 500 

2011 38 457 45 500 

2016 45 428 50 500 

 

ٞب ٜ افتیزضثبضٜ آزاة ٚ ٟٔبضت ٞبی ظ٘سٌی زض زٚضٜ اثتسایی ٘یع پػٚٞف ٞبی چٙسا٘ی ٚجٛز ٘ساضز ٚ 

 .ٞبی ایٗ پػٚٞف ٞب ٘یع ٔتٙبلض اؾت ٚ ٘كبٖ اظ ٔؿئّٝ ثٛزٖ آٖ زاضز

 ( پیف زثؿتب٘ی ٚ زثؿتب٘ی)تؼٕك زض ٘تبیج فٛق ٘كبٖ ٔی زٞس وٝ آٔٛظـ ٚ پطٚضـ زٚضٜ اثتسایی

ٔؿّٕب ٘ظبْ آٔٛظـ اثتسایی ثب ٞسف تؿٟیُ . وكٛض ثب یه ٔؿئّٝ ثؿیبض اؾبؾی ٚ احطٌصاض ٔٛاجٝ اؾت

آٔٛظاٖ قىُ ٌطفتٝ ٚ زضنسز تحمك ایٗ ٞسف اؾت ٚ تٕبٔی  یبزٌیطی ٞبی پبیٝ ٚ اؾبؾی زا٘ف

 یبزٌیطی زض ایٗ ضاؾتب ا٘جبْ -یبززٞیتالـ ٞب ثطای تسٚیٗ ثط٘بٔٝ ٞبی زضؾی جسیس ٚ ضٚقٟبی ٘ٛیٗ 

ثٙبثطایٗ ٔؼبٚ٘ت آٔٛظـ اثتسایی زض نسز اؾت . أب چٙیٗ ٔؿئّٝ ای ٘یبظٔٙس تٛجٝ ٚیػٜ اؾت. ٔی قٛز

تمٛیت ٚ اضتمبی تّفیمی، ٔكبضوتی ٚ ٔسضؾٝ ٔحٛض ٟٔبضتٟبی ۺ ٔسضؾٝ ذٛا٘ب»تب ضاٞىبضی ثب ػٙٛاٖ 

عطحی وٝ زاضای چٙس .  ضا عطاحی ٚ اجطا ٕ٘بیس«چٟبضٌب٘ٝ ظثب٘ی ٚ آزاة ٚ ٟٔبضت ٞبی ظ٘سٌی

 ۺٚآٚضی ثؿیبض ٟٔٓ ثٝ قطح شیُ ٔی ثبقسٖ

 َٚایجبز تحَٛ زض ٘ظبْ آٔٛظقی ثط اؾبؼ چطذف ٞبی اؾبؾی ٚ تحَٛ آفطیٗۺ ٘ٛآٚضی ا 

 ٔحٛضی ٚ پطٚضـ تؾٙس تحَٛ ثٙیبزیٗ یؼٙی حطوت اظ حبفظٝ ٔحٛضی ثٝ ٟٔبض

، ٔجٙی ثط انالح ٚ ثٝ ضٚظآٚضی ضٚـ ٞبی تؼّیٓ ٚ  16-1 ٚ ضاٞىبض17-3ضاٞىبض )ذاللیت

تطثیت ثب تبویس ثط ضٚـ ٞبی فؼبَ ٚ ذالق ٚ عطاحی فؼبِیت ٞبی یبزٌیطی ٟٔبضتی زض تٕبْ 
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 ضاٞجطی ٔؼّٕبٖ ٚ تمٛیت ٘مف (11-6 ضاٞىبض ) ٚ تغییط ٘مف ٔؼّٓ ثٝ ٔطثی(ؾبحتٟبی تطثیتی

.  اؾت آ٘بٖ ٔطثی ٌطی

  ْٚثٟطٜ ٌیطی اظ جسیستطیٗ یبفتٝ ٞبی ػّٕی زض ظٔیٙٝ تغییطات ٚ تحٛالتۺ ٘ٛآٚضی ز 

 ٚا٘جبْ (ٔسضؾٝ ٔحٛضی)آٔٛظقی، یؼٙی تّفیمی ثٛزٖ، ٔكبضوتی ثٛزٖ ٚ ٔجتٙی ثٛزٖ ثط ٔحیظ 

 .ػّٕی عطح ثطاؾبؼ آٖ یبفتٝ ، وٝ فؼبِیتی ثؿیبض ضطٚضی ٚ پیچیسٜ اؾت

 اؾت ٘ٛ آٚضی ؾْٛ ثٟطٜ ٌیطی اظ جسیستطیٗ یبفتٝ ٞبی ػّٕی زض ظٔیٙٝ پطٚغٜ ٞبی آظٔبیكی . 

 ۺٔؼبٚ٘ت آٔٛظـ اثتسایی أیسٚاض اؾت زض احط ا٘جبْ ایٗ عطح زض

 ة ثٟجٛز ٚ اضتمبی ٟٔبضتٟبی چٟبضٌب٘ٝ ظثب٘ی ٚ آزاة ٚ ةتبیج ایٗ عطح ؼٖۺ وٛتبٜ ٔست

 ٚ یبزٌیطی ٞبی زضٚؼ زیٍط (ؾتمیٓ٘تبیج ْ)ٜٚ ٕ٘ٛ٘ٝضٞبی ظ٘سٌی زا٘ف آٔٛظاٖ ئٟبضت

 .ِی ثطای اضتمبی ایٗ ٟٔبضت ٞب اضائٝ قٛزْ ٚ ثٛٔی قٛز ٚ ضاٞىبضی (لیٓ٘تبیج غیطٔؿت)

 ثب اجطای عطح زض جبٔؼٝ آٔٛظـ اثتسایی، جبیٍبٜ جٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ۺٔیبٖ ٔست 

 آٔٛظاٖ ایطا٘ی ثٝ جبیٍبٜ ٚالؼی زضآظٖٔٛ ثیٗ إِّّی ؾٛاز ذٛا٘سٖ ٚ ٘ٛقتٗ اضتمب یبثس ٚ زا٘ف

 .ذٛز زض ؾغح جٟب٘ی زؾت پیسا وٙٙس

 زؾتبٚضزٞبی ایٗ عطح ثبػج تمٛیت ظثبٖ ّٔی زض ٔٙبعك زٚ ظثب٘ٝ ، تٛؾؼٝ ػساِتۺ ثّٙس ٔست 

 ایطا٘ی زض وكٛض قٛز ٚ وكٛض ثب زا٘ف -یت اؾالٔیضآٔٛظقی ٚ تطثیتی ٚ تمٛیت ٔحٛ

 .آٔٛذتٍب٘ی فطٞیرتٝ اظ ٘ظط تحهیّی ٚ اجتٕبػی ثٝ ؾٕت آیٙسٜ حطوت وٙس
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 هستٌذات ثشًبهِ

:  مهم ترین مستندات انجام طرح مدرسه خوانا به عبارتند از

  اضتمبء جبیٍبٜ آٔٛظـ ٚ پطٚضـ ثٝۺ ثٙسٜ زٚ ؾیبؾت ٞبی اثالغی تحِٛی ٔمبْ ٔؼظٓ ضٞجطی 

اثٝ ٟٕٔتطیٗ ٟ٘بز تطثیت ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ٚ ِٔٛس ؾطٔبیٝ اجتٕبػی ٚ ػٟسٜ زاض اجطایی ؾیبؾت ثْ

ثٝ ػٙٛاٖ  (ٟٔس وٛزن ٚ پیف زثؿتب٘ی تب زا٘كٍبٜ)ٞبی ٔهٛة ٚ ٞسایت ٚ ٘ظبضت ثط آٖ اظ 

 .أط حبوٕیتی ثب تٛؾؼٝ ٕٞىبضی زؾتٍبٜ ٞب

  ٖٟ٘بز   وكٛض ثٝ ػٙٛاٖ ٟٕٔتطیٗثیتاضتمبء جبیٍبٜ ٘ظبْ تؼّیٓ ٚ تطۺ  ؾٙس تح۱۰َٛضاٞجطز وال

ٔكبضوت  تطثیت ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی، اظ پیف زثؿتب٘ی تب زا٘كٍبٜ ثٝ ػٙٛاٖ أط حبوٕیتی ثب تٛؾؼٝ

 ٍٕٞب٘ی 

  ٖاضتمبی احطثركی ٚ افعایف وبضآیی زض ٘ظبْ تؼّیٓ ٚ ۺ  ؾٙس تحَٛ ثٙیبزی۷ٗ ٞسف وال

 .ضؾٕی ػٕٛٔییجیت تط

  زٚضٜ پیف زثؿتب٘ی ثٝ ٚیػٜ زض ٔٙبعك ٔحطْٚ ٚ٘یبظٔٙسٔیتغۺ  ؾٙس تحَٛ ثٙیبزیٗ 5-1ضاٞىبض ْ. 

  حبقیٝ ، تٛإ٘ٙسؾبظی زا٘ف آٔٛظاٖ ٔٙبعك ٔحطْٚ، ضٚؾتبٞبۺ  ؾٙس تحَٛ ثٙیبزی5ٗ-۳ضاٞىبض

 .یبظ ٚیػٜٖ٘كیٗ، ٔٙبعك زٚ ظثب٘ٝ ثب  قٟطٞب، ػكبیطوٛچ

  انالح ٚ ثٝ ضٚظ آٚضی ضٚـ ٞبی تؼّیٓ ٚ تطثیت ثب تبویس ۺ  ؾٙس تحَٛ ثٙیبزی17ٗ-3ضاٞىبض

 .ٌطٚٞی، ذالق ثب تٛجٝ ثٝ ٘مف اٍِٛیی ٔؼّٕبٖ ضٚـ ٞبی فؼبَثط

 ْ ٚة زٚضٜ اثتسایی، ثٝ ٚیػٜ اٞساف ؾبحت اجتٕبػی ٚ ؾیبؾی ٚ ٞسف فطاؾبحتیلاٞساف. 
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اّذاف  

 ؛اّذاف کیفی

 ٜاضتمبی ویفیت آٔٛظـ ٚ پطٚضـ زٚضٜ اثتسایی ٚ اؾتمطاض وبُٔ تطثیت تٕبْ ؾبحتی زض زٚض  

 .پیف زثؿتبٖ ٚ زثؿتبٖ

  ،ٖفتٗ ٚ آزاة ٚ ٟٔبضت ٞبی اجتٕبػی ٘ٛآٔٛظاٖ زٚضٜ پیفيضقس ٟٔبضت ٞبی ٌٛـ زاز 

 زثؿتب٘ی

 ٖثٟجٛز ٚ اضتمبی ویفیت ذٛا٘سٖ زا٘ف آٔٛظاٖ زض اثؼبز زضؾت ذٛا٘ی، زضن ٔغّت، ذٛا٘س  

 .ظط زازٖ، اثطاظ ٚجٛز، اضائٝ ٔؿتمُ ٚ غیطٜٖا٘تمبزی، 

  ثٟجٛز ٚ اضتمبی ویفیت ٘ٛقتٗ زا٘ف آٔٛظاٖ زض اثؼبز زضؾت ٘ٛیؿی، ظیجب٘ٛیؿی، ثیبٖ افىبض 

 احؿبؾبت ٚ ذٛاؾتٝ ٞب ٚ ٍ٘بضـ ذالق ٚ ا٘تمبزی 

  ثٟجٛز ٚ اضتمبی آزاة ٚ ٟٔبضت ٞبی ظ٘سٌی زا٘ف آٔٛظاٖ زض زٚ ثؼسی آزاة ٚ ٟٔبضت ٞبی

٘ظٓ، ذٛقطٚیی، ) ٚ ٘یٕٝ تجٛیعی (زة، نسالت، ػعت ٘فؽ ٚ ٔؿئِٛیت پصیطیا)تجٛیعی 

 ( ٚ ذالقتفىط ٘مبزقٛضت، حُ ٔؿبِٝ، ْٔسیطیت ذكٓ، 

اّذاف کوی 

  ُزضنس اظ والؼ ٞبی پیف زثؿتب٘ی ثٝ ٚؾبیُ آٔٛظقی ٚ عطاحی ٔطوعضغجت۵تجٟیع حسال  

 زا٘ف آٔٛظاٖ زض اثؼبز ٔرتّف ٟٔبضت ذٛا٘سٖ % 70 اضتمبی ؾغح ػّٕىطز تحهیّی

 زضاضظقیبثی پبیب٘ی ثٝ ؾغٛح ذٛة ٚ ذیّی ذٛة

 ُزا٘ف آٔٛظاٖ زض اثؼبز ٔرتّف ٟٔبضت ٘ٛقتٗ زضاضظقیبثی %70 افعایف ؾغح ػّٕىطز تحهی

 ٚح ذٛة ٚ ذیّی ذٛةطپبیب٘ی ثٝ ؼ
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خشٍجی ٍ آثبس هَسد اًتظبس 

 :اًتظبس هی سٍد پس اص اًجبم طشح هذسسِ خَاًب داًص آهَص ثتَاًذ ثِ تَاًبیی ّب ٍ هْبستْبی صیش دست یبثذ

 دس دٍسُ پیص دثستبًی (دس کَتبُ هذت )خشٍجی ٍ آثبس هَسد اًتظبس طشح: 2جذٍل

 مُارتُای زودگی وًشته خًاودن صحبت کردن گًش دادن

  ثٝ ضاحتی ثب

زیٍطاٖ زضثبضٜ ی 

احؿبؾبت ٚ 

افىبضذٛز ٌفت ٚ 

وٙٙس تٛنیف  ٌٛ ٔی

 تٛنیف ،ذٛز

ضٚیسازٞب ٚ )،اءقیا

 (.ضٚاثظ

  اظ عطیك ٌٛـ

 ،زازٖ ثٝ زاؾتبٖ

زاؾتبٖ پطزاظی ٚ ،اقؼبض

 .لبفیٝ ؾبظی ٔی وٙٙس

  نساٞبی

 ضا اظ ٔغّٛة

 ِٛة تكریم٘بٔظ

 ززٞٗ ٔی

 

  ٝوّٕبت ضا ث

ثٝ ظثبٖ آٔٛظقی 

ٚض نحیح ازا ٔی ط

 وٙٙس

  زض نحجت ٞب

ٚ تٛنیف ٞبی 

ضٚظٔطٜ جٕالت ٚ 

ػجبضات وٛتبٜ 

ٔٙبؾت ضا ثٝ وبض ٔی 

 .ثٙس٘س

  ٚ زضثبضٜ ٚلبیغ

 ضخ ٔی حی وٝ حٛاز

زٞس ٔی تٛا٘س ثٝ 

ظثبٖ وٛزوب٘ٝ 

 .نحجت وٙٙس

  اظ ؾرٗ ذٛز

ٔحٛض ثٝ ٌفت ٚ 

ٌٛی زٚ ؾٛیٝ 

 زوٗ حطوت ٔی

 

  وتبثٟبی

 ،زاؾتبٖ تهٛیطی

ٕ٘بزٞب ٚ ٘كب٘ٝ ٞب ضا 

 ثب ػاللٝ ٔی ذٛا٘ٙس

  جٕالت ٘بلم

زیٍطاٖ ضا وبُٔ 

  وٙٙسٔی

  زضٔٛضز

زاؾتبٖ ٞبی ٔهٛض 

نحیت ٔی وٙٙس ٚ 

لهٝ پطزاظی ٔی 

 وٙٙس

  پیبْ تهبٚیط ضا

زضن ٔی وٙٙس ٚ 

آٖ ٞب ضا ثٝ ٞٓ 

 زاضتجبط ٔی زٞٗ

 

  ٜٛثٝ قی

٘مبقی ٚ ذظ ذغی 

. ٘ٛیؿٙس وطزٖ ٔی

 یب اؾتبٖ ز 

فی ضا ثٝ زیٍطاٖ نیتٛ

ز تب ٖوٗ  ٔیزیىتٝ 

ز ٚ ثٝ ٘ٛع ٘ٛیؿٗة

٘ٛقتٗ آٖ فطز زلت 

. ٔی وٙٙس

  ٚ ػالٔت ٞب

ٕ٘بزٞبی ضٚی لفؿٝ 

 ٞبی ـٞب ٚ ثد

ٔرتّف والؼ ٚ 

ٔسضؾٝ 

ی، زؾتكٛیۺٔب٘ٙس

  ضا زض حس ...،ؾبِٗ

 قٙبؾٙس ٘یبظ ٔی

  تكىط

 وٙٙس ٔی

. اجبظٜ ٔی ٌیط٘س

.  أذالق ٞؿتٙسـذٛ

ػصض ذٛاٞی ٔی وٙٙس 

 ٞسیٝ زازٖ ضا زٚؾت

زاض٘س 

  ثٝ ذٛز

. ی ٌصاض٘سْاحتطاْ 

وبضٞب ضا ثب ٘بْ ذسا 

قطٚع ٔی وٙٙس، اظ 

وّٕبت ٔٙبؾت 

 اؾتفبزٜ

ٔی وٙٙس 

  ٖثٝ زیٍطا

ثٝ ذهٛل پسض ٚ 

ٔبزض ٚ ثعضٌتط ٞب 

 زاحتطاْ ٔی ٌصاضٖ

 

 

 

 

 

 



 
 

9 
 

 

 دس دٍسُ دثستبى (دس کَتبُ هذت)خشٍجی ٍ آثبس هَسد اًتظبس طشح: 3جذٍل

 بعد مُارت َای اجتماعی بعد وًشته بعد خًاودن

 ض ٚ ٘جاظ اػٓ  )ٖٚ فبضؾی ٔت

ثب ،ضا زضؾت، ضٚاٖ(ػطـ

ِحٗ ٚ آًٞٙ ٚ . ٔىج

٘بْ . ؾطػت ٔٙبؾت ثرٛا٘س

آٖ ضا  زضن وٙس ٚ ثٝ 

ٚ  ی٘جبطؾٛاَ ٞبی اؾت

ٖ پبؾد ٔتتّفیك اعالػبت 

 .زٞس

 زض قسٜػطٞبی تؼییٗ ـ 

 ٞبی زضؾی ضا وتبة

 .حفظ وٙس

 ض ٚ ٘جاػٓ اظ )ٖٚ فبضؾی ٔت

ضا ثب ٍ٘بٞی ٘مبزا٘ٝ (ػطـ

 تطتیتثرٛا٘س، 

ضٚیسازٞبی ٔتٗ، اعالػبت 

وبض ٚ ظٚایبی پٟٙبٖ ٚ ـآ

ٔعایب ٚ وبؾتی ٞبی آٖ ضا 

ثیبٖ وٙس یب ثٝ نٛضت 

 .یؿسٔىتٛة ثٙٛ

  ٘خطاػٓ اظ )ٔتٖٛ فبضؾی ٚ 

ػط ضا ثهٛضت ٔؿتمُ ـ

 .یساضائٝ ٚ اثطاظ ٚجٛز ٕ٘ب

  ثب پبیٝ تحهیّی، ثتٛا٘س لّٓ ضا ثٝ ٔتٙبؾت 

 ٚاؾتٝ ٚ زضثبضٜ یه ٔتٗ خٜی زض زؾت ٌطفتتزضؼ

 ا احؿبؾبت یب ػٛاعف ذٛز، ة،قسٜ، آٔٛذتٝ ٞب

ا، ظیجب ٚ ٖػّٕی ثٝ نٛضتی ذٛا- ت زضؾی ضٛػبٔٛ

 ٚیطایكی ٚ ٍ٘بضقی ثٝ ظ ػالئٓ ٚا٘ٛیؿسزضؾت ة

 .٘س٘حٛ نحیح اؾتفبزٜ وٗ

  ثب پبیٝ تحهیّی ، ثتٛا٘س جّٕٝ ٔتٙبؾت 

ٗ  ٔرتّف ٚیٞب٘سٞبی ٔتٙٛع ٚ ٔتؼسز، ة ٞبی  ٔت

  ثٙٛیؿس زضثبضٜ یه ٔٛضٛعِٙسة

 ٞبی أالیی ضا ثٝ زضؾتی ا٘جبْ فؼبِیت 

 ززٜ

  افىبض، ایسٜ ٞب، احؿبؾبت ٚ ذٛاؾتٝ ٞبی

 ٖزٚة اثطاظ نتذٛز ضا ثهٛضت ٔه

 ْیب ٘ٛیؿی وطزٜالنٖٝٚ فبضؾی ضا خت  

ا قؼط ضا ثٝ نٛضت یثطزاقت ٚ تفؿیط ذٛز اظ ٔتٗ 

 ٔىتٛة ثٙٛیؿس

ایسٜ ٞب ٚ ذیبالت ٔٛضٛع ٔكرم، زضثبضٜ یه 

 ٌعاضـ زاظی وٗضزاؾتبٖ حز، ثٙٛیؿسذٛز ضا 

 ضا ثیبثس ٚ ثٙٛیؿس ٔطثٛطثٙٛیؿس، قؼط ثٍٛیس،ٔخُ 

 ...یب

  ٚ اظ آزاة

ٟٔبضت ٞبی ٔرتّف 

اٜ ياجتٕبػی ٔٛضز ٘ظط آ

، آٟ٘ب ضا یبز ثٍیطز ٚ زٜـ

زض ٔٛلؼیت ٞبی ٔرتّف 

ٔتٙبؾت ثب ؾٝ ). ززثٗةاض ثه

 (ة قبیؿتٍیؼ نعحؼ
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 ضوَلیت ثشًبهِ ٍ گستشُ اجشا

ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٔس٘ظط ایٗ عطح، ثب ٔؼیبضٞبی ٔؼطف ثٛزٖ ثطای جبٔؼٝ ٔس٘ظط ٚ ضػبیت تٙٛع وبُٔ ٚ 

 ٔساضؼ اثتسایی ثٝ %5، زض ؾغح (زِٚتی غیط زِٚتی، قٟطی، ضٚؾتبیی، ػكبیطی ٚ چٙس پبیٝ )جٙؿیتی 

 ۺقطح جسَٚ ظیط تؼطیف قسٜ اؾت

 (دس کَتبُ هذت)خشٍجی ٍ آثبس هَسد اًتظبس طشح: 4جذٍل

هذاسس% 5 پیص دیستبًی% 5  هٌطقِ/ ضْشستبى   

 سبسی ًبحیِ یک اختیبسی 15

 سبسی ًبحیِ دٍ اختیبسی 15

 سَادکَُ اختیبسی اختیبسی

 ضیشگبُ اختیبسی اختیبسی

 ػجبس آثبد اختیبسی اختیبسی

 فشیذًٍکٌبس اختیبسی اختیبسی

 قبئن ضْش اختیبسی 15

 کجَس اختیبسی اختیبسی

 کالسدضت اختیبسی اختیبسی

 سیوشؽ اختیبسی اختیبسی

 گلَگبُ اختیبسی اختیبسی

 السیجبى اختیبسی اختیبسی

 هحوَدآثبد اختیبسی اختیبسی

 هیبًذٍسٍد اختیبسی اختیبسی

 ًکب اختیبسی اختیبسی

 ًَس اختیبسی اختیبسی

 ًَضْش اختیبسی اختیبسی
 

اص هذاسس اثتذایی خَد، ایي طشح سا % 5تَاًٌذ ثصَست اختیبسی دس  توبهی ضْشستبى ٍ هٌبطق هی: تزکش

 .اجشا ًوبیٌذ

 

هذاسس% 5 هٌطقِ/ضْشستبى پیص دیستبًی% 5   

 آهل اختیبسی 22

 ثبثل اختیبسی 20

 ثبثلسش اختیبسی اختیبسی

 ثلذُ اختیبسی اختیبسی

 ثٌذ پی ضشقی اختیبسی اختیبسی

 ثٌذ پی غشثی اختیبسی اختیبسی

 ثْطْش اختیبسی 15

 ثٌْویش اختیبسی اختیبسی

 تٌکبثي اختیبسی 10

 جَیجبس اختیبسی اختیبسی

 چبلَس اختیبسی اختیبسی

 چوستبى اختیبسی اختیبسی

 چْبسداًگِ اختیبسی اختیبسی

 دٍداًگِ اختیبسی اختیبسی

 ساهسش اختیبسی اختیبسی

 هشصى آثبد اختیبسی اختیبسی
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  اجراآمادگی برای:  

 مذرسٍ ای–مىطقٍ / راٌ اوذازی دبیرخاوٍ ضُرستان-1

 اوتطار ي اطالع رساوی-2

 (مذیران، معلمان ي يالذیه)آمًزش مجریان-3

 ضىاسایی مًاوع اجرا ي رفع آن َا-4

 تُیٍ بستٍ َای آمًزضی يیژٌ معلمان ي داوص آمًزان-5

 ایجاد بسترَای سخت افساری ي ورم افساری ايلیٍ-6

 ْ الظ( ٚ ٘طْ افعاضیفعاضیؾرت ا)تساضن پكتیجب٘ی ٞبی ٔبِی، ا٘ؿب٘ی، فٙی، فٙبٚضی -7

 ٕٝ٘ٛ٘ اجطای ػّٕی عطح زض ٔساضؼ 

  ٔٙغمٝ ٚ ٔسضؾٝ-  قٟطؾتبٖ ؾغح ٔطوع، زٚض اجطا زض ةٔسیطیت 

  پایش و مستند سازی اجرای طرح

 اجشای طشح، ضبیستِ است توبهی ضْشستبى ّب ٍ هٌبطق ثستِ ّبی تَلیذی خَد سا ثِ 5ثب تَجِ ثِ ثٌذ :تذکز

 . دثیشخبًِ استبًی طشح خَاًب، هستقش دس اداسُ آهَصش دٍسُ اٍل اثتذایی اسسبل ًوبیٌذ

  نهادینه سازی طرح

 اضظقیبثی عطح تٛؾظ اضظیبثبٖ ثیطٚ٘ی  

  ٚ تساْٚ ثب ٚضؼیت ،تٛلف) ٌؿتطـ ٔمیبؼ آٖ٘ٛعتهٕیٓ ٌیطی زضثبضٜ عطح

 (ؾبؾی اایٔٛجٛز،تساْٚ ثب انالحبت جعئی 

  ضح ثٝ تٕبٔی ٔساضؼ اثتساییط ٌؿتطـ ٔمیبؼ. 
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ػَاهل سْین ٍ هَثش ٍ تؼییي سْن ٍ ًقص آًبى 

ّوبًطَس کِ دس ػٌَاى طشح رکش ضذُ است، ایي طشح ثِ صَست هطبسکتی  ٍ ثب هسبػذت دست اًذسکبساى هختلف ثِ 

 :ضشح صیش اًجبم خَاّذ ضذ

 ًقص ػَاهل هؤثش ًقص ػَاهل هؤثش

ٍ ریسی  سازمان پژيَش ي بروام

 آمًزشی

حمایت ي وظارت تر تًلیذ 

ٍ َای آمًزضی   تست

تأمیه اػتثار اجرای طرح در - سازمان تروامٍ ي تًدجٍ  کطًر 

ٍ ریسی % 5 کالس َا ي تًدج

 ػملیاتی حسة دستايرد َا

تًاومىذ سازی مىاتغ اوساوی ديرٌ ي  داوشگاٌ فرَىگیان

َمکاری در تذيیه محتًا ي تًلیذ 

ٍ َای آمًزضی  تست

سازمان مذارس ي مراکس 

غیر ديلتی ي تًسؼٍ 

 مطارکت َای مردمی

اطالع رساوی تٍ ياحذ َای -

 آمًزضی

 ارائٍ فضا ي  امکاوات مىاسة-

َمکاری در تًاومىذ سازی -

 مىاتغ

 اطالع رساوی تر تًلیذ صدايسیما

  تروامٍ

 وظارت تر حًزٌ وطر- يزارت فرَىگ ي ارضاد اسالمی

سازمان َا ي اوجمه َای  گفتمان سازی ي آمًزش خاوًادٌ َا اوجمه ايلیا ي مربیان

 NGOمردم وُاد ي 

 تًاومىذسازی مىاتغ اوساوی-

 طراحی ريش َای آمًزضی-

معايوت اجتماعی ي )شُرداری َا

 (فرَىگی

تًاومىذسازی مىاتغ اختصاظ فضا 

 ي امکاوات الزم جُت اجرا

حمایت جُت تًسؼٍ کمی ي - يزارت کطًر

 کیفی

حضًر فؼال ضًرای -

آمًزش يپريرش استان َا در 

 حمایت از اجرای طرح

معايوت بروامٍ ریسی ي تًسعٍ 

 مىابع

سازمان وًسازی ي تجُیس  تخصیع اػتثار

 مذارس

 حمایت ي پطتیثاوی در اجرا-

 َماَىگی ي اجرا ي وظارت- ادارات مىاطق ي وًاحی َماَىگی ي اجرا ادارات کل استان َا

پطتیثاوی مىاتغ مالی ي مىاتغ  معايوت تًسعٍ مدیریت

 اوساوی

 حمایت ي پطتیثاوی در اجرا- مؼايوت پريرضی
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 ًقص دست اًذسکبس ًقص دست اًذسکبس

سازمان پژيَص ي تروامٍ ریسی 

 درسی

ٍ َای آمًزضی  تجُیس کتاتخاوٍ مذارس ي کالسی  مؼايوت پريرضی تذيیه محتًا ي تست

کمک تٍ تقًیت طرح یا ترگساری فؼالیت 

 ..َای کتاتخًاوی ي 

کاوًن پريرش فکری کًدکان ي 

 وًجًاوان

تذيیه محتًاَا ي تستٍ َای آمًزضی  

 ي تجُیس کتاتخاوٍ مذارس ي کالسی

سازمان مذارس غیر 

 ديلتی

تطکیل ضًرای راَثری در سطح مىطقٍ ي 

 اجرای يظائف محًلٍ در دستًرالؼمل

وُاد کتاتخاوٍ َای ػمًمی 

 ضُرستان

تذيیه محتًاَا ي تستٍ َای آمًزش، 

 تجُیس کتاتخاوٍ  مذارس ي کالسی

تطکیل ضًرای راَثردی در سطح مىطقٍ ي  ادارات مىاطق ي وًاحی

 اجرای يظایف محًلٍ در دستًرالؼمل

مرکس سىجص ي پایص  آمًزش مذرسیه ي آمًزگاران داوطگاٌ فرَىگیان

 آمًزضی

سىجص پیطرفت تحصیلی داوص آمًزان در 

اتؼاد سًاد خًاوذن ي وًضته ي آداب ي 

 مُارت َای زوذگی

پژيَطگاٌ مطالؼات  تأمیه مىاتغ مالی اجرای طرح مؼايوت تًسؼٍ مذیریت

 آمًزش ي پريرش

 ارزضیاتی کلی تستٍ تحًل

تجُیس کالس - ایجاد فضای کتاتخاوٍ سازمان وًسازی ي تجُیس مذارس

 َا تٍ کتاتخاوٍ کالسی

 َمکاری در آمًزش ايلیا اوجمه ي ايلیاء

َمکاری ي پیگیری اجرای طرح در  سازمان استثىایی

 مذارس تحت پًضص

تطکیل ضًرای راَثری در سطح استان ي  ادارات کل استان َا

 اجرای يظائف محًلٍ در دستًرالؼمل

اجرای طرح تر اساس يظایف محًلٍ  مذارس

 در دستًرالؼمل
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 جذٍل صهبًجٌذی

 :هتٌبست ثب فشایٌذ ّب ٍ هشاحل اجشایی طشح هذسسِ خَاًب ، جذٍل صهبى ثٌذی آى ثِ ضشح صیش است

 جذٍل صهبًجٌذی: 7جذٍل 

 صهبى اجشا هحَس فؼبلیت سدیف

 تب پبیبى آرس آهبدگی ثشای اجشا اجشای طشح 1

 1400 تب خشداد1399دی تذاسک پطتیجبًی ّبی هبلی ،اًسبًی،فٌی،فٌبٍسی

 اجشای ػولی طشح دس هذاسس ًوًَِ

 هذیشیت ثش اجشا ٍ پبیص ٍ هستٌذسبصی اجشا

 1400 تب تیش 1399دی (اسصضیبثی،تصوین گیشی ٍ گستشش هقیبس)ًْبدیٌِ سبصی طشح 2

 

 هٌبثغ ٍ اػتجبسات هَسد ًیبص

 .ترای اجرای طرح از محل اػتثارات تخصصی مؼايوت تاًمیه می گرددویاز  اػتثار مًرد

ضبخص ّبی پبیص ٍ اسصضیبثی 

 ش ٍ هستٌذسبصییاح ( الف

 ش ي مستىذ سازی وحًٌ طراحی ي تذيیه ي اػتثار تخطی طرح یپا 

  پایص ي مستىذ سازی فرایىذ اوتطار ي اطالع رساوی 

  پایص ي مستىذسازی ترتیت مذرسان کطًری استاوی 

  (مذیران، مؼلمان ي يالذیه)پایص ي مستىذسازی آمًزش مجریان 

  پایص ي مستىذسازی تُیٍ تستٍ َای آمًزضی يیژٌ مؼلمان  

 ٍپایص ي مستىذ سازی ایجاد تسترَای سخت افساری ي ورم افساری ايلی 

  سخت افساری ي ورم) پایص ي مستىذسازی پطتیثاوی َای مالی، اوساوی، فىی، فىايری 

 زمال (افساری

  ٍپایص ي مستىذسازی اجرای ػملی طرح در مذارس ومًو  
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 ٍپایص ي مستىذ سازی مذیریت تر اجرا در سٍ سطح مرکس استان، مىطقٍ ي مذرس 

 اسصضیبثی (ة

 آمًزان تا تاکیذ ترمؼیارَای  سىجص اثرتخطی طرح در اتؼاد مُارتُای چُارگاوٍ زتاوی داوص

 ي مُارت َای اجتماػی داوص آمًزان پرلسسًاد خًاوذن ي وًضته آزمًن

 سىجص ي ارزضیاتی کیفیت اجرای طرح در اتؼاد مختلف ماوىذ آمًزش ي آمادٌ سازی  

مجرتان، اجرای ػملی، پطتیثاوی َای الزم، مذیریت تر اجرا ي غیرٌ 

 


