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سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 
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فرازهایی از بیانیه گام دوم انقالب اسالمی



سیاست های کلی  ابالغی آموزش و پرورش

تعلیمهیفلسفبرمبتنیپرورشوآموزشنظامدرتحول•
زندگی)طیبهحیاتبهرسیدنجهتدراسالمیتربیتو

ییشکوفاورشدو(اسالمیمطلوباجتماعیوفردی
نش،بیحوزههایدرکیفیارتقاءوفطریاستعدادهای

جسمیوروحیسالمتوتربیتمهارت،دانش،
وادیبیسوکردنریشهکنبرتأکیدبادانشآموزان

قاخالبهمتخلّقپرهیزکار،مؤمن،انسانهایتربیت
بانشاط،خیرخواه،امیدوار،بلندهمت،اسالمی،

قانونگرا،مسئولیتپذیر،آزادمنش،حقیقتجو،
ظلمستیز،وطندوست،خالق،خردورز،عدالتخواه،

ایثارگروخودباورجمعگرا،
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صهبای صفا

زدبستان اندیشه سب-1

فامتوسطه یک صهبای ص-2

فامتوسطه دو صهبای ص-3

(ع)هادیامام

(ع)دبستان امام هادی -4

(ع)متوسطه یک امام هادی -5

(ع)متوسطه دو امام هادی -6

(ع)امام جواد 

(ع)متوسطه یک امام جواد -7

(ع)متوسطه دو امام جواد -8

مهد کودک طوبی-9 دبستان متوسطه اول

(ع)امام جعفر صادق -14

(س)حضرت زینب -15

(س)حضرت فاطمه زهرا -16

دومتوسطه

(ع)امام علی -17

(ع)هنرستان امام حسن -18

فدک-19

(س)ایثارگران الزهرا -20

30(س)حضرت خدیجه کبری -21



فعالیت های آموزشی مدارس
در ایام شیوع ویروس کرونا
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کالس های 
آنالین

کالس های 
آفالین

تکلیف ارزشیابی



زیرساخت های پشتیبانی 
تدریس در فضای مجازی
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افتخارآفرینان 
کنکور سراسری

سال های تحصیلی 
99-98
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رشد کیفی در میانگین دروس امتحان نهایی

59



60



(1)برخی از افتخارات علمی و پژوهشی
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(2)برخی از افتخارات علمی و پژوهشی
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تربیتی–گزارش اهم فعالیت های پرورشی 
موسسه و واحد های تابعه
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تشکیلشورایتربیتیباحضورمربیانتربیتیمدارسبامحوریتموسسه•
(چهلفرازازخطبهغدیرخمودررکابراهبر:غدیر)تولیدمحتوایفرهنگیمذهبی•
(منبرهاییکدقیقهتولیدموسسه)راهاندازیحسینهمجازی•
(تخصصیمسائلتربیتی)راهاندازیسامانهنجمبابیشازهزارمخاطب•
)طرحدرس400تولیدبیشاز)فرهنگشهادتومقاومت،سبکزندگیوپدرخانواده،قرآنومعارف:تشکیلدپارتمانهایتخصصی•

(هبرادریشیعیانبهحضرتعبدالعظیمدربارهمحبتواهمیترابط(ع)طرحدرسفرمایشامامرضا)اجرایطرحآییننامهتربیتیشیعیانامامرئوف•
کالستخصصیویژهمهارتهایمادرانهبهنامطمانینهمادری:اجرایطرحدرسخاصجهتآموزشمادران•
(باحضورنخبگانوفعاالنشهرکشهیدمحالتیبهصورتماهانه)برگزاریجلسهعصرانهتربیتی•
راهاندازیزنگمهارتوتجربهدرپایهدوازدهم•
ارتباطباسامانههایآموزشیومعارفیتربیتیکشوراعمازدانشگاهیوحوزویشاملکرامت،سازمانجوانانوآستانقدسرضوی•
(شهدایغدیر)راهاندازیخیریهمجازی•
تهیهکتابخانهجامعتربیتی•
برگزاریکارگاهمهدویتوتفسیرقرآنکریمدرمدارس•
پویشفرهنگیوجهادی20راهاندازیبیشاز•

(  تادس)تربیتی –اهم فعالیت ها و برنامه های پرورشی 



شورای فرهنگی تربیتیتشکیل 
ه با حضور معاونین تربیتی مدارس با محوریت موسس
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برگزاری طرح تربیت و تعالی



نشر و توزیع محتوای ویژه ماه محرم  
( سبک زندگی ومبانی تربیتی ) 

جهت ارائه در کانال مدارس  
انتشار منشور  

تربیتی بر 
مبنای حدیث  

رضوی و   
اهداء آن به 

معاونین  
پرورشی  

مدارس جهت 
الگوگیری  
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ولیت  تشکیل کار گروه تخصصی  ائمه جماعات با مسئ
حجه االسالم والمسلمین نظری 
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مجموعه  بیش از سی طرح درس اخالقی ، قرآنی و تربیتی  
مختص ائمه محترم جماعات 

جهت طرح در مدارس و کالس های اخالقی با کادر و خانواده ها
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مجموعه درس اخالق آیات عظام جهت طرح درس 
مربیان تربیتی و یا محتوای کانال های مدارس
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راه اندازی رسانه   
رسانه: نجممجازی 

ای ای تربیتی در فض
مجازی باا بایا از   

دنبال کننده1000
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یدزیر سایه خورشنمایندگی کاروان 
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هداشزیارت و پیمان نیابتی با 
در دبیرستان  های پسرانه 

برگزاری جلسات هم اندیشی  
در باشگاه فارغ التحصیالن 

دبیرستان  های پسرانه 
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اهداء  : طرح کتابدار راه اندازی 
کتابخانه  راه اندازیکتب جدید و معرفی کتب روز 

مختص جامع تربیتی 
دبیران و مربیان 

اخالقیمحصوالت تربیتی معرفی مدارس
معرفت افزایی  جهتو معارفی 

معاونین و مربیان 
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مسابقه مجازی
خیس باروت

مبارزه با استکبارجهانی   
در مدارس متوسطه دو 

از پژوها های  چاپ کتاب تولید محتوا و 
دانا آموزان مدارس و تشکیل حلقه 

ادبیاتی ویژه مدارس انسانی 
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آموزش مداحی برگزاری کالس 

شعر آیینیبرگزاری کارگاه 
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تهیه و توزیع بسته های ارزاق در پویا همدلی
 هزار ماسک در اعیاد شعبان و رمضان4تهیه و توزیع بیا از
تهیه و توزیع محلول ضدعفونی سطوح
(ع)یرضدعفونی کردن مدارس با همکاری بسیج ناحیه مقاومت حضرت ام
برگزاری ایستگاه های سالمت
برگزاری هیأت های مذهبی مجازی
 برگزاری مسابقات آنالین مداحی، مناجات خوانی و...

ابرخی فعالیت ها در ایام کرون
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(سفره حسینی)ویژه ماه محرم کمک مومنانه رزمایا 
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(1)تربیتی –برخی از افتخارات پرورشی 
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(2)تربیتی –برخی از افتخارات پرورشی 
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(3)تربیتی –برخی از افتخارات پرورشی 
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(4)تربیتی –برخی از افتخارات پرورشی 
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بزرگداشت مناسبت ها و ایام اهلل
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گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید
حاج قاسم سلیمانی
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حضور در مراسم نسل سومی های انقالب در
مصلی بزرگ تهران

مراسم پیروزی انقالب اسالمی 
و چهلمین روز شهادت حاج قاسم سلیمانی
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برگزاری یادواره شهدا
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مراسم بازگشایی مدارس و گرامیداشت هفته دفاع مقدس
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گرامیداشت هفته دفاع مقدس

46



47



48

98دی 9مراسم بزرگداشت 



برگزاری اردوی مشهد مقدس

49


