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  صفحه  دستگاه اجراء کننده  بیخ تصویتار  ه)یوحدت رو اءن و مقررات و مصوبات آریعنوان مندرجات (قوان

  جویی در خصوص اقدامات دستگاههاي اجرایی مبنی بر صرفهنامه  تصویب
۲۲/۹/۱۴۰۰  هاي عمومی کشور در هزینه

ها، مؤسسات  ها، سازمان کلیه وزارتخانه
ادهاي انقالب اسالمی، مؤسسات دولتی، نه

  ها عمومی غیردولتی و استانداري
1  

  1  آموزش و پرورشوزارت   ١٧/٣/١٤٠٠   و پرورش آموزش در مشاوره و راهنمایی نظام جامع

  9  آموزش و پرورشوزارت   ١٤/٤/١٤٠٠  آموزيهاي دانشاردوگاه اساسنامه 

گر بخش صنعت نفت، گاز،  ماساسنامه نهاد تنظی بررسی مصوبه شوراي رقابت در خصوص
11  دستگاههاي اجرایی مرتبط  ١٨/٥/١٤٠٠  پتروشیمی و صنایع وابسته

  ٢٢/٩/١٤٠٠                                                                 ١١١٧٤٩/٥٩٤١٥رهشما
  جویی در خصوص اقدامات دستگاههاي اجرایی مبنی بر صرفهنامه  تصویب

  هاي عمومی کشور در هزینه
ها، مؤسسات دولتی، نهادهاي انقالب اسالمی، مؤسسات  ها، سازمان بخشنامه به کلیه وزارتخانه

  ها عمومی غیردولتی و استانداري
به منظور اجتناب از هزينه كرد اعتبارات در امور زايد و انضباط مالي بيشتر و در 

هاي  جويي در هزينه بر صرفههاي كلي اقتصاد مقاومتي مبني  ) سياست١٦راستاي بند (
هاي كلي انظام اداري  ) سياست٢١هاي زايد و بند ( عمومي كشور با تأكيد بر حذف هزينه

هاي غيرضرور و جلوگيري از  ) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه١و ماده (
هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و  و در اجراي سياست ـ١٣٧٠مصوب ـگرايي  تجمل
  هاي اجرايي نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايند: يه ايراني، مقتضي است دستگاهسرما

اتخاذ تدابير الزم براي اجراي دقيق قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و  ـ١
هاي اجرايي آن و  نامه و آيين ـ١٣٩٨مصوب ـخدماتي كشور و حمايت از كاالي ايراني 

مشابه  ت خريد كاالهاي خارجي داراي توليدمصوبات مربوط به فهرست ممنوعي
 شماره، ١١/٣/١٣٩٣مورخ  ـه٤٨٤٦٢/ت٢٦٧٢٥هاي شماره  نامه موضوع تصويب داخلي
و  ١٥/٤/١٣٩٦مورخ ـه٥٣٧٨٦/ت٤٢٨٣٩، شماره ١٩/٥/١٣٩٤مورخ  ـه٦٣٦١٣/٥١٩٦٦
  .٢٣/٢/١٣٩٧مورخ  ـه٥٥٣٥٠/ت١٨٧٧٤شماره 
المللي توسط  بزرگداشت بين برگزاري هر نوع گردهمايي، سمينار، كنگره و ـ٢
هاي  نامه نحوه برگزاري گردهمايي هاي اجرايي براساس شرايط مندرج در آيين دستگاه

و اصالحات  ٤/١٢/١٣٨٣مورخ  ـه٣٢٢٥٤/ت٧٠٥٠٧نامه شماره  موضوع تصويب المللي بين

با  ها و عناوين مشابه صرفاً در موارد مرتبط ها، همايش بعدي آن و برگزاري ساير گردهمايي
  ها و احراز تأمين بار مالي آن. دار دستگاه هاي قانوني و اولويت وظايف و مأموريت

نامه  لزوم استفاده از خودروهاي سواري توليد داخل توسط مقامات موضوع آيين ـ٣
 ـه٣٤١٩١/ت١٨٩٢١١نامه شماره  استفاده از خودروهاي دولتي موضوع تصويبچگونگي 

  آن. و اصالحات بعدي ٢١/١١/١٣٨٦مورخ 
هاي زايد و غيرضرور از جمله در برگزاري  پرهيز از ساير تشريفات و هزينه ـ٤
  ها و جلسات كاري و تهيه ملزومات و فضاهاي اداري. مهماني

  محمد مخبر ـجمهور  رئيسمعاون اول 

  ٧/٩/١٤٠٠                                                                       ١٢١١٩٧/١٢٠رهشما
  آموزش و پرورشوزارت 

) جلسه شوراي عالي ٩٩٤نهصد و چهل و چهارمين (به پيوست تصوير مصوبه 
براي ابالغ » نظام جامع راهنمايي و مشاوره«موضوع  ١٧/٣/١٤٠٠آموزش و پرورش تاريخ 

  شود. و اجرا ارسال مي
  محمود اماني ـدبير كل شوراي عالي آموزش و پرورش 

   و پرورش آموزش در شاورهم و راهنمایی نظام جامع
   17/3/1400 تاریخ، جلسه شوراي عالی آموزش و پرورش )994( نینهصد و نود و چهارممصوب 

)994و  991، 989، 988شده در جلسات ( بررسی
مقدمه: 

مندي از مشاوران ارائه خدمات راهنمايي و مشاوره در نظام آموزش و پرورش با بهره
اوره و خدمات روان شناختي، مراكز اختالل يادگيري و متخصص در مدارس، مراكز مش

هاي  اي كاركنان و رابطان هسته ي معلمان و مربيان در قالب ايفاي نقش مشاورهآفرين نقش
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اي در ايجاد جو عاطفي، رواني و اجتماعي مطلوب براي  مشاوره در مدارس، از جايگاه ويژه
ر          يزي مسيرو تحصيلي، طرح شناختيحل مسائل و رفع مشكالت و اختالالت روان

آموزان، اولياء و  دانش توانمندسازي هاي زندگي،هاي مهارت شغلي، آموزش ـ تحصيلي
  م قرن تجربه دارد.يش از نيب يران، قدمتيكاركنان مدرسه ا

 يبر تسر ين آموزش و پرورش، مبنياديسند تحول بن يف قانونيبا توجه به تکال
 يد مبانين تأکيو همچن يليتحص يهادوره يره به تمامو مشاو ييخدمات راهنما

 ي، ضروريابا نگاه مشاوره يريادگي ـي اددهيند يفرا يسند تحول بر سازمانده ينظر
معلمان، کارکنان مدرسه و  يو حداکثر يمشارکت عموم يالزم برا ياست سازوکارها

 يهاارت، آموزش مهيو سازگار يرشد شخص يها طهيان در حآموز دانش ياياول
 يشغل ـي ليتحص ير زندگيمسريزي  و طرح يريادگي يها ندي، نظارت بر فرايزندگ

  د. يفراهم آ
 ييان راهنمايجر يز به عنوان عامالن و کنشگران عموميمعلمان و کارکنان مدرسه ن

 ي، توانمندسازيزندگ يها از جمله آموزش مهارت ييندهايد در انجام فرايو مشاوره با
ها و مشکالت و انجام مداخالت مختصر  يياستعدادها، توانا يي، شناساياجتماع ـي روان
ستم ارجاع در کنار مشاوران متخصص مدرسه و مراکز مشاوره و خدمات روان يژه سيو به

، ۳ـ۷ يو مشاوره به استناد راهکارها ييند نظام جامع راهنماينقش نما يفاي، ايشناخت
کپارچه، ي يهااستيورش به منظور اتخاذ سن آموزش و پرياديسند تحول بن ۲۱ـ۴، ۲۱ـ۳
ا، کارکنان و معلمان يآموزان، اولنفعان (دانشيذ يمندبهره يو هماهنگ برا يستميس

به صورت  ينان درون و برون سازمانيآفر و نقش يليتحص يهامدرسه) در همه دوره
   د:يپرورش رس و آموزش يعال يب شوراير به تصوي، به شرح زيو مشارکت يتعامل

تعاریف
  و مشاوره  ییجامع راهنما نظام ـ1
رگذار براي ارتقاي كمي و كيفي يکپارچه و تاثياز همه عناصر منظم،  يا مجموعه 

راهنمايي و مشاوره است كه بر اساس كاركردي هماهنگ و منطبق بر  يها تيفعال
مات ايراني به توسعه و بهبود ارائه خد ـ الگوهاي مشاوره مبتني بر فرهنگ اسالمي

  پردازد. تحصيلي مي يها سطوح و دوره يراهنمايي و مشاوره در تمام
   راهنمایی ـ2

هاي منظم،  است كه از طريق سلسله فعاليت يمند دهنده، پويا و نظام ياريجريان 
دهد تا  افته و هدفمند، فرد را در شناخت خود و محيط پيرامون ياري ميي سازمان
اش براي  هاي بالقوه از حداكثر توانايي يش را بشناسد و ها ها و محدوديت ها، رغبت توانايي

  رد.يجانبه، بهره بگ رشد متعادل و همه
  مشاوره ـ3

آگاهانه، مستمر، هدفمند، تعاملي و داوطلبانه،  افته، ي اي نظام حرفه ـ فعاليت تخصصي
يا، هاي مناسب از طريق ايجاد رابطه حسنه، پو حل ل مشكل و يافتن راهيوتحل  هيبراي تجز

آزاد و رو در رو بين مراجع و مشاور كه در فرآيند آن مراجع در يك جو مملو از تفاهم، 
گيري از امكانات  پردازد و با كمك مشاور و بهره يدلي و صادقانه به طرح مشكل خود م هم

بيشتر و  يبا مشكالت و خودشناس  هاي مقابله ها، بهبود شيوه محيطي، ارتقاي مهارت
  يابد. مناسب و حل مشكل خود دست مي يريگ ميمبه تص  تر، قيعم

  خدمات مشورتی ـ4
ارائه اطالعات تخصصي به افراد جهت پيشبرد بهتر اهداف و انجام عملكردهاست.  

هاي الزم را برحسب ضرورت و با توجه به نياز مشورت گيرنده در سه زمينه  مشاور آگاهي
  .دهد تحصيلي، شغلي و تربيتي/ بهداشت روان ارائه مي

  مشاور مدرسه ـ 5
در حوزه راهنمايي و مشاوره (با تمامي  يفردي است با حداقل مدرك کارشناس 
باليني، شخصيت، تربيتي و عمومي و استثنايي) كه به ( با گرايش يشناس ها)، روانگرايش

جنسيت و دوره   سن، ان متناسب باآموز دانشارائه خدمات متنوع راهنمايي و مشاوره به 
  پردازد. تا پايان دوره متوسطه مي يدبستان شيپتحصيلي از 

  یشناخت اعضاي تخصصی مراکز مشاوره و خدمات روان ـ 6
سازماني مصوب اداري و آموزشي  يها نيروهاي توانمند با رشته شغلي مشاور و پست

  پردازند. ين ميبه مراجع يشناخت روان ياست كه به ارائه خدمات تخصص

  معلمان و کارکنان مدرسه ـ7
آموزان را در نظام تعليم و تربيت رسمي  فرادي كه رسالت خطير تربيت دانشا

  عمومي برعهده دارند. 
  شناختی پژوهشی و تخصصی استان مرکز مشاوره و خدمات روان ـ 8
گيري  و پژوهشي مستقل و تخصصي كه با بهره ي، پرورشيمكاني است آموزش 

 يموزش، نگهداشت و توانمندسازآ  نسبت به جذب، يو درمان ي، پژوهشياز توان علم
هاي مورد  شناختي مناطق، انجام پژوهش نيروي انساني مراكز مشاوره و خدمات روان

از در حوزه راهنمايي و مشاوره، ترسيم آمايش و مشكالت استان / شهرستان/ ين
منطقه / ناحيه و ارائه راهكارهاي الزم و پذيرش مراجعين ارجاعي از مراكز مشاوره 

  نمايد. دام ميمناطق اق
  شناختی شهرستان / ناحیه / منطقه مرکز مشاوره خدمات روان ـ9
شناختي  مستقل و تخصصي كه خدمات متنوع روان يو پرورش يمكاني است آموزش 

 در سه زمينه فردي، خانوادگي و اجتماعي اعم از (تشخيص و درمان اختالالت يا و مشاوره
تي، مشاوره تحصيلي، مشاوره شغلي، مشاوره مشاوره تربي  يادگيري، مشاوره سازگاري،

 دهد. يارائه م  شناختي) اختالالت روان استعداد، شخصيت،   سنجش هوش،  خانواده،
   روان سنج  ـ10
 يهاييتوانا يريگاندازه ياستاندارد برا يروان يهااز آزمون يريگاست که با بهره يفرد

  د.ينما ياقدام م يشناخت و روان يذهن
  شناس روان ـ11
موجود زنده،  يذهن يندهايمند رفتارها و فرا و نظام ياست که در مطالعه علم يفرد 

 يشناس روان يها از رشته يکيارشد در  يدانش و تخصص دارد و حداقل در سطح کارشناس
  ات الزم را کسب کرده است. يالتحصيل شده و تجرب فارغ

  یاجتماع يمددکار ـ12
، يعاطف يهايازمنديمسائل و ن يه به بررسمتخصص، آگاه و عالقمند ک يفرد 
پردازد  ين آنان ميو والد ييآموزان استثنا ان، دانشيمددجو يو خانوادگ ياجتماع ي،اقتصاد

  خود را به دست آورند. يو اجتماع يتا به آنان کمک کند استقالل شخص
  هدایت تحصیلی  ـ13

با  ييتا ضمن آشنا  ،آموزان خدمات راهنمايي و مشاوره به دانش   فرايند ارائه
هاي  ها و رشته ش، شاخهيهاي شخصيتي خو ها و ويژگي توانايي ق، ياستعدادها، عال

از جامعه را بشناسند و بر اساس آن، به صورت آگاهانه و يتحصيلي، حرف و مشاغل مورد ن
  .تحصيلي مناسب خود را انتخاب کنند آزادانه، شاخه و رشته

  مسیر تحصیلی ریزي  طرح ـ14
يادگيري و شناخت  ـ تسهيل در فرايند ياددهي يآموز برا كمك به دانش

نگرش و   يابي  به دانش، دست يهاي روان شناختي و تربيتي مرتبط با تحصيل برا ظرفيت
گيري آگاهانه همراه با نشاط است. رفتار مطلوب و تصميم

  ریزي مسیر شغلی   طرح ـ 15
شغلي با گذر از مراحل  يلير تحصيمسريزي مطلوب  طرح يآموز برا كمك به دانش

يابي به بلوغ از طريق شناخت دنياي محيطي و خودشناسي همره با كسب  رشدي و دست
  تجارب الزم در اين زمينه است. 

  مبانی فلسفی و علمی نظام راهنمایی و مشاوره 
مباني فلسفي و علمي اين نظام، مبتني بر مباني نظري سند تحول بنيادين 

برنامه درسي ملي)، مرتبط با حوزه (ن ياديرش و برنامه زير نظام سند تحول بنوپرو آموزش
  راهنمايي و مشاوره است.

ت و شامل يان تربين و مکمل اصل جريان معيو مشاوره، ناظر به جر ييراهنما«
 يتلق و مشاو ه ييراهنما ابزار و روشها ،مخاطبان ،عامالن ،اهدافهمچون  يابعاد

ند يل فرايان دوره متوسطه با هدف تسهيآغاز و تا پا يبستاند شيو از پ» شده است.
و مشاوره مدرسه  ييابد. راهنماي يبه ادامه ميات طياز ح يا ان به مرتبهيمترب يابيدست

در کانون توجه  يو شغل  ياجتماع ـصي ، شخيليطه رشد تربيتي، تحصيدر سه ح
و  ييد با نگاه راهنمايبا يريادگيو  ياددهيند ياست و فرا يو عموم يت رسمينظام ترب

  ابد.يمشاوره سامان 
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  چشم انداز
از الگوي علمي تربيتي متناسب و بومي،  گيري بهرهنظام جامع راهنمايي و مشاوره با 

 ،آموزان، معلمان گيري تمامي دانش منابع انساني واجد صالحيت، فضا و تجهيزات، زمينه بهره
  نمايد.ن از خدمات راهنمايي و مشاوره را فراهم ميآموزا مربيان، كاركنان مدرسه و اولياي دانش

  
    یکل يریگ رویکرد و جهت

گرايي توحيدي، رشدي،  رويكرد نظام جامع راهنمايي و مشاوره بر اساس فطرت
  نگر و سيستمي است. جامع، يكپارچه

  
  تیمأمور

ن، آموزا به دانش يليتحص يها دورهو مشاوره در تمامي  ييرشد و توسعه خدمات راهنما
منابع، تجهيزات و  يساز يو غن يمنابع انسان ين، کارکنان آموزش وپرورش و توانمندسازيوالد

  از است.يمورد ن امکانات
  

  ن یآفر تحولهاي  ن چرخشیتر مهم
ر در يز يها د چرخشيوپرورش، با ن آموزشياديسند تحول بن ينظر يبراساس مبان

  و مشاوره اتفاق افتد: يينظام راهنما
 ؛ يراهبرد يها يزير و پراکنده به برنامه يمورد يزير از برنامه .۱
و  ييراهنما يهابرنامه يو اجرا يزير برنامه يها در حوزه يا رهيت جزياز نگاه حاکم .۲

 ؛يستميامدها و سيندها و پيد بر فرايمشاوره به تأک
و مشاوره  ييو مستمر در ارائه خدمات راهنما يندیفرابه نگاه  يا از نگاه نقطه .۳
 ؛ شغلي (هدايت تحصيلي) ـ تحصيلي ير زندگيريزي مس و طرحتربيتي 
 ؛يسازمان به مشارکت همه جانبه درون و برون يسازمان از نگاه صرف درون .۴
 يو راهبر يگر ، خود اصالحيابيبه خود ارز يگرت کنترليرياز نظارت و مد .۵
 ؛ يار اسالميبر نظام مع يمبتن

ان مدرسه به نگاه حداكثري و مربيان و كاركن  از نگاه حداقلي به معلمان، .۶
 اي. سيستمي در ارائه خدمات راهنمايي و مشاوره 

 
  اهداف    
مرتبط با  بخشي به تشكيالت سازي و انسجام يكپارچه يالزم برا يجاد سازوکارهايا .1

 و مشاوره؛  ييامور راهنما
 آموزان، ريزي به منظور حفظ و ارتقاي سالمت روان دانشگذاري و برنامهسياست  .2

 اركنان و والدين و تسري خدمات مشورتي و حمايتي در مدارس؛ك
  و مشاوره؛ ييراهنما يها تيفعال يت، توسعه كمي و كيفي و استانداردسازيتقو .3
 يها هيسطوح و پا يو مشاوره در تمام ييراهنما يارائه خدمات تخصص  .4
  ؛يشناخت در مراکز مشاوره و خدمات روان يليتحص

 يمربيان وکارکنان مدرسه به عنوان کنشگران عمومت معلمان، ياستفاده از ظرف .5
  و مشاوره؛ ييان راهنمايجر

ريزي به منظور جذب، آموزش، نگهداشت و توانمندسازي نيروي انساني  برنامه .6
 مورد نياز حوزه مشاوره؛

اجتماعي و  ـ ه روانييپا يهايستگيشا يآموزان در کسب و ارتقاكمك به دانش .7
 ؛ يشغل ـي ليتحص ير زندگيآزادانه مس انتخاب آگاهانه و و تحصيلي
آموزان از دوره  دانش يليت تحصيند هدايفرا يساز اني، استقرار و جريطراح  .8

 ان دوره دوم متوسطه.  يتا پا يش دبستانيپ
 

 و مشاوره ییهاي نظام جامع راهنما ویژگی   
  و مشاوره؛هاي تربيت ديني و بومي در ارائه خدمات راهنمايي  مبتني بر مباني و ارزش  .۱
  ايراني؛ ـ هاي علمي و پژوهشي با تأكيد بر فرهنگ اسالمي مند از يافته بهره  .۲
ريزي و  هاي رشدي و جنسيتي مخاطبان در برنامه توجه به نيازها و توانمندي .۳

  اجراي مطلوب خدمات راهنمايي و مشاوره؛
نان كارك آفريني و مشاركت تمامي عوامل مدرسه به ويژه معلمان، مربيان و نقش  .۴

  مدرسه در اجراي مطلوب برنامه راهنمايي و مشاوره؛
مند از ظرفيت مشاوران متخصص در سطح مدارس و مراكز مشاوره و  بهره  .۵

  شناختي به عنوان متخصصان موضوعي؛ خدمات روان

  هاي تحصيلي؛ ها و دوره در تمامي پايه مشورتیتوجه ويژه به خدمات   .۶
 سازماني؛ مشاركت جويي تمامي عوامل درون و برون  .۷
 ييدر ارائه خدمات راهنما يمند از مشارکت موثر و ظرفيت بخش خصوص بهره  .۸

 و مشاوره.
 

  نظام راهنمایی و مشاوره يها عرصه      
 آموزان، معلمان، ن عرصه، به دانشيدر ا راهنمایی و مشاوره تربیتی/ سازگاري: .۱

ك همدالنه و مشاركتي و مربيان،كاركنان مدرسه و اوليا، از طريق ايجاد رابطه حسنه، در
تعاملي، با هدف حل نيازها، مسائل و مشكالت روانشناختي و ايجاد محيط آموزشي و 

  شود.  يرشد و شكوفايي استعدادها، کمک م يپرورشي پويا و با نشاط برا
مربيان و  آموزان، معلمان، ، به دانشن عرصهيدر ا راهنمایی و مشاوره تحصیلی: .۲

هاي تحصيلي  هاي فردي، استفاده موثر از مهارت درك تفاوت يبراكاركنان مدرسه و اوليا 
يادگيري و  ـ ياددهيهاي  هاي ايجاد انگيزه، مديريت زمان، تمركز حواس، سبك مثل روش
  شود. يگري تحصيلي، کمک م حمايت
شناخت از  يآموزان برا ن عرصه، به دانشيدر ا راهنمایی و مشاوره شغلی: .۳

ريزي زندگي  ي شغلي و انجام مداخالت موثر، در طرحخود، محيط تحصيلي، نيازها
  شود. يتحصيلي و شغلي آنان، کمک م

اي و عمومي در  ن عرصه، خدمات حرفهيدر ا راهنمایی و مشاوره خانواده: .۴
ها و مشكالت خانواده و مرتبط با مشكالت  ها، استرس ها، نگراني حوزه وسيعي از چالش

 شود.  يارائه مآموزان،  روحي، عاطفي و آموزشي دانش
آموران از طريق ارائه خدمات  ، به دانشن عرصهيدر ا خدمات مشورتی: .۵

اي در جهت بهسازي و  تخصصي به مديران، معلمان، مربيان، والدين و ساير ياوران حرفه
 شود. يآموزان، کمک م وپرورش دانش وري عملكرد آموزش افزايش بهره
هاي يكپارچه در  از فعاليت يا ن عرصه، مجموعهيدر ا خدمات بهداشت روان: .۶

رفتاري  ـ جهت حفظ و ارتقاي بهداشت روان و پيشگيري از بروز اختالالت رواني
ها و هاي مناسب در راستاي خلق موقعيت نفعان در محيط مدرسه با اتخاذ سياست ذي

 شود. يفضاهاي حمايتي، ارائه م
  
   یاصل کنشگران یژگیو
 آموزان دانش ـ1

محور و مركز اصلي ارائه خدمات راهنمايي از کنشگران،  يکيان آموزان به عنو دانش
 ر برخوردارند:يز يها يژگيشوند و از و يمحسوب م ،و مشاوره
 ييدر رشد و شکوفافرد  منحصر به  يها يژگيو و توانايي استعداد، داراي )۱

  استعدادها هستند. 
   هستند.در تعامل با محيط  يريگ ميتوانايي انتخاب و تصم يدارا )۲
شرفت کشور يداشته و به رشد و پخود نقش فعال  يير فرايند رشد و شکوفاد )۳

  خود عالقمند هستند.
  هستند. زندگي خود يها تيموقعيت و محدود در يريگ ميقادر به تصم )۴
به طراحي مسير  ، قادرخود يها تيها و ظرف رغبت ،ها با توجه به تجارب، توانايي )۵
 خود هستند. شغلي ـ تحصيلي زندگي

  / مربیمعلم ـ2
آموزان و  دانششناختي  تربيتي و روانهاي  جانبه از ويژگي با شناخت كافي و همه )۱

شكوفايي آنان را  رشد و خود ييتوانا آنان، يتيفردي و جنس يها متناسب با تفاوت
 .سازد يم فراهم
شناسايي استعدادها،  ييبه عنوان راهنما و راهبر راهنمايي و مشاوره عمومي، توانا )۲

آموزان  ها، مسائل و مشكالت،  انجام مداخالت مختصر و ارجاع دانش ا، رغبته توانمندي
 نيازمند را دارد.

آموزان در هاي دانشها و رغبتگر در شناخت استعدادها، توانمنديليتسه )۳
 ـي بهداشت روان يآموزان به منظور ارتقاشغلي دانش ـ ريزي مسير تحصيلي فرايند طرح

 باشد.يم ياجتماع
 ـي بهداشت روان يارتقا يو تعامل با مشاور مدرسه برا يريگورتنه مشيزم )۴
 آموزان را دارد.دانش يليو تحص ياجتماع
اي و  گيري از اصول و فنون راهنمايي و مشاوره بهره ير برايآور و انعطاف پذتاب )۵

 باشد.ييادگيري در کالس درس م ـ فرايند ياددهي
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  شناختی  روان مشاوران مدارس و مراکز مشاوره و خدمات ـ3
در سطوح  يتوان مديريت تخصصي ارائه خدمات، راهنمايي و مشاوره و مددکار )۱

  هاي تحصيلي را دارد.مختلف و دوره
آموزان و کارکنان دانش يل پرونده تخصصيشناخت و تشک يالزم برا ييتوانا )۲

  مدرسه را دارد.
اء، معلمان و يولآموزان، ادانش يهايشناخت و ارتقاء توانمند يالزم برا ييتوانا )۳

  کارکنان را دارد. 
 ـ جهت كيفيت بخشي به فرايند ياددهي يگرليو تسه يدهتوان مشورت )۴

  آموزان، معلمان وكاركنان مدرسه را دارد.  يادگيري دانش
ق ترسيم يبخشي به معلمان، مربيان، كاركنان مدرسه و اوليا از طر يآگاه ييتوانا )۵

آموزان را  به صورت  دانش )ياستعداد برتر و عموم(ي اجتماعي و استعدادياب ـ نيمرخ رواني
  اي دارد.فردي و مدرسه

انجام مشاوره فردي و گروهي در سطح مدارس و مراكز  يبرا يعلم ييتوانا )۶
شناختي را دارد.  مشاوره و خدمات روان

  خانواده ـ4
آموزان را با توجه به شناخت كافي و همه جانبه از  دانش ييمينه رشد و شکوفاز )۱
  .دنماي آموزان فراهم مي  هاي دانش ويژگي
 شناسي  آموز در خودشناسي و محيط بستر الزم در جهت كمك به دانش )۲
 .كند مي مهيا را شغلي ـ تحصيلي تربيتي،
  مدیر مدرسه  ـ 5
ريزي، نظارت، تأمين شرايط و فراهم نمودن محيط مناسب براي برنامه ييتوانا )۱

  دارد.ارائه خدمات راهنمايي و مشاوره را 
برقراري روابط صحيح، سازنده و پويا،  امكان  يو تجربه الزم برا ييتوانا )۲

عوامل برون سازماني را براي  كاركنان مدرسه، والدين و مشاركت همه معلمان، مربيان،
  ارائه خدمات راهنمايي و مشاوره دارد.

دي شناختي و استعدا روان يهارخ ميج نياز نتا يريگبهره يالزم برا ييتوانا )۳
  دارد.  يو آموزش يتيترب يزيربرنامه يآموز را برا دانش

ان آموز دانشمعلمان، مربيان، کارکنان، اوليا و  يارتقاء و توانمندساز ييتوانا )۴
 را دارد.  و مشاوره ييان راهنمايجر يمدرسه به عنوان کنشگران و عامالن عموم

و  هاي حوزه راهنمايي ليتها و فعا نظارت و ارزشيابي تمامي برنامه يالزم برا يآگاه )۵
 مشاوره را در سطح مدرسه دارد.

  یاصل يها کنش
  آموزش و توانمندسازي  §
هاي ديني و فرهنگي، تجارب داخلي و متناسب با نياز رشدي،  مبتني بر ارزش - ۱

  خانوادگي، اجتماعي حال و آينده است.
 ه زندگي، فرزندپروري،يپا يهايستگيهاي اساسي و شا گيرنده مهارت دربر - ۲

  تعامالت اجتماعي، روانشناختي، تربيتي، تحصيلي و شغلي است.
هاي رشدي، روان شناختي و استعدادي  آموزان بر اساس نياز كتب درسي دانش ـ۳
 ـي لير تحصيمسريزي  هاي سازگاري، تربيتي، تحصيلي و طرحآموزان در حيطه دانش

  شود.  يارائه م يو به صورت کاربرد يشغلي از سوي معلم متناسب ساز
آموزان مدرسه  مستمر معلمان، مربيان،کارکنان، اوليا و دانش يآموزش و توانمندساز ـ۴

است.  يو مشاوره مورد توجه جد ييان راهنمايجر يبه عنوان عامالن و کنشگران عموم
  ترویجی و فرهنگی  §
و مشاركت بخش خصوصي و با برگزاري اردوهاي ها  با همكاري نهادها، سازمان - ۱

ها و سمينارها و تهيه محتواهاي مناسب، نسبت به يدهاي شغلي، نشستعلمي، بازد
  گردد. آموزان از نيازهاي شغلي و تحصيلي كشور اقدام مي آشناسازي دانش

سازماني مانند هميار مشاور،   هاي اختصاصي دروناز طريق انجام برنامه - ۲
،كانون ياريگران زندگي آموزان (نماد) هاي ائتالفي نظير نظام مراقبت اجتماعي دانش برنامه

  پذيرد. ، صورت مييشناخت و... بسترسازي الزم براي ارائه خدمات فراگير روان

هايي نظير هفته معرفي مشاغل، هفته بهداشت روان، هفته مبارزه با مواد  برنامه - ۳
  شود. هاي تحصيلي انجام ميمخدر متناسب با نياز مخاطبان در تمامي دوره

 ـي از مشکالت روان يريشگيو پ يشغل ـ يليتحص يدگر  زنيمس يزير در طرح ـ۴
و مشاوره توجه  ييج فرهنگ راهنماير معلمان و مربيان در تروينظ يبه نقش ب ياجتماع

  رد. يپذ يالزم صورت م
  شناسایی و غربالگري §
اجتماعي  ها، شخصيت، مشكالت رواني و ها، رغبتشناسايي استعدادها، توانمندي - ۱
  پذيرد. مر و ساالنه صورت ميآموزان به طور مستدانش

هاي درون و برون سازماني در شناسايي، تشخيص و غربالگري از همه ظرفيت - ۲
  گردد. استفاده مي
تمامي  يتيهاي روان شناختي و شخصسنجش مسائل و مشكالت و توانمندي - ۳

  شود. طور مستمر انجام مي كاركنان مدرسه به و معلمان، مربيان، مشاوران
آموزان  ) و شخصيتي دانشيتماعي، استعدادي (برتر و عموماج ـ رخ رواني مين - ۴

، يتي، پيشگيرانه، هدايشغل ـي لير تحصيمس يزيرهاي تربيتي، طرحريزيدر برنامه
  رد.يپذ ياي صورت ممراقبتي و مداخله

طور  پروري به هاي روان شناختي والدين در فرايند فرزند شناسايي نيازمندي - ۵
  پذيرد. ويژه صورت مي

  يه، ارجاع و مددکارمداخل §
شناختي مختصر در مدارس به صورت همگاني توسط معلمان،  مداخالت روان  - ۱

  شود. مربيان و كاركنان مدرسه انجام مي
توسط مشاوران مدارس  يتخصص ياو مشاوره يشناختمداخالت درماني روان  - ۲

رد.يپذيصورت م يشناختو مراکز مشاوره و خدمات روان
و تخصصي  يتمر در تمامي سطوح به صورت عمومسيستم ارجاع به طور مس - ۳
  رد. يپذ يصورت م
هاي  انجام مداخالت حمايتي، معاضدتي، مددكاري، پزشكي توسط دستگاه - ۴

پذيرد. مرتبط با نظارت مدرسه انجام مي

  یاقدامات اصل
 يو شغل يلي، تحصي/ خانوادگي/ فرهنگي/ فردي، اجتماعيرخ روان ميم نيترس - ۱
مربيان و كاركنان در سطح مدرسه، منطقه، استان و كشور برابر با  آموزان، معلمان، دانش

 ک از مخاطبان؛يهر يازهايضرورت و ن
/ فردي، يرخ روان ميو مشاوره براساس ن ييراهنما يها برنامه ين و اجرايتدو - ۲
 ؛يليو تحص ي/ خانوادگي/ فرهنگياجتماع
، يتيشخص ياهي/ بررسيو خانوادگ ياي(اطالعات فرد تشكيل پرونده مشاوره - ۳
هاي هدايت  برگ نمون /ها  ج آزموني، نتايها، مشکالت و اختالالت روان شناخت يتوانمند

 ک از مخاطبان؛ياز  هر يک از مخاطبان برابر ضرورت و نيهر  يآموزان) برا تحصيلي دانش
 غربالگري، شناسايي، تشخيص، مداخله، ارجاع و پيگيري مراجعان و مخاطبان؛ - ۴
 ؛يو اجتماع ي/ تربيتي/ خانوادگي/ شغليليمشاوره تحص و ييت، راهنمايهدا - ۵
مطلوب به مراجعان و  يا و مشاوره ييارتباط موثر و ارائه خدمات راهنما يبرقرار - ۶

 مخاطبان؛
و  يفرد يساز روان و توانمندرانه، بهداشتيشگيپ يها ن و اجراي برنامهيتدو - ۷
 ا؛يمدرسه و اولآموزان، معلمان، مربيان،کارکنان  دانش يتمام يبرا يگروه
 ؛يشغل ـ تحصيلي ير زندگيمسريزي  هاي طرح برنامه ين و اجرايتدو - ۸
 و مشاوره؛ ييآموزش دروس مرتبط با حوزه راهنما - ۹

ها و مداخله به موقع در  مرتبط با مديريت بحرانهاي  ن و اجراي برنامهيتدو - ۱۰
 اجتماعي؛  ـ هاي رواني فوريت

زه) يجاد انگي، ايدرسريزي  امه(تمرکز حواس، برنيليتحص يهاآموزش مهارت  - ۱۱
 آموزان؛ به دانش
 يبه معلمان و کارکنان مدرسه در راستا يريادگي ـي اددهي يها آموزش سبک - ۱۲

 .يريادگي ـي اددهيند يل فرايتسه
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  و مشاوره ییراهنما يها برنامه
  هاي سند تحول بنیادین بر راهکارها و زیرنظام یهاي راهنمایی و مشاوره مبتن عنوان برنامه

  و مشاوره یتوسعه راهنمای يها برنامه ـ الف

برنامه/  فیرد
ر نظام/راهکاریز  عنوان  اقدام

1

  برنامه 

و  ییو اســتقرار نظــام راهنمــا   یطراحــ - 
ن مشـاورانیت و تأمید بر تربیمشاوره با تأک

آمـوزانارائه خدمات به دانـش  يبرا ياحرفه
 یلیتحص يها همه دوره

 ییمحتـوا  ين و استقرار اسـتانداردها یتدو - 
 یدرسـ  يها برنامه يمشاوره مدرسه و بازنگر

 ت مشاور براساس آنیترب
ــعه و تقو -  ــتوسـ ــاوره در یـ ــته مشـ ت رشـ

وپـرورش در آمـوزش  وابسته به يها دانشگاه
 )3(تیلیالت تکمیتحص يها دوره

ــاوره  -  ــامع مش ــدمات ج ــه خ از دوره  ياارائ
تا متوسـطه دوم در حـوزه سـالمت ییابتدا

 انآموز دانش یو روح یجسم
ــازنگر  -  ــه يب شــاخص نســبت  يروزآور و ب

آمـوز،  متناسـب بـا شـرایط مشاور  به دانش
 یاجتماع ـی روان

تدوین برنامه جـامع راهنمـایی و مشـاوره - 
تربیتـــی از دوره ابتـــدایی تـــا پایـــان دوره 
ــان و مراجــع ــا مشــارکت معلم متوســطه ب

 یتخصص
ــاوره    -  ــدمات مش ــعه خ ــه توس در  يابرنام

ان متخصــص مــدارس و اســتفاده از مشــاور
 مقیم در مدارس کشور

پـرورش و بخشی آمـوزش  ارتقاء و پایش اثر - 
 یدولتغیر مدارس

تربیت معلم و تامین منابع 
 )21 ـ4 ـ1(یانسان

تربیت معلم و تامین منابع 
  )21 ـ4 ـ2انسانی(

تربیت معلم و تامین منابع 
  )21 ـ4 ـ3انسانی(

  )3 ـ7 ـ1( تیریو مد يراهبر

  )3 ـ7( تیریو مد يراهبر

  )21 ـ4 ـ1ت(یریو مد يراهبر

  )3 ـ7 ـ3ت(یریو مد يراهبر

  )9 ـ4 ـ2ت(یریو مد يراهبر

اقدام 
/ یاساس

برنامه 
  یاتیعمل

مـدارستمـامی  براي  دوازدهم یک مشاور با شاخص يریکارگ استخدام و به  .1
 يرویـ ن نی(تـا تـأم   م توسـعه هفـت حداکثر تا پابـان برنامـه    متوسطه اول و دوم

د یـ ا خریـ س و یالتـدر  ق حـق یـ از طر ين کسـر یـ ، ایمشاور متخصص و رسم
 رد).  یگ یخدمات صورت م

ـاوره حرفـه   ن شاخصیتدو  .2 ـامیها و اسـتانداردهاي مش اي در مـدارس در تم
 سال پس از تصویب.  هاي تحصیلی به صورت تفکیکی ظرف مدت یک دوره

س شـاخص هـربر اسا یلیتحص يهان مشاور متخصص در همه دورهیتأم  .3
 اي. مشاوره  ک ساعت فعالیتیآموز  دوازده  نفر دانش

ارائـه خـدمات يط بـرا یواجد شـرا و مربیان از مشارکت معلمان  يریگبهره  .4
(بـه ییک سـاعت خـدمات راهنمـا   یـ آمـوز  نفر دانـش  40هر يبه ازا ییراهنما

کــه امکــان  یت مشـاور متخصــص در مدارسـ  یعنـوان معلــم راهنمـا) بــا هــدا  
 يم براین مشاور مقیتا تأم ک مشاور ناظریم وجود ندارد(یور مقاختصاص مشا

 ).شود ین مییمشخص تع ين مدارس با استانداردیا
ـاوران  .5 ـارت بـر مش تدوین استانداردهاي تخصصی بـراي جـذب، آمـوزش، نظ

ـال پـس ازیـ هاي مرتبط ظرف مـدت   مدارس غیردولتی با هماهنگی بخش ک س
  ب.یتصو

ـ ین فضا و تجهیتأم  .6 درصـد 80زار  اسـتاندارد مشـاوره در حـداقل    زات و اب
 مدارس متوسطه اول و دوم تا پایان برنامه ششم توسعه.  

و توسعه  مراکز مشـاوره آمـوزش و پـرورش در  يکپارچه سازی، یسامانده .7
ها و نواحی و مناطق با رعایـت اسـتانداردها از ها، شهرستان تمامی مراکز استان

 دووه خـدمات رسـانی حـداکثر ظـرف مـدت      نظر منابع انسانی و فیزیکی و نح
 ب.یسال پس از تصو

بنـدي مشـاوره و رتبـه   یفـ یخـدمات ک  يهـا و اسـتانداردها   ن شاخصیتدو .8
  م توسعه.هفتان برنامه یمراکز بر اساس آن تاپا

ارائـه خـدمات ها در ردستگاهیسا یمراکزتخصص ت نهادها ویظرف استفاده از .9
 نظام ارجاع. بر دیتأک با يا مشاوره

د بـر مشـارکت ویـ سـاالنه کارکنـان مدرسـه بـا تأک     یابیدر ارزش ي. بازنگر10
از، ظـرف مـدتیـ امت 20زان یـ و مشـاوره بـه م   ییت آنان از برنامه راهنمایحما

  ب.یسال پس از تصو کی
نــه یمدرســه در زم پرورشــی و اجرایــی  ی،عوامــل آموزشــ ي. توانمندســاز11

در سطح منطقـه، يا ن مدرسهیت تعامالت درون و بیو مشاوره و تقو ییراهنما
 استان و کشور.

۲  

ــدمات دولتــ     برنامه  ــد خ ــعه خري از يتوس
  يدولتغير مدارس و مراكز

تأمين و تخصيص منابع 
  )۲۰ ـ۷( يمال

مين منابع تأتربيت معلم و 
  )۵ ـ ۸(يانسان

/ یاقدام اساس
  یاتیبرنامه عمل

ـات، مراکـز و انجمـن    يت و توانمندياستفاده از ظرف .۱ ـ ي  علمـ  ياهـ مؤسس
ـاد بـه م   يو سازماها يردولتيغ يتخصص ده درصـد از حـداقل  زانيـ مردم نه

  م توسعه.هفتاي تا پايان برنامه د خدمات مشاورهيق خريطر

۳  

  برنامه 

و  ياتربيــت و تــأمين مشــاوران حرفــه ـــ 
مختلــف  يهــامــورد نيــاز دوره يتخصصــ
  هابا استفاده از ظرفيت دانشگاه يتحصيل

الزم در توســعه  يكارهــاايجــاد ســازو  ـــ 
مــرتبط بــا  يهــا رشــته مشــاوره دانشــگاه

  آموزش و پرورش

مين منابع تأتربيت معلم و 
  يانسان

  )۲۱ ـ۴ ـ۳(و  )۲۱ ـ۴ ـ۱(

/ یاقدام اساس
  یاتیبرنامه عمل

ـاسيت خدمات مورد نيفيل مستمر تعداد مشاور و کيبرآورد و تحل. ۱ از بـر اس
ـات آمـوزش ازم و مطالبـه آن  مصوب و اعال يها و استانداردهاشاخص مؤسس

  ها و دانشگاه يعال
ـال    يهمكار .۲ بـه ويـژه يو ارائه پيشنهادات به مؤسسات و مراكـز آمـوزش ع

  مشاور مدرسه يبرنامه درس يها و محتوان سرفصلييدانشگاه فرهنگيان در تع
ـا    يريگيکمک به توسعه و پ .۳ ـاوره مدرسـه ييگسـترش رشـته راهنم و مش
بــه وابســته  يهــا وســته در دانشــگاهيارشــد پ يكارشناســ ژه در ســطحيــو بــه

  م توسعههفتان برنامه يوپرورش تا پا آموزش

۴  

ــ  برنامه  تربيــت يدرســهــاي  برنامــه يازنگرب
  مربوط يمشاور متناسب با استانداردها

مين منابع تأتربيت معلم و 
  يانسان

  )۲۱ ـ۴ ـ۲(

/ یاقدام اساس
  یاتیبرنامه عمل

 يتربيت مشاور با توجـه بـه نيازهـا و ويژگـ     يردهابازتعريف استاندا .۱
  ربط يمراجع ذ يآموزان با همكار دانش

 يررسـم يو غ يرسـم  يو استفاده ازظرفيت برنامـه درسـ   يسامانده.۲
ومشـاوره و بهبـود فراينـد يتوسعه مفـاهيم و خـدمات راهنمـاي    يبرا

  آن يبر مبنا ييادگير ـ ييادده

5  

  برنامه 

ـام جـ   پارچـه کامع و یـ تدوین و استقرار نظ
ـاه  ـان  یخدمات رف ویـژه ی، بهداشـتی و درم

ـا ارائـه خـدمات معلمان شاغل و بازنشسته ب
  کامل و کارآمد يا بیمه

مین منابع تأتربیت معلم و 
  )8 ـ2( یانسان

 یاقدام اساس
  یاتی/برنامه عمل

بـه يا نامه ارائه خـدمات مشـاوره   وهینامه و ش نییب آین و تصویتدو .1
مـه کارکنـان ظـرفیوپرورش تحت پوشـش ب  آموزش کارکنان یتمام

  بیمدت دو سال پس از تصو

۶  
  برنامه 

و اســتقرار پايگــاه جــامع يطراحــ
پارچه مديريت  کو سامانه ي ياطالعات

  يمنابع انسان

مين منـابعتـأ تربيت معلم و 
  )۵ ـ ۸( يانسان

/ یاقدام اساس
  یاتیبرنامه عمل

ـاوره  يشاوران و راهبرراه اندازي پايگاه جامع اطالعاتي م .۱ در  يا خدمات مش
  بيپرورش ظرف مدت دو سال پس از تصو و وزارت آموزش

۷  

  برنامه 

ـا  يدوت ـاز و کاره  يمناسـب بـرا   ين س
ان يـ اء ومربيـ انجمـن اول  ينـ ينقش آفر

ــوثر ــه فعـــال مـ ــه در مداخلـ مدرسـ
 هاخانواده

  )۳ ـ۳ت(يريو مد يراهبر

/ یاقدام اساس
برنامه 

  یاتیعمل

ل  همكـاري انجمـن اوليـا ويمناسـب در تسـه   يزوکارهان سايتدو. ۱
سـال کيـ هاي راهنمايي و مشاوره ظرف مدت مربيان مدرسه در برنامه

  بيپس از تصو
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۸  
  برنامه 

مشـــاركت   يوكارهازســـا يطراحـــ
 يعلم يها و انجمن يآموزش يها گروه

مـدارس   يدرس يريز معلمان در برنامه
  با اصالح ضوابط و مقررات مربوط

مين منابع تأمعلم و تربيت 
  )۱۱ ـ ۶(             يانسان

/ یاقدام اساس
  یاتیبرنامه عمل

معلمـان   يعلم يها انجمن يهايها و توانمندتياز ظرف يريگبهره .۱
  مشاوره و يو ارايه خدمات راهنماي يريز در برنامه

  

۹  

  برنامه 

در حوزه  يحمايت از توليد دانش بوم
 يرسا يوپرورش با همكار آموزش
ويژه  ، بهيسسات آموزشؤها و م دانشگاه
  يعلوم تربيت يها دانشكده

مين منابع تأتربيت معلم و 
  )۱۱ ـ ۹(             يانسان

/ یاقدام اساس
  یاتیبرنامه عمل

و مراكـز  هـا  مند مدارس و دانشگاهتعامل نظام يالزم برا يبسترساز .۱
و  ييحوزه راهنما يدانش بوم يهاافتهيوکاربست  يمنددر بهرهعلمي 

  مشاوره در مدارس  
  

۱۰  

  )۱۱ـ ۷( يپژوهش و ارزشياب  يآموزش يها گروه يتقويت جايگاه و كاركردها  برنامه 

/ یاقدام اساس
  یاتیبرنامه عمل

کرد يمشاوره با رو يآموزش يهاگروه در نحوه فعاليت يبازنگر .۱
دت مشاوران در مدرسه ظرف م يت علميگاه گروه و مرجعيت جايتقو
  بيسال پس از تصو سه

  

  يو توانمندساز  يآموزش، پیشگیر يهابرنامه ـ ب

  ر نظام/راهکاریز  عنوان  برنامه/ اقدام  فیرد

۱  

  برنامه

و فردي  يشناسي مستمر اجتماع آسيبـ  
  يتحصيل يهادوره يآموزان در تمام دانش

و ويژه معلمان  يآموزش يها تدوين بستهـ  
ها  مداخله آن يراها ب دوره يدر تماممربيان 

  حين آموزش يتربيت يها در مشاوره

  )۲ـ ۷پژوهش و ارزشيابي(
  

  )۲۱ـ ۴ت(يريو مد يراهبر
  
  

 /یاقدام اساس
  یاتیبرنامه عمل

ـا  ،يرشـد  ييراهنما يها تيت فعاليتقو. ۱ ـا  از مسـتمر  يريـ گ بهـره  ش ويپ ج ينت
ـاز  در آمـوزش و  داده محور يشناس بيآس ـا  آمـوزان،  دانـش  يتوانمندس  ن ومعلم

    ها خانواده
 و يينقش راهنما ياياح يمورد نياز براو پرورشي  يآموزش يتوليد محتوا .۲
سال پس از  کيظرف مدت  يو دانشگاه يمراكز علم يمعلمان با همكار يتيترب
  ب.يتصو

  

۲  

  برنامه 

 يراسـتا  در الزم يعمليات يها برنامه تدوين
ـايل   تحكـيم  و مسـتمر  تقويـت  تـرويج،  فض
 از اسـتفاده  با يتربيت يها طمحي در ياخالق
 تأكيد با يتربيت و يآموزش يها ظرفيت تمام
 شـجاعت،  و نفـس  عزت كرامت و اولويت بر

 و  يپـذير  مسـئوليت  صـداقت،  عفت، و حيا
  يتحصيل يها دوره تمام در نظم

  )۱ـ ۲( يبرنامه درس

/ یاقدام اساس
  یاتیبرنامه عمل

 يتحصيل يها دوره ير تمامآموزان د دانش ياجتماع يروان يتوانمندساز .۱
ار يآموز، هم (آموزش همزمان دانش يشناس بيآس يها افتهيبر  يمبتن

 يرشد يي، راهنمايدرس مشاوران، والدين، معلمان) با استفاده از ظرفيت برنامه
  برنامه و فوق

و  يرشد يي، راهنمايبرنامه درس يها از ظرفيت گيري بهرهت و يتقو .۲
  يتيترب و يريادگي يها تيمند در فضاها و موقع هدف
و  ييراهنما يها برنامه يدراجراو مربيان ن سطوح مشارکت  معلمان ييتع .۳

  بيسال پس از تصو کيظرف مدت » معلم راهنما«مشاوره در قالب 
افزايش نقش  يو معلمان در راستا ، مربياندر شرح وظايف مديران يبازنگر .۴

 يايفا يالزم برا ياجراي يوكارهاساز يبين آنان وپيش يا و مشاوره يراهنماي
    بيسال پس از تصو کيآن ظرف مدت 

3  

  برنامه 

 خانواده یآموزش يها ن پودمانیدوت ـ 
) يخودآموز خودمحتوا،  ، ی(خودآگاه

و توانمندسازي  يا ارتقاء سوادرسانه يبرا
 ها خانواده در  برخورد  هوشمندانه با رسانه

ر جاد شبکه جامع آموزش خانواده دیا ـ 
ت یرسانه با محور اطالعات و يورنابستر ف

 انیا و مربیانجمن اول
ــ  ــدو ـ ـا ن دورهیت ــ يهـ ــ یآموزش  یالزام

ها پیش از ورود کودك بـه مدرسـه    خانواده
ـا  یستگیبر سنجش شا یمبتن  یتـ یترب يه
  ها ت رسانهین با استفاده از ظرفیوالد

  )4 ـ1ت(یریو مد يراهبر
  
  

  )4 ـ4ت(یریو مد يراهبر
  

  )4 ـ1ت(یریدو م يراهبر
  

  

/ یاقدام اساس
  یاتیبرنامه عمل

ـال پـس از    2والدین  ظرف مـدت   یتربیت يها ت مهارتیو تقو يزیر طرح .1 س
  بیتصو

ـانه   یو تولید محتوا مبتن یآموزش يها تدوین پودمان .2  يا بر نیاز و آمـوزش رس
  بیک سال پس از تصویظرف مدت 

ـانه     يرحضوریو غ يحضور یشبکه اجتماع يانداز راه .3 ـانواده، مدرسـه و رس خ
  ان برنامه ششم توسعهیمدارس تا پا یدر تمام

 يریگ میت شوراها، نهادها و مراکز تصمیحضور فعال و استفاده مؤثر از ظرف .4
  نهاد مدرسه، خانواده و رسانه    ییو همسو یجاد هماهنگیا يبرا

  

  یو هدایت تحصیل یاستعدادیاب يها برنامه ـ ج

۱ 

  برنامه 

در دوره  يين برنامه جـامع اسـتعدادياب  دوت ـ 
در  و متوســطه ي، ابتــداييپــيش دبســتان 

كشـف   يبـرا  يگانـه تربيتـ   شش يها ساحت
  آموزان   دانش ياستعدادها

دوين و استقرار نظام جامع هدايت ت ـ 
 يبرا آموزان در پايه نهم دانش يتحصيل

  ها انتخاب و توسعه متوازن رشته

  تيريو مد يراهبر
  )۲۱ ـ۳ ـ۳( 

/ یاقدام اساس
  یاتیبرنامه عمل

و هـدايت   يشناسـاي  ينظـام رشـد   يـي و اجرا يعلمـ  يالگـو  يطراح .۱
ک يتا پايان دوره متوسطه ظرف مدت  ياستعدادها از دوره پيش دبستان

  ب  يسال پس از تصو
از دوره  يفراينـد  ي(هدايت) تحصـيل  ييو راهنما ياستعداديابنظام  ت يتقو .۲

  )ان برنامه ششم توسعهيپا (تامتوسطه  دوم تا پايان دوره يپيش دبستان

  

۲  

  برنامه 

پايش مستمر مطالعات آينده پژوهانه  ـ 
 يحال و آت ينيازها يشناساي يبرا

موزان در آ دانش يجامعه و هدايت تحصيل
   ربط يذ يها تعامل با دستگاه

گسترش و تنوع دادن به حرف و  ـ 
مورد نياز جامعه و تعليم  يها مهارت

شده آن در همه  يريز برنامهمتناسب و 
  يتحصيل يها دوره

 ـ۳ ـ۳ت (يريو مد يراهبر
۲۱(  
  
  
  )۱ ـ ۶( يبرنامه درس

/ یاقدام اساس
برنامه 

  یاتیعمل

ل و ارائـه اطالعـات   يـ ، تحليآور جمـع  يجاد ساز وکار مناسب بـرا يا .۱
و  ي، هـرم سـن  يشـناخت  تيـ ، جمعيشغل ـي  رات اجتماعييمربوط به تغ

مشـاوان و   ارئه بـه   يراب ينده پژوهيو آ يشناس بيبا نگاه آس يتيجنس
  نه مشاوران مدارس.يارائه خدمات به

با توجه بـه   يتحصيل يها ها و رشته متوازن شاخه يسامانده يبررس .۲ 
درون و  يهـا  آموزان بـا اسـتفاده از ظرفيـت    دانش يازها و استعدادهاين

  .به طور مستمر يبرون سازما
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  ییسطوح اجرا
نظام  ييگذاري اجرا پرورش موظف است با تشكيل شوراي سياست و وزارت آموزش 

راهنمايي و مشاوره از سطح ستاد تا مدرسه  يراهنمايي و مشاوره، ساختار اداري و آموزش
ها  به صورت  نديل فرايمنظور تسه ر به يت موارد زيت نظام و رعايرا متناسب با مأمور

  و اجرا کند. يتخصصي طراح
ستاد ییاجرا يگذار استیس ياترکیب اعضاي شور

  س)؛يوپرورش (رئ وزير آموزش .۱
  س)؛يرئ ب يمعاون پرورشي و فرهنگي (نا .۲
  هاي اجتماعي(دبير)؛ رکل امور تربيتي، مشاوره و مراقبت در برابر آسيبيمد .۳
  ريزي و توسعه منابع؛ معاون برنامه .۴
  معاون آموزش متوسطه؛ .۵
  ؛ييمعاون آموزش ابتدا .۶
 آموزان استثنايي؛ ش دانشرئيس سازمان آموزش و پرور .۷
  پژوهان جوان؛ رئيس سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش .۸
 رئيس سازمان ملي تعليم و تربيت كودك؛  .۹
به عنوان  يو کل رانياز مد يکي اي سازمان برنامه و بودجه کشور ربط يمعاون ذ .۱۰

  ثابت؛ ندهينما
به  يو کل رانياز مد يکي ايکشور  يو استخدام يسازمان ادار ربط يمعاون ذ .۱۱
  ثابت؛ ندهيعنوان نما
  نده ثابت؛ يبه عنوان نما يکل و رانياز مد يکيا يربط وزارت کشور  يمعاون ذ .۱۲
به  يکل و رانياز مد يکيا ي يربط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع يمعاون ذ .۱۳
  نده ثابت؛يعنوان نما
کل  رانيز مدا يکيا ي يربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک يمعاون ذ .۱۴

  نده ثابت؛يبه عنوان نما يو
به عنوان  يکل و رانياز مد يکيا ي ييو دارا يربط وزارت امور اقتصاد يمعاون ذ .۱۵

  نده ثابت؛ينما
به  يکل و رانياز مد يکيا ي يقات و فناوريربط وزارت علوم، تحق يمعاون ذ .۱۶
  نده ثابت؛يعنوان نما
به  يکل و رانياز مد يکيا يربط وزارت صنعت، معدن و تجارت  يمعاون ذ .۱۷
  نده ثابت؛يعنوان نما
  نظر در حوزه راهنمايي و مشاوره بنا بر نياز؛ چهار نفر از اساتيد صاحب .۱۸
مختلف  يها آموزشي در دوره ينظر واحدها چهار نفر از مديران صاحب .۱۹

  تحصيلي به پيشنهاد دبير شورا و تأييد معاون پرورشي و فرهنگي؛
به انتخاب دبير  يشناخت ، مشاوره و خدمات روانيينماينده روساي مراکز راهنما .۲۰

  شورا و تأييد معاون پرورشي و فرهنگي؛
يك نماينده از مشاوران شاغل در مدرسه به پيشنهاد دبير شورا و تأييد معاون . ۲۱

 .پرورشي و فرهنگي
 يياجرا يگذاراستيس يب شوراياي متناظر با ترک و منطقه ياستان ياعضا ـ تبصره
 يب شورايو مشاوره وزارت آموزش و پرورش و اعضاي مدرسه با ترک يينظام راهنما

  مدرسه خواهند بود. 
ییاجرا يگذار استیف شوراي سیوظا 
و  يينظام  جامع راهنما يالزم براي اجرا يها يمش ها و خط استين سييتع .۱

 وپرورش؛ ن آموزشياديمندرج در سند تحول بن اهداف يمشاوره بر مبنا
ت معلمان و کارکنان يالزم در خصوص استفاده از ظرف يها استيب سيتصو .۲

  ؛يو مشاوره عموم ييمدرسه به عنوان کنشگران و عامالن راهنما
ت يريو مشاوره از جمله نحوه مد ييراهنما يها تيفعال يتمام يگذار استيس. ۳

و  يريادگيمراکز اختالالت  ،، مراکز مشاوره خانوادهيمراکز مشاوره و خدمات روان شناخت
 شاوران مدارس؛ م

مورد  يانسان يرويزان و نحوه جذب نيالزم در خصوص م يها  استيب سيتصو .۴
 و مشاوره  يياز حوزه راهنماين

 و پرورش؛ نظام راهنمايي و مشاوره وزارت آموزش  يها تيبه فعال يبخش انسجام. ۵
ت نهادها، يگيري از ظرف و بهره ييمنظور شناسا هاي الزم به تصويب سياست. ۶

 ؛يردولتيو غ يمؤسسات و مراكز تخصصي دولت
اي  حرفه يها يستگيها و شا تيقابل  منظور توسعه الزم به  يها يتصويب استراتژ. ۷

 ان؛آموز دانشا و يمشاوران معلمان، مربيان، کارکنان مدرسه، اول
علمي و پژوهشي در راستاي ارتقاي  يها تيفعال  گذاري توسعه سياست. ۸

 يي، مشاوره؛راهنما يها تيفعال
نيروي انساني و خدمات  يفيو ک يمنظور توسعه کم الزم به يها تصويب شاخص. ۹

وزارت  يشناخت و مشاوره و خدمات روان ييراهنمايي و مشاوره در مدرسه و مراکز راهنما
  و پرورش؛  آموزش

 نظام راهنمايي و مشاوره؛ يو مال يادار يها نامه نييب آيو تصو يبررس .۱۰
ساير اركان نظام و اتخاذ  يمطروحه از سو يها شنهادها و گزارشيپ يبررس .۱۱

  م الزم.يتصم
  استان/ منطقه ییاجرا يگذار استیس يف شورایشرح وظا 
 ؛يياجرا يگذار استيس يمصوبات شورا يريگيپ ـ۱
 ؛يانسان يروين يريکارگ نحوه جذب و به ـ۲
و  يدولت يز تخصصت نهادها، موسسات و مراکياز ظرف يريگو بهره يهماهنگ ـ۳

 ؛يردولتيغ
 ؛يانسان يروين يا حرفه يها تيدانش و صالح يآموزش و ارتقا يبرا يزيربرنامه ـ۴
 آموزان؛ا و دانشياول يبرا يا و مشاوره ييجامع از خدمات راهنما ياطالع رسان ـ ۵
 يها دوره يو مشاوره در تمام ييتوسعه ارائه خدمات راهنما يبرا يزير برنامه ـ ۶
 ؛يليتحص

هاي راهنمايي و مشاوره در سطح استان/  ها و فعاليت نظارت و ارزيابي از برنامه ـ۷
  منطقه/ مدرسه.

  مدرسه  يف شورایشرح وظا   
و مشاوره در  يينظام راهنما يياجرا يگذار استيس يمصوبات شورا يريگيپ ـ۱

 سطح استان و منطقه؛
 يتمام يو مشاوره برا ييل پرونده راهنمايو نظارت بر تشک يزيربرنامه ـ۲
 ؛يو عموم ير تخصصيآموزان و ارائه خدمات فراگ دانش
ه معلمان/ مربيان و عوامل متخصص در ارائه خدمات يموثر از کل يريگبهره ـ۳
 آموزان؛ دانش و مشاوره ييراهنما
 ؛يو شغل يلي، تحصيشناخت آموزان با موضوعات تربيتي، روانا و دانشيآموزش اول ـ۴
  .يازمند خدمات تخصصيآموزان ن ستم ارجاع دانشيس يانداز راه ـ ۵

  ها و استانداردها  شاخص   
  یانسان يرویالف) ن    
و مشاوره اختصاص  ييک ساعت خدمات راهنمايآموز  نفر دانش ۱۲هر  يبه ازا. ۱

 معلمان)؛   يبند براساس شاخص طرح طبقه(ابد. ييم
در  يعت خدمات مشاوره تخصصک سايآموز  نفر دانش ۲۰۰هر  يبه ازا. ۲

به صورت موظف اختصاص  يشناخت قالب فعاليت مراکز مشاوره و خدمات روان
 شود. يداده م

و مشاوره، به  يياز حوزه راهنمايمورد ن يانسان يروين نيتا زمان تأم ـ تبصره
به معلمان  ييو مشاوره در مدارس ابتدا ييو مستمر، نقش راهنما يجيصورت تدر
  ردد. گ يواگذار م

  ها یستگیها و شا تیصالح
  تحصیالت ـ الف   

هاي  از رشته يکي دركارشناسي ارشد و دكتري  مدرك تحصيلي كارشناسي، 
(با گرايش باليني،  يشناس ا روانيو  ها شيگراتحصيلي گروه راهنمايي و مشاوره با تمامي 

  عمومي و استثنايي). ،شخصيت، تربيتي
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   مهارت ـ ب
   ییتوانا يدارا
ها و فنون  مديريت كالس درس، آشنايي با روش تدريس دروس تخصصي مربوط، . ۱

  ؛ زندگي و درس تفكر و سبك زندگي يها دروس آداب و مهارت  تدريس خوشه
 ؛ ها آموزان و والدين آن برقراري ارتباط و ايجاد اعتماد در دانش. ۲
دمات مشورتي در و سازماندهي ارائه خدمات راهنمايي و مشاوره و خ يزير برنامه. ۳
  مدرسه؛
  ؛ آموزان شناخت، پرورش و هدايت استعدادهاي بالقوه دانش. ۴
  طراحي و انجام مشاوره فردي و گروهي؛. ۵
 منظور  بههاي آن  داده ليتحل و  هيتجز، اجرا و  يا مشاورههاي  آشنايي با آزمون. ۶

 ؛ مشاورهو  ييارائه خدمات راهنما
ت ين  وضعيهر استان و منطقه و همچن يجتماع، ايط اقتصاديبا شرا ييآشنا. ۷

  نده به طور مستمر.يمشاغل کشور در حال و آ
  هاي آموزشی دوره ـ ج

ن خدمت يبراي تمامي مشاوران در بدو و ح ازين موردهاي آموزشي  گذراندن دوره
   ضروري است.

  هاي اجتماعی و ارتباطی مشاوران ویژگی ـ د
مطلوب شخصيتي و سالمت  يها اذبهجبرخورداري از آراستگي ظاهري و . ۱

  شناختي؛ جسماني و روان
  اجتماعي؛ يها مهارتمندي از قدرت ارتباطي و  بهره. ۲
  مندي از سالمت كالم و گويش روان؛ بهره. ۳
 رهبري و مديريت گروهي. ييتوانا يدارا. ۴
  عاطفی و روانی مشاوران يها یژگیو ـ ه
  سالمت روان و تعادل عاطفي؛. ۱
 قوي؛ يخود ارزشمندكافي و احساس  نفس  به اعتماد. ۲
 آموزان؛ با دانش کارنگرش غني نسبت به تعليم و تربيت و انگيزه قوي در تالش و . ۳
 از عطوفت، محبت، منطق و استواري. يا زهيآمشخصيت متناسب با . ۴

  زاتیب) فضا و تجه
  سطح مدرسه  ـ1
در زير نظام منابع و ک اتاق مناسب و مستقل (برابر شاخص مندرج ياختصاص  •

 تجهيزات) 
  سطح مرکز مشاوره منطقه / شهرستان / ناحیه / استان   ـ2
اي و  ک ساختمان مستقل و استاندارد جهت ارائه خدمات تخصصي مشاورهي •
 ابد؛ييشناختي با تجهيزات و امكانات مناسب اختصاص م روان

 يکز مشاوره دولتک مري يحداقل دارا يه آموزشيا ناحيهر شهرستان، منطقه  •
 يتخصص يروياز ن يوابسته به آموزش و پرورش خواهد بود که عالوه بر برخوردار

رش و ير، مسئول پذيشامل: مد يمطابق با شاخص فوق، حداقل سه پست سازمان
هزار  ۱۰ت (باالتر از يد. در مناطق پرجمعيبا يز به آن اختصاص مين يخدمات يروين

ت مراکز مشاوره يتوان از ظرف يم يز مشاوره دولتآموز)، عالوه بر مرک نفر دانش
ز ين يا د خدمات مشاورهيت ضوابط و مقررات، در قالب خريبا رعا يردولتيو غ دولتي

 استفاده کرد؛
 يو مناطق، هر استان دارا يها، نواح ن، عالوه بر مراکز مشاوره شهرستانيهمچن •

در مرکز استان خواهد بود  پژوهشي و تخصصي يشناخت ک مرکز مشاوره و خدمات رواني
رش، ير مرکز، مسئول پذيشامل چهار پست: مد يحداقل هفت پست سازمان يکه دارا

 باشد. يم يئت علميه يمشاور، روانشناس و سه نفر اعضا
، مصاحبه، ييفه شناسايها، وظ استان يشناخت مراکز مشاوره و خدمات روان ـ تبصره

موظف/غير موظف مشاوره وزارت  يروهاين نياز ب يانسان يروين يريکارگ به
 يشناخت وپرورش، آموزش مستمر آنان، نظارت بر مراکز مشاوره و خدمات روان آموزش

 يد محتوايو تول يمناطق/ شهرستان، نواح يتمام يشناخت رخ روان ميم نيمناطق ترس
  از را بر عهده دارند. يمورد ن

ظف است نسبت به وپرورش مو سازمان نوسازي مدارس وزارت آموزش ـ1تبصره 
شناختي جهت ارائه خدمات  طراحي، ساخت، تأمين و تجهيز مراكز مشاوره و خدمات روان

  راهنمايي و مشاوره اقدام نمايد؛
 يمراکز مشاوره و خدمات روان شناخت يانسان يروين يهاص پستيتخص ـ2تبصره

  .گردد ين ميوپرورش تام موجود وزارت آموزش يانسان يروياز مجموع سرجمع ن

  استلزامات
  انسانی يروین  

هاي مصوب در نظام جامع راهنمايي و مشاوره، نيروي انساني مورد  بر اساس شاخص
  شود: هاي زير تأمين مي نياز از راه
هاي استخدامي كشور به صورت  استخدام افراد واجد صالحيت بر اساس آزمون ـ۱

  التدريس؛  رسمي، پيماني، حق
مشاوره مدرسه(راهنمايي و   اوطلبان در رشتهاختصاص سهميه براي جذب د ـ۲

  خصوص دانشگاه فرهنگيان؛  ها به مشاوره) دانشگاه
براي مدارس و مراكز مشاوره از طريق   و مشاوره ييخريد خدمات راهنما ـ۳
  ها، مراكز و مؤسسات غيردولتي در چارچوب قوانين و مقررات؛ انجمن
و پرورش با رعايت رشته تبديل وضعيت معلمان رسمي شاغل در آموزش  ـ۴

  اي؛ هاي حرفه تحصيلي / شغلي و صالحيت
استفاده از تمامي معلمان، مربيان و كاركنان مدرسه در ارائه خدمات عمومي و  ـ ۵

  پيشگيرانه راهنمايي و مشاوره.
  منابع مالی     
اختصاص بودجه مناسب و سرانه ويژه خدمات راهنمايي و مشاوره و پيشگيري از  ـ۱
  ؛ياي اجتماعي از محل منابع دولته آسيب
هاي  تيجلب مشارکت، جذب منابع مالي در چارچوب ضوابط و مقررات از محل حما ـ۲

 هاي مردمي. المللي، خيرين، واقفين و سايركمك دولتي، غيردولتي، عمومي و بين
   يزات و فناوریفضا، تجه

و  ييراهنما ارائه خدمات يمستقل و استاندارد در مدارس برا ياختصاص فضا ـ۱
  )؛يمشاوره (برابر زيرنظام فضا، تجهيزات و فناور

ن و ساير نهادها و مراكز فرهنگي يرياستفاده از فضاهاي فيزيكي قابل واگذاري خ ـ۲
 ها. اجتماعي همانند شهرداري

 يها تيص صالحيو طرح تشخبندي  نامه شرايط، ضوابط، درجه نييآ ـ تبصره
س مراكز تخصصي مشاوره ياني مشاور، نحوه تأسنيروي انس يريکارگ بهو  يا حرفه

در مدارس،  يا شناختي استان و مناطق  و ارائه خدمات مشاوره و خدمات روان
، مشاوره و مراقبت يتيتوسط اداره کل امورترب يردولتيو غ يمراکز مشاوره دولت

 يانسان يروين يزير مرکز برنامه يو با هماهنگ ياجتماع يها بيدر برابر آس
  .گردد يمو ابالغ مشخص 

نظارت و ارزیابی 
  موظف است: پرورش و  آموزشوزارت 

 ييراهنما يها برنامه يابيارز يها و استانداردها ن شاخصيو تدو ينسبت به طراح ـ۱
  ) اقدام کند.يا و مدرسه يا ، منطقهي، استانيو مشاوره در همه سطوح (ستاد

هاي راهنمايي، مشاوره و پيشگيري  ليتها و فعا نسبت به ارزيابي از برنامه ساله هر ـ۲
  آموزش و پروش گزارش کند.  يعال يفرايندي اقدام و به شورا صورت به

نسبت به تهيه و تدوين و ابالغ ن مصوبه، يبعد از ابالغ اماه   ۶حداکثر تا  ـ۳
  .مرتبط با نظام راهنمايي و مشاوره اقدام نمايد يياجرا يها و دستورالعمل ها نامه نييآ

از روند اجراي نظام جامع راهنمايي و  يابينسبت به ارزش بار کيهر سه سال  ـ۴
 يعال ج آن را به شورايياقدام و نتا وپرورش آموزشمطالعات  ق پژوهشگاهيمشاوره از طر

  آموزش و پرورش گزارش کند.
در نهصد و نود و پرورش  و  مشاوره در آموزش  و   ييجامع راهنما  نظام:   موضوع

  به تصويب رسيد. ١٧/٣/١٤٠٠خ يو پرورش، تار   عالي آموزش  جلسه شوراين يچهارم
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                               يرضا کاظميعل             يمحمود امان 
  ست وزارت آموزش و پرورشسرپر دبير شورا       

                       
مورد تأييد است، به اجرا پرورش  و     و مشاوره در آموزش  يينظام جامع راهنما

  گذاشته شود.
  سيدابراهيم رئيسي ـ پرورش و عالي آموزش جمهور و رئيس شوراي رئيس

  ها وستیپ

:  1وست یپ

  و مشاوره ییمدل نظام جامع راهنما

  :2وست یپ
  ارجاعات 
 راهنمايي يك جريان پيوسته و متوالي تربيتي است كه از پيش از دبستان آغاز ـ۱

اي  رتبههاي بعدي تربيت با هدف تسهيل فرآيند دستيبابي متربيان به مشود و در دوره مي
 يابد. مي از حيات طيبه ادامه

سازشي) و شغلي بايد در كانون (تربيتي  ،انواع راهنمايي و مشاوره شامل تحصيلي ـ
  توجه نظام تربيت رسمي و عمومي قرار گيرد.

به ويژه نظام ها  در راهنمائي و مشاوره بايد هويت ويژه متربيان و تنوع فرهنگ ـ
  رد.معيار اسالمي مورد توجه قرار گي

انعطاف  ،متربيان )ونيازهاي فردي و اجتماعيها  استعداد ،عالئق(تنوع هويت ويژه  ـ
  نمايد. مي درسي در مراحل تربيت را طلبهاي  فزاينده در برنامه

 محور سامان يابد. ـ فرايند ياددهي و يادگيري بايد با نگاه مشاوره و راهنمايي ـ

  ٧/٩/١٤٠٠                                                                       ١٢١٢٠١/١٢٠رهشما
  آموزش و پرورشوزارت 

جلسه شوراي عالي آموزش  )٩٩٦نهصد و نود و ششمين (به پيوست تصوير مصوبه 
براي ابالغ و » آموزي هاي دانش اساسنامه اردوگاه«موضوع  ١٤/٤/١٤٠٠ تاريخو پرورش 

  شود. اجرا ارسال مي
  محمود اماني ـي آموزش و پرورش دبير كل شوراي عال

آموزيهاي دانشاردوگاه اساسنامه 
  14/4/1400 تاریخ، جلسه شوراي عالی آموزش و پرورش )996(ن یو نود و ششم نهصد مصوب

  مقدمه:
ها و  برنامه تواند با ارائه يم گذار و اثر يتيترب يطيبه عنوان مح يآموز دانش  اردوگاه

و  يفرد يازهايمتناسب با ن يريادگيد يجد يها تيوقعخلق ممتنوع و  يها تيفعال
ت يم و تربيگانه تعل شش يها آنان را به ساحت يابينه دستيآموزان، زم دانش يجمع

  فراهم آورد.
، مفاد سند ياء معاونت پرورشيقانون اح يينامه اجرا نييآ ٧به استناد ماده 

  نظام ريز   و برنامه يآموز دانش ياردوها  نامه نيين آموزش و پرورش، آياديتحول بن
ر به يبه شرح ز يآموز دانش يها ، اساسنامه اردوگاهيزات و فناورين فضا، تجهيتأم
  د.يب رسيتصو

  تعریف ـ1ماده
است که با مجوز  يتيترب يآموزش يطيمح يآموز اردوگاه دانش :يآموز اردوگاه دانش

ت، يم و تربينه تعلگا شش يها تحقق اهداف ساحت يدر راستا، آموزش و پرورش يرسم
شود و در  يس ميمدارس تأس يو پرورش يآموزش يها تيت فعاليل و تقويتکم يبرا

  د. ينما يت مين اساسنامه فعاليچارچوب ضوابط ا
  اهداف  ـ2ماده
و  يفن يز اردوگاه بر اساس ضوابط و استانداردهاي، توسعه و تجهيساخت، نوساز ـ١
، يطيست محيارها و ضوابط زيهماهنگ با مع، ي، اصول شهرسازيميط اقلي، شرايمهندس
 يبرا يعيطبغير و يعيمن در برابر حوادث طبي، مقاوم و ايو اقتصاد ي، اجتماعيفرهنگ
  آموزان دانش يو گروه يفرد ياستعدادها ييشکوفا
  نه از امکانات و منابعياستفاده به يموجود برا يکالبد يفضاها يسامانده ـ٢
) يکرد مولد سازيها (با رو نه از اردوگاهيتفاده بهمطلوب و اس يحفظ و نگهدار ـ٣

   يمل  هيعنوان سرما به
 يها يستگيآموزان به شا دانش يابيدست يامن، سالم و با نشاط برا يطيجاد محيا ـ٤

  ت يم و تربيگانه تعل شش يها الزم در ساحت
  يو اردوگاه يآموزان در سهم سرانه پرورش دانش يتيترب يش سرانه فضايافزا ـ ٥
  در اردوگاه وري بهرهش ينه و افزايجاد زميا ـ ٦

  ییاجرا يها استیس ـ3ماده
ز اردوگاه و يآموزان در احداث، توسعه و تجه متنوع دانش يازهايتوجه به ن ـ١

  از آن يبردار بهره
 يازهايبر ن يمبتن  ز اردوگاهي، ساخت، توسعه و تجهي، طراحيابي توجه به مکان ـ٢
 يها يژگي، ويها، اصول و ضوابط همجوار و پراکنش اردوگاه يتي، تحوالت جمعيا منطقه

   يو شعاع دسترس يطيمح
  ت يم و تربيتعل يها ها بر اساس ساحت اردوگاه يها تيتوسعه فعال ـ٣
و  ي، اجتماعيفرد يازهايت نيها با محور اردوگاه يساز و متناسب يسامانده ـ٤
  يگروه يها تيها در فعال آموزان و مشارکت آن دانش يفرهنگ
 يش برايپا يها و سامانه يساز فناورانه، هوشمند يها رساختيت زيجاد و تقويا ـ ٥

  ها اردوگاه يا ارتباط شبکه يآموزان و  برقرار ارائه خدمات به دانش
  يفرهنگ ير مراکز آموزشيها با مدارس و سا ت تعامل اردوگاهيتقو ـ ٦
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