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:  فصل اول
 كليات
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 مقدمه:.1

پ و پيچيدگي و تنوع و رشد سريع علم ، گسترده تر ، نياز انسان ها را براي تعالي ديده هاي اجتماعي در جهان امروز

و علم كرده است . از سوي ديگر، آموزه هاي دين مبين اسالم  و بيش از گذشته آنان را محتاج كسب سواد عميق تر نموده

و علما (ع) و طهارت و اهل بيت عصمت (ص) ، سيره پيامبر اعظم ي اسالمي ) به عنوان مباني ارزشي جامعه(آيات نوراني قرآن

و پرورشي و تربيت را بر آن داشته تا برنامه هاي آموزشي و دلسوزان دستگاه هاي تعليم ، متعهدان ، آگاهان اسالمي ايران

و تدوين نمايند .  و كارآمد با حفظ وگسترش ارزشهاي اسالمي تهيه ، مناسب  منظم

، پس از پيروزي انقالب»قدس سره الشريف«ي ايران، حضرت امام خميني بنيانگذار نظام مقدس جمهوري اسالم

و حدود ، فرمان آموزش10اسالمي و با نگاهي عميق به مباني جامعه آينده سال زودتر از اجماع جهاني، با تشخيص نياز زمان

و امكانات عمومي صا  درفرمودند.همگاني براي مبارزه با بي سوادي را به طور ضربتي با بسيج افكار

، مقام معظم رهبري بي» مدظله العالي«در راستاي اهميت سواد در كشور و حل معضل مكرراً خواستار عمومي شدن آموزش ابتدايي

و مكاتبات چند سال اخير دفتر معظم له مبين87سوادي در كشور شدندكه سخنراني ايشان در جمع فرهنگيان استان فارس در سال

و نگاه و پرورش را مكلف به رفع اين نقيصه از كشور نموده است شناخت صحيح و وزارت آموزش  . عميق به سواد بوده

، سياست هاي سوادآموزي ، نياز جامعه و پرورش مصمم است با در نظر گرفتن دستورات مقام معظم رهبري وزارت آموزش

و ظرفي 595مصوب  و بهره گيري از استعدادها ، نهادهاي شوراي عالي انقالب فرهنگي ت هاي موجود در دستگاه هاي اجرايي

، معضل بيسوادي را در طول برنامه و ساير دستگاه ها با بهسازي روش ها ورويه هاي جاري ، تشكل هاي مردم نهاد انقالبي

و دانش بنيان ايران مرتفع نمايد.   پنجم توسعه كشور از جامعه دين مدار

، مشتمل تدوين سند پيش رو كه مقارن با تصويب و پرورش بوده است ساختار آموزشي جديد سازمان در شوراي عالي آموزش

ي عمل (  و برنامه و تأثيرگذار ، تعيين مسائل اساسي و تحليل وضع موجود ، ارزش هاي حاكم ،تبيين بر : بيان ماموريت

غ و تشكل هاي و مسئوليت هاي دستگاه هاي دولتي ، نقش و كمي ، اهداف كيفي و منابع راهبردها ، الزامات اجرايي ير دولتي

و نيروي انساني مورد نياز ) است كه به صفر رساندن بيسوادي در گروه سني زير  سال از طرق ممكن مدنظر قرار10-49مالي

و ساير دستگاه و سيما ، صدا و استفاده از ظر فيت هاي آموزش وپرورش ؛ در اين برنامه با محوريت نهضت سواد آموزي  گرفته

. و غير دولتي توجه شده است  هاي دولتي

و به ي منّور جامعه اسالمي ايران زدوده شده ي اجتماعي بي سوادي از چهره ، نقيصه اميد است با اجراي اين برنامه

و در پايان برنامه پنجم توسعه پس از  و منويات مقام معظم رهبري(مدظله العالي)جامع عمل پوشانده آرزوهاي امام راحل

 .  كسب اجازه از محضر مقام معظم رهبري جريان سوادآموزي،پايه گذار نظام آموزش بزرگساالن در كشور شود

 كارگروه تدوين بسته اجرايي سوادآموزي
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و مفاهيم.2  تعاريف

 دوره سوادآموزي:

و باالتر به حداقل سواد كه معاد10دوره اي است كه به منظور دستيابي افراد بيسواد ل سوم ابتدايي ساله

و اجرا مي شود.  است، طراحي

 دوره انتقال:

دوره اي است كه فرصت ادامه تحصيل را براي كساني كه دوره سوادآموزي يا سوم ابتدايي را گذرانده اند،

يا كساني كه فاقد شرايط ادامه تحصيل در نظام آموزش رسمي هستند فراهم مي سازد. اين دوره معادل 

 يي است.پايان دوره ابتدا

 تحكيم سواد:

و كاربرد آن را براي كساني كه دوره و پايداري آموخته ها مجموعه فعاليت هايي است كه فرصت استمرار

 سوادآموزي يا سوم ابتدايي را گذرانده اند، فراهم مي سازد.

 آموزش دهنده:

و يا در قبال دريافت حق الزحمه ، شخص حقيقي يا حقوقي است كه به صورت داوطلبانه مسئوليت جذب

و آموزش سواد را در چهارچوب ضوابط سازمان نهضت سوادآموزي بر عهده دارد.   ثبت نام

 باسواد:

، تكميلي ويا سوم ابتدايي را گذرانده در اين برنامه باسواد فردي است كه حد اقل دوره سوادآموزي

 باشد.

:  سوادآموز

 دآموزي ثبت نام وبه يادگيري مي پردازد.فردي است كه برابر ضوابط در يكي از دوره هاي سوا

 كالس:

و... است كه سوادآموزان برابر ضوابط نهضت سوادآموزي، توسط ، چادر مكاني نظير مدرسه، مسجد

 آموزشيار تحت آموزش قرار مي گيرند.
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 هاي حاكم ارزش.3

(ص) برنامه پنج ساله سوادآموزي با الهام از آموزه و سنت پيامبر اكرم و اهل بيت عليهم هاي قرآن

و سند السالم، رهنمود و مقام معظم رهبري (ره) هاي رهبر كبير انقالب اسالمي حضرت امام خميني

و چشم و تربيت اسالمي و با مباني نظري نظام تعليم و تدوين شده است انداز بيست ساله تهيه

و بر ارزش  زير استوار است: هاي سياست هاي سوادآموزي جمهوري اسالمي ايران سازگار بوده

در.3,1 و واليت فقيه و طهارت عليهم السالم و اهل بيت عصمت و تربيتي سيره پيامبر برنقش الگويي

و تشكيل حكومت مهدوي تاكيد دارد.   تحقق مراتب حيات طيبه

و.3,2 به جايگاه سوادآموزي در ارتقاء فرهنگ عمومي، ارزش افزوده آن در سرمايه اجتماعي، فرهنگي

ت  ساله جمهوري اسالمي ايران توجه جدي دارد.20حقق سند چشم انداز اقتصادي در

بي.3,3 و حساب كردن به و انتقال مهارت خواندن، نوشتن -سوادان با جهتجريان سوادآموزي ،آموزش

و و خودكفا منطبق بوده و با چشم انداز تبديل فرهنگ وابسته به فرهنگ مستقل گيري اسالمي

و باال بردن سطح فرهنگ و اخالقي در آن محوريت ترغيب و تربيت ديني و نشر فرهنگ اسالمي،

و آگاهي در آنان تاكيد و ايجاد بصيرت داردوبه نهادينه سازي احكام ديني در رفتار سوادآموزان

 دارد. 

و رعايت تنوع.3,4 و انسجام اجتماعي هاي قومي، سوادآموزي كشور با تاكيد بر صيانت از وحدت ملي

و منطقه ب فرهنگي و ارتقاء آموزش-ا محوريت هويت مشترك اسالمياي ، زمينه سوادآموزي ايراني

كليه افراد بزرگسال راكه هرگونه توسعه انساني كشور در گرو توانمند كردن آنهاست، فراهم مي 

 سازد. 

و تعميق آن، به عنوان منطقي.3,5 و توسعه و رفع محروميت سوادآموزي ترين راه تربيت افراد توانمند

، مناطق محروم روستايي، عشايري مورد توجه براي  ، دختران كلية بزرگساالن جامعه اعم از زنان

و عدالت فراهم  و تالش در اين راستا سرمايه اجتماعي الزم را براي تحقق دهه پيشرفت قرار گرفته

 مي كند.
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و موثر در امر مبارز.3,6 و عوامل سهيم ه با بي سوادي، به با تأكيد بر اصل مشاركت همه جانبه تمام اركان

و نهاد و اجتماعي براي تحقق منويات رهبر معظم انقالب اسالمي نقش مردم، رسانه ها هاي مردمي

 گذارد. ارج مي

3,7.، و بهسازي مستمر با باز نگري در ساختار و نيز بهبود و خالقيت براي بالندگي نوانديشي، نوآوري

و فرايند ها براي كار آمد تر كردن سواد  آموزي مورد اهتمام جدي است.روش ها

فن بهره.3,8 بي آوري گيري از سوادي به عنوان يك ابزار هاي نوين براي سرعت بخشيدن به مبارزه با

هاي جديد آموزشي براي جامعه يادگيرنده فراهم گردد. كاربردي مد نظر قرار گرفته تا فرصت

و فعاليت د بر مديريت دانش فراهم شود.ها با تاكي همچنين زمينه طراحي مهندسي مجدد فرايندها

به با در نظر گرفتن جامعيت، پويايي، انعطاف.3,9 و تمركز زدايي در اجرا، زمينه سرعت بخشيدن پذيري

و توجه همه جانبه و ويژگي منطقه- اي به تغييرات محلي دسترسي اهداف را فراهم ساخته هاي اي

 خاص فرهنگي، براي تحقق اهداف مد نظر دارد.

م.3,10 و نظارت نماينده محترم به مسئوليت و پرورش در سياست گذاري ستقيم وزير محترم آموزش

و مشاركت با معاونت و تعامل و سازمان ولي فقيه در سازمان مي ها  كند. هاي وابسته به وزارت تاكيد

بي به مسئوليت ذاتي نهضت سوادآموزي در ريشه.3,11 و به تمركز زدايي، كني سوادي تاكيد كرده

ك و تنوع بخشي در روش اهش تصديمشاركت پذيري، و رويه ها در اجرا مي ها  كند. ها توجه

و.4 :ها ماموريتوظايف
 وظايف.4,1

و تا حدمطلوب روخواني قرآن خواندن آموزشدر حد بزرگساالن سوادآموزي.4,1,1 و نوشتن

 كردن تا پايان پنجم ابتدائي.حساب

و نشر فرهنگ اسالمي مناسب با سو.4,1,2 و باال بردن سطح فرهنگ ادآموزان در محدوده تربيت

.  ضوابط نهضت سوادآموزي

نهضتيشركت در كالسهايبرايو معنويدر مردم از طرق ماداقياشت جاديا.4,1,3

و آموزشياعضاقيو تشويسوادآموز ب ارانينهضت سا سوادانيو يكه به نحويافرادريو
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 دارند.ياز انحاء با نهضت همكار

و كمك تهيه كتب الزم با استفاده از متخصصين مت.4,1,4 و تهيه موادآموزشي و تدوين برنامه عهد

 آموزسي منطبق با فرهنگ اسالمي 

 ماموريت.4,2

و پرورش با (دام ظله العالي ) وزارت آموزش به منظور تحقق فرمان رهبر معظم انقالب اسالمي

و بهره  و بسيج عمومي و ساختار ، ماموريت دارد با اصالح روش ها محوريت سازمان نهضت سوادآموزي

و بيرون وزارت ،برنامهب و ظرفيت هاي موجود در درون رداري مطلوب از تمامي امكانات،منابع ،فرصتها

،و ارتقاء سطح سال10-49پنج ساله سواد آموزي را براي به صفر رساندن بيسوادي در گروه سني  سواد

و نشر فرهنگ اسالمي در بين سواد آموزان  را در طول برنامه پنجم توسعه كشورفرهنگ و زمينه اجرا

 براي پايه گذاري نظام آموزش بزرگساالن فراهم نمايد.

 تكاليف قانوني.5

ساله تا پايان برنامه پنجم توسعه طبق ساختار جديد10-49به صفر رساندن بي سوادي در گروه سني

( و انتقال ، تحكيم  آموزشي سازمان ( سه دوره سوادآموزي

 اسناد باالدستي.6

) قانون اساسي جمهوري-1  اسالمي ايران ( آموزش رايگان

پيام تاريخي امام خميني ( ره ) در خصوص تأسيس سازمان نهضت سوادآموزي( هفتم دي ماه-2

( و هشت و سيصدو پنجاه  هزار

) 20/3/1363( مصوب اساسنامه نهضت سوادآموزي-3

)مقام معظم رهبري5/10/89مورخ17075/1شماره نامه-4 (مدظله العالي

 شوراي عالي انقالب فرهنگي 595مصوب-5

 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه-6
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: دومفصل
و وضع موجود  عملكرد گذشته
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 موجوديتوضعو تبيين تحليل
 وضع سواد.1

:1385وضعيت سواد در سرشماري.1,1

و باالتر6قدر مطلق بي سوادي در گروه سني.1,1,1 ميليون 63,9ميليون نفر( در جمعيت 9,8ساله

و 6,2باشد . از اين ميزان تعداد نفر ) مي و تعداد 3,6ميليون نفر زن  4,9ميليون نفر مرد بوده

و .5ميليون نفر شهري  ميليون نفر روستايي بوده است

و باالتر6درصد باسوادي در گروه سني.1,1,2  درصد بوده است. 84,6ساله

در6درصد باسوادي در گروه سني.1,1,3 و باالتر و در مناطق9/88مناطق شهري ساله درصد

 درصد بوده است. 75,2روستايي 

و باالتر6درصد باسوادي مردان در گروه سني.1,1,4 و زنان 87,7ساله  درصد بوده است. 80,4درصد

ميليون نفر مي باشد كه از اين ميزان 4,15ساله10-49قدر مطلق بي سوادي در گروه سني.1,1,5

و 2,8تعداد  و تعداد 1,4ميليون نفر زن و 1,8ميليون نفر مرد بوده  2,3ميليون نفر شهري

.  ميليون نفر روستايي بوده است

 درصد بوده است. 91,7ساله10-49درصد باسوادي در گروه سني.1,1,6

و زنان 94,5ساله10-49درصد باسوادي مردان در گروه سني.1,1,7  درصد بوده است. 88,8درصد

در10-49درصد باسوادي در گروه سني.1,1,8 و در مناطق روستايي 94,7مناطق شهري ساله درصد

.درصد بوده است 84,8

 1385آمار بي سوادان بر حسب جنسو گروه سني در سرشماري-1جدول

 عنوان
 جمع روستايي شهري

 جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن

و باالتر6 617911236588619837973 4970672 30595101911162 4867301 1747699 3119602 ساله

 4150449 1397993 2752456 2316207 772721 1543486 1834242 625272 1202950 ساله 10-49

971501005551977057651373812150325173663174367348030 ساله 6-9

و باالتر 50 181348210218722835354143951110646292504140325299320865015339494 سال
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و مناطق در سرشماري-2جدول ، گروه سني  1385درصد باسوادان برحسب جنس

 عنوانجنس

 درصد بيسواد درصد باسواد

 روستا شهر جمع
غير

 ساكن
 روستا شهر جمع

غير

 ساكن

 كل
و باالتر6جمعيت  48.7 24.8 11.1 15.4 51.3 75.2 88.9 84.6 ساله

 42.4 15.1 5.3 8.3 57.6 84.9 94.7 91.7ساله10-49جمعيت

 مرد
و باالتر6جمعيت  41.4 18.8 7.8 11.3 58.6 81.2 92.2 88.7 ساله

 33.0 9.9 3.6 5.5 67.0 90.1 96.4 94.5ساله10-49جمعيت

 زن
و باالتر6جمعيت  56.1 31.0 14.4 19.7 43.9 69.0 85.6 80.3 ساله

 51.6 20.5 7.1 11.2 48.4 79.5 92.9 88.8ساله10-49جمعيت

 ضعيت سواد در بانك شناسايي اسمي:و.1,2

و يا اعضاي خانوار تكميل 1387وضعيت سواد در بانك شناسايي اسمي كه در سال توسط خود اظهاري افراد

 گرديده به شرح ذيل است : 

و باالتر6قدر مطلق بي سوادي در گروه سني.1,2,1 ، 10,25ساله .كه از اين رقم ميليون نفر مي باشد

و تعداد50ميليون نفر در گروه سني 5,9عدادت و باالتر 50ميليون نفر در گروه سني زير 4,31سال

.  سال قرار دارد

، تعداد.1,2,2 و تعداد 6,3از مجموع بيسوادان . 3,9ميليون نفر زن  ميليون نفر مرد مي باشد

، تعداد.1,2,3 و تعداد 5,7از مجموع بيسوادان . ميليو4,5ميليون نفر شهري ن نفر روستايي مي باشد

و دانش آموزي موجود از لحاظ دارا بودن.1,2,4 اطالعات اين بانك با اطالعات بانك هاي سوادآموزي

و پس از حذف افراد داراي مدرك تحصيلي نتايج به شرح ذيل مي  مدرك تحصيلي تطبيق داده شد

 باشد:

و باالتر6قدر مطلق بي سوادي در گروه سني.1,2,4,1 ، تعداد ميليو 7,85ساله .كه از اين رقم ن نفر مي باشد
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و تعداد50ميليون نفر در گروه سني 5,2 و باالتر سال50ميليون نفر در گروه سني زير 2,7سال

 قرار دارد. 

، تعداد.1,2,4,2 و تعداد 4,4از مجموع بيسوادان . 3,5ميليون نفر زن  ميليون نفر مرد مي باشد

، تعداد.1,2,4,3 و تعداد ميلي 4,6از مجموع بيسوادان مي 3,3ون نفر شهري  باشد. ميليون نفر روستايي

براساس اطالعات پااليش شده بانك شناسايي اسمي بيسوادان در طول برنامه پنجم توسعه نهضت

تا مرحلهيسال را در دوره سوادآموز10-49ميليون نفر بيسواد گروه سني 2,7بايد تعداد سوادآموزي مي

. به صفر برسد وادي اين گروه سني تا بيسهقبولي آموزش داد

، جنسو گروه سني-3جدول حسب مناطق  آمار بي سوادان دربانك شناسايي اسمي بر

 استان

 ناخالص

)10-49(مرد وزن)10-49(مرد)10-49(زن

جمع50باالي50زيرجمع50باالي50زيرجمع50باالي50زير

 10253861 5945450 4308411 3923403 2325199 1598204 6330458 3620251 2710207 كل

 5749641 3545016 2204625 2166171 1314062 852109 3583470 2230954 1352516 شهري

 4504220 2400434 2103786 1757232 1011137 746095 2746988 1389297 1357691 روستايي

ا-4جدول ، جنسو گروه سني پس از تطبيقآمار بي سوادان بانك شناسايي سمي بر حسب مناطق

 استان

 بيسواد(خالص)

 مرد وزن مرد زن

)49-10(
باالي

)49-10(
)10-49( جمع

باالي

)49-10(
 جمع

)49-

10(
 جمع)10-49(باالي

 7845325 5155304 2690021 3470807 2180044 1290763 4374518 2975260 1399258كل

 4613167 3105269 1507898 1979510 1249546 729964 2633657 1855723 777934شهري

 3232158 2050035 1182123 1491297 930498 560799 1740861 1119537 621324 روستايي
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2.:  بررسي عملكرد سوادآموزي در برنامه چهارم توسعه كشور

و تحليل سوادآموزان.2,1 :و فراگيران توصيف

:بررسي عملكرد سوادآم  وزي در سالهاي برنامه نشان مي دهد

2,1,1.: متوسط ساالنه سوادآموزان ثبت نام شده دوره ها در عملكرد برنامه چهارم توسعه عبارت اند از

، در تكميلي حدود 631در مقدماتي حدود ، در پاياني حدود 465هزار نفر هزار نفر 123هزار نفر

ه72در پايه پنجم حدود و در مجموع دوره و1ا حدودهزار نفر  هزار نفر بوده است291ميليون

2,1,2.. درصد افزايش نسبت 29,4تعدادافراد تحت پوشش سوادآموزي در طول برنامه چهارم به ميزان

.  به كل هدف كمي پيش بيني شده در برنامه مي باشد

درصد 48,7تعدادافراد تحت پوشش سوادآموزان دوره مقدماتي در طول برنامه چهارم به ميزان.2,1,3

. افزايش  نسبت به كل هدف كمي پيش بيني شده در دوره مذكور مي باشد

درصد 71,4تعدادافراد تحت پوشش سوادآموزان دوره تكميلي در طول برنامه چهارم به ميزان.2,1,4

.مالحظه مي گردد كه  افزايش نسبت به كل هدف كمي پيش بيني شده در دوره مذكور مي باشد

. اين دوره بيشترين رشد فعاليت را به خود  اخصاص داده است

درصد 32,1افراد تحت پوشش سوادآموزان دوره پاياني در طول برنامه چهارم به ميزان تعداد.2,1,5

.  كاهش نسبت به كل هدف كمي پيش بيني شده در دوره مذكور را نشان مي دهد

درصد 40,6تعدادافراد تحت پوشش سوادآموزان دوره پنجم در طول برنامه چهارم به ميزان.2,1,6

ن .كاهش  سبت به كل هدف كمي پيش بيني شده در دوره مذكور مي باشد

 2492درصدي در پوشش سوادآموزان، در طول برنامه بطور متوسط تعداد 29,4با توجه به رشد.2,1,7

.  نفر آموزشيار بيشتر از هدف كمي برنامه بكار گرفته شده است

27برنامه چهارم توسعه نسبت سوادآموز ثبت نام شده به آموزشيار در متوسط ساالنه عملكرد.2,1,8

نفر براي هر آموزشيار افزايش نشان5نفر بوده است كه در مقايسه با هدف كمي برنامه حدود

. مي  دهد
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و.2,1,9 مقايسه آماري نشان مي دهد بيشترين رشد فعاليت سوادآموزي در دوره هاي مقدماتي

و پنجم مي با و كمترين فعاليت مربوط به دوره هاي پاياني .تكميلي بوده  شد

درصد 25,5تعدادافراد تحت پوشش فراگيران گروه هاي پيگير در طول برنامه چهارم به ميزان.2,1,10

.  كاهش نسبت به كل هدف كمي پيش بيني شده در دوره مذكور مي باشد

درصد 59,3تعدادافراد تحت پوشش فراگيران خدمات مكاتبه اي در طول برنامه چهارم به ميزان.2,1,11

. كاهش نسبت به كل هدف كمي  پيش بيني شده در دوره مذكور مي باشد

درصد 53,4تعدادافراد تحت پوشش فراگيران خدمات رسانه اي در طول برنامه چهارم به ميزان.2,1,12

.  كاهش نسبت به كل هدف كمي پيش بيني شده در دوره مذكور مي باشد

.4نرخ واگذاري آموزش سوادآموزان در طول برنامه چهارم توسعه حدود.2,1,13  % بوده است

از.2,1,14 % 8,4% به حدود 3,3نرخ واگذاري آموزش سوادآموزان در سال هاي برنامه چهارم توسعه

.  رسيده است

مقايسه آماري نشان مي دهد علي رغم تالش هاي صورت گرفته بعلت نبود تشكل هاي خاص.2,1,15

و همچنين انگيزشي نبودن سرانه آموزش بي سوادان توفيق چنداني در برنامه  سوادآموزي

 عرصه واگذاري صورت نگرفته است. چهارم در

و اقتصادي.2,1,16 مراكز يادگيري محلي با هدف آموزش تركيبي سواد وآگاهي هاي اجتماعي، فرهنگي

و اجرا شده است  ، طراحي و جذب گروههاي هدف و ايجاد انگيزه و كاربردي كردن سواد زندگي

و تشكيل مركز يادگيري 3517با ايجاد وتجهيز 1388لغايت سال 1380و از سال  126541محلي

و تعداد 1535319كالس با مجموع گروه 40044نفر سوادآموز در دوره هاي مختلف سوادآموزي

و 445219با  و 2626571فراگير گروه پيگير نفر فراگير بخش آموزش هاي اجتماعي، فرهنگي

.  اقتصادي مراكز يادگيري محلي تحت پوشش برده است

2,2.: و تحليل كالس  توصيف

 109تعدادط ساالنه كالس هاي تشكيل شده در عملكرد برنامه چهارم توسعه عبارت اند از متوس.2,2,1



�� 

و . 278هزار  باب كالس بوده است

نفر بوده كه در مقايسه با هدف كمي 11,8تراكم سوادآموزان ثبت نام شده در كالس به تعداد.2,2,2

.1برنامه حدود   نفر در هركالس كاهش داشته است

 2,3ل شده به آموزشيار در متوسط ساالنه عملكرد برنامه چهارم توسعه نسبت كالس تشكي.2,2,3

كالس براي هر آموزشيار افزايش 0,6كالس بوده است كه در مقايسه با هدف كمي برنامه حدود

.  نشان مي دهد

با.2,2,4 درصد در منازل تشكيل شده 54,5در طول برنامه چهارم بيشترين كالس هاي سوادآموزي

.  است

و پرورش در متوسط عملكرد برنامه چهارم توسعه حدود نرخ تشكيل.2,2,5 كالس در مدارس آموزش

27,2.  % بوده است

مقايسه آماري نشان مي دهد بيشترين كالس هاي سوادآموزي با تشكيل در منازل، استيجاري.2,2,6

 بوده است . 

2,3.: و كيفي و تحليل افت كمي  توصيف

 % بوده است.8,4حدود درصد افت كمي در متوسط عملكرد برنامه چهارم توسعه.2,3,1

.13,1درصد افت كيفي در متوسط عملكرد برنامه چهارم توسعه حدود.2,3,2  % بوده است

3.:  وضعيت نيروي انساني

نفر 43467به حدود 1388نفر بوده است. اين رقم در سال 47405تعداد آموزشياران 1384در سال.3,1

 آموزشيار كاهش يافته است. 

و 84,8، 1388توزيع جنسيتي آموزشياران در سال.3,2 .% مرد 15,2% زن  بوده است

، ديپلم 0,6: زير ديپلم 1388سطح تحصيالت آموزشياران در سال.3,3 ، فوق ديپلم%28,9 و %26,5

و باالتر .44ليسانس  % بوده است

درصد داراي49در طول برنامه از مجموع آموزشياران همكاري نموده در سوادآموزي به ميزان.3,4
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.تحصيالت دانشگاهي دا  شته اند

 مقايسه آماري نشان مي دهد در طول برنامه قدر مطلق آموزشياران رو به كاهش بوده است..3,5

و مشكالت تاثير گذار در سوادآموزي.4  مساله

 مسدود نشدن مبادي ورودي بيسوادي.4,1

 به اطالعات دقيق اسمي بيسوادان كامل دم دسترسيع.4,2

، مالي.4,3 و مقررات محدود كننده اداري و محاسباتي وجود قوانين

در كه مخاطب مشترك داريم ضعف مشاركت دستگاههاي اجرايي.4,4 امر سوادو عدم التزام آنها

 آموزي 

 عدم استقبال تشكلهاي غير دولتي موجود از فعاليتهاي سوادآموزي.4,5

و فعال نبودن سازمان هاي مردم نهاد در حوزه سواد آموزي.4,6  كافي

 آموزي در جامعه پايين بودن تقاضا براي دريافت خدمات سواد.4,7

و عدم كاربرد آن در زندگي.4,8  بازگشت به بيسوادي به علت پايين بودن سطح سواد

و مقررات اجرايي سوادآموزي.4,9  عدم توجه به انعطاف در روشها

 در اولويت نبودن برنامه هاي سوادآموزي در نگرش مسئولين.4,10

و اجرايي موجود براي پاسخ.4,11 و روش هاي آموزشي  گويي به نيازهاي مخاطبين.كافي نبودن محتوا

و يا محدوديت براي مخاطبين.4,12 و مقررات براي ايجاد انگيزه  نبود قوانين

و ايجاد انگيزه در سوادآموزان.4,13  محدوديت منابع مالي براي توسعه فعاليت سواد آموزي

و هزينه بر بودن سوادآموزي در اينگونه مناطق.4,14  پراكندگي بيسوادان

ب.4,15 ه ويژه به صورت كالسي مشكل بودن جذب سواد آموز

و جابجايي هاي مكرر ساختاري فقد.4,16  انگيزه كافي در نيروي انساني به علل تغييرات
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 فصل سوم:
 برنامه ريزي عملياتي
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 اهداف كلي.1

و باسوادي كامل گروه سني.1,1  سال10-49سوادآموزي

و ارتقاي فرهنگ عمومي جامعه.1,2 و تثبيت سواد  تحكيم

سط.1,3 ) ارتقاء ح سواد ( دوره انتقال

هاراهبرد.2

و.2,1 ، فرصتها وظرفيت هاي موجود در درون ، امكانات و بسيج منابع و اراده عمومي ايجاد عزم ملي

و پرورش   بيرون وزارت آموزش

 انسداد مبادي ورودي بيسوادي توسط نظام آموزش رسمي.2,2

و دستورالع.2,3 و متناسب سازي مقررات و اداري  مل هاي اجرايي سواد آموزي اصالح ساختار آموزشي

 اصالح برنامه درسي سواد آموزي با رويكرد انعطاف در توليد منابع آموزشي بومي در سطوح استاني.2,4

و نظام ارزشيابي پيشرفت تحصيلي.2,5 و آموزش سوادآموزان  ايجاد تنوع در شيوه هاي جذب

 توانمندسازي منابع انساني.2,6

 سياست هاي اجرايي.3

و3يتها در تمركز حداكثري فعال.3,1 و دوره تحكيم ، تكميلي سال اول برنامه بر دوره سواد آموزي

 افزايش تدريجي حجم دوره انتقال همزمان با كاهش جامعه هدف 

و.3,2 راهبري خدمات سوادآموزي با بهره گيري از همة ظرفيت هاي موجود در دستگاههاي اجرايي

و تبديل تدريجي مب و غير دولتي و تصدي مستقيم امر سوادآموزي، نهادهاي اجتماعي دولتي اشرت

.60به مديريت فرآيندي به گونه اي كه تا پايان برنامه   % فعاليت ها واگذار گردد

 سال تا پايان برنامة پنج سالة پنجم توسعه10-49تحقق باسوادي كامل گروه سني.3,3

و نوسازي روشهاي اجرايي آموزش. اصالح.3,4 ، بهسازي
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و ظرفيت فرهنگ.3,5 و تصويب نظام تشويق جامعهدرسازي سازي و ترويج سواد آموزي از طريق تبليغ

و الزام

 ها. جويانه بويژه استفاده از اعضاي باسواد خانواده در اجراي برنامه هاي مشاركت توسعه روش.3,6

و مردمي در امر سوادآموزي..3,7 ، نهادهاي محلي ، افراد ذي نفوذ  فعال نمودن مسئولين

و وظيفه مند نمو.3,8 و فعال نمودن و پرورش ، مدارس دن مديران آموزش و معلمان آموزشگاه ها مديران

و آموزش بيسوادان  و پرورشي براي جذب و مجتمع هاي آموزشي

و از راه دور.3,9  تقويت ارائه خدمات سواد آموزي از طريق آموزش هاي چند رسانه اي

ها.4 و اقدامات تحقق سياست  راهكارها

و پيگيري جهت.4,1 و تصويب نظام تشويق ، آموزش دهندگان ، آموزشياران ترغيب سواد آموزان

و فعاالن عرصه سوادآموزي و مجلس مشاركت كنندگان  در دولت

توسعه فعاليت هاي تحكيم سواد وترويج فرهنگ مكتوب از طريق جلب مشاركت دستگاههاي.4,2

و رسانه هاي جمعي  و غير دولتي  دولتي

و.4,3 و متناسباصالح برنامه درسي  مخاطبانبا نيازهاي روش ها كردن محتوي

و اجرا.4,4 و شتاب بخشي در تحقق اهداف از طريق تنوع بخشي در روشهاي آموزش  تسهيل

 ملزم نمودن افراد بيسواد تحت پوشش نهادهاي حمايتي به امرسوادآموزيپيگيري براي.4,5

و پراكندگي بيسوادان.4,6 ، موقعيت  ذيصالح از طريق مراجع اصالح نظام پرداخت با توجه به شرايط

% از اعتبارات نهضت سوادآموزي براي تامين هزينه هاي مربوط به تشويقات5اختصاص حداقل.4,7

و فعاالن امر سوادآموزي  از طريق مراجع ذيصالح مستقيم سوادآموزان

تسهيل در راه اندازي تشكل هاي مردم نهاد فعال در زمينه سوادآموزي توسط سازمان نهضت.4,8

 سوادآموزي

و كاركنان بيسواد خود از طريق عدم براي پيگيري سازمان.4,9 الزام اصناف به سواد آموزي كارگران

و تمديد پروانه كسب  ارائه
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و پااليش آن با استفاده.4,10 و بروز آوري پايگاه اطالعاتي بيسوادان از طريق شناسايي اسمي تقويت

و مركز آمار ايران و پرورش ، وزارت آموزش  از پايگاه هاي اطالعاتي ثبت احوال

ي ملي آماده سازي.4,11  افكار عمومي از طريق بكار گيري ظرفيت هاي تبليغي به ويژه رسانه

4,12..  تشويق معلمان فعال در عرصه سوادآموزي از طريق اولويت دادن به آنان درامتيازات سازماني

 بازنگري واصالح قوانين مالي محاسباتي ومقررات مربوط به واگذاريها تمهيد مقدمات جهت.4,13

از طريق شوراي عالي انقالب فرهنگي 595ارزيابي عملكرد دستگاهها در اجراي مصوبه پيگيري.4,14

 دبيرخانه شوراي مذكور 

و جدي همكاري عقد تفاهم نامه.4,15 ب انهضت سواد آموزي با دستگاههاي اجرايي مستمر كه

.در قالب تفاهم نامه هاي في مابين مخاطب مشترك دارند 

و بهسازي نيرو.4,16 و ضمن خدمتي انساني از طريق آموزشتوانمند سازي ، اصالح نظام مستمر

و جلب مشاركت آنان برنامه ريزي و مسير شغلي و دستمزد هاو سياستگذاريها حقوق

و بهبود شرايط شغلي نيروي انساني.4,17  متناسب سازي ساختار اداري با حجم فعاليت سوادآموزي

و هاي سوادآموزي دورهزندگي در محتواي آموزشي آداب گنجاندن آموزش.4,18 متناسب با فرهنگ

 آموزه هاي ديني 

و آموزشي موجود در كشور جهت انجام بررسي.4,19 و علمي و حمايت از مؤسسات پژوهشي ها

 هاي تحكيم سواد. تحقيقات در زمينه آموزش

و تقويت كتابخانه.4,20 و غني سازي آنها از نظر متون آموزشي، نشريات  ....هاي محلي

ك.5 و  مي اهداف كيفي

 اهداف كيفي.5,1

.ارتقاء سطح سواد جمعيت گروه هدف تا پايان برنامه پنجم توسعه.5,1,1

و نشر فرهنگ اسالمي در گروه هدف.5,1,2  ارتقاي سطح فرهنگ

 ارتقاء سطح مهارتهاي تخصصي نيروي انساني.5,1,3
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و اجتماعي بيسوادان.5,1,4 و محتواي آموزشي با نيازهاي فردي  متناسب سازي برنامه درسي

آ.5,1,5 و و تلفيق سواد و تقويت و اقتصادي در برنامه درسي موزش هاي اجتماعي، فرهنگي

 تثبيت آن در فعاليت هاي تحكيم سواد 

و ارزشيابي تحصيلي.5,1,6 و يادگيري  كيفيت بخشي به فرايند ياددهي

و فعاليت هاي سوادآموزي.5,1,7 و رويه هاي مورد عمل در برنامه ها و نوآوري در روندها  انعطاف

 اهداف كمي:.5,2

% افت15ميليون نفر بي سواد مطلق به اضافه در نظر گرفتن ساالنه 2,7ودن تعداد با سواد نم.5,2,1

و  و كيفي و3( تحت پوشش كشور سال50باالي افراد بيسواد%10كمي هـزار 379ميليـون

 (  نفر در دوره سواد آموزي

كه تي نفر نوسواد قبول شده دوره مقدما هزار 796برگزاري دوره تكميلي براي آموزش تعداد.5,2,2

.  در سامانه سواد آموزي هنوز موفق به گذراندن دوره مذكور نشده اند

 سوادآموز در دوره انتقال در طول برنامه هزار نفر50و ميليون1 آموزش.5,2,3

و2اجراي دوره تحكيم سواد تا.5,2,4  در طول سال هاي برنامههزار نفر واجد شرايط 701ميليون

5,2,5.:  برش ساليانه

 در برنامه پنجم توسعهيسوادآموزيكم اهدافينيبشيپ-1جدول

برنامه هاي

 اجرايي
 هدف كمي

واحد

اندازه

 گيري

 سالهاي برنامه

90 91929394

دوره

 سوادآموزي
 639209 667001 722584 750376 599537 نفر 3378707

000 361099 435166 نفر 796265 دوره تكميلي

 233450 231227 311213 258676 15000 نفر 1049566 دوره انتقال

دوره تحكيم

 سواد
 433551 491357 800262 776027 200000 نفر 2701197

 13895851306210 1834059 12497032146178 نفر 7925735 چمع كل
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5,2,6.:  برش استاني

كميبرش استان-2جدول هاياهداف  در طول برنامه پنجم توسعهيسوادآموزيدوره

 استان
م��������������� ��  

���� 
 ��������� ��� ���� ������������� ���������م��

���� ��������� 2116804767364727167097491177

���� ��������� 2352336986145321126299476714

������ 72464219192147557208173066

������ 163851199361971052328255826

����� 7997669994180697644226426

���� 29240109893779492784170807

����� 2820665082227153619110603

�������� �������� 6122887691662940976127602

2838152912923368624131530 خ����� ج����

2098404112355306168419474687 خ����� ����

57099166193686788423199007 خ����� �����

272446698542585285248453400 خ������

568141062660595144121272156 �ن���

����� 1462598051430118162185197

��������� ������ 2106059348639435108798452324

137971152381330034733201242 ��� ت����

14263017044957426828196076 ������ن��� ت����

���� 1773662320042230107208350004

����� 48635191163715893282198191

�� 43205702357951507371096

������� 102906391311719653262212495

����� 130853297182599773019259586

132126346293159281861280207 ����ن���

37634160643662888517178842 �������� ������ح��

������ 108243153011461836234174396

���� 96720292591583439258181070

������ 130691387193413284567288110

1137892535074066179122392327 ���ن����

����� 5753670432048651955137020

������� 75786264591882352014173082

����� 90364170203037180565218319

��� 20565532353315133949213152

3378708796265104956627011977925736 ج�� �� ����
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 منابع مالي.6

6,1.:  مفروضات محاسبه هزينه يابي

.مي90هزينه هاي تعيين شده برمبناي عملكرد اعتباري درسال.6,1,1  باشد

6,1,2..  سرانه تعيين شده با توجه به مجوزهاي پرداختي جاري محاسبه شده است

%رشد قيمت تمام شده پيش بيني شده است.10به بعد ساالنه91براي سالهاي.6,1,3

: روش محاسبه.6,2

 منظور شد. آموزش حضوري ساعت 450 ميانگين سوادآموزي عموميدوره براي.6,2,1

 منظور شده است. موزش حضوريآساعت 340براي سوادآموزي دوره تكميلي.6,2,2

. آموزش حضوري ساعت70براي آموزش فراگيران در دوره تحكيم سواد.6,2,3  منظور شده است

و انتقال به ازاي هرنفربراي دوره هاي.6,2,4 و 200بطورميانگينتحكيم هزار ريال به منظور توليد

 لحاظ شده است.و انجام فعاليت هاي غير حضوري توزيع بسته آموزشي

 منظور شده است. آموزش حضوري ساعت 600سوادآموزي دوره انتقال براي.6,2,5

)-3جدول (ارقام به ميليون ريال  منابع مالي مورد نياز به تفكيك سال هاي برنامه ،حوزه سازمان نهضت سوادآموزي دربرنامه پنجم توسعه

 عنوان طرح هاي اجرايي
 واحد

 اندازه گيري

سال هاي برنامه
 جمع كل

9091929394

17783238 1771661 3688431 4576046 5049183 2697917نفر دوره سوادآموزي عمومي

 0002171036 1039604 11313432نفر دوره تكميلي

 2617334 735157 665997 560120 492050 164000نفر برنامه تحكيم وتثبيت سواد

 7865324 2971217 2364850 1455288 1000513 73500نفر دوره انتقال

 235040 47190 44600 47650 54860 40740نفر توانمند سازي نيروي انساني

و اطالع رساني  61000 15000 13000 12000 11000 10000پروژه تبليغات

 9150 2200 2000 1800 1650 1500پروژه بروز رساني پايگاه اطالعاتي

و توليد موادآموزشي  13100 3000 2500 2400 2200 3000جلد تهيه

 6000 1400 1300 1200 1100 1000پروژه مواد چند رسانه اي

 235040 47190 44600 47650 54860 40740پروژه پژوهش

4163829770702037041546827278559401530996296 جمع اعتبارات هزينه اي

 250000 40000 45000 50000 55000 60000پروژه تملك دارايي هاي سرمايه اي

416982977620206754154687227856340153124696 جمع كل
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 منابع انساني.7

و ناظر آموزشي 39160تعداد 1389براساس اطالعات جمع آوري شده از استانها در سال با نفر آموزشيار

و از اين تعداد و معين وارد آموز نفر به عنوان كار 4500حدود نهضت سوادآموزي همكاري كرده اند ش

و با فرض همكاري كليه وآموزشيارنفر هزار35پرورش شده اند نفرآموزشيار 30000درسال اول برنامه

.برآورد شده است)4شماره جدول(به شرح در طول برنامه درسالهاي بعدي نيروي انساني مورد نياز 

 الزامات اجرايي.8

آو.8,1 و ابالغ ضوابط وبخشنامه هاي الزام رجهت مشاركت كليه دستگاه هاي ايجاد عزم در اركان دولت

و نهادهاي دولتي در امر سوادآموزي   اجرايي

 اعتبارات مورد نياز برنامهو تخصيص مينأت.8,2

و تسهيل هزينه كرد منابع مالي با خارج از شمول نمودن اعتبارات.8,3 ايجاد انعطاف در مقررات

 سوادآموزي 

و تصويب اعتبارات غير.8,4  پرسنلي سازمان به صورت كمكواگذاري اختيارات مالي به مجريان

و حمايتي در هيات دولت.8,5  تصويب مقررات تشويقي

و حقوقي.8,6  ايجاد انعطاف در مقررات واگذاري فعاليت هاي سوادآموزي به اشخاص حقيقي

كه.8,7 و آموزشي براي آموزش بيسوادان توسط اعضاي باسواد خانواده تصويب مقررات خاص مالي

و... ميسر باشد.امكان پرداخت حق الزحمه آموزش دهند  گان

و ظرفيتهاي فرهنگي.8,8 و سيما براي تحقق منويات مقام معظم رهبري در اجراي تبليغ ويژه در صدا

 برنامه

و ظرفيت هاي.8,9 ، امكانات و پروش جهت بهره برداري از منابع بازنگري مقررات جاري وزارت آموزش

 وزارت متبوع در امر سوادآموزي

م به منظور انسداد ورودي بيسوادي پوشش كامل كودكان واجب التعلي.8,10

و رفع مشكالت استخدامي آموزشياران.8,11  تعيين تكليف
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پيگيري مستمر دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي در خصوص اجراي سياست هاي.8,12

 595سوادآموزي مصوب جلسه 

ت.8,13 و تحكيم حداكثر ، دوره انتقال و برنامه هاي درسي دوره سواد آموزي و چاپ محتوا ا تدوين

 پايان سال اول برنامه

و بخش هاي غير دولتي:.9 و نقش دولت  مسئوليت

 وزارت آموزشو پرورش.9,1

 سازمان نهضت سواد آموزي.9,1,1

و غير دولتي.9,1,1,1 و راهبري فعاليت هاي دست اندر كاران مختلف دولتي هماهنگي

 درچهارچوب راهبرد هاي تدوين شده

و موثر در تحقق اهدا.9,1,1,2 و زمينه مشاركت فعال با تمامي عوامل سهيم ف برنامه

، ، غير دولتي و ظرفيتهاي موجود بخش دولتي سازي براي استفاده از تمام فرصتها

و مردمي   تعاوني

و.9,1,1,3 و ... مورد نياز اين برنامه ، ضوابط ، آيين نامه ها و تدوين مقررات تهيه

 پيگيري براي تصويب در مراجع ذيصالح

، پايش مستمر شاخ.9,1,1,4 و نيز ارزيابي نظارت بر حسن اجراي برنامه صاي كمي

، مجلس  و ارائه به دولت و ساالنه و تهيه گزارش هاي ادواري فعاليت هاي انجام شده

و دستگاه هاي نظارتي

و تبليغات در سطح وسيع با استفاده درست از ظرفيت رسانه هاي.9,1,1,5 اطالع رساني

و سيما و صدا  جمعي

و غير دولتي مديريت فعاليت هاي سواد آموزي در كليه بخش هاي دولتي.9,1,1,6

و ترغيب عوامل تاثيرگذار در فعاليت هاي.9,1,1,7 تهيه آيين نامه اجرايي تشويق

و  و تأييد معاونت توسعه مديريت  سرمايه سوادآموزي به پيشنهاد نهضت سوادآموزي

 انساني رياست جمهوري
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 معاونت آموزش ابتدايي:.9,1,2

)ساله6-9آموزش كودكان الزم التعليم بازمانده از تحصيل(گروه سني.9,1,2,1

 پوشش كامل آموزش كودكان الزم التعليم در تمام نقاط كشور.9,1,2,2

و معاونين آموزش.9,1,2,3 و مجتمع هاي آموزشي بسيج معلمان، مديران مدارس

و مشوق هاي الزم و پيش بيني الزامات  ابتدايي براي سوادآموزي گروه هدف

و اعتبار بخشي كتابهاي درسي.9,1,2,4 همكاري با نهضت سوادآموزي در توليد

 سوادآموزي

و پوشش كودكان.9,1,2,5 و9اصالح آيين نامه اجرايي مدارس در11ساله شهري ساله

 نقاط روستايي

و ادارات در عوامل.9,1,2,6 و معاونين مدارس منظور نمودن نحوه همكاري مديران

 عملكردي ارزشيابي ساالنه

و توسعه.9,1,3 : مديريت معاونت پشتيباني

و ترغيبي ( امتيا.9,1,3,1 و ابالغ دستورالعمل هاي تشويقي ، تهيه و انتقال زات نقل

و... ) براي ايجاد  ، گروه هاي ممتاز، حق الزحمه ، ارزشيابي ساالنه انتخاب معلم نمونه

و آموزش گروه هاي هدف  ، جذب و معلمان در شناسايي مشاركت مديران

 سوادآموزي 

و تصويب منابع الزم.9,1,3,2 جهت همكاري با سازمان نهضت سوادآموزي در پيش بيني

 دولتاجراي برنامه در 

ابالغ دستور العمل هاي ويژه به منظور شفاف سازي فرايند اداره كالسهاي.9,1,3,3

و معلمان با همكاري معاونت  تلفيقي ( دانش آموز / سوادآموز) توسط آموزشياران

 هاي ذيربط
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:وخانواده هاي مردمي مشاركت،سازمان مدارس غير دولتي.9,1,4

دآموزي از طريق ابالغ زمينه سازي براي همكاري مدارس غير دولتي در امر سوا.9,1,4,1

و توجيه مديران  دستورالعمل

و موسسين مدارس.9,1,4,2 و كمك مالي به مديران اولويت بخشي در اعطاي تسهيالت

 غير دولتي كه در امر سوادآموزي همكاري دارند

تشويق نيروي انساني شاغل در مدارس غير دولتي براي همكاري در امر.9,1,4,3

 سوادآموزي

ظر.9,1,4,4 و زمينه سازي براي استفاده از و پرورش استان ها فيت شوراي آموزش

 شهرستانها براي توسعه سوادآموزي

در.9,1,4,5 و مشاركت استفاده از دبيرستان هاي خاص غير دولتي به منظور همكاري

(بسيج سوادآموزي)  سوادآموزي

پيش بيني تخفيف ويژه براي فرزندان افرادي كه در كالسهاي سوادآموزي.9,1,4,6

 مدارس غير دولتي ثبت نام مي كنند

و مشاورهش.9,1,4,7 و آگاه نمودن آنان از طريق مراكز راهنمايي ناسايي اولياي بي سواد

 خانواده جهت حضور دركالس هاي سوادآموزي 

با.9,1,4,8 و ادارات و مربيان مدارس ابالغ نحوه همكاري واحدهاي انجمن اوليا

و درج در شرح وظايف آنان  سوادآموزي

و تبيين اهداف برنامهاستفاده از ظرفيت نشريه پيوند براي فرهنگ سازي.9,1,4,9

نو.9,1,4,10 و و...) براي اولياي كم سواد ، چند رسانه اي ، جزوه توليد محتواي ويژه( كتاب

 سواد

 تعيين سرفصل هاي مرتبط با سوادآموزي در برنامه آموزش خانواده.9,1,4,11
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پيش بيني مشوق هاي الزم جهت حضور والدين بيسواد در كالسهاي.9,1,4,12

 سوادآموزي

و اجراي آموزش خانواده.9,1,4,13 و نوسواد طراحي  ويژه اولياي كم سواد

 دبيرخانه شوراي عالي آموزشو پرورش:.9,1,5

و تصويب برنامه درسي سوادآموزي.9,1,5,1  تسريع در بررسي

و مقررات تسهيل كننده امر.9,1,5,2 و تصويب ايين نامه ها تسريع در بررسي

 سوادآموزي

و كنترل سوادآموزي در طول برنامه.9,1,5,3  همكاري در تدوين شاخص هاي پايش

:و امور مجلسمعاونت حقوقي.�,�,�

و تصويب.9,1,6,1 هماهنگي با نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي براي پيش بيني

 منابع الزم

 پيگيري جدي در رفع مشكل استخدامي آموزشياران.9,1,6,2

و ارائه پيش نويس لوايح.9,1,6,3 ارائه خدمات الزم به واحد حقوقي سازمان در تهيه

در پايان قانوني جهت   كشور سال10-49گروه سني بيسوادي

 سازمان پژوهشو برنامه ريزي آموزشي:.9,1,7

و انتقال.9,1,7,1  همكاري در تدوين برنامه درسي دوره سوادآموزي

و اعتبار بخشي كتابهاي درسي.9,1,7,2  همكاري در توليد

و مواد كمك آموزشي ويژه سوادآموزان.9,1,7,3  مشاركت در توليد منابع

 همكاري در ارزشيابي دوره هاي سوادآموزي در ساختار جديد آموزشي.9,1,7,4

و توسعه اي در امر سوادآموزيانجام.9,1,7,5  پژوهش هاي كاربردي

 توليد محتوا هاي چند رسانه اي ويژه نوسوادان با مشاركت نهضت سوادآموزي.9,1,7,6
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و آموزش نيروي انساني:.9,1,8  مركز برنامه ريزي

 برنامه جديد آموزشيبا تناسبمبازآموزي كليه آموزشياران اجراي دوره هاي.9,1,8,1

 وصدور گواهينامه ضمن خدمت

و شرايط فراگيران دوره هاي همكار.9,1,8,2 ، سرفصل ها ي الزم در اصالح عناوين

نهضت با مشاركت سوادآموزي با عنايت به اطالعات ساختاري صورت گرفته

 سوادآموزي

و آمار:.9,1,9  مركز فن آوري

و ارايه آمار.9,1,9,1 و مشاركت در تكميل پايگاه اطالعات مربوط به سوادآموزان همكاري

 قبول شدگان دوره ابتدايي 

 همكاري در اتصال سازمان مركزي به اتوماسيون اداري وزارت.9,1,9,2

همكاري در به روز رساني سامانه هاي مورد استفاده در سازمان به ويژه سامانه.9,1,9,3

 سوادآموزي

و كنترل شاخص هاي سوادآموزي در طول سال.9,1,9,4 همكاري در طراحي نظام پايش

 هاي برنامه

و به كار گيري محتواي الكترونيكي متناسب.9,1,9,5 و انتقال با نياز هاي آموزشياران

 سوادآموزان

و روابط عمومي:.9,1,10  مركز اطالع رساني

و جذب.9,1,10,1 و ترويج سوادآموزي استفاده از ظرفيت هاي ممكن جهت تبليغ

 بيسوادان

و.9,1,10,2 و خبرگزاري ها براي فرهنگ سازي هماهنگي با رسانه هاي جمعي، نشريات

و ترويج سوادآموزي با مشاركت نهضت سوادآموزي  تبليغ

 تصاص بخش ثابتي از نشريه نگاه، به موضوع سوادآموزياخ.9,1,10,3
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 نهاد رياست جمهوري.9,2

و نظارت راهبردي رياست جمهوري.9,2,1  معاونت برنامه ريزي

و همچنين اختصاص منابع.9,2,1,1 و مقررات خاص و ارايه تسهيالت قانوني تهيه، تنظيم

و خارج از شمول قانون محاسبات عمومي   مالي به صورت كمك

م.9,2,1,2  الي مورد نياز اجراي برنامه راهبردي سوادآموزيتامين كامل منابع

و ارزيابي عملكرد برنامه راهبردي سوادآموزي طبق شاخص هاي تعريف.9,2,1,3 رهگيري

و ارائه گزارش هاي الزم به مبادي ذيربط  شده با هماهنگي نهضت سوادآموزي

همكاري در ايجاد پايگاه اطالعات سوادآموزي بر اساس نيازهاي نهضت.9,2,1,4

 سوادآموزي

 رگيري خوشه اي به منظور تعيين شاخص هاي سوادآموزي كشور در هر سال آما.9,2,1,5

و سرمايه انساني.9,2,2  رياست جمهوري معاونت توسعه مديريت

 به استانها مجوز آموزش نيروي انساني مورد نيازصدور.9,2,2,1

و معيارهاي الزم به منظور ارزيابي عملكرد دستگاه هاي دولتي.9,2,2,2 تعيين شاخص

 رت ساالنه برابر مصوبات جاريدر امر سوادآموزي به صو

و ابالغ شيوه نامه پرداخت فوق العاده خاص براي نيروهاي آموزشي.9,2,2,3 تهيه

 شاغل در واحدهاي سوادآموزي در طول مدت برنامه

و سيما.9,3  سازمان صدا

5/10/89تاريخ17075/1ابالغيه دفتر مقام معظم رهبري شماره7الهام از بند با.9,3,1,1

ج و و سيما در تحقق اهداف سواد آموزي كشور مبني بر با نگاه ويژه به نقش ايگاه صدا

و سيما از همه ظرفيت هاي خود براي رسيدن به هدف تعيين شده"اينكه  سازمان صدا
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و خدمت الزم را به دستگاه هاي مسئول ارائه نمايند 4و براساس ماده"بهره گيري

وراي عالي انقالبش21/9/85مورخ 595سياست هاي سوادآموزي مصوب جلسه

و سيماي جمهوري اسالمي ايران مكلف شده است، با فرهنگ سازي  فرهنگي كه صدا

و اجراي آموزش هاي سوادآموزي از طريق شبكه هاي  مناسب براي جذب بي سوادان

تلويزيوني مربوط، همكاري الزم را در اجراي اين برنامه معمول دارد، نقش-راديو

و سيما به شرح  زير است: سازمان صدا

و الزامات بند.9,3,2 و ماده7ارائه گزارش ساالنه از نحوه اجراي مفاد 4ابالغيه مقام معظم رهبري

 شوراي عالي انقالب فرهنگي21/9/85مورخ 595سياست هاي سوادآموزي مصوب جلسه

و اجراي آموزش هاي سوادآموزي از طريق شبكه.9,3,3 فرهنگ سازي مناسب براي جذب بي سوادان

 تلويزيوني-هاي راديو

و فراهم كردن زمينه مشاركت گروه هاي.9,3,4 تشكيل كميته مشترك تبليغاتي به منظور فرهنگ سازي

 هدف در فعاليت هاي سوادآموزي

و طرح مسائل مربوط به سوادآموزي در ساعات مناسب، تهيج.9,3,5 افكار عمومي از طريق رسانه ملي

و ميان برنامه هاي پر بيننده  قبل

و توليد برنامه.9,3,6 و استانيتهيه و پخش آن از طريق شبكه هاي ملي  آموزشي ويژه سوادآموزي

و نارسايي.9,3,7 و برنامه هاي مستند مناسب به منظور بيان مشكالت ، سريال ها و توليد فيلم ها تهيه

 هاي اجتماعي بي سوادي

و توليدي براي ساخت سريال.9,3,8 ، استفاده از ظرفيت هاي فني و فيلم نامه  تهيه طرح

و تلويزيوني برنامه هاي سوادآموزيهمكاري در برگ.9,3,9  زاري جشنواره هاي توليدات راديويي



�� 

و آنونس هاي راديويي از شبكه هاي ملي واستاني در مناسبت هاي.9,3,10 پخش تيزر هاي تبليغي

 مختلف سواد آموزي 

، سال روز جهاني مبارزه.9,3,11 و پخش برنامه هاي ويژه به مناسبت هاي هفته سوادآموزي و تهيه تمركز

س و ايام جذب سواد آموزبا بي  وادي

 تعاون ،كارورفاه اجتماعيوزارت.9,4

و 155اجراي ماده.9,4,1 و اصالح آيين نامه اجرايي با رويكرد جديد سوادآموزي كاركنان قانون كار

 كارگران با هماهنگي نهضت سوادآموزي جهت طرح در هيات وزيران

ب.9,4,2 و به روز رساني پايگاه اطالعات مربوط به ي سوادان تحت حمايت سازمان همكاري در تكميل

 هاي وابسته

و فراهم كردن امكان زير پوشش رفتن بي سوادان گروه سني.9,4,3 ، شناسايي تهيه دستورالعمل اجرايي

و سازمان49-10 سال در برنامه هاي سوادآموزي در سازمان هاي وابسته ( كميته امداد امام

 بهزيستي)

 ارشاد اسالمي فرهنگو وزارت.9,5

 نشريات استاني ويژه نوسوادانصدور مجوز براي.9,5,1

 سازمان تبليغات اسالمي.9,6

و ايفاي نقش براي دعوت.9,6,1 و روحانيون نسبت به اجراي برنامه سوادآموزي اطالع رساني مبلغان

 مردم به باسواد كردن بي سوادان 
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همكاري با سازمان نهضت سواد آموزي براي استفاده از فرصت حضور روحانيون مستقر به منظور.9,6,2

 سوادان آموزش بي 

 وزارت جهاد كشاورزي.9,7

و آموزش بي سوادان شاغل در بخش كشاورزي با همكاري نهضت سوادآموزي.9,7,1  شناسايي، جذب

و آموزش دهندگان.9,7,2 و ترغيب به منظور ايجاد انگيزه در گروه هاي هدف  اعمال تشويق

و پشتيباني نيروهاي مسلح.9,8  وزارت دفاع

مسلح به منظور لحاظ كردن كسر خدمت اصالح دستورالعمل اجرايي سوادآموزي نيروهاي.9,8,1

سربازي افرادي كه قبل از اعزام به سربازي موفق به باسواد كردن بي سوادان گروه هدف مي 

و همچنين اعطاي مرخصي تشويقي به سربازان بي سوادي كه در طول خدمت موفق به  شوند

 گذراندن دوره سوادآموزي مي شوند.

اي آموزش بي سوادان براساس اعالم نياز سازمان نهضت تامين سربازان وظيفه واجد شرايط بر.9,8,2

 سوادآموزي

 وزارت دادگستري.9,9

و تربيت در گروه سني.9,9,1 و مراكز اصالح همكاري جدي براي آموزش كليه بي سوادان در زندان ها

 هدف

اعمال تشويقات الزم از جمله اعطاي مرخصي هاي تشويقي به زندانيان بي سواد شركت كننده در.9,9,2

و همچنين زندانيان مشاركت كننده در آموزش بي سوادان گروه هدفكالس هاي سو  ادآموزي

 وزارت كشور.9,10

و ارايه گزارش عملكرد اجراي برنامه راهبردي سوادآموزي در استان توسط استانداران.9,10,1  نظارت
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و تشويق سازمان هاي غير دولتي مردم نهاد به منظور مشاركت در باسوادي گروه.9,10,2 هدايت، ترغيب

 هدف 

و ... ) جهت گذراندن دوره حمايت.9,10,3 ، عراقي و تشويق اتباع خارجي بي سواد ( افغاني ، ترغيب

 هاي سوادآموزي

و هدايت تشكل هاي داوطلب به نهضت سوادآموزي به منظور عقد توافقنامه هاي.9,10,4 معرفي، ترغيب

 مشاركتي با آنان 

و تشويق تشكل هاي برتر مشاركت كننده در اجراي برنامه.9,10,5  راهبردي سوادآموزي ارزيابي

و تشويق دهياران برتر در اجراي برنامه راهبردي سوادآموزي.9,10,6  انتخاب

و سازمان هاي غيردولتي.9,11  تشكل ها

 فراهم كردن امكانات الزم براي امر سوادآموزي گروهاي هدف.9,11,1

و همكاري نهضت سوادآموزي.9,11,2  تنوع بخشي در اجراي برنامه هاي سوادآموزي با هماهنگي

 انساني مورد نياز اجراي برنامه هاي سوادآموزي تأمين نيروي.9,11,3

تأمين بخشي از هزينه هاي مورد نياز به عنوان مكمل كمك هاي مالي دولت براي اجراي.9,11,4

 برنامه پنجم توسعه سوادآموزي

و كمك به ايجاد پايگاه داده هاي سوادآموزي.9,11,5  ارائه گزارش هاي عملكردي

 وزي عقد موافقت نامه هاي مشاركت با نهضت سوادآم.9,11,6
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م:چهارفصل

 وارزيابي نظارت
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 وارزيابي نظارت

و اعتباربخشي در برنامه به منظور نظارتبخش فن محوريتبا برنامهبهارزيابي و سامانه سوادآموزي

و مي گيردشكل آوري اطالعات  و امكان هر نوع گزارش گيري و با توجه به قابليت هاي سامانه سواد آموزي

و سوادآموزان در مراحل مختلف انجام كار مي توان با شاخص سازي به روند اجراي رصد كردن بي سو ادان

 برنامه نظارت كرد.

و برآوردي به صورت ساالنه.1  سنجش درصد باسوادي گروه هاي هدف از طريق آمارگيري نمونه اي

و سنجش تعداد بي سوادان باقي مانده.2 -49گروه سني ايجاد پايگاه يك پارچه از اطالعات بي سوادان

 سال از طريق پايگاه اطالعاتي ايجاد شده 10

به.3 و قبول شده در دوره هاي سوادآموزي با اهداف كمي برنامه مقايسه سوادآموزان ثبت نام شده

و به صورت ساالنه  تفكيك استان

 انطباق ميزان عملكرد سوادآموزي با برنامه راهبردي سوادآموزي بصورت ساالنه.4

مش.5 و تشكل هاي غيردولتي در بررسي ميزان ، ارگان هاي مردم نهاد اركت دستگاه هاي اجرايي كشور

 امر سوادآموزي در طول برنامه

 بررسي ميزان تحقق اهداف كيفي برنامه در عملكرد سوادآموزي به صورت ساالنه.6

و سازمان هاي وابسته.7 و پرورش در برنابه بررسي ميزان تحقق مشاركت معاونت ها مه وزارت آموزش

 بصورت ساالنه 

و كنترل ميزان پوشش واقعي كودكان در سن مدرسه دوره ابتدايي.8  بررسي

و داوطلبانهبا اندازه گيري ميزان فعاليت.9 ، واگذاري  روش هاي كالسي جاري

و انساني ) پيش بيني شده در برنامه.10  بصورت ساالنهبررسي ميزان تحقق منابع ( مالي

ا.11 هرشش زعملكرد سوادآموزي منطبق با برنامه راهبردي بصورت مستدل تهيه وارائه گزارش ادواري

.شوراي عالي انقالب فرهنگيو دفترمقام معظم رهبري ماه به وزير وهرسال به
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 جداول
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ها–اهداف كلي-4جدول و اقدامات تحقق سياست ، سياست هاي اجرايي  زي در برنامه پنجمسازمان نهضت سوادآموي راهبرد

و اقدامات تحقق سياست هاسياست هاي اجراييراهبرداهداف كلي راهكارها

و باسوادي-1 سوادآموزي

 سال50كامل گروه سني زير

ارتقاء سطح سواد ( دوره

(  انتقال

و-2 و تثبيت سواد تحكيم

 ارتقاي فرهنگ عمومي جامعه

و اراده1 ايجاد عزم ملي

و بسي ، عمومي ج تمام منابع

، فرصتها وظرفيت هاي امكانات

و بيرون وزارت  موجود در درون

 آموزشو پرورش

انسداد مبادي ورودي2

بيسوادي توسط نظام آموزش 

 رسمي

و3 اصالح ساختار آموزشي

و  و متناسب سازي مقررات اداري

دستورالعمل هاي اجرايي سواد 

 آموزي

اصالح برنامه درسي سواد4

د انعطاف در توليد آموزي با رويكر

منابع آموزشي بومي در سطوح

 استاني

ايجاد تنوع در شيوه هاي5

و  و آموزش سوادآموزان جذب

 نظام ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

اهبري خدماتر1

سوادآموزي با بهره گيري از

همة ظرفيت هاي موجود در 

و  دستگاههاي اجرايي

و  نهادهاي اجتماعي دولتي

و تبديل تد ريجي غير دولتي

و تصدي مستقيم امر  مباشرت

سوادآموزي، به مديريت 

فرآيندي به گونه اي كه تا 

ها60پايان برنامه  % فعاليت

.  واگذار گردد

تحقق باسوادي كامل گروه2

سال تا پايان10-49سني 

 برنامة پنج سالة پنجم توسعه

 گيري از مشاركت بهره3

دستگاههاي اجرايي

و  ،نهادهاي غير دولتي

 هاي بين الملليسازمان

و نوسازي اصالح4 ، بهسازي

 روشهاي اجرايي آموزش.

و فرهنگ5 سازي

سازي جامعه در حال ظرفيت

 يادگيري

هاي توسعه روش6

جويانه بويژه مشاركت

استفاده از اعضاي باسواد 

خانواده در اجراي 

 ها. برنامه

7، فعال نمودن مسئولين

، نهادهاي  افراد ذي نفوذ

محليو مردمي در امر 

 سوادآموزي.

و ظرفيت8 استفاده از توان

و معلمان آموزشگاه  مديران

و مجتمع هاي  ، مدارس ها

آموزشيو پرورشي براي 

و آموزش بيسوادان  جذب

توسعه آموزش هاي چند9

و راه دور  رسانه اي

ظرفيت سازي قانوني براي 10

و الزام سواد آموزان  تشويق

 براي حضور در كالس

، آموزش تصويب نظامپيگيري جهت1 ، آموزشياران و ترغيب سواد آموزان تشويق

و فعاالن عرصه سوادآموزي و مشاركت كنندگان و مجلس دهندگان  در دولت

و غير توسعه فعاليت هاي تحكيم سواد وترويج فرهنگ مكتوب از طريق جلب مشاركت دستگاههاي دولتي
و رسانه هاي جمعي  دولتي

و م متناسباصالح برنامه درسي و روش ها كردن  مخاطبانبا نيازهاي حتوي

و شتاب بخشي در تحقق اهداف از طريق تنوع بخشي در روشهاي آموزشو اجرا  تسهيل

 ملزم نمودن افراد بيسواد تحت پوشش نهادهاي حمايتي به امرسوادآموزيپيگيري براي

و پراكندگي بيسوادان ، موقعيت مراجع از طريق اصالح نظام پرداخت با توجه به شرايط

 ذيصالح

به5اختصاص حداقل % از اعتبارات نهضت سوادآموزي براي تامين هزينه هاي مربوط

و فعاالن امر سوادآموزي  از طريق مراجع ذيصالح تشويقات مستقيم سوادآموزان

تسهيل در راه اندازي تشكل هاي مردم نهاد فعال در زمينه سوادآموزي توسط سازمان

 نهضت سوادآموزي

و كاركنان بيسواد خود از زمان براي پيگيري سا الزام اصناف به سواد آموزي كارگران

و تمديد پروانه كسب  طريق عدم ارائه

و پااليش آن با و بروز آوري پايگاه اطالعاتي بيسوادان از طريق شناسايي اسمي تقويت

و مركز آمار  و پرورش ، وزارت آموزش استفاده از پايگاه هاي اطالعاتي ثبت احوال

 ايران

ي آماده سازي افكار عمومي از طريق بكار گيري ظرفيت هاي تبليغي به ويژه رسانه

 ملي

تشويق معلمان فعال در عرصه سوادآموزي از طريق اولويت دادن به آنان درامتيازات

.  سازماني

بازنگري واصالح قوانين مالي محاسباتي ومقررات مربوط به تمهيد مقدمات جهت

 واگذاريها

 شوراي عالي انقالب فرهنگي 595ارزيابي عملكرد دستگاهها در اجراي مصوبهي پيگير

 از طريق دبيرخانه شوراي مذكور

و جدي همكاري عقد تفاهم نامه ب انهضت سواد آموزي با دستگاههاي اجرايي مستمر كه

.در قالب تفاهم نامه هاي في مابين مخاطب مشترك دارند 

و بهسازي نيروي و ضمن خدمت انساني از طريق آموزش توانمند سازي ، اصالح مستمر

و جلب مشاركت آنان برنامه ريزي و مسير شغلي و دستمزد وها نظام حقوق

ها سياستگذاري

و بهبود شرايط شغلي نيروي متناسب سازي ساختار اداري با حجم فعاليت سوادآموزي

 انساني

دو آداب گنجاندن آموزش با هاي سوادآموزيرهزندگي در محتواي آموزشي متناسب

و آموزه هاي ديني  و آموزشي موجود در فرهنگ و علمي حمايت از مؤسسات پژوهشي

و تحقيقات در زمينه آموزش كشور جهت انجام بررسي  هاي تحكيم سواد. ها

و تقويت كتابخانه و غني سازي آنها از نظر متون آموزشي، نشريات  ....هاي محلي
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و نشانگرهاي اصلي در فعاليت هاي حوزه سازمان نهضت سوادآموزي در برنامه پنجم توسعهداد-5جدول ه ها

 واحد شاخص عنوان داده ها يا نشانگرها
 سالهاي برنامه

90 91929394

 94538 89823 96919 121791 89225باب كالس

 1306210 1389585 1834059 2146178 1249703نفر سوادآموز كل

 639209 667001 722584 750376 599537 نفر اد دوره سوادآموزينوسو

000 361099 435166نفر نوسواد دوره تكميلي

 233450 231227 311213 258676 15000نفر سوادآموز دوره انتقال

 433551 491357 800262 776027 200000نفر فراگير دوره تحكيم

( (نهضت  47269 48366 55382 73075 55765نفر آموزش دهنده

 3794 3455 3565 4282 2999نفر ناظرآموزشي

%35%30%25%20%15درصد نرخ واگذاري
و50 سهم سوادآموزان گروه سني سال

 باالتر 
%10%10%10%10%5 درصد

( %4%5%6%7%8درصد افت كمي ( ترك تحصيل

%8%9%10%11%12درصد افت كيفي(مردودي)

9876 10نفر ادآموز به كالسنسبت سو

15141312 16نفر نسبت سوادآموز به آموزش دهنده

 230 260 290 320 350نفر نسبت سوادآموز به ناظر آموزشي

%99%98%97%96%95درصد ساله10-49نرخ باسوادي در گروه سني
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 پيش بيني نيروي انساني مورد نياز برنامه-6جدول

 نوانع

واحد

 شاخص

 سالهاي برنامه

90 91929394

 3106 3853 3776 4896 2999 نفر ناظر آموزشي

12889 21825 21185 17001 37471 نفر سوادآموزي آموزش دهنده دوره

000 15700 18132 نفر آموزش دهنده دوره تكميلي

36094 28558 17678 12375 937 نفر آموزش دهنده دوره انتقال

(تحكيم) 32019 29365 25874 23718 8333 نفر آموزش دهنده

84107 83600 68513 73689 67873 نفر نيروي انساني مورد نياز برنامه

30000 30000 30000 30000 35000 نفر نيروي انساني موجود

استفاده از ظرفيت نيروي انساني

، آم و پرورش از جمله معلم وزش

و واگذاري و...  دانش آموز

54107 53600 38513 43689 32873 نفر
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 ضمائم
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:1پيوست

 به مناسبت تشكيل نهضت سوادآموزي رهبر بزرگ انقالب اسالمي ايران پيام امام خميني(ره)

��� �������� ������ 
� م�ی������ »���� ��ی�«������

ميملت شر دانيد كه در رژيم گذشته آنچه بـر ملـت مبـارز ايـران سـايه افكنـده بـود، عـالوه بـر يف ايران، شما

و ظلم، تبليغات بي و هيچ را همه چيز جلوه دادن بود. ملتي كه در همة ابعاد از حوايج اوليه محـروم ديكتاتوري محتوا

 شد كه در اوج ترقي است. بود، وانمود مي

و مسكن، بلكه مهماز جمله حوايج اوليه تر از آنها آموزش براي همگـان اسـت. براي هر ملتي در رديف بهداشت

و مع و اكثر افراد كشـور مـا از نوشـتن االسف كشور ما وارث ملتي است كه از اين نعمت بزرگ، در رژيم سابق محروم

ك،خواندن برخوردار نيستند؛ چه رسد به آموزش عالي. ماية بسي خجلت است و كه كشوري و ادب بـوده ه مهـد علـم

و خواندن محروم باشد. در ساية اسالم زندگي مي  كند كه طلب علم را فريضه دانسته است از نوشتن

و اكنون بـدون و خودكفا تبديل كنيم ما بايد در برنامة درازمدت، فرهنگ وابستة كشورمان را به فرهنگ مستقل

بياز دست دادن وقت وبدون تشريفات خسته كننده براي  و بسيج عمومي قيام كنيـد مبارزه با سوادي به طور ضربتي

و خواندن ابتدايي را آموخته باشـد. بـراي ايـن امـر الزم اسـت تمـام شاءاهللا در آينده تا ان اي نزديك هر كسي نوشتن

و وزارت آموزش بي و برادران باسواد براي ياددادن بپا خيزند و تمام خواهران ورش بـا تمـام وپـر سوادان براي يادگيري

و خواهران ايماني براي رفع اين نقيصـة دردآور  و تشريفات اداري بپرهيزد. برادران و از قرطاس بازي امكانات بپا خيزد

و تعالي ما را بر آن دعوت  و تعلم عبادتي است كه خداوند تبارك و ريشة اين نقص را از بن بركنيد. تعليم بسيج شويد

و فرموده است. ائمة جماعات شهرس و تكايـا باسـوادان نوشـتن و در مسـاجد و روستاها مـردم را دعـوت نماينـد تانها

و در منـازل شخصـي اعضـاي باسـواد  و منتظر اقـدام دولـت نباشـند و برادران خود ياد دهند خواندن را به خواهران

ز اميد دارم كه با همـت سواد را تعليم دهندو بي سوادان از اين امر سرپيچي نكنند. من از ملت عزي خانواده اعضاي بي

و روز در اوقـات بيكـاري يكـي دو و در هـر شـب واالي خود بدون فوت وقت، ايران را به صورت مدرسه اي در آورنـد

و رفـاه ملـت  ساعت را صرف اين عمل شريف نمايند.بپاخيزيد كه خداوند متعال با شماست. از خداوند تعالي سـعادت

 شريف را خواستارم.

ر و و بركاتهوالسالم عليكم  حمه اهللا

 اهللا الموسوي الخميني روح

 1400مطابق با هشتم صفر 1358هفتم ديماه
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:2پيوست

 ايران اسالمي جمهوري سوادآموزي نهضت اساسنامه

 سـاختن كـن ريشـه منظـورهبـ كـهو پـرورش آمـوزش وزارت بـه وابسته است سازماني سوادآموزيـ نهضت1 ماده

 نمايد.مي وظيفه )) انجام8(( مادهبه با توجهيبيسواد

 وظيفـه انجـام سـازمانو رئـيسو پـرورش آمـوزش وزارت معـاون عنـوانهبكه است رئيسي دارايـ سازمان2 ماده

 كند. مي

و انطباق اجراي بر حسنـ نظارت3 ماده  معظـم مقـام نماينـده عهدههب اسالم اصيل با موازين نهضت فعاليتهاي امور

 خواهد بود. ايشان از طرف تعيين در صورت رهبري

 از: است عبارت نهضتـ وظايف4 ماده

 حسابو آموختنو نوشتن در حد خواندن بزرگساالنـ آموزش الف

 ضـوابط نهضـت درمحـدوده وزانبـا سـوادآم مناسـب اسـالميو نشـر فرهنـگ فرهنگ سطحو باال بردنـ تربيتب

 سوادآموزي

جـزءو پـرورش آمـوزش وزارت نـام ثبـت نامـه آئـين انـد طبـق بازمانـده از تحصـيلكه سالدهـ افراد فوق1 تبصره

 باشند.مي بزرگساالن

را اطفـالي،باشدر داشتهحضو،است نتوانستهو پرورش آموزش هنوز وزارتكه تواند در مناطقيميـ نهضت2 تبصره

 قرار دهد. زير پوشش،اند رسيده سوادآموزيسنبه كه

و دستورالعمل نامه آئينو تدوينـ تهيهج و قراردادهاي ها و دولـت كاركنـان بـه منظـور سـوادآموزي مـورد لـزوم ها

 انقالبي نهادهاي

ـ تهيه و تدوينمت از متخصصين با استفاده الزم كتبد بـا منطبـق آموزشـي وكمك مواد آموزشيو تهيه برنامه عهد

 اسالمي فرهنگ

به جذب تواند جهتميـ نهضت تبصره  اسـالمي بـا فرهنـگ ومنطبق با كار خويش از هنر متناسب سوادآموزي افراد

 نمايد. استفاده

ـ گزينش  عاليـه تعـاليم طبـق الزم مهارتهـايو تعليمو آموزشي عقيدتييها در زمينه آنانو تربيت اعضاء نهضت هـ

 رهبري مقام از رهنمودهاي با استفاده اسالم

ـ ايجاد اشتياق اعضـاءو تشـويق سـوادآموزي نهضـت در كالسـهاي شـركت برايو معنوي مادي از طريق در مردمو

 دارند. همكاري ازانحاء با نهضت بنحويكه افراديو سايرو بيسوادانو آموزشياران نهضت

 نمايد:مي زير استفاده از امكانات خويش پيشبرد اهداف برايـ نهضت5 ماده

 مناسـب ريـزي با برنامه بيسوادي كردنكن به منظور ريشه موجود در جامعهو نيروهاي امكانات از همهـ استفاده الف

م به خصوص  الزمو تسهيالتو ايجاد امكانات مردم عمومي بسيجو از طريق روستاها به طور ضربتي محروم ناطقدر

 باشد. ضروري نهضت اهداف تأمين برايكه ديگري
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در وقفـه عدم در صورت ايشان با توافق معلمان به خصوص دولتي هايو ارگان انقالبي از اعضاء نهادهايـ استفادهب

 مربوطه نهاد يا ارگان

 امرسوادآموزيبه تشويق جهتو تبليغ بزرگساالن به منظور آموزش گروهي هاي از رسانهـ استفادهج

ـ در برنامه  خواهدشد. گنجانده سوادآموزي در نهضت، تدريس معلم تربيت دانشگاههايو تمريني درسي هايد

 قـانوني وظـايف در انجـاماي وقفهكه خود را در صورتي موظفند امكانات انقالبيو نهادهاي دولتييـ ارگانها1 تبصره

و نهضت وارد نيايد در اختيار نهضت ايشان  نمايد. استفاده امكاناتآن از همه است موظفهم قرار دهند

 باشند.مي الزم همكاريبه موظف گروهي هايـ رسانه2 تبصره

و در پايان داشتهو مداوم منظم آموزشي خدمت پنجسال سابقه سوادآموزي در نهضتكهـ كساني6 ماده  ايـن باشند

 شوند.مي استخدامو پرورش آموزش وزارت رسمي معلم بعنوان،واجد شرايط زير باشند دوره

و پرورش آموزش وزارت گزينش ضوابط مطابق شرايط معلميـ دارا بودن الف

به(ديپلم دبيرستاني تحصيالت پايان گواهينامهـ دارا بودنب  باال)

 ديگر در مؤسسات رسمي تعهد خدمتـ نداشتنج

ـ گذراندن و مربـوط هـاي نامـه آئـين مطـابق معلـم تربيـت ) در دانشگاه تربيتي(صد ساعت دروس مدت كوتاه دورهد

 نمايد.مي تنظيم دانشگاهكهاي برنامه

مي خدمت سابقه، به حساب در نهضت آموزشي خدمت سالـ پنج تبصره  گردد. منظور

بـا پيشـنهاد قانون اين ازتصويبپس ماهسه ظرف سوادآموزي نهضت سازمانو اداري اجرائي هاي نامهـ آئين7 ماده

به تدوينو پرورش وسط وزير آموزشت نهضت سرپرست  خواهد رسيد. دولت هيأت تصويبو

از تهيـه مـاه6 ظـرفو اسـتخدامي امـور اداريو سازمان نهضت سازمان توسط رئيس استخداميـ مقررات8 ماده و

 تبصـرهو شـش مـاده بر هشت مشتمل فوق خواهد شد.اساسنامه تقديم اسالمي شوراي مجلسبه دولت هيأت طريق

و شصتيك ماه خرداد سوم روز پنجشنبه در جلسه و سيصد سه هزار و در تـاريخ تصـويب اسالمي شوراي مجلسو

. است رسيده نگهبان تأييد شورايبه20/3/1363

 اسالمي شوراي مجلس رئيس

3/3/63
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به 15/11/1367 مورخ در جلسه وزيران هيات 7 مـاده ودر اجـرايو پـرورش آمـوزش وزارت درخواست بنا

 نهضـت اساسـنامه اجرائـي ،آئيننامـه اسالمي شوراي مجلس 3/3/1363 مصوب سوادآموزي نهضت اساسنامه

به سوادآموزي  نمودند: زير تصويب شرح را

 سوادآموزي نهضت اساسنامهيياجرا نامه آئين

 تا پايان كردنو حسابو نوشتن قرآن روخواني تا حد مطلوب خواندن در حد آموزش بزرگساالنـ سوادآموزي1 ماده

 هاد نهضـت پيشـن آنهـا بـه تحصيليو ارزش سوادآموزي هاي دوره درسي هايو برنامه خواهد بود. مدت ابتدايي پنجم

)1(خواهد بود.و پرورش آموزش عالي شورايو تصويب سوادآموزي

 نهضـت عهـده بـه نامه آئين مواد ديگر اينبه با توجه ابتدايي تا چهارم سوادآموزي جهتـ صدور گواهينامه1 تبصره

 مي باشد.

 نهضـت داوطلـب 20 داراي حـداقل ابتـدايي5 مقطعدركه هائي در حوزه، است موظفو پرورشـ آموزش2 تبصره

 نمايد. مزبور برگزار در حوزه نهضت را با همكاري پنجم نهائي باشد امتحان

و راهنمايـان آموزشـياران آمـوزش از طريق نوسوادان اسالميو نشر فرهنگ فرهنگ سطحو باال بردنـ تربيت2 ماده

و سـاير آموزشـيو كمـك آموزشـيو ديگر وسـائل آموزشي كمك، جزوات كتاب اردوها، مسابقات، برگزاري تعليماتي

 خواهد شد. رسد اقداممي سوادآموزي نهضت تصويببهكه دستورالعملي طبق آموزش تداوم جهت طرق

و آموزشـيار بـا اسـتفاده جذب جهت، مجاز استـ نهضت3 ماده و ايجـاد متناسـب ارتبـاط از وسـائل افراد بيسـواد

 نمايد. رسد اقداممي سوادآموزي نهضت سرپرست تصويببهكه دستورالعمليو سيار طبق ثابت نمايشگاههاي

: شامل عقيدتي هاي در زمينه نهضتو آموزشـ تربيت4 ماده

 تصـويب بـه كـه دسـتورالعملي طبـق مجيد در حـد مناسـبنقرآ قرائتو آموزش اسالم، عقايد، تاريخ، اخالق احكام

 رسد خواهدبود.مي نهضتو سرپرست در نهضت امام نماينده

و ايجاد مهارتهاي تخصصي آموزشبه نسبتـ نهضت5 ماده  بـهكه دستورالعمليطي با نيازآنان متناسب الزم اعضاء

 خواهد كرد. قداما،رسدمي نهضت سرپرست تصويب

،باشـد التعلـيم الزم كودكـان مربـوط بـه هـاي در دوره تـدريس براي معلمان منظور از آموزشكهـ در صورتي تبصره

 گيرد. صورت وپرورش بانظر آموزش بايستي آموزشياران آموزش

و ارگان6 ماده نياز اعالمبه فرماندار وبا توجهد با هماهنگيموظفنو پرورش آموزش استثنايهب دولتي هايـ نهادها

تا هر سال دوم در نيمه نهضت مـوردو ديگر امكانـات تبليغ از خودرو، وسايل موجود خوداعم % از امكانات20حداكثر

ن دوره آنها در طـولو نگهداري كالس وتشكيل امور تبليغي انجام را جهت نياز نهضت  سـوادآموزي هضـت در اختيـار

 قرار دهند.

1) و پرورش1.ضميمه و يكمين جلسه كميسيون معين شورايعالي آموزش  11/9/1369) رأي چهل
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و سازمانهايـ كليه7 ماده كه هاي موظفند مكان دولتي نهادها و در خارج بوده نهضت كالس تشكيل مناسب خود را

درآنو امور مربـوط بـه كالس تشكيل جهت نهضت نياز از طرف اعالم گيرد در صورت قرار نمي مورد استفاده از وقت

 قرار دهند. سوادآموزي ار نهضتاختي

 مي باشد. مربوطه دستگاه به عهده فوق از مكان استفاده در زمان غيرپرسنلي هايـ هزينه تبصره

و ارگانهاي8 ماده تاو پرورش آموزش استثنايهب دولتيـ نهادها خود را بـا درصد از نيروها واعضاء رسمي5حداكثر

 مأمور نمايند. نهضتبه نهضت درخواست

و اضافهـ حقوق1 تبصره پسو مزايا  خواهد بود. مأموركننده دستگاه به عهده از تأييد نهضت كار افراد مأمور

 خواهد كرد. وتصويب افراد را تهيه اينگونه براي تشويقي نامه آئين سوادآموزي نهضت مركزيـ شوراي2 تبصره

اس9 ماده و همكاري ازچگونگي گزارشي استان نهضت مسئول يكبار با همكاري موظفند هر ششماه تاندارانـ ارگانهـا

به وزارت خود را ازطريق متبوع استان سوادآموزي با نهضت دولتي سازمانهاي  نمايند. ارسال دولت هيأت كشور

پس10 ماده تر التحصيالن فارغ از جذبـ  نهضـت آموزشـيارانو پـرورشو دانشسـراها در آمـوزش معلـم بيتمراكز

 دارند. اولويت مورد نياز در شرايط مساوي نيروهاي در جذب،دارند خدمت سابقه سال2 حداقلكه سوادآموزي

بـر عـالوه،نماينـد را اداره سـوادآموزي نهضـت كالسهاي غير موظف در ساعاتكه دولت رسميـ كاركنان11 ماده

 بعـدي هـايو مصوبه1366/7/25 مورخ 568/ت 55008 شماره مصوبه12 مربوط از امتياز ماده الزحمهحق دريافت

 برخوردار خواهند بود. وزيران هيأت

را سوادآموزيـ نهضت12 ماده تا معرفيو پرورش آموزشبه قبل ماه6افراد واجد شرايط و گـزينشبه نسبتنمايد

بهبه با توجه آنان استخدام  شود. اقدام جغرافيائيو محل، جنس معلم نياز

 شـوراي مجلـس3/8/63 مصـوب خـدمت سـنوات احتسـاب قـانونبه الذكر با توجه افراد فوق خدمتـ سوابق تبصره

 خواهد شد. محاسبهآن بعدي هاييهو اصالح فوق قانون موضوع اجرائي نامهو آئين اسالمي

 افراد واجد شرايط همـه منظوراستخدامبهو پرورش آموزش پيشنهاد وزارت براساسو بودجه برنامهـ وزارت13 ماده

 نمايد.مي بيني پيش ساالنه را در بودجه الزم اعتبارات ساله

 دهد:مي موارد زير را انجام مانده باقي ماهشش در خاللو پرورش آموزشـ وزارت14 ماده

 نهضت گزينش باهمكاريو پرورش آموزش وزارت گزينش وسيلهبه شده افراد معرفي گزينشي پروندهـ تكميل الف

)(يكصدساعت تدريسو روشهاي تربيتي دروس مدت كوتاه كارآموزي هاي دورهـ برگزاريب

به15 ماده  الزم ستادهاي امرسوادآموزيبهو تشويقو تبليغ آموزش در جهت گروهي هاي از رسانه منظور استفادهـ

كه خود تشكيلو اهداف در ارتباط با وظايف و مطبوعـات نمايندگان خواهد داد و سـيما آن ذيربط از صدا  شـركت در

 خواهند نمود.
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ا  نقالب فرهنگيشوراي عالي

 سياست هاي سوادآموزي

 شوراي عالي انقالب فرهنگي21/9/85مورخ595مصوب جلسة

:  مقدمه

(ره) در دي مـاه سـال مبنـي بـر بسـيج همگـاني بـراي مبـارزة بـا 1358با الهام از فرمان تاريخي حضرت امام خميني

انـداز بيسـت سـالة جمهـوري اسـالمي ايـران، بيسوادي، رهنمودهاي مقام معظم رهبري، جهت گيريهاي سند ملي چشـم 

و بـه  و فرهنگي كشور ، اجتماعي و اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادي و آموزشي ملحوظ در قانون سياست هاي فرهنگي

منظور تحقق باسوادي كامل در كشور از طريق اجراي برنامة راهبردي سوادآموزي، شوراي عالي انقـالب فرهنگـي سياسـت 

 زي را به شرح ذيل تصويب نمود:هاي سوادآمو

و پرورش، با هدف-1ماده 6نـرخ جـذب خـالص كودكـان«از طريق افـزايش» انسداد ورودي بي سوادي«وزارت آموزش

و نوآوريهاي الزم را در روشها، ضوابط آموزشي، رونـدها» پوشش واقعي كامل الزم التعليمان«و» ساله موظف است، انعطاف

و عشايري كه تشكيل كالس كمتر از حـدو رويه هاي اداري صور و حسب ضرورت در مناطق روستايي كم جمعيت ت دهد

و حقوقي واجد شرايط،بهره گيرد. ، از شيوة خريد خدمات آموزشي از اشخاص حقيقي  نصاب مقرون به صرفه نيست

: سازمان نهضت سوادآموزي به منظور شتاب بخشيدن به روند سوادآموزي در كشور موظف-2ماده  است

و برنامه ريزي كشور تهيه نمايد، ايـن-2-1 برنامه راهبردي سوادآموزي موضوع اين مصوبه را با هماهنگي سازمان مديريت

و در چـارچوب برنامـه هـاي مصـوب سـتاد  برنامه مطابق سياست هاي مورد نظر شوراي عالي پشتيباني سوادآموزي كشور

 عملياتي مي شود. اين مصوبه)3سوادآموزي استان ( موضوع بند 

و-2-2 و با اولويت در استانهايي كه درصد باسوادي پايين تر از ميـانگين كشـوري اسـت سوادآموزي را با رويكرد تشويقي

(قدر مطلق) بي سواد در كشور را دارند، به بي سوادان عرضه كند.  همچنين پنج استاني كه باالترين فراواني

سو-3-2 و ضوابط تشويق بي و الزامات مناسب براي فراهم شدن زمينه هاي جذب هر چه راهكارها ادان به امر سوادآموزي

و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.  بيشتر آنان به اين امر را تهيه

و شـيوه هـاي جـاري-به منظور رعايت اصول ياددهي-4-2 و تثبيت سواد بزرگساالن، نسبت به اصـالح رونـدها يادگيري

و روشهاي متنوع خاص برنامة راهبردي را تهيه نمايد.سوادآموزي  و دوره ها، محتوا  اقدام
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، ارائـه-5-2 و غيـر دولتـي و نهادهاي اجتمـاعي دولتـي با بهره گيري از همة ظرفيت هاي موجود در دستگاههاي اجرايي

و تصدي مستقيم امر سوادآموزي، و تدريجاً از مباشرت به مديريت فرآيند سـوادآموزي خدمات سوادآموزي را راهبري كند

.  روي آورد

و تا پايـان10-29با اجراي برنامة راهبردي سوادآموزي تا پايان برنامة چهارم توسعه باسوادي كامل گروه سني-6-2 سال

، باسوادي كامل گروه سني   سال را محقق سازد.10-49برنامة پنج سالة پنجم توسعه

زم-3ماده ، در مركـز هـر اسـتان سـتادي مركـب از به منظور فراهم ساختن ينه هاي اجرايي برنامة راهبردي سوادآموزي

و  و برنامه ريزي استان، امام جمعـه مركـز اسـتان، رئـيس سـازمان آمـوزش استاندار(رئيس ستاد)، رئيس سازمان مديريت

و سيم ، رئيس دانشگاه علوم پزشكي مركز استان، مدير مركز صدا (دبيرستاد) اي استان، رئيس سازمان جهاد پرورش استان

و امـور  و كشاورزي اسـتان، مـدير كـل كـار و امور اجتماعي استان، رئيس سازمان جهاد كل كار ، مدير و كشاورزي استان

و با مسئوليت استاندار تشكيل مي گردد. ايـن كل امور عشاير استان، مدير نهضت سوادآموزي استان اجتماعي استان، مدير

و پشـتيباني الزم، بـر حسـن اجـراي برنامـه ستاد حداقل سالي  يكبار تشكيل جلسه داده ضمن سياسـتگذاري منطقـه اي

 سوادآموزي نظارت مي نمايد.

و اجراي آمـوزش-4ماده و سيماي جمهوري اسالمي ايران مكلف است، با فرهنگ سازي مناسب برا جذب بي سوادان صدا

 ني مربوط، همكاري الزم را در اجراي اين برنامه معمول دارد.تلويزيو-هاي سوادآموزي از طريق شبكه هاي راديو

و برنامه ريزي كشور موظف است، براي اجـراي ايـن مصـوبه، همـه سـاله اعتبـارات الزم را بـراي-5ماده سازمان مديريت

قـ» برنامة راهبردي سوادآموزي«و اجراي» برنامة آموزش براي همه«و توسعه» انسداد ورودي بي سواد« وانين بودجـه در

 ساليانه اعمال نمايد.

و سـازمان-6ماده و پـرورش ، حسـب اعـالم وزارت آمـوزش و سـازمانهاي دولتـي ، شركتها كلية وزارتخانه ها، مؤسسات

و همكاري الزم را براي اجراي اين مصوبه به عمل آورند.  نهضت سوادآموزي موظفند اهتمام

ر-7ماده و برنامه يزي كشور مكلف است، شاخص فعاليت سـوادآموزي كاركنـان را در مالكهـاي سازمان مديريت مديريت

و انتخاب دستگاه هاي اجرايي برتر در جشنوارة شهيد رجايي لحاظ نمايد.  ارزيابي درون دستگاهي

و پرورش مي بايست حسب ضرورت پيش نويس لوايح الزم را براي رفع موانع اجرايـي ايـن مصـوبه-8ماده وزارت آموزش

و به هيأت دولت ارائه نمايد تا پس از تصويب براي سير مراحل قانونگذاري به مجلس شوراي اسالمي ارسـال تهيه و تنظيم

 شود.

و سـاختار تشـكيالتي سـازمان نهضـت-9ماده ، وظـايف و برنامه ريزي كشور موظف است، مأموريت هـا سازمان مديريت

و با رويكرد تقويـت بخـش غيـر دولتـي سوادآموزي را متناسب با سياست هاي موضوع اين مصوب ة، با رعايت قوانين موجود

و اصالح قرار دهد.  مورد بازنگري
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و استانداران مي بايست گزارش اقدامات خود در خصوص اجراي مفاد اين مصوبه را هر شش ماه يك بـار بـه-10ماده وزرا

 هيأت وزيران ارائه كنند.

و پرورش موظف است-11ماده و الزامات اين مصـوبه را بـه شـوراي وزارت آموزش همه ساله گزارشي از نحوة اجراي مفاد

 عالي انقالب فرهنگي ارائه نمايد.

در-12ماده شوراي عالي انقـالب فرهنگـي بـه تصـويب21/9/85مورخ 595ماده در جلسة12سياست هاي سوادآموزي

 رسيد.

 محمود احمدي نژاد

و رئيس شوراي عالي انقالب  فرهنگي رئيس جمهور
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 بخشي از فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص سوادآموزي در جمع فرهنگيان استان فارس:

ي بيسوادي را بايستي جمع كنـيم از كشـور، يك مسئله مهم، مسئله ي سوادآموزي است كه باالخره ما اين غائله

س بـه–بچه هاي واجـب التعلـيم–نين ورود به تعليم اوالً ديده مي شود كه در برخي از مناطق كشور بچه هاي در

مدارس نمي روند كه اين خيلي چيز خطرناكي است . بسيار چيز بدي است . بايـد ترتيبـي داده شـود كـه گذرانـدن 

ي دوره ابتدائي دوره و الزم شـمرده–حداقل–ي ابتدايي براي همه الزامي شود . داشتن گواهينامه يك چيز واجب

ش ي مهمي است كه به آن بـي شود مثل ناسنامه، مثل گواهي رانندگي، همه بايد اين را داشته باشند. اين خيلي نكته

توجهي مي شود . اين بي توجهي ها هم بعضي اوقات موجب سوء استفاده هايي در بعضي از نقاط كشور شـده، بچـه 

و اين دوره را بايد در اين و پرورش بيايند جا بگذرانند، بعد هر كار كننـد، جداسـت : امـا ايـن ها بايد در كانال آموزش

 دوره بايد الزامي شود.

و يك حدي را معين كننـد، حـاال فـرض ، بنشينند و نهضت سوادآموزي و پرورش ي آموزش بايد واقعاً مجموعه

و پنج سال يا شصت سال، اينها را يك مـدتي معـين كننـد،  بگوينـد تـا كنيم مثالً افراد زير سنين پنجاه سال، پنجاه

مطلقاً همه بايد در سراسر كشور باسواد شـوند. حـاال آنهـايي كـه بـاالتر از ايـن سـنين-پنج سال مثالً–فالن مدت 

ي كسـاني كـه در  ، نه اينكه به كلي رها شوند: اما مجموعـه و اهتمام كمتري به آنها پرداخته شود هستند، با الزامات

و پنج سال و مرد، حتما باسواد شوند، تا ما ديگر در كشور بيسواد به ايـن سنين زير پنجاه يا زير پنجاه هستند، از زن

 معنا نداشته باشيم.
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و المسلمين آقاي محسن قرائتي  جناب حجت االسالم

و سرپرست نهضت سوادآموزي  نماينده محترم ولي فقيه

 سالم عليكم

س ي جنابعالي در خصوص گزارش وضعيت نهضت و كسب تكليف نسـبت بـه تـداوم كـار نامه وادآموزي در كشور

و  و پـرورش ي كار كارشناسي اين دفتر كه برآيند مشورت با وزير محترم آمـوزش نهضت سوادآموزي به همراه نتيجه

و معظـم  ، به استحضار مقام معظم رهبري مدظله العالي رسيد و بعضي از صاحبنظران مورد اعتماد مي باشد جنابعالي

و نقطه نظرهاي مطرح شده مقرر فرمودند:له با   توجه به جمع بندي مذكور

توسـط آقـاي رئـيس21/9/85سياست هاي سوادآموزي مصوب شورايعالي انقالب فرهنگي كه در تـاريخ-1

ي تمهيدات الزم براي اجراي آن فراهم گردد. و كليه ، مبناي عمل قرار گيرد  جمهور ابالغ شده است

ا-2 و لذا حـداقل تـا پايـان برنامـه نهضت سوادآموزي مسئول ي صلي مبارزه با بيسوادي در كشور خواهد بود

و سپس پس از آن با ارزيابي وضع بيسوادي در كشور،نسبت بـه پنجساله پنجم بايد به كار خود ادامه دهد

ادامه يا عدم ادامه آن سازمان تصميم گيري خواهد شد، البتـه در طـول ايـن مـدت نهضـت سـوادآموزي 

د و روشهاي خـود، وظيفه و با بازنگري در ساختار وبرنامه ها ارد با اهتمام هرچه بيشتر جناب آقاي قرائتي

و مجلـس محتـرم شـوراي  و دولت محترم اصالحات الزم را براي كارآمدتر كردن اين سازمان اعمال نمايد

و بودجـه  و اعتبـارات و پرورش هم امكانات مـورد نيـاز و وزارت آموزش رادر اختيـار ايـني الزم اسالمي

 سازمان قرار بدهند.

و پرورش جهت مسدود نمودن ورود بيسوادي در افراد الزم التعليم ( گـروه سـني زيـر-3 10وزارت آموزش

و ورود بيسـوادي ي افراد اين گروه تحت پوشش مدارس قرار گرفته سال) اقدام الزم به عمل آورد تا كليه

 در اين گروه سني به صفر برسد.

م-4 و براي حل شكل فعلي نهضت سوادآموزي در زمينه استخدامي آموزشياران واجد شرايط، وزارت آموزش

و مجلس به حل اين مشكل كمك كنند.در خاتمه از همه و دولت و نهضت سوادآموزي به تفاهم رسيده ي پرورش

و دلسوزانه به خصوص جناب آقاي قرائتي در اجراي اين دست اندركاران امر مبارزه با بيسوادي كه خالصانه

. و توفيقات روزافزون آنها را از خداوند متعال خواستارم  رسالت اشتغال دارند، قدرداني نموده

 محمدي گلپايگاني
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17075/1شماره بسمه تعالي دفتر مقام معظم رهبري

5/10/89تاريخ
 جناب آقاي حميد رضا حاجي بابايي دام تاييداته

و پرورش  وزير محترم آموزش

و المسلمين آقاي قرائتي  جناب حجه االسالم

و رييس سازمان نهضت سوادآموزي  نماينده محترم ولي فقيه

و رحمه اهللا  سالم عليكم

ي ي مشترك شما طي شماره و با توجه 19/5/1389مورخه 12919/140نامه در خصوش موضوع سوادآموزي

و مشروح آن به استحضـار آن بـه استحضـار مقـام  به جلسه كارشناسي كه در دفتر مقام معظم رهبري تشكيل گرديد

 معظم رهبري مد ظله العالي رسيد معظم له مقرر فرمودند: 

د.1 (نامه شماره نكاتي كه و نهضـت 30/11/1387مورخه 15207/140ر ابالغيه قبلي ) در مورد سـوادآموزي

 آمده همچنان مورد تاكيد است. 

و نهضـت سـوادآموزي.2 و پـرورش ي پنجم، وزارت آمـوزش در مورد به صفر رساندن بيسوادي تا پايان برنامه

م ، اين هدف را و جامع و بايد با برنامه ريزي دقيق  حقق نمايند.مسئولند

، زير نظـر.3 و پرورش ي پنجم همچنان به عنوان سازمان وابسته به آموزش نهضت سوادآموزي تا پايان برنامه

ي آن در همان زمـان تصـميم گيـري  و در مورد چگونگي ادامه و با مسئوليت وزير محترم باقي خواهد ماند

 خواهد شد.

و المسلمين آقاي قرائتي همچنان.4 و بركـات بـوده جناب حجه االسالم كه تا كنون در نهضت منشاء خدمات

و بـه هـدف فـوق كمـك نماينـد. مسـئوليت  ، حضور خود را به عنوان نماينده ولي فقيه تداوم بخشـيده اند

و پرورش خواهد بود.   اجرايي سازمان به عهده فرد منصوب وزير محترم آموزش

را.5 و پرورش حداكثر طي سه ماه برنامه جديدي براي به صفر رساندن بي سوادي در كشور تـا وزارت آموزش

، تدوين وهمه ظرفيت هاي ظرفيت هاي خود را براي تحقق آن بسيج نمايد.   پايان برنامه پنجم

از.6 و نيز رفع مشكالت استخدامي آموزشـياران نهضـت و اعتبار كليه الزامات تحقق اين هدف از جمله بودجه

و مجلس تامين گردد.   سوي دولت

صد.7 و خـدمت الزم سازمان و سيما از همه ظرفيت هاي خود براي رسيدن به هدف تعيين شده بهره گيـري ا

 را به دستگاه هاي مسئول ارائه نمايند.

و ساير دست اندر كاران امر مبارزه با بي سوادي را از خداي متعال خواهانم.  توفيق افزون تر شما آقايان محترم

 ����� �������ن�
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 آموزشي جديد ساختار

و مرحله اول آموزش بزرگساالن  سوادآموزي

 مقدمه

و ضرورت بازنگري ساختار نظر به تجارب اجرايي حاصل از قريب سه دهه از فعاليت سوادآموزي

، به استناد بند  و كيفي فعاليت هاي سوادآموزي قانون6ماده3آموزشي به منظور ارتقاي سطح كمي

و ماده يك آيين نامه اجرايي تشكيل شوراي  و پرورش مصوب مجلس شوراي اسالمي عالي آموزش

) و15/1/67اساسنامه نهضت سوادآموزي مصوب هيأت وزيران ) برمبني بر تصويب دوره ها، اهداف

و مصوبه و روشها، 595برنامه هاي درسي نهضت سوادآموزي، شوراي انقالب فرهنگي مبني اصالح ساختار

و مرحله اول آموزش بزرگساالن مشتمل بر سا به18ختار آموزشي دوره سوادآموزي ماده به شرح زير

 تصويب مي رسد:

: تعاريف1ماده

 بزرگسال بي سواد:.1

، بزرگسال10افراد بي سواد باالتر از سال تمام كه از تحصيل بازمانده اند طبق آيين نامه اجرايي مدارس

 مي شوند. بي سواد محسوب 

.حداقل سواد:2

و فهم متون ساده به زبان فارسي، كسب مهارت هاي ، حساب كردن، درك ، نوشتن توانايي خواندن

، حداقل سواد تلقي مي شود.   اوليه روخواني قرآن

.تحكيم سواد:3

و فهم متون ساده ، درك ، حساب كردن ، نوشتن و تعميق مهارت هاي خواندن به زبان فارسي، تثبيت

و اجتماعي افراد نوسواد، تحكيم سواد تلقي مي شود.  و كاربرد آنها در زندگي فردي  روخواني قرآن

4: .دوره سوادآموزي

و اجرا مي شود.  دوره اي است كه به منظور دستيابي افراد بزرگسال به حداقل سواد طراحي

.دوره تحكيم سواد5

و كاربرد آن را براي كساني كه دوره سوادآموزي دوره اي است كه فرصت و پايداري آموخته ها استمرار

و تمايل به ادامه تحصيل ندارند فراهم مي سازد.   را گذرانده

.دوره انتقال:6

دوره اي است كه فرصت ادامه تحصيل را براي كساني كه دوره سوادآموزي را گذرانده اند يا كساني كه

 ايط ادامه تحصيل در نظام آموزش رسمي هستند، فراهم مي سازد. فاقد شر

 الف) دوره سوادآموزي
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 دوره سوادآموزي بزرگساالن به منظور تحقق اهداف زير، اجرا مي شود::2ماده

و فهم متون ساده فارسي.1 ، درك ، نوشتن  كسب مهارت هاي خواندن

ع.2 ا صلي انجام محاسبات رياضي در حد چهار  مل

و كسب مهارت هاي اوليه روخواني قرآن.3  آشنايي با قرآن

و فرهنگ اسالمي.4  آشنايي بيشتر با معارف ديني

و 400مدت دوره سوادآموزي حداقل معادل:3ماده ساعت آموزشي است كه با توجه به شرايط

و نياز مخاطبان به تشخيص سازمان نهضت سوادآمو ساعت قابل 550زي حداكثر تا مقتضيات محيطي

 افزايش است. 

: و 150 تبصره ، عقب ماندگي درسي ساعت برابر آيين نامه آموزشي به منظور گويش محلي ( دو زبانگي)

و تجديدي در نظر گرفته شده است.  كالس هاي تقويتي

و مفاهيم اساسي دوره سوادآموزي:4ماده  موضوعات

 حداكثر ساعت آموزش حداقل ساعت آموزش زشيمفاهيم اساسي آمو رديف

260325زبان فارس1

و فرهنگ اسالمي2 70113قرآن

70112رياضي3

400550جمع

و كليات راهنماي برنامه درسي دوره سوادآموزي از سوي سازمان نهضت سوادآموزي تهيه:1تبصره چارچوب

و پرو  رش خواهد رسيد.و به تصويب شوراي عالي آموزش

نهضت سوادآموزي موظف است با بهره گيري از شيوه هاي انگيزشي متناسب با ويژگي هاي بزرگساالن،:5ماده

 شرايط اقليمي، محيط خاص يادگيري را براي مخاطبان سواد آموزي فراهم كند. 

و ويژگي هاي:6ماده آموزشي بزرگساالن به صورت توصيفي ارزشيابي دوره سوادآموزي با توجه به خصوصيات

و فرآيندي يا مبتني بر امتحانات پايان دوره مي باشد. 

ب) دوره تحكيم سواد:

 دوره تحكيم سواد به منظور تحقق اهداف زير اجرا مي شود::7ماده

.پيش گيري از بازگشت به بي سوادي1

و كاربرد آن در زندگي2 .ايجاد ارتباط بين سواد

 . زمينه سازي يادگيري مادام العمر3
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كه 200مدت دوره تحكيم سواد معادل:8ماده و70ساعت  ساعت غير حضوري است. 130ساعت حضوري

و به كارگيري شيوه هاي:9ماده برنامه هاي دوره تحكيم سواد با استفاده از رسانه هاي آموزشي مناسب

ا و ـ گروهي به اجرا گذاشته مي شود. متفاوت نظير خدمات مكاتبه اي  يجاد شبكه هاي يادگيري مشاركتي

و ارزيابي دوره تحكيم سواد از سوي سازمان نهضت سوادآموزي تدوين خواهد شد.:10ماده  مقررات اجرايي

ش:11ماده  ود. محتواي دوره تحكيم سواد در قالب بسته هاي آموزشي متناسب با نيازهاي مخاطبان ارائه مي

: ج) دوره انتقال

 دوره انتقال ( مرحله اول آموزش بزرگساالن) اهداف زير را دنبال مي كند::12ماده

و كاربرد آن در زندگي.1 و درك مطلب و نوشتن  گسترش مهارت هاي خواندن

ف.2 و توانمندسازي افراد در به كارگيري دستورات ديني در زندگي و معارف ديني و گسترش فرهنگ ردي

 اجتماعي 

و توانمندي به كارگيري آن در زندگي روزمره.3 و علوم  آشنايي بيشتر با مفاهيم رياضي

و سياسي بزرگساالن.4  رشد بينش اجتماعي، فرهنگي

و تبصره: و پس از تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش تهيه ، از سوي وزارت آموزش نظام آموزش بزرگساالن

ا  جرا گذاشته خواهد شد.پرورش به مورد

كه 800دوره انتقال معادل:13ماده و غيرحضوري 200ساعت آموزشي است ساعت آن به صورت خودآموز

و اجرا مي شود.   طراحي

و زمان آموزش دوره انتقال:14ماده  جدول مواد درسي

جمع زمان مواد درسي

 غيرحضوري حضوري

18060240ادبيات فارسي

و 12040160فرهنگو معارف اسالميقران

12040160رياضي

9030120علوم تجربي

9030120علوم اجتماعي

600200800جمع

: و با همكاري سازمان تبصره راهنماي برنامه هاي درسي اين دوره از سوي سازمان نهضت سوادآموزي

ت و به و برنامه ريزي آموزشي تهيه و پرورش خواهد رسيد.پژوهش  صويب شوراي عالي آموزش
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و دوره انتقال بر عهده:15ماده و صدور گواهي پايان دوره سوادآموزي تدوين مقررات اجرايي، آموزشي

 سازمان نهضت سوادآموزي مي باشد. 

و دارن:16ماده دگان گواهي نامه ارزش تحصيلي پايان دوره انتقال همطراز با پايان دوره ابتدايي است

 پايان دوره مجاز به ادامه تحصيل در دوره راهنمايي تحصيلي هستند. 

و به صورت آزمون پاياني مي باشد.:17ماده  ارزشيابي دوره انتقال به صورت مستمر

و به صورت خود آموزي اين دوره را:18ماده آن دسته از افرادي كه دوره سوادآموزي را گذرانده

درآ و در صورت قبولي موزش ببينند مي توانند به صورت داوطلب آزاد در آزمون پايان دوره شركت نموده

 دوره راهنمايي ادامه تحصيل دهند. 

 والسالم



�� 

و آموزش سواد9پيوست شماره  آموزان در برنامه : شيوه هاي جذب

و با عنايت به چالش هايي كه تا كنون با آن مواجه بوده با توجه به تجارب سه دهه فعاليت سوادآموزي

و زمينه براي ريشه كني بيسوادي فراهم گردد. در  ، روش هاي موجود به صورت جدي بازنگري ضرورت دارد

ك شور شيوه هاي ذيل براي سواد آموزي در نظر گرفته اين راستا با در اختيار داشتن اطالعات اسمي بيسوادان

 شده است : 

 شيوه اول: استفاده بهينه از نيروي انساني موجود:

و شهرستانها در و اعمال سياستهاي ساماندهي نيروي انساني، اعطاي اختيارات الزم به استانها با تدوين

و شيوه نا و ابالغ مقررات ، اصالح و فعاليت آموزشياران به يكي از سازماندهي نيروي انساني مه ها ،اشتغال

 هاي ذيل خواهد بود: حالت

:  آموزشياران تمام وقت

•: در اين روش آموزشيار موظف است، در طول قرارداد تدريس به روش كالسي

و آئين نامه آموزشي با تشكيل كالس به  يكساله بر اساس دستور العمل ابالغي

 آموزش بي سوادان بپردازد. 

در اين روش آموزشيار موظف:يس به روش تحت پوشش قرار دادن سوادآموزتدر•

است، بر اساس دستور العمل هاي ابالغي، در طول قرارداد يكساله نسبت به 

 تحت پوشش سوادآموز اقدام نمايد.

1,1,1 : (نيمه وقت)  آموزشياران حق التدريس

•: و معلمان داوطل تدريس به روش كالسي ب نسبت به تشكيل در اين روش آموزشياران

حد اقل يك كالس( خاص / منعطف/ عادي) با حد نصاب هاي تعيين شده

و بر اساس ميزان  و رعايت آيين نامه آموزشي اقدام نموده براي هر استان

 عملكرد حق التدريس در يافت مي نمايند . 

و معلمان داوطلب نسبت به تحت پوش روش مبتني بر سوادآموز:• ش در اين روش آموزشيار

بردن سوادآموز با شرايطي كه از سوي نهضت سواد آموزي تعيين مي شود، اقدام نموده

و بر اساس تعداد سوادآموز تعيين شده حق التدريس در يافت نمايند. 
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 هاي سوادآموزي:واگذاري فعاليت دومشيوه 1,1,2

يتهاي سوادآموزي را به با محاسبه هزينه تمام شده سوادآموزي( هزينه هاي آموزشي) مي توان بخشي از فعال

و مراكز غير  و هالل احمر، مدارس مديران مجتمع ها، مديران مدارس شهري، نهادهاي انقالبي مانند بسيج

و ... با تدوين  و يا اعضا با سواد خانواده ، افراد با سواد واجد شرايط ، شركتهاي تعاوني خدمات آموزشي دولتي

و دستورالعمل هاي خاص به شرح  ذيل واگذار نمود. مقررات

 آموزش فرد به فرد: 1,1,3

و مقررات تعيين شده مي توانند با ايجاد انعطاف در عناصر مهم در اين شيوه افراد باسواد در چهار چوب ضوابط

و در صورت قبولي سرانه  و مكان آموزش ،آموزش دهنده ،و...)، بيسوادان را آموزش داده (زمان آموزشي

 آموزي دريافت نمايند.سوادآموزي را از نهضت سواد

1,1,4 :  واگذاري سوادآموزي به بخش غير دولتي

و و جبران كمبود نيروي انساني با حمايت همه جانبه خود در اين شيوه سازمان به منظور كاهش تصدي ها

و مشاركت آنها را در انجام  و همكاري بخش غير دولتي، سعي دارد، فرآيند همكاري تسهيل در حضور

و بر اساس تعداد قبولي هزينه سرانه پرداخت نمايدضوابط ناظر بر اين شيوه سوادآموزي تسريع و تقويت نمايد

و ابالغ مي گردد.  توسط سازمان تدوين

و مدارس شهري: 1,1,5  واگذاري سوادآموزي به مديران مجتمع هاي آموزشي روستايي

و مدارس شهري نسبت به و پرورشي روستايي و آموزش بيسوادان در اين شيوه مديران مجتمع آموزشي جذب

و به تعداد افرادي كه موفق به دريافت گواهينامه پايان دوره سواد  و كم سوادان مناطق مختلف اقدام نموده

. ، برابر ضوابط هزينه سرانه دريافت خواهند نمود  آموزي مي گردند

و پرور و معاونين مجتمع هاي آموزشي و مسئوالنه مديران شي روستايي در شناسايي بديهي است همكاري كامل

 ، و تجهيزات و آموزش بيسوادان محدوده تحت پوشش، در اختيار قرار دادن فضا ،امكانات ، نگه داشت ، جذب

و ، استان ها و معاونين آموزشي وزارت و ... از وظايف ذاتي آنها قلمداد شده تشويق معلمين به همكاري

و پا  سخگو خواهند بود.شهرستان ها در اين رابطه مسئوليت داشته
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 واگذاري سواد آموزي به نهادهاي دولتي: 1,1,6

، ، جذب و ... براي همكاري با سازمان در مراحل شناسايي در صورت آمادگي بسيج، هالل احمر، دهياري ها

و  ، با روشهاي تعيين شده يا ساير روشهاي ابداعي و آموزش بيسوادان در مناطق شهري يا روستايي نگه داشت

، امكان واگذاري سواد آموزي برابر دستورالعمل ها يا موافقت نامه هايي كه به امضاء مورد توافق با سازمان

، فراهم مي شود . در اين روش هزينه تمام شده آموزشي به تعداد افراد قبول شده به آموزش  طرفين مي رسد

و آموزش گيرنده پرداخت مي گردد.  دهنده

 آموزشي:واگذاري به شركت هاي تعاوني خدمات 1,1,7

و اعالم آمادگي شركتهاي تعاوني خدمات آموزشي داراي مجوز به شرط داشتن نيروي انساني واجد شرايط

، در قالب قراردادهايي مشخص مي توانند سازمان را در ريشه كني بيسوادي ياري داده  براي انجام سواد آموزي

د گردند.و از سرانه هزينه آموزشي افراد قبول شده برابر توافق بهره من

1,1,8 :  استفاده از ظرفيت دانشجويان مراكز تربيت معلم

و گذراندن ساعات كارورزي در اين شيوه كليه دانشجويان تربيت معلم موظف خواهند شد تا همزمان با تحصيل

و نحوه همكاري دانشجويان با  حداقل سه نفر بيسواد مورد تاييد سامانه سوادآموزي را آموزش دهند. ضوابط

و ابالغ خواهد شد. سوادآم و واحد هاي ذيربط وزارت تدوين  وزي توسط سازمان

و ائمه جماعات 1,1,9  استفاده از ظرفيت موسسات قراني

و نهادهايي كه عهده دار آموزش عمومي قران و موسسات ، ائمه جماعات روحانيون مستقر در روستاها

ن و ابالغ در كشور هستند مي توانند در چهارچوب ضوابطي كه توسط سازمان هضت سوادآموزي تهيه

 در ريشه كني بيسوادي همكاري نمايند.مي شود 

: شيوه 1,2 و داوطلبانه  سوم : آموزش تشويق محور

و به و آموزش سوادآموزي و داوطلبانه به عنوان يكي از شيوه هاي آموزشي در فرآيند جذب آموزش تشويق محور

ميس منظور جلب مشاركت باسوادان براي آموزش افراد بي و واد مورد استفاده قرار گيرد. در اين شيوه آموزش دهنده

و ابالغ مي شود، به  و برابر دستورالعملي كه توسط سازمان تهيه آموزش گيرنده به جاي دريافت حق الزحمه به قيد قرعه

و با انگيزه ، عتبات حج عمره،ي حج تمتع كمك هزينهبيني شده( شامل مندي از هداياي پيشي بهره صورت داوطلبانه

و...)  نسبت به سوادآموزي اقدام مي نمايند. عاليات
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:اعضاي كارگروه و تدوين برنامه  تهيه

 باقر زاده معاون وزيرئيس سازمان نهضت سوادآموزيعلي آقاي-1

 معاون آموزشي سازمان مهديزاده محمد آقاي-2

 توسعه مديريت سازمان معاون كوثري پرويزآقاي-3

و تحول اداري سازمان يعقوبي ايرج آقاي-4  مديركل دفتر نوسازي

و ارزيابي عملكرد سازمان رعيت پور حسين آقاي-5  مديركل دفتر حوزه رياست

و توسعه مشاركت هاي بين بخشي سازما محمديان مختار آقاي-6 ن مدير برنامه ريزي

و توسعه مشاركت هاي بين بخشي آقاي اردشير قيصر-7  معاون مديريت برنامه ريزي

و اطالعات آقاي محسن تنها-8  رييس گروه بودجه

و تحول اداري جمشيدي رسول آقاي-9  معاون دفتر نوسازي

 جمهوريت نظارت راهبردي رياست محسني نيا معاونمحمد جواد آقاي-10

 معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري الهياري آقاي-11

 آقاي وفادار ازحوزه وزارت آموزش وپرورش-12


