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:دوره ابتدایی

ادینبر اساس سند تحول بنیانتظارات ها و اقدامات،چالشگزارش 

ابتداییمعاونت آموزش 





:سندتحول بنیادین آموزش و پرورش بر اساس معاونت ابتدایی اصلی رویکرد 

یتنگاه تخصصی به دوره ابتدایی بر مبنای آموزه های قرآنی و اصول علم تعلیم و ترب

5/19/2020

کودک صاحب کرامت 
است

نمایدداردخدشهراخدادادیکرامتایننبایدمارفتاروهاروشها،برنامه•

بگيرندیادوشوندتربيتبایدهمهوهستندمهمکودکانهمه•

رقابتجایبهرفاقتوتشویق،کارگروهیاصالتخشونت،ازپرهيز•

زایدمسابقاتتستی،وایمقایسههایآزمونحذف•

کودک بزرگسال 
نيست

مراحلابمتناسببایددبستانیودبستانیپيشدورهدرتربيتوآموزشهایروشدر•
کردعملکودکانهایویژگیورشد

موردآموزاندانشعاطفیروانیامنيتوباشدبانشاطوشاداببایدمدرسهمحيط•
گيردقرارتوجه

مربی نقش الگویی و 
محوری دارد

آموزش از پرورش جدا نيست و معلم نقش تربيتی دارد•

:ابزار تاثيرگذاری مربی خلق نيکو و رحمت است•

ا من فبما رحمه من اهلل لنت لهم و لو کنت فظا غليظ القلب النفضو•
حولک



آموزش ابتدایی در یک نگاه

و اطالعات دانش آموزان و مدارس دوره ابتداییآمار
8278135 تعداد کل دانش آموزان
239705 تعداد کل معلمان
352948 تعداد کل کالس ها

50134 تعداد کالس های چندپایه
66289 تعداد کل مدارس

345041 دانش آموزان اتباع
1056820 تعداد کل نوآموزان
70238 تعداد کل مربیان



توانمند سازی دانش آموزان ساکن در -5-3راهکار 
مناطق محروم، روستاها، حاشيه شهرها، عشایر کوچ  
نشين و همچنين مناطق دوزبانه با نيازهای ویژه، با 

تتأکيد بر ایجاد فرصتهای آموزشی متنوع و با کيفی

تعميم دورة پيش دبستانی به ویژه در  -5-1راهکار 
با مشارکت  مناطق محروم و نيازمند حتی االمکان 

با تأکيد بر آموز شهای قرآنی و  بخش غيردولتی 
تربيت بدنی و اجتماعی

برنامه ریزی و تمهيد مقدمات برای -5-2راهکار 
پوشش کامل دوره آموزش عمومی و برخوردار از 
کيفيت مناسب درتمام مناطق کشور

:دستاوردها
آموزاندانشجذبنسبتافزایش

دخترعشایری
عشایریآموزاندانشتعدادافزایش
ودکانکبرایدبستانیپیشرایگانپوشش

عشایر
درهایروزشبانهدرصدی11افزایش

عشایریمناطق
عدالتدفتربهعشایردفترارتقای

عشایرآموزشوآموزشی

:دستاوردها
دردرصد38ازدبستانیپیشپوششافزایش
بودنباالترودرصد74بهدولتابتدای

کماطقمندردبستانیپیشپوششمیانگین
کشورمیانگینازبرخوردارتر

مربیانایحرفههایصالحیتچارچوبتهیه
دبستانیپیش

:دستاوردها
درصد98.18دبستانی به پوششافزایش نرخ 

صیل و اجرای برنامه انسداد مبادی بیسوادی برای بازماندگان از تح
جذب بیش از سی هزار بارمانده در سال گذشته

سالدردرصد97/87ازابتداییدورهخالصنامثبتنرخافزایش

98-99تحصیلیسالدر98/16به92-93تحصیلی

ساله11تا6سنیگروهتحصیلازبازماندهکودکانآموزشوجذب

92-93تحصیلیسالازنفر213205تعدادبهابتداییدوره

تعداد98-99تحصیلیسالبرایشاخصاینمیزانکهتاکنون،

.استبودهنفر36444

دورهساله11تا6سنیگروهتحصیلازبازماندهکودکانتعداد

افزایش.باشدمینفر98،47118-99تحصیلیسالدرابتدایی

96-97تحصیلیسالدردرصد97/5ازابتداییدورهارتقاءنرخ

97-98تحصیلیسالدردرصد97/76به

-97تحصیلیسالدردرصد38ازابتداییدورهتکرارنرخکاهش

97-98تحصیلیسالدردرصد30به96

به96-97تحصیلیسالدردرصد1/11ازتحصیلترکنرخکاهش

97-98تحصیلیسالدردرصد0.94
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اصالح و به روزآوری رو شهای تعليم و تربيت با تأکيد بر روش های-17-3راهکار 
فعال، گروهی، خالق با توجه به نقش الگویی معلمان

تربيتجامعيت، یکپارچگی و توجه متوازن به ساحتهای تعليم و:بيانيه ارزش ها 30بند 

:اقدامات مهم

در برنامه جایگزینی تکالیف مهارت محور به جای مشق شب مهارت محوریتاکید بر -

تانعید و داسو جایگزینی فعالیت حذف پیك های نوروزی استفاده از روش های مناسب دوران کودکی برای آموزش و تربیت با –

و تدوین برنامه عملیاتی برای آموزش مفاهیم درسی و مهارت های زندگی از طریق بازیبازی و یادگیری راه اندازی اتاق های –

و ارسال برنامه اصالحی آیین نامه آن به شورای عالی آموزش و پرورشاجرای ارزشیابی کیفی توصیفی –

شورای عالی951و پیشرفت تحصیلی مقایسه ای در ابتدایی با مصوبه ممنوعیت آزمون های تستی –

عالیشورای 951ابتدایی با مصوبه و کمك درسی  و ورود مؤسسات در دوره ممنوعیت استفاده از کتاب های کمك آموزشی –

ان و معلمانو به رسمیت شناختن اقتضائات آن ،استقبال جامعه علمی و دانش آموزپاسداشت دوران کودکی سازی در خصوص گفتمان –

تهیه برنامه جامع خشونت زدایی از محیط مدارس ابتدایی و ارتقای امنیت عاطفی و روانی دانش اموزان در مدرسه: جدید–


