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مقام معظم رهبری)مدظلله العالی(

» تحول در نظام آموزش و پرورش مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی در جهت 
رسیدن به حیات طیبه ) زندگی فردی و اجتماعی مطلوب اسالمی( و رشد و شكوفایی 
استعدادهای فطری و ارتقا کیفی در حوزه های بینش، دانش، مهارت، تربیت و سالمت 
روحی و جسمی دانش آموزان با تأکید بر ریشه کن کردن بی سوادی و تربیت انسان های 
مؤمن، پرهیزکار، متخلق به اخالق اسالمی، بلند همت، امیدوار، خیرخواه، بانشاط، حقیقت 
جو، آزادمنش، مسئولیت پذیر، قانون گرا، عدالت خواه، خردورز، خالق، وطن دوست، ظلم 

ستیز، جمع گرا، خودباور و ایثارگر « 

بنداولسیاستهایکلیایجادتحولدرنظامآموزشوپرورش

کالمرهبری
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ضرورت بازنگری و تدوین برنامه سوادآموزی

ابالغ دستورات مقام معظم رهبري )مدظله العالی( در مورخه 1389/10/5 و تاکید معظم له به تدوین برنامه جدید سوادآموزی، 
فصل نوینی از کار و تالش و بهره گیری از خرد جمعی را برای دست اندر کاران سازمان نهضت سوادآموزی رقم زد. با مشارکت 
جدی مسئولین سازمان و هم فكری کمیته ای که از سوی مقام عالی وزارت، تشكیل شده بود، برنامه جدیدی تدوین و 
در فروردین ماه سال 1390 تقدیم دفتر مقام معظم رهبری انقالب شد و اجرای آن در دستور کار قرار گرفت که در این 
مجال فرصت پرداختن به آن نیست، لكن با گذشت زمان و اعمال تغییرات ساختاری و محتوایی متعدد، به ویژه انتشار نتایج 
سرشماری نفوس و مسكن سال 1390 و تجارب حاصل شده از اجرای برنامه در دو سال اخیر، ضرورت تشكیل کمیته جدید 

و بازنگری برنامه اجتناب ناپذیر بود که ذیالً هر کدام از دالیل را مورد بررسی قرار می دهیم: 
1. با مالحظه اهداف کمی برنامه 5 ساله مشخص است که آمار بی سوادان گروه سنی 49-10 سال بر اساس پاالیش آمار و 
اطالعات هدفمندی یارانه ها، حدود 2.7 میلیون نفر در نظر گرفته شده است . در حالی که نتایج سرشماری حاکی از افزایش 
قدر مطلق این عدد به حدود 3465000 نفر است به عالوه بر اساس بررسی های صورت گرفته بیش از 60% این افراد سابقه ای 

در بانک هدفمندی نداشته اند و به طور طبیعی برای شناسایی، جذب و آموزش آنان برنامه ریزی خاصی نشده است.
 لذا الزم است متناسب با نیازها و انتظارات آنان در برنامه ریزی تمهیدات جدیدی اتخاذ شود.

2. باور داریم که ساختارعامل مهمی در اجرای برنامه است. از آنجایی که با اجرای مصوبه شماره 11897/ت46489ه هیئت 
محترم وزیران، کلیه واحدهای سوادآموزی در استان و شهرستان در ادارات آموزش و پرورش ادغام شدند و چرخه تصمیم گیری 
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و سلسله مراتب دستخوش تغییر شد .لذا می بایست در فضای جدید رویكردها و روش ها با ساختار متناسب می شدند. در 
شرایط جدید مدارس عرصه اصلی سوادآموزی و اجرای برنامه بوده و مدیران مدارس و آموزش و پرورش شهرستان/ ناحیه و 

منطقه مسئول پاسخگویی در قبال برنامه اند .
3. در زمان تدوین برنامه، قریب به 40 هزار نفر آموزشیار به صورت مستمر با نهضت همكاری می کردند که با اجرای قوانین 
مصوب مجلس و دولت، تعداد آنان تقریباً به صفر رسیده است و ناگزیر باید سوادآموزی را از طریق توسعه مشارکت معلمان، 

مردم و موسسات غیر دولتی دنبال کرد. 
4. تجارب حاصل از اجرای برنامه، نظارت میدانی صورت گرفته و همچنین شناخت دقیق تر حاصل شده از فرآیندهای موجود، 

باید در برنامه جدید مورد توجه قرار گیرد. 
با عنایت به موارد فوق و با موافقت مقام عالی وزارت، کارگروهی متشكل از مدیران ارشد سازمان، معاونین وزیر، صاحب نظران و 
اساتید و تعدادی از مدیران کل و معاونین سوادآموزی استان ها تشكیل شده و پس از تدوین الگوی نظری، مطالعات، بررسی ها و 
ارزشیابی های متعددی در عناصر و مولفه های مهم برنامه صورت پذیرفته و به تدریج با حضور اساتید در برنامه اعمال شده است . 
اینجانب ضمن سپاسگزاری از همه عزیزان به خصوص از جناب آقایان:دکتر صدری، دکتر نوید ادهم، میرزایی، دکتر کریمی و 
محسنی نیا تشكر می کنم که با اعتقاد و ایمان، دلسوزی و اخالص، صبر و حوصله و به کارگیری همه ی تجارب ارزشمند 

خود، اینجانب، معاونین خوب و مدیران نجیب این سازمان را برای تدوین این سند مهم یاری کردند. 

علیباقرزاده          
معاونوزیرورئیسسازمان

پیشگفتار





كليـات
بخش اول
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جایگاه سوادآموزی در تعلیم و تربیت 
َُّه إِلَْیِه تُْحَشُروَن  َ یَُحوُل بَْیَن الَْمْرءِ َو َقلِْبِه َو أَن ِ َو لِلرَُّسوِل إِذا َدعاُکْم لِما یُْحییُكْم َو اْعلَُموا أَنَّ اهللَّ یا أَیَُّها الَّذیَن آَمُنوا اْسَتجیُبوا هلِلَّ
انفال24

انسان برترین و شریف ترین مخلوق الهی و محور هستی است. در آیات نورانی قرآن، نیل به مقام عبودیت و بندگی 
هدف آفرینش و بعثت انبیا برای هدایت انسان به سوی مقصد، بزرگ ترین موهبت و لطف خداوند به انسان بیان 

شده است .
تعلیم و تربیت مبتنی بر آموزه های وحیانی و سیره پیامبران الهی به ویژه نبی مكرم اسالم وائمه معصومین )سالم 
ا... علیهم اجمعین( تنها راه رسیدن به مقام قرب الهی است و از عباداتی است که خداوند متعال همه انسان ها را به 

آن دعوت کرده و آن را از حقوق و تكالیف قطعی همه انسان ها و باعث شرافت و برتری قرار داده است.
انقالب شكوهمند اسالمی فرصت مغتنمی را برای تابش اسالم ناب و احیای تعلیم و تربیت اسالمی فراهم کرد تا در 
سایه آن زمینه هدایت افراد جامعه به سوی تكوین و تعالی هویت واقعی براساس نظام معیار اسالمی، تشخیص 
موقعیت و تالش آگاهانه و اختیاری برای بهبود آن و کسب شایستگی های الزم برای طی مراتب حیات طیبه از 

رهگذر نظام آموزشی کشور فراهم گردد.
سوادآموزی که ثمره انقالب اسالمی و میراث ماندگار معمار و بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران- حضرت 
امام خمینی)ره(- و مورد حمایت مقام معظم رهبری است، بخشی از نظام تعلیم و تربیت کشور است که زمینه 

تربیت اسالمی و بسط و گسترش فرهنگ اسالمی را در بین بزرگساالن بی سواد و کم سواد جامعه فراهم می کند.
سوادآموزی از موضوعات اولویت دار جهانی، منطقه ای و ملی و از شاخص های مهم توسعه انسانی است و جمهوری 
اسالمی به همراه کشورهای عضو یونسكو، تعهدات بزرگی را در زمینه کاهش نرخ بی سوادی پذیرفته است. سازمان 
نهضت سوادآموزی متولی ریشه کنی بی سوادی و البته وزارت آموزش و پرورش، مسئول تدوین و اجرای برنامه 

سوادآموزی در کشور است. 
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تعریف سواد و  سوادآموزی
تعریف سواد

 مرکزآمارایران: باسواد فردی است که می تواند به زبان فارسی یا هر زبان دیگر متن ساده ای را بخواند و بنویسد، 
خواه مدرک رسمی داشته باشد یا نداشته باشد.) 1390(

 آییننامهاجراییاساسنامه: سوادآموزی بزرگساالن در حد آموزش خواندن تا حد مطلوب، روخوانی قرآن و نوشتن 
و حساب کردن تا پایان پنجم ابتدایی خواهد بود .) ماده 1 (

 سازمانیونسکو: توانایی افراد برای شناسایی، درک، تفسیر، ایجاد، برقراری ارتباط و محاسبه با استفاده از مواد 
چاپ شده و نوشته شده است که افراد برای رسیدن به اهداف خود به منظور توسعه دانش و توانایی های بالقوه خود، و 

مشارکت کامل در جامعه محلی و جهانی به آن نیاز دارند.) 2003(
 جدید: مجموعه توانایی ها و قابلیت هایی است که فرد را قادر می سازد تا:

 با اعتماد به نفس با مسایل اجتماعی و فردی مواجه شده و آنها را به روش صحیح حل کند.
 ارتباط و تعامل سازنده ای با دیگران و محیط پیرامون برقرار نماید.
 آگاهانه و اختیاری در توسعه جامعه محلی و ملی مشارکت نماید.

 اطالعات خود را مدیریت کند، دانش خود را توسعه دهد و با استفاده درست از آنها زندگی خود را بهبود بخشد.
 

سوادآموزی
ایجاد  طریق  از  جامعه  سواد  کم  و  سواد  بی  بزرگساالن  سازی  توانمند  یافته  سازمان  فرآیند   سوادآموزی، 
و تثبیت مهارت های نوشتن، خواندن، حساب کردن و روخوانی قرآن کریم و کاربست آن در زندگی فردی، 
خانوادگی و اجتماعی به منظور تعالی و تكامل افراد و کسب شایستگی های الزم در پیمودن مراتب حیات طیبه 

است.

کلیات
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کارکرد های سوادآموزی
1. تقویت وحدت ملی، انسجام فرهنگی و انضباط اجتماعی

2. خدمت به مناطق محروم، عدالت گستری و فقر زدایی از جامعه هدف
3. تقویت مشارکت مؤثر و آگاهانه در مسایل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی

4. ترویج صلح و آرامش و توجه به آموزش گروه های آسیب پذیر 
5. توسعه سواد در جامعه و افزایش میانگین سطح تحصیالت بزرگساالن غیر محصل

6. محافظت و مراقبت از محیط زیست 
7. توسعه و ترویج بهداشت فردی و اجتماعی

8. ظهور و بروز استعدادها و قابلیت های بزرگساالن 

پیامدهای سوادآموزی
الف( فردی

ارتقای توانایی افراد برای ارتباط و تعامل مناسب و سازنده با خود، خدا، خلق، محیط زندگی و منابع مكتوب
ب( خانوادگی

افزایش توانایی افراد برای برقراری ارتباط مؤثر با اعضای خانواده و بهبود سبک زندگی و تحكیم خانواده 
ج( اجتماعی 

1. ایجاد تغییرات اساسی در طرز تفكر مردم و نحوه برخوردشان با مسایل مختلف
2. آگاه ساختن مردم به حقوق و تكالیفشان 

3. آماده کردن افراد برای مشارکت فعال آنان در تصمیم گیری ها و مسایل مختلف زندگی 
4.  کمک به فقرزدایی، پیش گیری از خشونت و کاهش ناهنجاری های اجتماعی بر اثر آگاه شدن افراد جامعه 
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د( سیاسی 
1. توانمند سازی افراد در انتخاب اصلح و نظارت عمومی در محیط پیرامونی 

2. ایجاد وحدت ملی و انسجام سیاسی در پرتو والیت فقیه
ه( اقتصادی 

1. مهارت مدیریت اقتصاد و تنظیم دخل و خرج و حساب و کتاب هزینه ها در زندگی
2. افزایش میزان کارآیی، تقویت مهارت های حرفه ای و بهبود محیط کسب و کار
3.  مصرف بهینه منابع و رشد درآمدزایی مناطق ویژه ) روستا - حاشیه نشینی ( 

4.  پرورش استعدادهای افراد جامعه و رفع کمبود نیروی انسانی ماهر بومی برای رشد اقتصادی
و( بهداشتی

1. پیش گیری از بیماری ها و حفظ سالمت عمومی جامعه و کمک به کاهش نرخ مرگ و میر نوزادان
2. حفظ محیط زیست، کاهش آالینده ها و استفاده بهینه و قانونمند از منابع طبیعی

ز( فرهنگی 
1. آشنایی، احیا،حفظ، انتقال و توسعه میراث فرهنگی و اعتالی فرهنگ عمومی جامعه

2. اصالح سبک زندگی و شیوه تربیت فرزندان بر اساس آموزه های  قرآنی و دینی

چشم انداز
در افق چشم انداز نظام جمهوری اسالمی ایران، سازمان نهضت سوادآموزی . نهادی است کارآمد، اثر بخش، مكمل 
نظام آموزش رسمی، پاسخ گو به نیازهای ذینفعان و آشنا به اقتضائات محلی، منطقه ای و ملی که با اتكال به 
قدرت الیزال الهي و در پرتو ایمان و عزم ملي و کوشش برنامه ریزي شده جمعي و مشارکت فعال و مؤثر آحاد 
مردم و همه ي دستگاه هاي اجرایي، آموزشی و نظارتي، توانمندی الزم در ارائه آموزش مادام العمر در قالب نظام 

کلیات
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برنامه ریشه کنی بی سوادی در جمهوری اسالمی ایران مرداد ماه سال 1392

آموزش بزرگساالن را دارد. دستیابی به این چشم انداز مستلزم محو بی سوادی در گروه سنی زیر 50 سال تا پایان 
برنامه پنجم توسعه خواهد بود.

مأموریت
به منظور تحقق فرامین امام)ره( و رهبری و اجرای سیاست های کلی نظام در تحول بنیادین آموزش و پرورش، سازمان 
نهضت سوادآموزی مأموریت دارد، با شناسایی بزرگساالن بی سواد جامعه )با اولویت گروه سنی زیر 50 سال( و تمهید 
ساز و کار الزم و جلب همكاری همه جانبه دستگاه های مسئول و مشارکت مردم و بخش غیر دولتی در جهت جذب 
و آموزش آنان متناسب با نیازها و اقتضائات محیط زندگی، در چارچوب نظام معیار اسالمی اقدام نموده و با طراحی و 
اجرای نظام سنجش مهارت های پایه سواد به تجارب یادگیری آنان اعتبار بخشی نماید، به نحوی که بی سوادی ریشه 
کن شود. همچنین این سازمان مأموریت دارد، نظام جامع آموزش بزرگساالن را طراحی و پس از تصویب در مراجع ذی 

صالح به مرحله اجرا در آورد. 

بیانیه ارزش ها
برنامه پنج ساله سوادآموزی با الهام از آموزه  هاي  قرآن، سنت پیامبر اکرم )ص( و اهل بیت علیهم السالم، رهنمود هاي 
رهبر کبیر انقالب اسالمی- حضرت امام خمیني )ره(- و مقام معظم رهبري، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 
و سند چشم انداز بیست ساله در حال بازنگری است و با مباني نظري نظام تعلیم و تربیت اسالمی و سیاست های 

سوادآموزی جمهوري اسالمي ایران سازگار بوده و بر ارزش  هاي زیر استوار است: 
1. برنقش الگویی و تربیتی سیره پیامبر)ص( و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم و والیت فقیه در تحقق مراتب 

حیات طیبه و تشكیل حكومت مهدوی تاکید دارد.
2. به جایگاه سوادآموزی در ارتقا فرهنگ عمومی، ارزش افزوده آن در سرمایه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تاکید دارد.

برنامهریشهکنیبیسوادیدرجمهوریاسالمیایرانمردادماهسال1392
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3. بر ارتقا سطح فرهنگ و نشر فرهنگ اسالمي و تربیت دیني و اخالقي در آن محوریت دارد و به نهادینه سازی احكام 
دینی در رفتار سوادآموزان و ایجاد بصیرت و آگاهی در آنان تاکید دارد.

4. بر صیانت از وحدت ملي و انسجام اجتماعي و رعایت تنوع هاي قومي، فرهنگي و محلی با محوریت هویت مشترک 
اسالمي- ایراني تاکید دارد.

5. رفع محرومیت براي کلیه بزرگساالن محروم از سواد جامعه اعم از زنان، دختران، مناطق محروم روستایی، عشایری 
مورد توجه قرار گرفته و سرمایه اجتماعي الزم را براي تحقق دهه پیشرفت و عدالت فراهم می کند.

6. به نقش دستگاه های اجرایی، مردم، رسانه ها و تشكل های مردمی و اجتماعي برای تحقق منویات رهبر معظم انقالب 
اسالمی تأکید دارد .

7. نوآوري، خالقیت و استفاده از تجارب براي بهبود و بهسازي مستمر ساختارها، روش ها و فرآیند ها جهت کارآمدتر 
کردن سوادآموزی مورد اهتمام است.

8. به بهره گیری از فناوری های نوین تاکید دارد .
9. به تغییرات محلی- منطقه ای، خرده فرهنگ ها، ویژگی ها و نیازهای گروه های خاص توجه می کند. 

اصول حاکم
1. با اجرای سیاست برون سپاری، نیروی انسانی جدید که متضمن انتظار استخدام و ایجاد تعهد برای سازمان و دولت 

باشد، به کار گرفته نمی شود.
2. همه ی نیروهای مورد استفاده در برنامه، باید دوره آموزشی الزم را سپری نمایند.

3. محتوای تولید شده، باید متنوع و مبتنی بر نیاز سنجی از گروه هدف باشد.
4. استفاده از ظرفیت های آموزش و پرورش اصلی ترین بستر برنامه ریزی است.

5. در برنامه ریزی، به نیاز گروه های خاص جامعه هدف تاکید می گردد.

کلیات
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برنامه ریشه کنی بی سوادی در جمهوری اسالمی ایران مرداد ماه سال 1392

6. روش های جذب و آموزش با توجه به شرایط و نیازهای مخاطبین، طراحی و اجرا می شود.
7. فرآیند آموزش، همچون محصول یادگیری، مهم قلمداد می گردد.

8. سوادآموزی، باید با زندگي روزمره ي سوادآموزان مرتبط گردد.
9. سوادآموزی با رویكرد تشویق و الزام پی گیری خواهد شد.

10. از همه ظرفیت های موجود در دستگاه های اجرایی و بخش غیر دولتی به نحو مطلوب استفاده می گردد.

رویكردهای برنامه
1- تمرکز در سیاست گذاری، اجرای غیر متمرکز و کاهش تصدی گری

2- پوشش کامل افراد بازمانده از تحصیل دوره ابتدایی 
3- ارائه آموزش های دوره سوادآموزی به روش تلفیقی 

4- توسعه مشارکت همه جانبه و برون سپاری فعالیت ها
5- تنوع بخشی به محتوای آموزشی مبتنی بر مشارکت استانها 

6- فراگیر کردن نقش معلمان شاغل و بازنشسته 

مستندات قانوني برنامه 
1. اصل سوم و سی ام قانون اساسي جمهوری اسالمی ایران 

2. بند 3-2 فصل دوم، موضوع علم و فناوری نقشه جامع علمي کشور 
3. دستورات مقام معظم رهبری طی نامه های مورخ 1387/11/30 و مورخ 1389/10/5به دولت، مجلس و آموزش و پرورش 

4. سیاست های سوادآموزی مصوب جلسه 595 شوراي عالي انقالب فرهنگي در مورخ 1385/9/21
5. اساسنامه نهضت سوادآموزی مصوب سال 1363 مجلس شورای اسالمی
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6. قانون برنامه پنجم کشور
7. سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور

8. مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش در خصوص سوادآموزی 
9. راهكارهایی برای کاهش بی سوادی در کشور مصوب هیات محترم وزیران

10. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

کلیات





انتظارات ذینفعان
بخش دوم
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مطالبات حضرت امام خمینی )ره(  و مقام معظم رهبری 
ضرورت واهمیت سوادآموزی 

1. از جمله حوایج اولیه برای هر ملت که در ردیف بهداشت و مسكن، بلكه مهم تر از آنهاست،آموزش برای همگان است 
)پیام 58/10/7 حضرت امام خمینی )ره(  (

2. مایه بسي خجلت است کشوري که مهد علم و ادب بوده و در سایه اسالم زندگي مي کند که طلب علم را 
فریضه دانسته است، از نوشتن و خواندن محروم باشد )پیام 58/10/7 حضرت امام خمینی )ره( (.

3. باید ترتیبي داده شود که داشتن گواهینامه دوره ابتدایي، حداقل یک چیز واجب شمرده شود؛ مثل داشتن شناسنامه، 
مثل گواهی رانندگی، همه باید این را داشته باشند)سخنرانی 87/2/12 مقام معظم رهبری(.

4. در برخي از مناطق کشور بچه هاي واجب التعلیم به مدارس نمي روند، این خیلي خطرناک است. بسیار چیز بدی است 
)سخنرانی 87/2/12 مقام معظم رهبری(.

بسیج سوادآموزی 
1. برای مبارزه با بی سوادی به طور ضربتی و بسیج عمومی قیام کنیم تا ان شاا... در آینده نزدیک هر کسی نوشتن و 

خواندن ابتدایی را آموخته باشد )پیام 58/10/7 حضرت امام خمینی )ره(  ( .
2. در مورد به صفر رساندن بی سوادی تا پایان برنامه ی پنجم، وزارت آموزش و پرورش و نهضت سوادآموزی مسئولند و 
باید با برنامه ریزی دقیق وجامع، این هدف را محّقق نمایند)نامه مورخ 1389/10/5 مقام معظم رهبری به وزیر آموزش 

و پرورش و آقای قرائتی (.

استمرار و توسعه سوادآموزی
1. باید هم نهضت سوادآموزی توسعه داشته باشد. همه کساني که سواد ندارند، شرکت کنند تا آنان را ببرند به حّدي 
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که براي خودشان بتوانند مسائلي را بفهمند)سخنرانی1361/06/28 حضرت امام خمینی )ره(  (.
2. ما باید در برنامه دراز مدت، فرهنگ وابسته کشورمان را به فرهنگ مستقل و خودکفا تبدیل کنیم. )حضرت امام 

خمینی )ره( 58/10/7 ( 
3. در مورد سوادآموزي، در درجه اول، »توسعه سواد« و در درجه دوم،»تعمیق سواد« مورد نظر است . نباید کار متوقف 

شود.)مقام معظم رهبری 1386/10/6( 
4. اگر مردم افغانستان، بخواهند باسواد شوند، این تكلیف بردوش »نهضت سوادآموزي« است که انجام دهد. )مقام معظم 

رهبری 1386/10/6(

تأمین منابع 
1. ...دولت محترم و مجلس محترم شورای اسالمی و وزارت آموزش وپرورش هم امكانات مورد نیاز و اعتبارات و بودجه ی 
الزم را در اختیار این سازمان قرار دهند ) نامه 1/15207 مورخ 87/11/30مقام معظم رهبری به نماینده ولی فقیه 

ورئیس سازمان نهضت سوادآموزی(.

اصالح و بازنگری 
با بازنگری در ساختار و برنامه ها و روش های خود]نهضت سوادآموزی[ ، اصالحات الزم را برای کارآمدتر کردن این 

سازمان اعمال نماید )مقام معظم رهبری(. 
انسداد مبادی ورودی بی سوادی، ریشه کنی بی سوادی، امكان آموزش برای همه، مشارکت و بسیج عمومی برای 
سوادآموزی، آموزش جهت دار، تعمیق سواد، تبدیل جامعه به جامعه یادگیرنده و الزام سوادآموزی تا پایان دوره ابتدایی 
از جمله مهم ترین مطالبات حضرت امام )ره ( و مقام معظم رهبری است که در فرمایشات، رهنمودها و اوامر خود بر 

آنها تاکید داشته اند.

انتظاراتذینفعان
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انتظارات جامعه هدف 
در بررسی انجام شده از سوادآموزان حاضر در کالس های سوادآموزی و بی سوادان گروه سنی 49-10 سال انتظارات 

ذیل مطرح شده است:
1- نهضت سوادآموزی فردی را به عنوان آموزش دهنده تعیین و برای آموزش اعزام نماید.

2- در طراحی و تولید محتوا و روش به نیازها و عالیق آنان توجه گردد.
3- کالس ها را در ساعت هایی تشكیل دهند که حضور در کالس برای آنان مقدور باشد )85% مایل به حضور در 

ساعت های 18-16 هستند ( . 
4- کتاب ها و روش های آموزشی، باید توانایی روخوانی  قرآن کریم، خواندن اولیه و نوشتن را در طول دوره فراهم کند. 
5- روش های سوادآموزی متناسب با شرایط زندگی افراد باشد، محتوای آموزشی با نیازهای واقعی آنان سازگار شود و 

مهارت آموزی و حرفه آموزی همراه با سوادآموزی ارائه گردد.

انتظارات دولت یا دستگاه های اجرایی
1- از نظر دستگاه های دولتی، باسواد شدن مخاطبان آنها، منجر به ارتقا بهره وری، کاهش آسیب های اجتماعی، 
بهداشتی مخاطبان و کاهش هزینه های دولت می شود. لذا انتظار دارند همه ی بی سوادان و کم سوادان تحت 
پوشش دستگاه ها، آموزش الزم در خصوص مهارت خواندن، نوشتن، حساب کردن و روخوانی قرآن کریم را 

داشته باشند . 
2- از نهضت سوادآموزی انتظار دارند، در طرح های آگاه سازی و توانمندسازی گروه هدف مشترک، با آنها همكاری 
نمایند. دستگاه های دولتی همچنین خواستار گنجاندن مطالب آموزشی در محتوای کتاب های درسی سوادآموزی و 

مشارکت نهضت سوادآموزی در تدوین کتاب های فرا درسی به زبان ساده هستند.
3- دستگاه ها توقع دارند، نهضت سوادآموزی برای جلب همكاری مخاطبان از رویكرد تشویقی استفاده نماید.
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دیدگاه های صاحب نظران
در مطالعه انجام گرفته، جمعی از صاحبنظران تعلیم و تربیت عقیده دارند:

1. سوادآموزی مستلزم ایجاد عزم بسیج عمومی و مشارکت همه جانبه دستگاه های اجرایی است.
2. در برنامه ها و فعالیت های سوادآموزی تغییر و تحول اساسی ایجاد شود. 

3. برای شتاب بخشی به سوادآموزی، باید از هر گونه قوانین و مقررات پیچیده و دست و پاگیر پرهیز شود .
4. تشویق و ایجاد انگیزه ی بیشتر برای جذب افراد بی سواد از لوازم والزامات شتاب بخشی است. 

5. سوادآموزی معطوف به گروه خاصی نشود، بلكه رویكرد آموزش بزرگساالن و آموزش مادام العمر در دستور کار قرار گیرد.
6. از الزامات ومحدودیت های بازدارنده برای اجبار سوادآموزی افراد محروم از سواد استفاده شود.

توقعات مجامع بین المللی 
از سال 1945 تاکنون یونسكو در کنفرانس های مختلف رویكردهایی را برای جلب توجه جوامع و دولتها به امر آموزش 

بزرگساالن و سوادآموزی اتخاذ نموده است که اهم آنها به شرح ذیل ارائه می گردد:
1. درنظرگرفتن بودجه بین المللی برای ریشه کنی بالی بی سوادی در جهان) کنفرانس مونترال 1960(.

2. مبارزه با بی سوادی باید جز جدایی ناپذیر طرح های توسعه اقتصادی و اجتماعی و برنامه ریزی آموزشی ملی در هر 
کشور تلقی شود )کنفرانس تهران 1965(.

 )Functional literacy( 3. مفهوم سواد و سوادآموزی باید دگرگون شود و از شكل سنتی به صورت سوادآموزی تابعی
درآید )کنفرانس تهران 1965(. 

4. آموزش و یادگیری امری دائمی است و آموزش و پرورش به عنوان عامل تغییر دهنده مؤثری عمل کند و بزرگساالن 
باید در آن شرکت داشته باشند و به بهبود شرایط زندگی خود و فرزندانشان همت گمارند) توکیو 1972(.

5. سواد باید آگاهی بخش، عامل آزاد سازی انسان و شكوفایی همه جانبه شخصیت فرد باشد) شیراز1975(.

انتظاراتذینفعان
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6. آموزش به عنوان یكي از حقوق اساسي بشر و کلید توسعه ي پایدار کشورها و صلح و ثبات بین آنهاست ) داکار – 
سنگال2000( .

7. دسترسي برابر به آموزش ابتدایی اجباری و باکیفیت خوب و کامل با تأکید بر دختران، پیشرفت 50 درصدي در 
سطوح سواد بزرگساالن تا سال 2015، بهبود همه ی جنبه هاي کیفي آموزش و تضمین اعتالي آن براي همه )سند 

.) )EFA( جهانی آموزش برای همه
8.  باید با هدف نهایی پیش گیری و از بین بردن چرخه کم سوادی و ایجاد جهانی کامالً باسواد، تالشمان را مضاعف 
کنیم تا بتوانیم بی سوادی را به میزان 50 درصد از سال 2000 تا 2015 ) هدف چهارم برنامه آموزش برای همه و 

تعهدات دیگر بین المللی ( کاهش دهیم. )دسامبر2009، بلم، برزیل(. 
سوادآموزی عامل مهم توسعه انسانی و مبارزه با فقر و تبعیض و گسترش صلح و آرامش است و جمهوری اسالمی ایران 
در همه اسناد بین المللی متعهد است،سوادآموزی را درهمه ی برنامه ریزی ها مورد توجه قرار داده و با جدیت دنبال کند.

 باورهاو پندارها
1. محتوای تولید، برانگیزاننده و متناسب با نیازهای واقعی و شرایط سوادآموزان نیست. 

2. ورودی بی سوادی باید مسدود شود.
3. سازمان از روحیه نهادی در اجرای برنامه فاصله گرفته و گرفتار بوروکراسی اداری و روزمره گی شده است .

4. سازمان در تحلیل هزینه و فایده سوادآموزی با فقر نظریه و پژوهش مواجه است .
5. نهضت، تنها نهادی است که برای سوادآموزی کار کرده و تاکنون هم خوب عمل کرده ا ست .

6. سازمان در تدوین برنامه منسجم و قابل اجرا در سوادآموزی ناموفق بوده است .
7. اجماع عمومی برای ریشه کنی بی سوادی در کشور وجود ندارد.

8. باید سوادآموزی را به نهادی مثل بسیج واگذار کرد.
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9. آمار موجود از بی سوادی با گزارشات قبلی سازمان و برگزاری جشن های پایان بی سوادی سازگار نیست.
10. جایگاه سوادآموزی در برنامه های درازمدت معلوم نیست و یا دولت به آن اعتقادی ندارد.

11. نظارت دستگاه های فرا سازمانی از عملكرد الزم است .
12. در تولید محتوا به اقتضائات و شرایط محیط فرهنگی و اقتصادی جامعه هدف و نیازهای آنان توجه شود.

13. استقالل طلبی و عدم عالقه به ایجاد ارتباط دو سویه با آموزش و پرورش از دالیل مهم عدم نظارت و در نتیجه 
عدم پیشرفت برنامه است .

14. سوادآموزی وظیقه مدیران مدارس نیست و آنان تخصصی در این امر ندارند.
15. آمار بی سوادی واقعی، بسیار کمتر از آمار اعالم شده در سرشماری ها است و سازمان نهضت سوادآموزی در ارائه 

آمار صحیح مشكل دارد.
16. سازمان نهضت سوادآموزی، باید بتواند آمار و اطالعات اسمی افراد بی سواد را ارائه نماید.

17. ضوابط و مقررات قانونی برای الزام و همكاری دستگاه های اجرایی مشمول ماده 5 قانون خدمات کشوری ضمانت 
اجرایی ندارد. 

18. نهضت در ریشه کنی بی سوادی موفق عمل نكرده است. سوادآموزی امری سخت و پیچیده است .
19. کیفیت آموزشی در مدارس و کالس های الزم التعلیم با استخدام آموزشیاران نهضت کاهش یافته است.

20. باید زمینه ارتقا تحصیلی سوادآموزان در دوره های باالتر، فراهم شود.
21. دستگاه های اجرایی به تعهدات خود عمل نمی کنند، حتی آنهایی که تفاهم نامه با نهضت امضا کرده اند.

22. نیروی انسانی به کارگیری شده بعنوان آموزشیار به فكر تكمیل سنوات و استخدام بوده تا با سوادکردن افراد
23. ثبت نام های کاذب و عدم اعمال نظارت کافی از سوی نهضت، باعث رکود شاخص های سواد شده است. 

24. نهضت باید آمار و اطالعات اسمی را در اختیار استان ها و شهرستان ها قرار دهد.
25. باید الزام قانونی برای حضور بی سوادان و همچنین مشوق های کافی و مؤثر، فراهم شود.

انتظاراتذینفعان
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26. روش های فعلی شناسایی، جذب و آموزش بی سوادان،اثر بخشی الزم را ندارد .
27. آموزش و پرورش هنوز مسئولیت سوادآموزی را نپذیرفته است و بحران مشروعیت سوادآموزی یكی از موانع جدی است .
28. مدیریت سازمان در تأمین و تخصیص منابع و همچنین تعیین تكلیف استخدامی آموزشیاران بسیار خوب است .

29. توزیع رایگان کتب و اقالم آموزشی، امتیاز مهمی برای فعالیت های سوادآموزی است .

30. بخشی یا همه ی هزینه های سوادآموزی در صورت قبولی به خود فرد پرداخت شود.
31. مردم در ارائه اطالعات برای تعیین شاخص سواد توجیه نیستند، آمار بی سوادان کمتر از آمار اعالم شده است .

32. کیفیت کار آموزش دهنده های فرد به فرد، خیلی خوب نیست .
33. اگر نهضت سوادآموزی منحل شود و معاونت ابتدایی کار آن را انجام دهد، نتیجه بهتری حاصل می شود.

34. سرانه تعیین شده برای سوادآموزی بسیار کم است و آموزش دهنده ها استقبال نمی کنند.
35. سوادآموزی وظیفه مدیر مدرسه نیست، چون حق الزحمه ای نمی دهند،عالقه به کار وجود ندارد.

36. تبلیغات صدا و سیما، باید افزایش یابد.
37. اصل کار باسواد کردن افراد بی سواد،خوب است، ولی تاکنون موفق عمل نكرده ایم.

38. برنامه مشخصی نداریم و هنوز سوادآموزی را آن طور که الزم است، نشناخته ایم.
39. با روش های موجود و بدون ایجاد الزام، نمی توان بی سوادی را ریشه کن کرد.

40. سازمان نهضت سوادآموزی از دستگاه های بسیار موفقی است که با حداقل امكانات، حداکثر بهره وری را داشته است.
41. در سال های اخیر فعالیت های مشارکت جویانه نهضت کاهش یافته است و تعامل و همكاری با دستگاه ها کم شده است .

42. تصور ما این بود که سازمان نهضت سوادآموزی، بی سوادی را به صفر رسانده است و باور اعداد اعالم شده در 
سرشمارهای اخیر سخت است.

43. نهضت در انجام دادن کارهای کارشناسی و ارائه آمار و اطالعات دقیق و موفق است .
44. باید فضای رسانه ای کشور آکنده از برنامه های ترویجی و تبلیغی سوادآموزی باشد.
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45. نهضت در فرهنگ سازی و اصالح الگوهای مصرف و تولید می تواند، اثرگذار باشد.
46. آموزش و پرورش باید همكاری دقیق تر و بیشتری داشته باشد.

47. نهضت مصداق خیر کثیر است و تأثیر آن نشانه عمق باور امام)ره( بر تعلیم و تربیت است.
48. سوادآموزی در رشد بینش و باورهای دینی مردم مؤثر بوده است .

49. کارکنان نهضت نباید روحیه نهادی و مبادی خود را در سوادآموزی از دست بدهند .
50. نهضت سوادآموزی باید با جدیت تا محو بی سوادی ادامه یابد.

51. ما دیگر با سواد نمی شویم . اصرار نهضت برای با سوادکردن ما بی فایده است .
52. مشكالت اقتصادی و گرفتاری های زندگی، اصلی ترین مانع برای عدم مراجعه است .

53. ما نمی دانیم برای باسواد شدن به کجا مراجعه کنیم .
54. فرزندان ما از اینكه ما بی سواد هستیم،خجالت می کشند و رفتن ما به مدرسه آنان را آزار می دهد.

55. مراجعات مكرر آموزشیاران برای سوادآموزی خیلی خوب است، ولی خسته کننده و مالل آور است. 
56. این خیلی خوب است که نهضت هنوز هم برای باسوادکردن افراد جامعه تالش می کند و امكانات را تأمین می کند.

57. روش های دعوت به کالس های سوادآموزی خوب نیست .
58. نهضت همراه سوادآموزی، قرآن آموزش دهد و این خیلی خوب است.

59. کار در سوادآموزی برای آینده شغلی ما امیدوار کننده است .
60. سرانه هزینه نسبت به زحمتی که می کشیم، بسیار کم است .

61. سوادآموزی با این روش اساساً کاری بی فایده است، باید مهارت آموزی کرد.
62. باید روحیه جلب مشارکت در سوادآموزی، حفظ شود.

63. هماهنگی بین دستگاه های مختلف در اجرای برنامه وجود ندارد.
64. نهضت در اطالع رسانی خدمت خود،خیلی ضعیف عمل کرده است .

انتظاراتذینفعان
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65. سایت نهضت در جلب همكاری ها ضعیف عمل می کند.
66. ریشه کنی بی سوادی در کشور به رویا، شباهت دارد.

67. عملكرد نهضت در انجام دادن وظایف خوب بوده، ولی نمی دانیم چرا آمار بی سوادی تغییر نكرده است؟
68. رابطه مدیران قبلی نهضت با رسانه ها ضعیف بوده است.

انگاره ها و باورهای افراد و ذینفعان مختلف به مقدار اطالعاتی که از ماهیت سوادآموزی، مأموریت و خدمات سازمان 
دارند، متفاوت است و حاکی از نوعی عدم اجماع و پیوستگی در نظرات گروه های مختلف است. با این حال اکثریت 
آنان وجود سازمان نهضت سوادآموزی را برای ریشه کنی بی سوادی ضروری دانسته و استمرار آن را الزم می دانند، 
ولی اعتقاد دارند سازو کار اجرای این برنامه بزرگ و اساسی با جلب مشارکت همه جانبه با اخذ اطالعات رسمی، تبلیغ 
و ترویج از رسانه ملی و محلی، ایجاد و انعطاف در روش ها و محتوا، افزایش سرانه سوادآموزی، توسعه قرآن آموزی و 

مهارت آموزی و استفاده از نظرات نخبگان و گروه های مرجع جامعه فراهم گردد.



تحليل و تبيين وضع 
گذشته و موجود

بخش سوم
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دالیل ظهور بی سوادی 
بی سوادی به عنوان یک معضل فرهنگی - اجتماعی، معلول عدم پوشش به موقع و کامل کودکان الزم التعلیم در نظام 
آموزش رسمی است . به منظور تبیین دقیق مسئله و تعیین نقش هرکدام از عوامل سهیم و موثر، با استفاده از فراتحلیل 

صورت گرفته از پژوهش های موجود به دالیل عدم حضور این افراد در مدرسه پرداخته می شود:
 عواملفردی:تمام عواملی که به ویژگی های ذهنی و جسمی فرد مربوط می شوند در این طبقه قرار می گیرند که 
نمونه های آن عبارتند از: وضعیت جسمانی، سن و قد و وزن، جنسیت، اضطراب و نگرانی، عدم اطمینان به نتیجه آموزش، 

توان هوشی و آمادگی یادگیری، عدم اعتماد به نفس، اختالالت رفتاری، عاطفی و کالمی

 عواملمحیطیوآموزشی:عواملی که ناشی از ویژگی و امكانات محیط زندگی و تحصیل است. در این طبقه جای 
می گیرند که ازجمله آن می توان به موارد زیراشاره کرد:

 عدم دسترسی به مدرسه و یا دور بودن مدرسه از محل زندگی 
 وجود کالس های چند پایه و مختلط در مدرسه محل زندگی

 عدم وجود وسایل نقلیه مناسب برای رفت و آمد به مدرسه
 کمبود معلم زن در مناطق محروم و روستایی

 تخریبی بودن مدرسه و ظاهر نا زیبا و غیر جذاب
 ماهیت مشاغل موجود در جامعه ) کشاورزی، دامپروری(

 کیفیت ارتباط مدیر و کادر آموزشی مدرسه با دانش آموزان

عواملفرهنگی: به مجموعه عواملی که به بافت فرهنگی و نیز باورها و نگرش های نادرست در خانواده و جامعه 
بر می گردد در این طبقه قرار می گیرند عواملی مانند:
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 ازدواج زود هنگام دختران در بعضی خانواده ها خصوصا در مناطق روستایی و عشایری
 وجود تعصبات خانوادگی و محلی در خصوص عدم نیاز به تحصیل در بین دختران 

 کم سوادی و بی سوادی والدین و یا اعضای خانواده
 باور به غیر موثر بودن تحصیل در رفاه و درآمد افراد

عواملاجتماعی: عواملی که از ارتباطات اجتماعی، آسیب ها و مشكالت اجتماعی ناشی می شود در این طبقه قرار 
می گیرد که عبارتند از:

 کودکان طالق،کودکان کار،کودکان بی سرپرست و بد سرپرست
 اعتیاد والدین و مهاجرت به حاشیه شهر ها 

 اعتقاد به عدم ارتباط بین تحصیل و موفقیت های اجتماعی در آینده 
 کم توجهی گروههای مرجع به اهمیت آموزش

 پایین بودن میزان تبلیغ در رسانه ها
 عدم وجود یا اجرای ناقص قوانین و مقررات الزام آور برای آموزش

 نحوه همكاری بین دستگاه های اجرایی، نهادها و مردم
 وجود مشاغل کاذب و پردرآمد

 عواملاقتصادی: عواملی که ناشی از وضعیت اقتصادی و مالی خانواده ها می شود در این طبقه جای می گیرند.
 مهاجرت فصلی جهت اشتغال به کار
 عدم اشتغال دائم سرپرست خانواده

 استفاده از نیروی کار کودکان الزم التعلیم جهت کمک به درآمد خانواده

تحلیلوتبیینوضع
گذشتهوموجود
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 باال بودن هزینه تحصیل
 فقر اقتصادی خانواده و پایین بودن درآمد

 تعداد زیاد فرزندان در مناطق محروم و هزینه باالی تحصیل آنان
 نیاز به کار دختران در منزل

 سوادآموزی افرادی که به دالیل گفته شده از نظام آموزش رسمی باز می مانند به خصوص افرادی که در معرض 
آسیب های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بوده اند و یا افرادی  که بهره هوشی کمتر از 90داشته و تحت عنوان 
دیرآموز با ناکامی تحصیلی مواجه بوده اند، بسیار سخت، پر هزینه، زمان بر و نیاز مند تخصص و صالحیت ویژه است. الزم 
است سوادآموزی متناسب با شرایط زندگی، شغلی، اقتصادی و روحی و عاطفی آنها، با  حداکثر انعطاف و پس از خدمات 

مشاوره ای و کلینیكی ارائه شود.

سوادآموزی افرادی که به دالیل گفته شده از نظام آموزش رسمی باز می مانند به خصوص افرادی که در معرض آسیب های 
مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بوده اند و یا افرادی  که بهره هوشی کمتر از 90داشته و تحت عنوان دیرآموز با ناکامی 
تحصیلی مواجه بوده اند، بسیار سخت، پر هزینه، زمان بر و نیاز مند تخصص و صالحیت ویژه است. الزم است سوادآموزی 
متناسب با شرایط زندگی، شغلی، اقتصادی و روحی و عاطفی آنها، با  حداکثر انعطاف و پس از خدمات مشاوره ای و کلینیکی 

ارائه شود.

وضعیت سواد در پنج سرشماری گذشته ) 1355 لغایت 1390(
1. قدر مطلق بی سوادی در گروه سنی 6 ساله و باالتر از 14.2 میلیون نفر سال 1355 به 9.7 میلیون نفر در سال 1390 

کاهش یافته است . 
2. قدر مطلق بی سوادی در گروه سنی 49-10ساله از 9.8 میلیون نفر سال 1355 به 3.4 میلیون نفر در سال 1390 



37

کاهش یافته است . 
3. میزان باسوادی در گروه سنی 49-10ساله از 48.8 درصد سال 1355 به 92.5 درصد در سال 1390 افزایش یافته است . 
4. اختالف درصد باسوادی بین مناطق شهری و روستایی در گروه سنی 49-10ساله از 39.6 درصد سال 1355 به 8.8 

درصد در سال 1390 کاهش یافته است . 
5. اختالف درصد باسوادی بین مردان و زنان در گروه سنی 49-10ساله از 26.2 درصد سال 1355 به 3.5 درصد در 

سال 1390 کاهش یافته است . 

وضعیت سواد در سرشماری 1390
1. از جمعیت 67681876 نفری 6 ساله وباالتر کشور، به میزان 9719712 نفر معادل 14.4 درصد خود را بي سواد 

اعالم کرده اند. 
2. از تعداد 9719712 نفر بی سواد 6 ساله وباالتر، حدود 3576392 نفر معادل 36.8 درصد مرد و 6143320 نفر معادل 

63.2 درصد زن شمارش شده است.
3. از تعداد 9719712 نفر بی سواد 6 ساله وباالتر، حدود 5138167 نفر معادل 52.9 درصد شهری و 4581545 نفر 

معادل 47.1 درصد روستایی اعالم شده است.
4. از جمعیت 4437473 نفری 9-6 ساله کشور، به میزان 236538 نفر معادل 5.3 درصد خود را بي سواد اعالم کرده اند. 
5. از تعداد 236538 نفر بی سواد 9-6 ساله، حدود 119249 نفر معادل 50.4 درصد پسر و 117289 نفر معادل 49.6 

درصد دختر شمارش شده است.
6. از تعداد 236538 نفر بی سواد 9-6 ساله، حدود 141486 نفر معادل 59.8 درصد شهری و 95052 نفر معادل 40.2 

درصد روستایی اعالم شده است.
7. از جمعیت 50845801 نفری گروه سنی  49-10 ساله کشور، به میزان 3456181 نفر معادل 6.8 درصد خود را بي 

تحلیلوتبیینوضع
گذشتهوموجود
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سواد اعالم کرده اند. 
8. از تعداد 3456181 نفر بی سواد  گروه سنی  49-10 ساله، حدود 1230855 نفر معادل 35.6 درصد مرد و 

2225326 نفر معادل 64.4 درصد زن شمارش شده است.
9. از تعداد 3456181 نفر بی سواد گروه سنی  49-10 ساله، حدود 1601439نفر معادل 46.3 درصد شهری و 

1854742 نفر معادل 53.7 درصد روستایی اعالم شده است.
10. از 9719712 نفر بیسواد 2.5 درصد در گروه سنی 6 الی 9 سال و 35.5 درصد در گروه سنی 10 الی 49 سال و 

62 درصد در گروه سنی باالی 50 سال هستند.

مقایسه وضعیت سواد در سرشماری 1385 و 1390
1. قدر مطلق بی سوادی در گروه سنی 6 ساله و باالتر از 9.8 میلیون نفر سال 1385 به 9.7 میلیون نفر در سال 1390 

کاهش یافته است . 
2. میزان باسوادی در گروه سنی 6 ساله و باالتر از 84.6 درصد سال 1385 به 84.8 درصد در سال 1390 افزایش یافته است . 
3. قدر مطلق بی سوادی در گروه سنی 49-10ساله از 4.15 میلیون نفر سال 1385 به 3.4 میلیون نفر در سال 1390 

کاهش یافته است . 
4. میزان باسوادی در گروه سنی 49-10ساله از 91.7 درصد سال 1385 به 92.5 درصد در سال 1390 افزایش یافته 

است . 
5. اختالف درصد باسوادی بین مناطق شهری و روستایی در گروه سنی 49-10ساله از 9.8 درصد سال 1385 به 8.8 

درصد در سال 1390 کاهش یافته است . 
6. اختالف درصد باسوادی بین مردان و زنان در گروه سنی 49-10ساله از 5.7 درصد سال 1385 به 3.5 درصد در سال 

1390 کاهش یافته است. 
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عملكرد سازمان در برنامه چهارم توسعه )سال 1384 لغایت 1389(
براساس بند )ي ( ماده 52 قانون برنامه چهارم توسعه این سازمان مكلف بود با تدوین  و اجراي  طرح  راهبردي  سوادآموزي  
کشور، بیسوادي  افراد گروه سنی زیر سي  سال  را به صفر برساند . بررسی عملكرد کالسگذاری سازمان از سال 1384 

لغایت 1389 نشان می دهد:
1. تعداد 3میلیون و 558 هزارنفر از بی سوادان در دوره مقدماتی در سال های برنامه چهارم توسعه، تحت پوشش قرار 

گرفته و از این رقم، تعداد 2 میلیون و704 هزار نفر معادل 76 درصد قبول شده اند .
2. تعداد 2 میلیون و 782 هزار نفر از واجدین شرایط در سال های برنامه تحت پوشش دوره تكمیلی قرار گرفته است و از 

این رقم، تعداد 2 میلیون و 105هزار نفر معادل 75.7 درصد قبول شده اند. و با سواد قلمداد می شوند.
3. تعداد 701 هزار نفر از واجدین شرایط در سال های برنامه تحت پوشش دوره پایانی قرار گرفته است و از این رقم، 556 

هزار نفر معادل 79.3درصد قبول شده اند.
4. تعداد 360 هزار نفر از واجدین شرایط در سالهای برنامه تحت پوشش دوره پنجم بزرگسال قرار گرفته است و از این 

رقم، 302 هزار نفر معادل 83.9 درصد قبول شده اند.
5. به طور متوسط ساالنه تعداد 236هزارنفر از کم سوادان در برنامه گروه های پی گیر در سال های برنامه تحت پوشش 

قرار گرفته است . 
6. در طول برنامه چهارم توسعه از 100 نفر سوادآموز تحت پوشش دوره مقدماتی، تعداد 11 نفر در پایه پنجم ثبت نام شده است 
و این امر بیانگر توجه بیشتر سوادآموزی به دوره های مقدماتی و تكمیلی بوده و به دوره های پایانی و پنجم کمتر توجه شده است .

تحلیل دالیل عدم رشد شاخص سواد در فاصله سرشماری 85 تا 90
1.عدمانسدادورودیبیسوادی

طی سال های مذکور به طور میانگین هر ساله 22000 نفر بیسواد 10 ساله تولید شده است و حدود 400000 نفر در 

تحلیلوتبیینوضع
گذشتهوموجود
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پایه های اول تا چهارم ابتدایی از مدرسه خارج شده اند. به عبارتی دیگر در طی این مدت مجموعاَ 510000 نفر ثبت نام 
نكرده و یا قبل از اتمام 4 سال اول دوره ابتدایی از مدرسه خارج شده اند.

2.پایینبودنکیفیتآموزشیوبازگشتبهبیسوادیدرنتیجه:
 عدم اطمینان از کسب مهارت های پایه سواد با اجرای ارزشیابی توصیفی 

 تنزل سطح سواد ارائه شده در نتیجه محدودیت در اجرای دوره های پایانی و پنجم
 پایین بودن نرخ پایداری سواد و از دست رفتن مهارت های سواد به مرور زمان در افراد بزرگسال

پایین بودن سرانه هزینه شده برای آموزش هر فرد
 پایین آمدن انگیزه، عالقه، استعداد و آمادگی یادگیری در فراگیران

3. نا رسایی در روش شمارش و  ایجاد فاصله بین سواد ارائه شده از سوی نهضت سوادآموزی و انتظار مردم از حداقل سواد 
و در نتیجه تعدادی از افراد با وجود آموزش در دوره های سوادآموزی خود را در سرشماری، بی سواد اعالم می نمایند. در 
بررسی انجام شده از یک نمونه آماری نشان می دهد، حدود 10% افرادی که دوره تكمیلی نهضت سوادآموزی را گذرانده 

بودند،خود را بیسواد اعالم کرده اند.
4. افزایش تعداد کم سوادان جامعه در حد دوره ابتدایی و فقدان ساز و کار های مؤثر برای ادامه تحصیل این افراد و در 
نتیجه از بین رفتن تدریجی مهارت های پایه سواد و اضافه شدن این گونه افراد به آمار بیسوادان، به طوری که مقایسه دو 

بانک اطالعاتی هدفمندی یارانه ها و سرشماری سال 90 حكایت از ظهور 1/900/000 بی سواد جدید است.
5. ثبت نام های کاذب، ناشی از عدم دسترسی به اطالعات دقیق اسمی و عدم امكان تطبیق مشخصات افراد ثبت نام شده 

با مشخصات افرادی که در سرشماری خود را بیسواد اعالم کرده بودند.
6. عدم توجه به آمارهای ثبتی و ابتنای سرشماری به خود اظهاری و متأثر بودن اظهارت افراد از شرایط اقتصادی، سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی به طوری که در بررسی صورت گرفته بیش از 30% افرادی که به عنوان بیسواد ثبت شده اند، اظهار 
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می دارند که باسوادند، ولی در ثبت مشخصات آنان در بانک های اطالعاتی اشتباهی صورت گرفته است.
این موارد تحت عنوان یک مقطع زمانی 5 ساله تحلیل شده است. ولی اغلب موارد قید شده از ابتدای فعالیت سوادآموزی 

تا کنون وجود داشته و جزو چالش های اصلی سوادآموزی محسوب می گردد.

این موارد تحت عنوان یک مقطع زمانی 5 ساله تحلیل شده است. ولی اغلب موارد قید شده از ابتدای فعالیت سوادآموزی تا 
کنون وجود داشته و جزو چالش های اصلی سوادآموزی محسوب می گردد.

اقدامات و عملكرد سازمان در دو سال اول برنامه پنجم توسعه 
با توجه به اعمال ساختار جدید اداری و آموزشی از سال 1390 در سوادآموزی و با ادغام واحدهای استانی و شهرستانی 
سوادآموزی با آموزش و پرورش، اقداماتی در عرصه سوادآموزی انجام گرفت که در ذیل به برخی از آنها به صورت 

فهرست وار اشاره می شود:
1. تدوین برنامه پنج ساله سوادآموزی با اولویت قرار دادن باسوادی کامل گروه سنی زیر 50 سال تا پایان سال 1394

2. اجرای مصوبه هیئت وزیران در مورد اصالح ساختار اداری و ادغام واحدهای استانی و شهرستانی در آموزش و پرورش
3. استقرار ساختار جدید نظام آموزشی پس از تصویب در شورای عالی آموزش و پرورش

4. تصویب کلیات برنامه درسی سوادآموزی در شورای عالی آموزش و پرورش و تألیف کتب درسی دوره های سوادآموزی، 
تحكیم و انتقال براساس برنامه درسی

5. به روزرسانی دستورالعمل ها، آئین نامه ها، بخشنامه ها و اجرای متناسب با ساختار اداری و آموزشی جدید 
6. توانمند سازی نیروی انسانی استانها و شهرستانها با تربیت مدرسین و برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت 

متناسب با ساختار جدید
7. ظرفیت یابی و ظرفیت سازی در دستگاه های دولتی و سازمان های مردم نهاد و انعقاد تفاهم نامه و قرارداد برای 

تحلیلوتبیینوضع
گذشتهوموجود
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مشارکت در امر سوادآموزی
8. تعیین تكلیف وضعیت استخدامی آموزشیاران با استفاده از قوانین و مقررات موجود

9. برون سپاری بخشی از فعالیت ها به بخش های غیردولتی و سازمان های مردم نهاد، به منظور تغییر رویكرد 
از مباشرت و تصدی مستقیم به مدیریت فرآیند سوادآموزی 

10. تهیه بانک اطالعات اسمی از جامعه هدف و پاالیش آن با اطالعات بانک سوادآموزی و دانش آموزی و حضور 
در منازل

11. براساس آمار و اطالعات جمع آوری شده از عملكرد استان ها در سال های 1390 و 1391 در خصوص 
سوادآموزان تحت پوشش و قبول شده نشان می دهد: 

این  از  که  است  گرفته  قرار  پوشش  تحت  دوره ها  مجموع  در  نفر سوادآموز  هزار  و 261  میلیون   1 تعداد   
رقم،تعداد 565386 نفر در دوره سوادآموزی، 367692 نفر در دوره تكمیلی، 5858 نفر در دوره مقدماتی، 

41258 نفر در دوره انتقال و 281778 نفر فراگیر در دوره تحكیم تحت پوشش رفته است . 
 از مجموع سوادآموزان تحت پوشش به میزان 76.6 درصد به زنان، 23.4 درصد به مردان و بر حسب مناطق 

هم به میزان 44.6 درصد به مناطق شهری و 55.4 درصد به مناطق روستایی اختصاص یافته است. 
 از مجموع سوادآموزان تحت پوشش، حدود 45.9 درصد از طریق برون سپاری انجام شده است .

 از مجموع سوادآموزان ثبت نام شده،حدود 73.3 درصد در دوره های مختلف، موفق به کسب نمره قبولی از 
دوره شده اند.

دوره  در  رقم  این  و  است  بوده  46.2درصد  حدود  سوادآموزی،  عملكرد  در  کمی برنامه  اهداف  تحقق   
سوادآموزی 51.8 درصد، در دوره تكمیلی 57.7 درصد، در دوره انتقال 44.1 درصد و در دوره تحكیم 31.1 

درصد می باشد.
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با تأمل در روند عملکرد گذشته و محدودیت زمان برای تحقق ریشه کنی بی سوادی توجه به موارد ذیل اجتناب 
نظر  تجدید  بیسوادان-  آدرس  اسمی و  اطالعات  بانک  تکمیل  سوادی-  بی  ورودی  مبادی  انسداد  است:  ناپذیر 
در  انگیزه  ایجاد  برای  الزام  و  تشویق  از  استفاده  در شاخص سواد -  ثبتی  آمار های  به  توجه  و  آمار گیری  در روش 
بیسوادان برای حضور در برنامه های سوادآموزی - بهبود کیفیت آموزشی،توجه به عالیق و نیازهای گروه های خاص 
تعمیق سواد ایجاد ظرفیت های جدید - توسعه و  و  برون سپاری  بر  اجرایی - تمرکز  تولید محتوا و روش های  در 

میزان تحقق اهداف آموزش برای همه 
رسیدن به 50 درصد پیشرفت در سطح باسوادي بزرگساالن به ویژه براي زنان، دستیابي به تساوي جنسیتي و بهبود همه  

جنبه هاي کیفي آموزش، از تعهدات جمهوری اسالمی ایران در سند آموزش برای همه است:

سال
درصد باسوادیقدر مطلق بی سواد

زنمردمرد و زنزنمردمرد و زن

200098998983699418619987580.185.374.7

201194831743457143602603184.288.180.3

1738444.12.85.6-242275-416724-اختالف

وضعیتسوادگروهسنی10سالهوباالترکشورازسال2000الی2011میالدی

برابر سند EFA، مقرر بوده طی سال های 2000 تا 2015 حداقل 4949949 نفر از آمار بی سوادان گروه سنی 
10 ساله و باالتر کاهش یابد، در حالی که تاکنون 416724 نفر کاهش یافته است . از نظر درصد نیز می بایست 
حداقل 9.95 درصد از آمار بی سوادی کاهش می یافت که فقط 4.1 درصد کاهش یافته است به عبارت دیگر طی 

تحلیلوتبیینوضع
گذشتهوموجود
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سال های 2000 تا 2011 فقط معادل 20.6 درصد از تعهد، انجام شده است .

با مالحظه اقدامات صورت گرفته، علی رغم تحقق نسبی عدالت آموزشی و جنسیتی و رشد قابل توجه باسوادی در زنان و 
روستاییان، به دلیل محدود کردن سوادآموزی به گروه سنی 10 تا 49 سال، عدم تناسب اعتبارات با اهداف کمی، کاهش 

کیفیت آموزشی و کافی نبودن پایش و نظارت، تحقق اهداف تعهد شده در سال 2015 دور از دسترس ارزیابی می شود.

پوشش واقعی تحصیلی دوره ابتدایی در گروه سنی 10-6 ساله 
 به موجب ماده 1 مصوب 595 شوراي عالي انقالب فرهنگي، وزارت آموزش و پرورش موظف است با ایجاد انعطاف و 
اعمال نوآوري هاي الزم در روش ها، ضوابط آموزشي، روندها و رویه هاي اداري، نرخ جذب خالص کودکان 6 ساله را افزایش 
و ورودی بی سوادی را مسدود نماید، ولی مطالعه نرخ پوشش واقعی و نرخ ماندگاری دوره ابتدایی و نتایج سرشماری سال 

1390 حاکی از ظهور بیسواد جدید است. به طوری که:
 مقایسه مشخصات کودکان 6 ساله واجد شرایط ثبت نام با اطالعات دانش آموزان ثبت نام شده در سال تحصیلی 
91-90 نشان می دهد تعداد 55344 نفر خارج از مدرسه هستند. به عبارتی دیگر پوشش واقعی در این سن %95 

می باشد.
 براساس نتیجه سرشماری 1390، تعداد 236 هزار نفر بی سواد در گروه سنی 6 الی 9 ساله اظهار شده است که این 

تعداد معادل 8.1 درصد جمعیت کل مربوطه می باشد . 
 براساس گزارش مرکز آمار و فناوری وزارت متبوع، از جمعیت 6 الی 9 ساله و دانش آموزان ابتدایی درحال تحصیل 
سال تحصیلی 1392- 1391، تعداد 160 هزار نفر کودک در خارج از مدرسه قرار دارد که معادل 1.5 درصد جمعیت 

مذکور می باشد و پوشش واقعی در گروه سنی 10-6 ساله حدود 98.5 درصد می باشد. 
 به طور متوسط ساالنه حدود 85000 نفر از دانش آموزان پایه های اول تا چهارم ابتدایی ترک تحصیل می نمایند.
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بررسی ها نشان می دهد که علی رغم تالش های صورت گرفته، همه ساله تعداد متنابهی از کودکان که معموال آسیب دیده 
اجتماعی و اقتصادی، بی سرپرست یا بد سرپرست، دارای اختالل یادگیری و غیر نرمال از نظر هوش و استعداد هستند، از چرخه 
نظام آموزش رسمی باز می مانند که جذب و آموزش آنان از طریق سوادآموزی بسیار سخت، پیچیده، زمان بر و پرهزینه است.

بررسی روند پیش بینی، تصویب و تخصیص منابع مالی ) 91- 1384 (

سال
اعتبار پیش بینی 
شده در برنامه 

پنج ساله 

اعتبار مصوب 

 در الیحه بودجه 
ساالنه 

عملکرد مالی 
)تخصیص(
ساالنه 

درصد رشد 
بودجه 
مصوب 

ساالنه به 
برنامه 

درصد 
تخصیص 
اعتبارات 
نسبت به 

بودجه مصوب 

درصد رشد 
بودجه مصوب 

نسبت به 
عملکرد مالی 

سال قبل

اهداف كمي 
پیش بیني شده 

دربرنامه 

عملکرد ساالنه 
سوادآموزي 

درصد 
عملکرد 

نسبت به 
حجم پیش 
بیني شده

1384*973.797860.280846،780-11.6598.4312.761.282.6941،662،301130

13851.404.3421.235.8211،221،167-1298.811461،444،5211،827،077126.48

13861.798.9631.583.0871،564،316-1298.811301،567،5462.049.505131

13872.167.9921.958.9361،935،708-9.64991251،667،4181،325،66479.50

13882.223.9712.203.3092.078.715-194.34113.821،720،3201.183.98768.82

13892,341,0002,240,6002.026.611-4.2990,441081.086.967987،13190

13904,163,8292,375,9001,927,203-42.9481.11117.231.249.703622،97249.84

13917,762,0202,379,3391,353,860-69,3456,90123.462.146.178657،72330.64

35.0287.3233,4512.164.82210.316.36084.80-22.835.91414.837.27112.957.360جمع

35.0287.3233,451.520.6021,289.54584.80-2.854.4891.854.6591.619.670میانگین

»ارقامبهمیلیونریال«

جدولشماره6-بررسياعتباراتپیشبینيشدهدربرنامههايپنجساله،مصوبساالنهدرالیحهبودجهوعملکردساالنه

تحلیلوتبیینوضع
گذشتهوموجود
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*توضیح:با توجه به تجمیع واحدهاي استاني سوادآموزي با سازمان هاي آموزش وپرورش استان ها ازسال 80 تا88، 
اطالعات عملكرد مالي سالیانه سوادآموزي استان ها با همكاري دفتر بودجه معاونت برنامه ریزي ونظارت راهبردي ودفتر 

برنامه وبودجه وزارت متبوع تهیه واستخراج شده است .

1. از سال84 تا سال91، مجموعاً مبلغ 22.835.914 میلیون ریال بودجه پیش بیني شده که مبلغ14.837.271 میلیون 
ریال به تصویب رسیده که معادل 64.98 درصد بودجه پیش بیني شده است .

2. متوسط رشد بودجه مصوب نسبت به برنامه پیش بیني شده درسال هاي مورد مطالعه به طور متوسط 35.02- درصد 
بوده است .

3. ازمجموع مبالغ مصوب سال هاي مورد مطالعه، مبلغ 12.957.360 میلیون ریال تخصیص داده شده که معادل 87.32 
درصد مي باشد.

4. متوسط رشد بودجه مصوب ساالنه نسبت به عملكرد مالي سال قبل 33.45درصد مي باشد. 
5. مطابق جدول . در هیچ یک ازسال ها اعتبار پیش بیني شده دربرنامه، درالیحه بودجه ساالنه مصوب و ابالغ نشده است. 
6. عدم تخصیص منابع کافي . موجب کاهش کیفیت آموزشي و درنتیجه مؤثر نبودن برنامه هاي سوادآموزي وافزایش 

بازگشت به بیسوادي شده است .
7. با بررسي جدول، نشان می دهد، همواره بین حجم اعتبارات پیش بیني شده، اعتبارات مصوب و اعتبارات تخصیصي 

تناسبي وجود ندارد. در واقع همواره برنامه از بودجه تبعیت نموده است.
8. میانگین عملكرد ساالنه سوادآموزي درطي سال هاي مورد مطالعه 84.80 درصد بوده است.

9. درمقایسه اعتبارات 84 تا91 مشاهده مي شودکه مجموعاً در طي سال هاي مورد مطالعه 10.316.360 نفر عملكرد 
داشته است، به عبارت دیگر به طور متوسط ساالنه 1.289.545 نفرتحت پوشش برنامه هاي سوادآموزي قرارگرفته اند.

10. اهداف کمی پیش بیني شده سال 90، 178/246/1 نفر بوده است، در حالي که عملكرد سازمان 622.972 نفر معادل 
49.84 درصد است.
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11. مقایسه بودجه 2 سال اخیر نشان مي دهد ؛در سال 90 منابع تخصیص یافته به سازمان نسبت به پیش بیني 57 
درصد و نسبت به مصوب 80.53 درصد است و در سال 91 فقط 30.65 درصد منابع پیش بیني شده در برنامه مصوب 
شده و17.44درصد تخصیص داده شده است . مطابق جدول اعتبارات تخصیصي نسبت به الیحه مصوب 56.90درصد 
مي باشد .این درحالي است که برنامه پنج ساله سوادآموزي مطابق ماده 217 قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب هیئت 

محترم دولت رسیده است. 

بررسی ها نشان می دهد:
1. اگر روند تخصیص اعتبارات برنامه های سوادآموزی با روند جاری صورت گیرد، با فرض انسداد ورودی بی سوادی، 

حداقل 6 سال زمان الزم است تا بی سوادی در گروه سنی زیر 50 سال به صفر برسد. 
2. آموزش افرادی که از چرخه آموزش رسمی بازمانده اند، به زمان و هزینه بیشتر و کیفیت باالتر نیاز دارند.

3. سرانه سوادآموزی پایین است و استقبال و مشارکت افراد و موسسات واجد شرایط در آموزش سوادآموزی پایین است. 
4. به علت ناکافی بودن اعتبارات تخصیصی، برای تحقق آمار کمی از کیفیت کاسته شده و به سطح سواد حداقلی 

اکتفا شده است.
5. در نحوه هزینه کرد اعتبارات سوادآموزی، باید حداکثر انعطاف ایجاد شود. 

 SWOT تحلیل
قوتها

1. راه اندازی بانک اطالعات اسمی برای جلوگیری از ورود افراد غیر واجد شرایط به دوره های سوادآموزی 
2. وجود ردیف مستقل اعتباری به منظور تأمین، تخصیص و نظارت بر عملیات

3. توزیع وظایف و مسئولیت های سوادآموزی در بدنه آموزش و پرورش با ساختار جدید

تحلیلوتبیینوضع
گذشتهوموجود
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4. وجود روحیه مشارکت و کارگروهی در تصمیم گیری های مدیریتی 
5. استفاده از مشارکت همه جانبه با عقد تفاهم نامه های مختلف با دستگاه های اجرایی و اجرای سیاست برون سپاری 

6. انعطاف پذیری در روش ها و رویه ها
7. سرعت عمل در تولید، چاپ و اصالح و بازنگری محتوای آموزشی با رویكرد چند تالیفی

ضعفها
1. کمبود نظارت اصولی و فرآیندی بر جذب و نگه داری و امتحان

2. متناسب نبودن محتوای آموزشی با نیاز های مخاطبین و روش های اجرایی
3. کمبود فعالیت های تبلیغی مؤثر در ترویج برنامه های سوادآموزی و اطالع رسانی
4. نبودن مشوق های انگیزشی برای شرکت سوادآموزان در برنامه های سوادآموزی

5. کمبود نیروی متخصص در عرصه سوادآموزی و به روز نبودن دانش نیروهای موجود
6. همراه نشدن منابع و ظرفیت های آموزش و پرورش در اجرای برنامه های سوادآموزی 

7. نقص مقررات و قوانین در واگذاری به افراد حقیقی 

فرصتها
1. فرمان تاریخی حضرت امام)ره( و دستورات مقام معظم رهبری و مطالبه مستمر آن

2. وجود اسناد باالدستی از جمله اساسنامه سازمان، مصوبات هیئت محترم وزیران، مصوبه 595 شورای عالی انقالب 
فرهنگی و نقشه جامع علمی کشور

3. وجود باورهای مذهبی و اعتقادی
4. وجود مدارس، مساجد و اماکن دینی و مذهبی و آموزشی به عنوان محیط های آموزشی 

5. پذیرفته شدن سواد به عنوان یكی از شاخص های توسعه منابع انسانی 



49

6. رویكرد نظام به توسعه فرهنگی و ارتقا سطح آگاهی مردم
7. رشد روز افزون تكنولوژی اطالعات و ارتباطات و امكان استفاده از رسانه ها و فضای مجازی 

تهدیدها
1. بازگشت به بی سوادی 

2. مسدود نشدن مبادی ورودی بی سوادی و وجود افراد بازمانده از تحصیل )کودکان کار و بی سرپرست( 
3. احساس نیاز نكردن بی سوادان به سواد، برای ایفای نقش های اجتماعی خود

4. در اولویت نبودن تأمین منابع مالی کافی در دولت و مجلس 
5. پایین بودن سطح مشارکت رسانه های جمعی در اطالع رسانی، تبلیغ و ترویج سوادآموزی وایجاد تقاضا در جامعه هدف

6. بی تفاوتی گروه های مرجع و صاحب نظران علمی، آموزشی و فرهنگی نسبت به سوادآموزی 
7. پایین بودن سطح درآمد بی سوادان و مشكالت اقتصادی ناشی از آن

مسایل و مشكالت سوادآموزی در ریشه کن نشدن بی سوادی:
مسایل و مشكالتی که موجب ریشه کن نشدن بی سوادی در کشور طی سه دهه گذشته گردیده است، در زمینه های 
ساختاری، ویژگی های خاص بیسوادان، باورها، مدیریتی، نیروی انسانی، منابع مالی، ارزشیابی و مقررات مورد بررسی قرار 

گرفته است که اجمال آن به شرح ذیل بیان می شود:
1.ساختاری

 تدوین نشدن مأموریت مورد تفاهم با ذینفعان اصلی برای سازمان و شكل نگرفتن روابط سازمانی با بخش های مؤثر 
بیرون سازمانی 

 افراز نشدن مسئولیت ها و تعیین نشدن نقش ها متناسب با مأموریت 

تحلیلوتبیینوضع
گذشتهوموجود
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 تأثیر پذیری از رفتارها و مقررات آموزش و پرورش رسمی 
 رجعت به بی سوادی در نوسوادان و کم سوادان جامعه 
محدود بودن تشكل های غیر دولتی در عرصه سوادآموزی

2.ویژگیهایخاصبیسوادان
 نوع شغل، محیط و زمان اشتغال افراد فرصت سوادآموزی را گرفته است .

 دالیل اقتصادی، خانوادگی و اجتماعی که باعث عدم تحصیل به موقع آنان شده است، کماکان باقی است.
 احساس ناتوانی از یادگیری و نبود اعتماد به نفس کافی شوق و عالقه یادگیری از او را سلب کرده است.

 تعدادی از آنها حضور ناموفق در مدرسه را تجربه کرده اند
 برخی به دلیل معلولیت و عدم دسترسی به آموزش های خاص از تحصیل باز مانده اند و در بزرگسالی هم امكان ویژه ای 

برای آنها فراهم نشده است
 برخی به دلیل فقر فرهنگی درک درستی از اهمیت سواد و سوادآموزی ندارند و احساس نیاز نمی کنند

 تعدادی واقعا آموزش ناپذیرند ولی در آمار سرشماری تفكیک نمی شوند
3.باورها

 منتقل نشدن نقش و تأثیر سواد در تعالی فرد، ارتقای فرهنگ عمومی و توسعه کشور به آگاهی عموم و شكل نگرفتن 
گفتمان مناسب در این جهت

 تلقی شدن سوادآموزی به عنوان موضوعی بدیهی . ساده و بی نیازی از تخصص 
 تنزل جایگاه کارکردهای سوادآموزی در نظام ارزش گذاری خدمات

4.مدیریت
 ناکارآمد بودن نظام نظارت و کشف اشتباهات و فقدان سیستم بازخورد 

 استفاده محدود از تجارب مفید) داخلی و بین المللی( و فرصت های موجود 
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 کم توجهی به نیازها و عالیق و خواسته های سوادآموزان در سیاست گذاری ها 
 ضعف مستند سازی طرح ها و پروژه های اجرا شده در سوادآموزی

 محدود بودن فضای نقد و بررسی و پژوهش های بنیادی و مطالعات طولی
 تلقی شدن سوادآموزی به عنوان موضوعی موقتی و مقطعی و جایگاه پیدا نكردن در برنامه های دراز مدت و کالن کشور

 ناسازگاری بوروکراسی اداری موجود در آموزش و پرورش با مأموریت محوله در سوادآموزی
 در اختیار نداشتن اطالعات اسمی قابل اعتماد بی سوادان 

  عدم بهره گیری کافی از رسانه های جمعی، به ویژه صدا و سیما در تبلیغ و ترویج سوادآموزی
5.تکنولوژی

 فراهم نشدن زمینه استفاده بهینه و به موقع از فناوری های جدید. 
6.منابعانسانی

 ناکار آمدی روش های جذب، به کار گیری، نگه داشت و ارتقای نیروی انسانی 
 ضعف در توانمند سازی نیروی انسانی شاغل در سوادآموزی

 سخت و حرفه ای تلقی نشدن کار سوادآموزی 
7.منابعمالی

 عدم تأمین و تخصیص منابع مالی متناسب با برنامه ریشه کنی بی سوادی
 متناسب نبودن هزینه سرانه سوادآموزی با سختی کار و وقت صرف شده برای آموزش 

 تكیه کامل بر منابع دولتی و عدم توجه به منابع جدید و غیر دولتی 
8.ارزشیابی

 نبود نظام کارآمد پایش و ارزشیابی ملی، سازمانی و فردی
 نبود نظام ارزیابی محتوای آموزشی و تحلیل محتوا

تحلیلوتبیینوضع
گذشتهوموجود
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 نبود استاندارد ) فرایند – ورودی – خروجی (
9.مقررات

 منعطف نبودن قوانین و مقررات و هزینه کرد اعتبارات سوادآموزی متناسب با اقتضائات برنامه ریشه کنی بی سوادی
 نبود مقررات مشوق و الزام آور برای بیسوادان

 عدم تناسب حقوق و دستمزد کارکنان با سختی کار سوادآموزی

مجموعه این مسائل و مشکالت موجب شده است کار سوادآموزی بسیار سخت، پر هزینه، زمان بر و پیچیده باشد و رفع آنها 
نیازمند اراده قاطع ارکان نظام و ایجاد عزم ملی، سرمایه گذاری اساسی و برنامه ریزی دقیق و اصولی است. 

تغییرات راهبردی

بهازدر

استانی و منطقه ایملیبرنامه ریزی

سیاست گذاری و مدیریت فرآیندیتصدی گری در امورشیوه مدیریت

بانک اطالعات اسمیابتنای به آماراطالعات جامعه هدف

توسعه و تعمیق سوادسوادآموزی محدودارائه خدمات سوادآموزی

چند رسانه اییک رسانه ایابزارهای آموزش

غیر دولتیدولتیشیوه اجرا

چند تألیفیتک تألیفیمحتوای آموزشی

آموزش فرد به فردگروهیشیوه آموزش

متنوع سازی منابعمنبع واحدمنابع

تقاضا محورعرضه محورارائه خدمات

نظام کارمزدینظام دستمزدیجبران خدمات

گروه های خاصمخاطب عامگروه های مخاطب



اهداف و راهکارها
بخش چهارم
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اهدف کلی
زمینه سازی برای پرورش افرادی مومن و باسواد، مانوس با قرآن، برخوردار از آداب و مهارت های زندگی با سبک اسالمی- 
ایرانی، توانمند در حل مسایل و مشكالت زندگی، عالقه مند به کار، تولید و مشارکت در امور اجتماعی، مشتاق به یادگیری 

با قابلیت استمرار و استقالل یادگیری در جهت ریشه کنی بی سوادی گروه هدف

اهداف تفصیلی
 ارتقای آگاهی ها و توانمندی های عمومی و پاسخگویی به نیازهای آموزشی گروه هدف در محدوده وظایف سازمانی

 گسترش فرصت های یادگیری و ارائه آموزش های برخوردار از کیفیت در گروه هدف با اولویت مناطق محروم و افراد 
آسیب پذیر

 ارتقای کارکردهای سوادآموزی در نظام ارزش گذاری جامعه
 ارتقای قابلیت سازمان در تصمیم گیری، سیاست گذاری، پاسخ گویی و کاهش تصدی گری

 افزایش حداکثری مشارکت دستگاه های اجرایی، نهادهای مردمی و بخش غیر دولتی 
 تثبیت جایگاه برنامه سوادآموزی در برنامه های توسعه کشور با استقرار نظام آموزش بزرگساالن کشور

 کاهش تعداد بیسوادان و افزایش شاخص باسوادی گروه هدف

اهداف عملیاتی ) کیفی (
 بازنگری برنامه درسی با رویكرد توجه به نیاز ها و اقتضائات محلی 

 تنوع بخشی به تولید محتوای آموزشی متناسب با گروه های خاص با رویكرد ترویج آداب و مهارت های زندگی و شغلی 
و انس با قرآن کریم

 افزایش قابلیت های آموزش دهندگان و احراز صالحیت های حرفه ای آنان
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 استقرار نظام برنامه های مكمل و تحكیم سواد
 استقرار نظام الزام و تشویق در جذب و آموزش بی سوادان

 تنوع بخشی به محیط های یادگیری و تقویت محیط غنی و پویا برای گروه هدف 
 تنوع بخشی به روش های آموزش حضوری، نیمه حضوری و غیر حضوری 

 ارتقای ظرفیت مدارس در اجرای برنامه سوادآموزی 
 افزایش بهره گیری از ظرفیت رسانه های جمعی در امر سوادآموزی 

 تبین و ترویج جایگاه سوادآموزی در دین مبین اسالم، سیره پیامبر و اهل بیت ) ع (و اندیشه های امام و رهبری 
 اشاعه کارکردها و پیامدهای سوادآموزی در جامعه و گروه های مرجع

 مطالعه روند ها و پیش بینی نیازهای آینده و پاسخ گویی مناسب و به موقع به آنها
 ایفای نقش کارآمد مسئولین سوادآموزی در نهادهای سیاست گذاری مرتبط

 استقرار نظام مدیریت منابع و مصارف اثر بخش
 متناسب سازي ساختارها و رویه ها با رویكرد کاهش تصدی گری

 افزایش شایستگی ها و توانمندی های کارکنان
 بهینه سازی سامانه های مورد استفاده و تولید آمار و اطالعات مورد نیاز
 ظرفیت سازی قانونی برای افزایش اختیارات سازمان در اجرای برنامه 

 نهادینه سازي ارتباط و مشارکت اثربخش با دستگاه های اجرایی، نهادهای مردمی و بخش غیر دولتی
 افزایش میزان مشارکت دستگاه ها در تولید محتوای کاربردی برای مخاطبین مشترک

 افزایش ظرفیت بخش غیردولتی و تقویت تشكل های مردم نهاد 
 بهبود ظرفیت ها و توانمندي های سازمان برای حضور فعال و سازنده در صحنه های بین المللی و منطقه ای 
 ایجاد رقابت سالم در بین دستگاه ها از طریق نظام ارزشیابی و اعطای »نشان سوادآموزی« به دستگاه برتر 

اهدافوراهکارها
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 استقرار نظام آموزش بزرگساالن
 اجرایی کردن ریشه کنی بی سوادی، موضوع بند اول سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش

 پاسخ گویی به تعهدات بین المللی در حوزه سوادآموزی
 برنامه ریزی برای جذب و آموزش بیسوادان و کم سوادان گروه هدف

اهداف عملیاتی ) کمی (
متناسب با عزم و اراده ملی در تصویب قوانین و مقررات الزم، تأمین و تخصیص اعتبارات مورد نیاز، همكاری دستگاه های 
اجرایی، نهادها و مؤسسات غیر دولتی و همراهی آحاد جامعه و بسیج امكانات برای اجرای برنامه ریشه کنی بی سوادی، 

اهداف کمی در بازنگری برنامه با سه فرض تهیه و ارایه می گردد. 
فرض اول )سه ساله(: این فرض رویكرد اصلی تهیه و بازنگری برنامه بوده و با هدف تحقق منویات مقام معظم رهبری در 

به صفر رسانی بی سوادی گروه سنی زیر 50 سال تا پایان سال 1394 می باشد:

الف(جدولاهدافکمی

دوره های آموزشی
پیش بینی سوادآموزان قبول شدهعملکرد

139013911392139313941395

54503140417210551569410858555320سوادآموزی

74195208928242503633094564651513319تحکیم سواد

043675161669422063376434342213انتقال
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دورههایآموزشی
اعتباراتموردنیاز)ارقامبههزارریال(

1392139313941395

6111614289581657750458493945030سوادآموزی

223345263617013412604402430647837911تحكیم سواد 

1038941578286131279928042074402804401314انتقال

7373901130929490371592580043733452239224جمع

80834400211031400188217000171106400تهیه و تولید مواد آموزشي

50000000450000004000000035000000تملک دارایي هاي سرمایه اي 

7504735530955093511594862213733658345624جمع کل

ج(مفروضات
1. بی سوادان  گروه سنی  49-10 ساله اظهار شده در سرشماری 1390 پس از کسر قبولین دوره سوادآموزی و تكمیلی 

در سال های 1390 و 1391 به عنوان گروه هدف در نظر گرفته شده است.
2. تعداد ورودی ها ) شامل بی سوادان زیر 10 سال، ترک تحصیل، رجعت به بی سوادی( با تعداد خروجی ها ) شامل خروج 

بی سوادان از گروه سنی، مهاجرت و مرگ و میر ( یكسان در نظر گرفته شده است.
3. افت تحصیلی به دلیل پرداخت سرانه هزینه به شرط قبولی . نزدیک به صفر در نظر گرفته شده است.

اهدافوراهکارها
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4. معاونت آموزش ابتدایی برنامه انسداد ورودی بی سوادی را که در موازات این برنامه مطابق با ماده 1 مصوبه 595 
شورای عالی انقالب فرهنگی تهیه و تدوین کرده است، به طور کامل اجرا نمایدو پوشش واقعی کودکان 10-6 سال به 

میزان 99% افزایش دهیم.
5. خروجی های دوره سوادآموزی . در دوره های تحكیم و انتقال با نسبت )0.6 در دوره تحكیم و 0.4 در دوره انتقال( 

تحت پوشش قرار گیرند.
6. مبنای هزینه هاي تعیین شده بر اساس عملكرد مالی درسال 91 قرار گرفته است، ولی براي سال های 93 به بعد، ساالنه 

10% رشد قیمت تمام شده پیش بیني شده است.
7. میانگین مبلغ حق التدریس معلمین در سال اول، برای هر ساعت 75000 ریال و از سال دوم با 10% رشد پیش بیني 

شده است.
8. براي دوره سوادآموزي 450 ساعت منظور شده است.)400ساعت حضوری و50 ساعت غیرحضوری(
9. براي دوره تحكیم سواد 100 ساعت منظور شده است .)70ساعت حضوری و30 ساعت غیرحضوری(

10. برای فعالیت هاي غیر حضوري تحكیم و انتقال به ازاي هر نفر200 هزار ریال جهت تولید و توزیع بسته آموزشي 
منظور شده است.

11. براي دوره ی انتقال 650 ساعت منظور شده است.)600ساعت حضوری و50 ساعت غیرحضوری(
12. نیروی انسانی مورد نیاز به روش کالسی از طریق معلمان آموزش و پرورش در سال معادل 10 درصد حجم ابالغی 

به استان ها و از سال 93، تحقق 20 درصد حجم برنامه از طریق این روش درنظر گرفته شده است.

فرضدوم)پنجساله(
در این فرض . مدت اجرای برنامه به دلیل مرتفع نشدن موانع و فراهم نبودن الزامات برنامه تا پنج سال )1392-1397( 

به شرح جدول زیر در نظر گرفته شده است. 
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الف(جدولاهدافکمی

دوره های آموزشی
پیش بینی سوادآموزان قبول شده

139213931394139513961397

6931976544876162054891623987220سوادآموزی

242503415918392692369723293497239233تحکیم سواد

161669277279261795246482195665159489انتقال

ب(جدولپیشبینیاعتبارات

دوره های آموزشی
اعتبارات مورد نیاز )ارقام به هزار ریال(

139213931394139513961397

401509605240923202154232307210369535336533137899340سوادآموزی

218980209405353683420337517435237916380019916340859178تحکیم سواد

103894157818797713891950215673201989534217639656301581748106انتقال

527301783963774452866602860400615048662254577754801922607285جمع

808344001386394001308974001232410009783240079744400تهیه وتولید مواد آموزشي

500000004500000030000000350000003000000025000000تملک دارایي هاي سرمایه اي 

540385223965610846866763757800630872762255856078802027351685جمع کل

اهدافوراهکارها
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تذکرمهم:در این فرضیه، شش استان ایالم، کردستان، گیالن، لرستان، مازندران، هرمزگان در سال 1394 . 
استان های سیستان و بلوچستان و قزوین در سال 95 و 24 استان باقی مانده تا پایان سال 1396 می توانند بی 

سوادان شناسایی شده را بر اساس سرشماری نفوس و مسكن سال 1390 آموزش دهند. 

فرضسوم)هشتساله(
در این فرض سوادآموزی براساس روند موجود به فعالیت های خود ادامه داده و تا پایان سال 1399 بی سوادی در گروه 

سنی زیر 50 سال را به صفر می رساند . 

الف(جدولاهدافکمی

دوره های آموزشی
پیش بینی سوادآموزان قبول شده

139213931394139513961397139813991400

5664745334164989034268913378572423411336961121960سوادآموزی

2425033398843200502993422561352027141454058021767318تحکیم سواد

161669226590213366199561170757135143969365347844878انتقال
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دوره های 
آموزشی

اعتبارات مورد نیاز )ارقام به هزار ریال(

139213931394139513961397139813991400

328109833333352978433426636856322492976428082094661390201056134481368512410993300سوادآموزی

218980209295176584342581520352385402331643598288826907227878716138262021127608001تحکیم سواد

1038941578153613291715894486801635382439153941419813455918221061681846646721932596774181انتقال

4539020120516660734453586670575212697605467926726230246197862634374247202608328399330293جمع

تهیه وتولید مواد 
80834400113294800106683200997806008537840067571400484682002673900022439200آموزشي

تملک دارایي هاي 
5000000045000000400000003500000030000000250000000200000001500000010000000سرمایه اي

 46698545205324902144550535025753474782054794645662334219118627028424472067822283131769493

ج(مفروضات
کلیه مفروضات فرض اول در این فرض هم صادق است .

ه(برشاستانی
1. تعداد 6 استان ایالم، کردستان،گیالن، لرستان، مازندران و هرمزگان تا پایان سال 1394

2. تعداد 2 استان آذربایجانغربی و قم تا پایان سال 1396
3. تعداد 5 استان آذربایجانشرقی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان و زنجان تا پایان سال 1397

اهدافوراهکارها
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4. استان گلستان تا پایان سال 1398
5. تعداد 18 استان باقی مانده تا پایان سال 1399

با توجه به مباحث مطرح شده در جلسات کمیته تخصصی شورای عالی پشتیبانی سوادآموزی و مالحظه روند اعتبارات 
تخصیصی سنواتی، فرضیه دوم مبنای برنامه ریزی سازمان قرار گرفته است.

طبقه بندی گروه هدف 
براساس نشانگرهای وضعیت سواد جامعه هدف در سرشماری سال 1390و عملكرد سازمان، مخاطبان برنامه 
سوادآموزی را در پنج گروه عمده زیر طبقه بندی کرده تا متناسب با هر گروه، برنامه عملیاتی خاص و ویژه ای 

تهیه و تدوین شود .
1.گروهاول:برنامه ریزی خاص برای زنان خانه دار روستایی) 34.9% کل حجم کمی برنامه در صورت اجرای هر یک از 

فرض های سه گانه(
2.گروهدوم: برنامه ریزی خاص برای زنان خانه دار شهری)29.3% کل حجم کمی برنامه در صورت اجرای هر یک از 

فرض های سه گانه (
3.گروهسوم:برنامه ریزی خاص برای مردان کشاورز و دامدار روستایی)18.6% کل حجم کمی برنامه در صورت اجرای 

هر یک از فرض های سه گانه(
4.گروهچهارم:برنامه ریزی خاص برای مردان کارگر، اصناف و... شهری)16.9% کل حجم کمی برنامه در صورت اجرای 

هر یک از فرض های سه گانه(
5.گروهپنجم: برنامه ریزی خاص برای زندانیان )0.3% کل حجم کمی برنامه در صورت اجرای هر یک از فرض های 

سه گانه(
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راهكارهای اجرایی
 گروه بندی مخاطبان بر اساس جنسیت، مشاغل و موقعیت جغرافیایی  

   نیاز سنجی علمی برای تعیین نیازهای گروه های خاص  
 تهیه و تدوین برنامه درسی متناسب با نیازها و شرایط گروه های خاص  

 تهیه وتدوین راهنمای تالیف کتب درسی
 تهیه و تدوین کتب درسی ویژه ی آموزش فرد به فرد

 تولید کتب درسی ویژه ی گروه های خاص  
 تولید لوح فشرده ویژه کتابهای خاص  

 تعیین صالحیت حرفه ای آموزش دهندگان 
 ایجاد بخش ویژه آموزشی برای آموزش دهند گان در سایت سازمان

 طراحی و تولید بسته آموزشی چند رسانه ای خودآموز ویژه آموزش دهنده
 اجرای برنامه های مكمل براساس نیاز سنجی انجام شده  

 ایجاد شبكه های مطالعه و کتابخوانی نوسوادان
 راه اندازی مراکز یادگیری محلی

 ایجاد شبكه های اجتماعی در نوسوادان
 پیشنهاد قانون الزامی کردن سوادآموزی برای افراد بی سواد توسط وزارت آموزش و پرورش و تصویب آن از سوی مجلس 

 شورای اسالمی
 پیشنهاد ضوابط و مقررات تشویق، ترغیب سواد آموزان، آموزش دهندگان، مشارکت کنندگان و فعاالن عرصه سوادآموزی 

و  تصویب در مراجع ذیربط
 تامین هزینه های مربوط به تشویقات مستقیم سوادآموزان و فعاالن امر سوادآموزی از اعتبارات نهضت سوادآموزی  

اهدافوراهکارها
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 اختصاص بخشی از صفحات روزنامه ها و نشریات به انتشار محتوای آموزشی ساده و تولید بروشورهای آموزشی 
و تبلیغاتی از  سوی دستگاه های تبلیغی و فرهنگی ویژه کم سوادان

 تهیه و تولید مواد آموزشی ساده و کاربردی
 راه اندازی بخش های ویژه نوسوادان و کم سوادان در شبكه های رادیویی و تلویزیونی  

 راه اندازی سایت و فضای مجازی ویژه کم سوادان
 اختصاص بخشی از زمان شبكه آموزش صدا و سیما به برنامه های سوادآموزی و آموزش نوسوادان

 تهیه و تولید نرم افزار و فیلم های آموزشی  
  آموزش برنامه ای ) گام به گام و خود آموز ( 

 برنامه ریزی برای آموزش از طریق تلفن همراه یا تبلت
 اعمال شاخص نحوه همكاری کارکنان مدارس با سوادآموزی در ارزشیابی سنواتی  

 لحاظ نمودن تعداد سوادآموزان تحت پوشش مدارس در درجه بندی و سازماندهی مجتمع های آموزشی و 
پرورشی و مدارس  مستقل

 بهره گیری از ظرففیت شوراها و انجمن های مدارس
 تدوین شیوه نامه جبران خدمات کارکنان مدارس در اجرای فعالیت های سوادآموزی  

 شناسایي و صدور مجوز به مؤسسات غیردولتی  
 بهره گیری از ظرفیت، قابلیت و جایگاه ائمه جمعه و روحانیون

 تدوین و انتشار مقاالت، کتب و بروشور و اطالع رسانی از طریق سایت
   بهره گیری از رسانه های جمعی  

 بر پایی نشست های علمی و کارشناسی با سیاست گذاران  
 فعالیت های تبلیغی و ترویجی به صورت عام و خاص از طریق صدا و سیما، رسانه های جمعی، در مجامع و اماکن عمومی  
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 شناسایی و معرفی چهره های موفق سوادآموزی
 مطالعه تاثیر سوادآموزی در مؤلفه های توسعه پایدار بر اساس یافته های علمی

 تشكیل اتاق فكر درسازمان  
 آینده پژوهی، اشاعه و کاربست نتایج تحقیقات  

 طراحی و اجرای نظام نظر سنجی و بازخورد گیری از فعالیتهای سوادآموزی
 تقویت نظام پیشنهادات سازمان

 احیا وفعال سازی شورای عالی پشتیبانی سوادآموزی
 حضور فعال مدیران سازمان در شورای اداری، فرهنگ عمومی و آموزش و پرورش استان ها  

 بررسی وظایف و نقش های نهادهای سیاست گذاری مختلف و احصای شوراها و نهادهای مرتبط با سوادآموزی
 اصالح و بهبود فرایندها

 تنوع بخشي به منابع مالي  
 تقویت سازوکارهای نظارتی  

 بازنگری ضوابط و مقررات در جهت روان سازی و تسهیل همكاری بخش غیر دولتی  
 اصالح ساختار اداری برای نظارت و کنترل فعالیت های واگذار شده به بخش غیر دولتی

 برگزاری کارگاه ها،همایش ها و نشست های علمی
 تهیه و تدوین و اجرای برنامه های تشویقی جهت تقویت انگیزه کاری و شغلی کارکنان

 برقراری فوق العاده های ویژه بخش سوادآموزی  
 زمینه سازی برای آموزش های مؤثر و مرتبط کوتاه مدت 

 بازسازی و تكمیل سامانه سوادآموزی و اجرای ثبت نام تحت وب
 تكمیل پایگاه اطالعات ثبتی سطح سواد  

اهدافوراهکارها
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 تأسیس مرکز اسناد و اطالع رسانی در سازمان
 استفاده بر خط از پایگاه های اطالعاتی دستگاه های اجرایی

 تخصیص اعتبارات سوادآموزي به صورت کمک و مستثني از قانون محاسبات عمومي 
 پرداخت مستقیم هزینه سوادآموزی به افراد بی سواد به شرط قبولی از مراجع ذیربط

 راه اندازی سایت سوادآموزی چند زبانه  
 تقویت همكاری و ارتباط با سازمان های علمی – فرهنگی – آموزشی بین المللی و منطقه ای

 حضور فعال و مشارکت در برگزاری کارگاه ها، نمایشگاه ها، سمینارهای منطقه ای و بین المللی سوادآموزی  
 مستند سازی و ارائه تجارب موفق و مفید به جهان اسالم، کشورهای منطقه و مجامع بین المللي

 شناسایی اهداف مشترک وهمسو با سایر دستگاه ها  
 آسیب شناسی از نحوه تعامل و مشارکت دستگاه ها با سوادآموزی

 تقویت و توسعه تفاهم نامه های مشترک با دستگاه های اجرایی
 ایجاد جو مشارکت ورقابت بین نهادهای مردمی، خیرین و بخش غیر دولتی  

 تهیه وتدوین شیوه نامه انتخاب وتشویق دستگاههای برتر واعطای تندیس ویژه  
 تهیه و ارائه پیشنهاد مدل نظام آموزش بزرگساالن به شوراي عالي آموزش وپرورش  

 قرار گرفتن ریشه کنی بی سوادی در متن برنامه های تحولی آموزش و پرورش
 انسداد مبادی ورودی بی سوادی

 پایش و رصد کردن شاخص سواد در کشور و ارائه گزارش های مرحله ای به مراجع ذیصالح
 آگاه سازی مستمر سیاست گذاران از تعهدات بین المللی

 تبیین میزان پیشرفت تعهدات بین المللی در گزارشات سازمان
 پایش جایگاه جمهوری اسالمی ایران در رتبه بندی های جهانی  
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 تحقق حجم فعالیت
 نظارت بر فرایند آموزش

 پشتیبانی از فرایند آموزش

الزامات
1. قانونی

 الزامی کردن آموزش تا پایان ابتدایی یا معادل آن برای افراد بی سواد گروه سنی  49-10 سال کشور )مجلس 
شورای اسالمی(

 تصویب و تخصیص اعتبارات سوادآموزی به صورت کمک و خارج از شمول قانون محاسبات عمومی )مجلس 
شورای اسالمی(

 تصویب مقررات تشویقی و حمایتی ارائه شده به دولت ) هیئت دولت(
 اصالح مقررات واگذاری فعالیت های سوادآموزی به اشخاص حقیقی )هیئت دولت(

 مجوز جذب و به کارگیری نیروی انسانی ماهر و متخصص به ازای هر 1000 نفر سوادآموزتحت پوشش یک نفر 
) هیئت دولت (

 اصالح مقررات و ضوابط بكار گیری مؤثر مدیران و معلمان، بهره برداری از منابع و فضای آموزشی، استفاده از 
امكانات و ظرفیت های مناطق و مدارس آموزش و پرورش در عرصه سوادآموزی )شورای عالی آموزش و پرورش ( 

 در اختیار داشتن مشخصات فردی و آدرس پستی دقیق بی سوادان از بانک های اطالعاتی معتبر کشور
2.پشتیبانی

 تأمین و تخصیص اعتبارات مورد نیاز برنامه
 فعال سازی شورای عالی پشتیبانی سوادآموزی 

اهدافوراهکارها
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 تبلیغ و ترویج از سوی صدا و سیما و رسانه های جمعی برای بسیج و تنویر افكار عمومی 
3.برنامهای

 ایجاد عزم عمومی در ارکان دولت، دستگاه های اجرایی، سازمان های مردم نهاد و مردم در امر سوادآموزي
 انسداد ورودی بی سوادی با پوشش کامل کودکان در سن مدرسه و جلوگیری از ترک تحصیل دانش آموزان دوره ی 

ابتدایی

نقش ها و مسئولیت ها
 مجلسشورایاسالمی: تصویب منابع و قوانین مورد نیاز

معاونتنظارتراهبردی)سازمانمدیریتوبرنامهریزیکشور(ریاستجمهوری: حمایت از برنامه های تدوین شده 

سوادآموزی و تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای آن 
معاونتسرمایهانسانیوتوسعهمدیریتریاستجمهوری)سازمانمدیریتوبرنامهریزی(: اصالح ساختار اداری 

متناسب با مأموریت و کمک به تأمین نیروی انسانی و بهبود صالحیت های حرفه ای
سازمانصداوسیما: تولید و پخش برنامه های مناسب برای ترویج، فرهنگ سازی و ایجاد تقاضا در جامعه هدف 

– همكاری در آموزش رسانه ای از طریق شبكه های مربوط
مرکزآمارایران: تكمیل بانک اطالعات اسمی جامعه هدف – پایش ساالنه وضعیت سواد در کشور، منطقه و جهان

سازمانثبتواحوالکشور: همكاری در تكمیل اطالعات اسمی و راستی آزمایی افراد ثبت نام شده 

وزارتکشور: بررسی عملكرد و نقش استانداران در اجرای برنامه؛ همكاری در سوادآموزی اتباع خارجی بی سواد 

مقیم کشور و سكونت گاه های غیررسمی 
نهضت  سازمان  به  عملكرد  گزارش  و  کار  قانون  ماده 155  کامل  اجرای  اجتماعی:  رفاه و کار تعاون، وزارت 

سوادآموزی– همكاری در تكمیل اطالعات اسمی بانک شناسایی
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وزارتجهادکشاورزی:همكاری در سوادآموزی کشاورزان بی سواد و تولید کتب ساده و آسان 

وزارتبهداشتودرمان:همكاری در سوادآموزی با استفاده از ظرفیت پزشک خانواده و همكاری در تكمیل بانک 

اطالعات اسمی 
وزارتفرهنگوارشاداسالمی: همكاری در اجرای برنامه )تبلیغ و ترویج سوادآموزی و...( با استفاده از ظرفیت 

مطبوعات؛ شورای فرهنگی عمومی؛ کانون های فرهنگی مساجد و سازمان حج و زیارت و...
کمیتهامدادامامخمینی)ره(:همكاری در تكمیل اطالعات اسمی – همكاری در سوادآموزی افراد تحت پوشش – نیاز 

سنجی از افراد تحت پوشش و همكاری در تولید محتوا 
سازمانزندانهاواقداماتتأمینیوتربیتی:همكاری در سوادآموزی زندانیان و تولید کتب ویژه 

ستادمشترکنیروهایمسلح:همكاری در سوادآموزی سربازان و اصالح مقررات مربوط 

مدیریتحوزههایعلمیه:نقد و بررسی کتب درسی و همكاری در تولید محتوا – ترغیب روحانیون برای همكاری با 

سوادآموزی 
مرکزامورزنانوخانواده: همكاری در تكمیل اطالعات اسمی – نیازسنجی آموزشی از زنان و همكاری در تولید محتوا 

نهادکتابخانههایعمومیکشور:حمایت از تولید و انتشار کتب ساده و کاربردی برای نوسوادان و کم سوادان 
شهرداریها: تبلیغ و ترویج برنامه های سوادآموزی در سطح شهر – همكاری در تولید و انتشار کتب ساده و آسان – 

تشویق شهروندان باسواد شده.
دبیرخانهشورایعالیآموزشوپرورش:بررسی و تصویب مقررات و آیین نامه های موردنیاز، نظارت بر نحوه اجرای 

برنامه در وزارت آموزش و پرورش 
دبیرخانهشورایعالیانقالبفرهنگی: اخذ گزارش ساالنه از دستگاه های سهیم و مؤثر در اجرای برنامه – تصویب 

مقررات مورد نیاز – نظارت بر نحوه ی اجرای مصوبه 595
سازمانبازرسیکلکشور:تهیه گزارش ساالانه از نحوه ی همكاری دستگاه های سهیم و مؤثر در اجرای برنامه 

اهدافوراهکارها
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جدولبرنامهعمل)نمایهتوالیاهداف،راهکارها،اقداماتسرآمدوفراینداجرایبرنامه(
هدف تفصیلی : ارتقای آگاهی های عمومی و پاسخگویی به نیازهای آموزشی گروه هدف در محدوده وظایف سازمانی

گروه بندی مخاطبان 
بر اساس جنسیت ، 
مشاغل و موقعیت 

جغرافیایی 

گروه بندی مخاطبان بر 
اساس جنسیت ، مشاغل و 

موقعیت جغرافیایی 

نظارت 
وارزشیابی 
پیشرفت 
تحصیلی

دامتحلیل آماری 
طبقه بندی 0000    1اق

مخاطبین 

 نیاز سنجی علمی 
برای تعیین نیازهای 
گروه های خاص 

پژوهش و تالیف سفارش نیازسنجی 
فراخوان/انتخاب 

مجری/عقد 
قرارداد/نظارت فنی

ورد
30  1 م
0036
تحویل پژوهش 000

تهیه دستور العمل پژوهش و تالیف  کار بست و اشاعه نتایج
داماجرائی 

نفر ساعت 0000    1اق

تهیه و تدوین برنامه 
درسی متناسب با نیازها 

و شرایط گروه های 
خاص 

 مطالعه پژوهش های 
پژوهش و تالیف صورت گرفته 

تشکیل کار گروه 
تخصصی / مطالعه 

ش/ ارائه نتایج 
وه

ارائه نتایج 0000   1 پژ

تدوین پیش نویس برنامه 
پژوهش و تالیف درسی هرگروه 

تدوین بررسی و 
تصویب در شورای 

مرکزی 

دام
ارائه پیش نویس 0000   1 اق

تصویب وابالغ کمیسیون 
برنامه درسی شورای عالی 

آپ/سازمان 
پژوهش و تالیف 

ارسال به دبیرخانه 
شورای عالی 
/ شرکت در 

جلسات کارشناسی 
وتصویب وابالغ به 

استانها 

دام
ابالغ دستور العمل 0000   1 اق

ی 
حل

ت م
ائا

ض
اقت

 و 
ها

از 
 نی

 به
جه

تو
رد 

یک
رو

با 
ی 

رس
ه د

نام
 بر

ی
گر

ازن
ب

فرآیند اجراواحد مجریاقدامات سرآمدراهکار اجرایی

اهداف كمی

د 
اح

ه و
زین

اعتبارات) میلیون ریال(ه
شاخص 
ارزیابی/ 
خروجی حد

وا

9394959693949596

تی
لیا

عم
ف 

هدا
ا
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تهیه و تدوین کتب 
درسی ویژه ی آموزش 

فرد به فرد

پژوهش و تالیف تهیه راهنمای تولید 
تشکیل کارگروه /
تهیه پیش نویس /

تصویب 

دام
تعداد راهنمای 0000  555اق

تصویب شده 

تشکیل کارگروه /پژوهش و تالیف تولید محتوی آموزشی
وانتولید /آماده سازی 

50 121212عن
0

60
00

72
00

86
تعداد کتاب 400

اجرای آزمایشی و اعتبار 
بخشی 

برنامه ریزی 
دوره های 
سوادآموزی

انتخاب استانهای 
مجری /اجرا/اعتبار 

بخشی واعمال 
اصالحات 

دام
10 333اق
0

30
0

36
0

43
اجرای موفق 20

اجرای سراسری
برنامه ریزی 
دوره های 
سوادآموزی

برنامه ریزی/ 
دامسهمیه بندی/اجرا

اجرای موفق 0000     اق

تولید کتب درسی 
ویژه ی گروه های 

خاص 

تشکیل کارگروه /پژوهش و تالیف تولید محتوی آموزشی
وانتولید /آماده سازی 

تعداد کتاب 0000  1255عن

اجرای آزمایشی و اعتبار 
بخشی 

برنامه ریزی 
دوره های 
سوادآموزی

انتخاب استانهای 
مجری /اجرا/اعتبار 

بخشی واعمال 
اصالحات 

دام
اجرای موفق 0000     اق

اجرای سراسری
برنامه ریزی 
دوره های 
سوادآموزی

برنامه ریزی/ 
دامسهمیه بندی/اجرا

اجرای موفق 0000     اق

برگزاری جشنواره تولید 
پژوهش و تالیف محتوای آموزشی

تشکیل دبیرخانه/ 
فراخوان/گردآوری 
آثار تولید شده/ 

ارزیابی و و انتخاب 
آثار برتر/ مستند 

سازی

اره
شنو

ج

111130
0

30
0

36
0

43
2

51
برگزاری جشنواره8
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رو
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ص 
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گر
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ولی

ه ت
ی ب

ش
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ع 
تنو
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قر

با 
س 

و ان
ی 

شغل
 و 
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ند

ی ز
ها

ت 
هار

و م
ب 

آدا

فرآیند اجراواحد مجریاقدامات سرآمدراهکار اجرایی

اهداف كمی

د 
اح

ه و
زین

اعتبارات) میلیون ریال(ه
شاخص 
ارزیابی/ 
خروجی حد

وا

9394959693949596

تی
لیا

عم
ف 

هدا
ا

تهیه وتدوین راهنمای 
تالیف کتب درسی

تهیه وتدوین راهنمای 
پژوهش و تالیف تالیف کتب درسی

تشکیل کارگروه /
تهیه پیش نویس /

تصویب 

دام
5050 1066اق
0

36
0

43
تعداد راهنمای 20

درسی 

اهدافوراهکارها
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تولید لوح فشرده ویژه 
کتابهای خاص 

پژوهش و تالیف انتخاب کتاب گروه خاص 
تشکیل کارگروه 
، بررسی کتابها 
،انتخاب کتاب 

دام
محتوی تولید شده 0000   1 اق

بررسی وتعیین الگوی 
پژوهش و تالیف مناسب 

تشکیل کارگروه /
بررسی تجارب 

ومدلها و پیشنهاد 
الگوی مناسب 

دام
محتوی تولید شده 0000   1 اق

انتخاب موسسه مجری 
تولید 

منابع انسانی و 
پشتیبانی 

فراخوان /عقد 
دامقرارداد /نظارت 

محتوی تولید شده 0000   1 اق

اجرا 
برنامه ریزی 
دوره های 
سوادآموزی

اجرای آزمایشی /
داماجرای فراگیر 

تعداد محتوی 111500607286 اق
تولید شده 

تعیین صالحیت 
حرفه ای آموزش 

دهندگان 

تعیین شاخص های 
صالحیت حرفه ای 
آموزش دهندگان 

منابع انسانی و 
پشتیبانی 

تشکیل کارگروه /
مطالعه /پیشنهاد /

تصویب 

دام
تعیین شاخص 00000   1اق

صدور گواهی 
صالحیت حرفه ای 

آموزش دهندگان

تدوین و تصویب نظامنامه 
تعیین صالحیت آموزش 

دهندگان 

منابع انسانی و 
پشتیبانی 

تشکیل کارگروه /
مطالعه /پیشنهاد /

تصویب 

دام
نظام نامه 00000   1اق

شناسائی و تعیین مرجع 
صدور گواهی 

منابع انسانی و 
پشتیبانی 

بررسی مطالعه و 
دامپیشنهاد 

تعیین مرجع 00000   1اق

عقد تفاهم نامه اجرائی با 
مرجع صدور گواهی 

منابع انسانی و 
پشتیبانی 

جلسات مذاکره 
پیش نویس تفاهم 

نامه توافق 

دام
عقد قرارداد0000    1اق

توجیه آموزش دهندگان 
برای اخذ گواهی 

برنامه ریزی 
دوره های 
سوادآموزی

تهیه و ابالغ 
دستورالعمل 

اجرائی 

دام
   1اق

 

ابالغ دستور العمل 0000

همسان سازی سامانه و 
سرانه مصوب با سطح 

صالحیت 

نظارت و 
ارزشیابی 
پیشرفت 
تحصیلی 

اصالح واعمال 
تغییرات در سامانه 

/اصالح سرانه 

دام
10  1 اق
0012
بروز اوری 000

 با 
ص
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ایجاد بخش ویژه 
آموزشی برای 

 آموزش دهندگان 
در سایت سازمان

منابع انسانی و تهیه محتوی مورد نیاز 
پشتیبانی 

تشکیل کارگروه 
مشترک / تعیین 

محتوی 

دام
تعیین محتوی 0000    1اق

ایجاد زیر ساخت در سایت 

نظارت و 
ارزشیابی 
پیشرفت 
تحصیلی

احصاء نیازها / 
دامطراحی سایت 

اصالح سایت 3003600  1 اق

پشتیبانی مستمر با رویکرد 
تعاملی 

منابع انسانی و 
پشتیبانی 

دریافت سئواالت /
دامتوزیع بین واحدها 

پشتیبانی مستمر 111300364352 اق

طراحی و تولید بسته 
آموزشی چند رسانه ای 
خودآموز ویژه آموزش 

دهنده

نیاز سنجی وتعیین 
محتوی مورد نیاز 

منابع انسانی و 
پشتیبانی 

تشکیل کارگروه /
مطالعه و بررسی /

پیشنهاد 

ورد
30  1 م
0036
احصاء نیازها 000

منابع انسانی و طراحی و تولید بسته 
پشتیبانی 

تشکیل کارگروه 
/ بررسی تولیدات 
موجود / سفارش 

و تولید 

دام
10  1 اق
0012
تولید بسته 000

منابع انسانی و توزیع وبهره برداری 
پشتیبانی 

سهمیه بندی /
توزیع /نظارت بر 

بهره برداری 

دام
تعداد افراد 0000 111 اق

 اجرای برنامه های 
مکمل سواد براساس 
نیاز سنجی انجام شده 

مطالعه و آسیب شناسی 
برنامه های موجود

برنامه ریزی 
دوره های 
سوادآموزی

کارگروه / آسیب 
شناسی و احصای 

خالء ها

دام
پیش نویس 0000   1 اق

انتظارات

تدوین نظامنامه برنامه 
های مکمل سواد

برنامه ریزی 
دوره های 
سوادآموزی

کارگروه / مطالعه 
مدل ها و الگوها / 
پیشنهاد نظام نامه 

و تصویب

دام
10  1 اق
0012
نظام نامه 000

تصویب و ابالغ نظامنامه
برنامه ریزی 
دوره های 
سوادآموزی

پیشنهاد برنامه ها / 
تدوین دستورالعمل 

های اجرایی

دام
ابالغ نظام نامه 0000 111 اق

فرآیند اجراواحد مجریاقدامات سرآمدراهکار اجرایی

اهداف كمی

د 
اح

ه و
زین

اعتبارات) میلیون ریال(ه
شاخص 
ارزیابی/ 
خروجی حد

وا
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ل 
کم

ی م
ها

مه 
رنا

م ب
ظا

ر ن
قرا

ست
ا

فرآیند اجراواحد مجریاقدامات سرآمدراهکار اجرایی

اهداف كمی

د 
اح

ه و
زین

اعتبارات) میلیون ریال(ه
شاخص 
ارزیابی/ 
خروجی حد

وا

9394959693949596

تی
لیا

عم
ف 

هدا
ا

ایجاد شبکه های 
مطالعه و کتابخوانی 

نوسوادان

تقویت و استمرار همکاری 
با ایستگاه مطالعه کتاب

برنامه ریزی 
دوره های 
سوادآموزی

همکاری با نهاد 
عمومی کتابخانه 
ها و ارائه کتب 
جدید و ساده 

نویسی کتابهای 
پیشنهادی

وان
تعداد کتابها0000 2222عن

اجرای طرح خواندن با 
خانواده

برنامه ریزی 
دوره های 
سوادآموزی

تدوین و ابالغ 
دستورالعمل / 
توجیه عوامل 

اجرایی / انتخاب و 
ارسال کتاب

دام
11125 اق

00030
00

36
00

43
تعداد سوادآموز20

راه اندازی و حمایت از 
حلقه های کتابخوانی

برنامه ریزی 
دوره های 
سوادآموزی

تدوین دستورالعمل 
اجرای آزمایشی 
/ توجیه عوامل / 

انتخاب کتاب

 نفر

50
00

10
00

0

15
00

0

0/3018
00

43
20

77
تعداد سوادآموز76

راه اندازی مراکز 
یادگیری محلی

تهیه و تدوین طرح 
برنامه ریزی 
دوره های 
سوادآموزی

کارگروه / مطالعه 
و بررسی / پیش 

نویس/ تصویب در 
شورای مرکزی

دام
ارائه طرح0000    1اق

طرح و برنامهتصویب در مراجع ذیصالح

طرح در شورای 
پشتیبانی / ارسال 
به دولت تصویب 

در کمیسیون 
مربوط دولت و 
تصویب در دولت

دام
تصویب0000    1اق

اجرای آزمایشی برای 
تکمیل طرح

برنامه ریزی 
دوره های 
سوادآموزی

انتخاب10 استان 
برای استقرار 10 

مرکز

دام
50   10اق
0

50
راه اندازی 10 00000

مرکز

راه اندازی مراکز با توافق 
جوامع محلی

برنامه ریزی 
دوره های 
سوادآموزی

اطالع رسانی / ایجاد 
تقاضا در مجامع محلی/ 

امکان سنجی / راه 
اندازی / آموزش عوامل 
/ نیاز سنجی عوامل/ 
تدوین برنامه آموزشی 
/ جلب مشارکت سایر 

دستگاه ها

رکز
50 م
0

10
00

15
0050
00

30
00

00

72
00

00

12
96

00
0

تعداد مراکز راه 
اندازی
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راه اندازی مراکز 
منابع انسانی و تامین تجهیزات مورد نیازیادگیری محلی

پشتیبانی 

برآورد منابع مورد 
نیاز / پیش بینی/ 
خرید تجهیزات 

و توزیع

رکز
50 م
0

50
0

50
0

10
00

60
00

0

72
00

0

86
40

تجهیزات تامین 0
شده

ایجاد شبکه های 
اجتماعی نوسوادان

ایجاد شبکه های 
اجتماعی نوسوادان

برنامه ریزی 
دوره های 
سوادآموزی

تشکیل کارگروه/ 
تهیه طرح/ 

تصویب طرح در 
شورای مرکزی/ 

اجرا

دام
افراد تحت پوشش0000 1111اق

پیشنهاد قانون الزامی 
کردن سوادآموزی 
برای افراد بی سواد 

توسط وزارت آموزش 
و پرورش و تصویب 
آن از سوی مجلس 

شورای اسالمی

تهیه پیش نویس الیحه 
الزامی کردن سوادآموزی 

برای افراد بی سواد
طرح و برنامه

مطلعه و تهیه پیش 
نویس ، ارسال 
توسط وزیر به 

دولت
دام

پیش نویس00000   1اق

طرح و برنامهتصویب و ابالغ قانون

تایید کمیسیون 
های مربوطه / 
درج در الیحه 
قانون برنامه 

ششم و تصویب 
کمیسیون مربوط 

در مجلس و 
تصویب نهایی

دام
  1 اق

 

مصوبه دولت0000

تدوین و تصویب آئین 
طرح و برنامهنامه اجرایی

تدوین آئین نامه / 
ارسال با امضای وزیر 
/ تایید و تصویب در 
کمیسیون و دولت 
اجرایی و تصویب 
در دولت و تدوین 

و ابالغ دستورالعمل 
های اجرایی در 
وزارت و سازمان

دام
آیین نامه0000    1اق

ابالغ دستورالعمل های 
اجرایی

برنامه ریزی 
دوره های 
سوادآموزی

تهیه پیش نویس / 
دامابالغ / و نظارت

آیین نامه0000   1 اق
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پیشنهاد ضوابط و 
مقررات تشویق، 

ترغیب سواد آموزان، 
آموزش دهندگان، 
مشارکت کنندگان 
و فعاالن عرصه 

سوادآموزی و تصویب 
در مراجع ذیربط

تدوین و پیشنهاد آئین 
طرح و برنامهنامه تشویق سوادآموزان 

کارگروه / تهیه 
وارائه پیش نویس 

آئین نامه

دام
تدوین0000    1اق

طرح و برنامهتصویب در دولت و ابالغ

ارسال به دولت / 
تایید در کمیسیون 
/ تصویب دولت / 

ابالغ نحوه اجرا

دام
تصویب0000    1اق

تدوین دستورالعمل نحوه 
تشویق مشارکت کنندگان 

و فعاالن سوادآموزی
طرح و برنامه

تدوین 
دستورالعمل/ 
تصویب در 
شورایعالی 

پشتیبانی / ابالغ
دام

ابالغ0000    1اق

تدوین و ابالغ 
دستورالعمل نحوه تشویق 

آموزش دهندگان
طرح و برنامه

تدوین 
دستورالعمل/ 

تصویب در شورای 
مرکزی/ ابالغ

دام
ابالغ0000   11اق

تامین هزینه های 
مربوط به تشویقات 

مستقیم سوادآموزان و 
فعاالن امر سوادآموزی 

از اعتبارات نهضت 
سوادآموزی 

تامین هزینه های مربوط 
به تشویقات مستقیم 

سوادآموزان و فعاالن امر 
سوادآموزی از اعتبارات 

نهضت سوادآموزی 

طرح و برنامه

برآورد منابع مورد 
نیاز /درج در 

موافقت نامه /
تامین وتخصیص 

دام
 اق

61
62

05

48
91

62

39
87

2210

73
94

46

70
43

93

68
89

92

میزان تامین
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ه و
زین
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خروجی حد

وا
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اختصاص بخشی از 
صفحات روزنامه ها 
و نشریات به انتشار 

محتوای آموزشی ساده 
و تولید بروشورهای 
تبلیغاتی از سوی 

دستگاه های تبلیغی 
و فرهنگی ویژه کم 

سوادان

شناسائی و توافق با روز 
نامه ها و نشریات 

حوزه ریاست و 
روابط عمومی

شناسایی / مذاکره 
دامو توافق

تعداد توافق 0000 111 اق

تهیه مطالب آموزشی 
پژوهش و تالیف مناسب 

هیات تحریریه /
انتخاب موضوع /
تولید محتوی 

دام
تعداد مطالب0000 111 اق

شناسائی و توافق با 
دستگاههای اجرائی 

برنامه ریزی 
دوره های 
سوادآموزی

ظرفیت یابی /
دامتوافق دو جانبه 

تعداد دستگاهها 0000 111 اق

تولید برو شور و پوستر 
تبلیغی 

حوزه ریاست و 
روابط عمومی

طراحی/ تولید/
شورانتشار 

44430014 برو
4

17
3

20
تعداد بروشور7

تهیه و تولید مواد 
آموزشی ساده و 

کاربردی

تولید کتابهای ساده وکار 
پژوهش و تالیف بردی از سوی سازمان 

تحلیل و اولویت 
بندی نیازها /

انتخاب موضوع /
تدوین و آماده 
سازی /چاپ و 

توزیع 

وان
22210 عن
0024
0

28
8

34
تعداد کتاب 6

تولید کتابهای ساده 
وکار بردی مشارکتی با 

دستگاهها 
پژوهش و تالیف 

توافق با دسنگاهها 
/تحلیل و اولویت 

بندی نیازها /
انتخاب موضوع /
تدوین و آماده 
سازی /چاپ و 

توزیع 

وان
22250012 عن
0

14
4

17
تعداد کتاب 3

تولید کتابهای ساده 
وکار بردی محلی توسط 

استانها
پژوهش و تالیف 

تحلیل و اولویت 
بندی نیازها /انتخاب 
موضوع /تدوین و 
آماده سازی /چاپ 

و توزیع 

وان
22250012 عن
0

14
4

17
تعداد کتاب 3

اهدافوراهکارها

هدف تفصیلی:گسترش فرصت های یادگیری و ارائه آموزش های برخوردار از كیفیت در گروه هدف با اولویت مناطق محروم و افراد آسیب پذیر

ف 
هد

وه 
گر

ی 
برا

یا 
 پو

ی و
غن

ط 
حی

ت م
وی

 تق
ی و
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 یا
ی
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حی
ه م
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ش

بخ
ع 

تنو

فرآیند اجراواحد مجریاقدامات سرآمدراهکار اجرایی

اهداف كمی

د 
اح

ه و
زین

اعتبارات) میلیون ریال(ه
شاخص 
ارزیابی/ 
خروجی حد

وا

9394959693949596

تی
لیا

عم
ف 

هدا
ا
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تهیه و تولید مواد 
آموزشی ساده و 

کاربردی

تولید پوستر و بروشور 
پژوهش و تالیف آموزشی

هماهنگی با 
استانها /تحلیل 
و اولویت بندی 
نیازها /انتخاب 

موضوع /تدوین و 
آماده سازی /چاپ 

و توزیع 

شور
22250012 برو
0

14
4

17
تعداد بروشور3

تدوین وابالغ دستور 
العمل نحوه استفاده از 

محتوای تولید شده

برنامه ریزی 
دوره های 
سوادآموزی

تهیه سهمیه 
براساس نیازهای 
گروها /تدوین 
دستور العمل /

ارزیابی 

دام
ابالغ دستور العمل 0000 111 اق

توافق با ناشران برای 
چاپ وفروش 

منابع انسانی و 
پشتیبانی 

تعامل با ناشرین /
توافق /عرضه کتابها 

برای چاپ 

دام
تعداد کتاب 0000 111 اق

راه اندازی بخش های 
ویژه نوسوادان و کم 

سوادان در شبکه های 
رادیویی و تلویزیونی 

امکان سنجی و توافق با 
شبکه های سراسری

حوزه ریاست و 
روابط عمومی

برگزاری جلسات 
و انجام توافق 

با یکی از شبکه 
های رادیویی و 

یک شبکه سیمای 
پخش سراسری

دام
توافق نامه0000 1111اق

تولید و پخش از شبکه 
سراسری

حوزه ریاست و 
روابط عمومی

انتخاب تهیه کننده 
/ انتخاب عناوین 
و موضوعات / 

همکاری در تولید 

امه
55520 برن
000

12
00

0

14
40

0

17
28

مدت پخش در 0
هفته

حمایت از استانها برای 
تولید و پخش برنامه های 

ویژه استانی

حوزه ریاست و 
روابط عمومی

تدوین محورها، 
انتظارات و راهنمای 

عمل ، بررسی 
پیشنهادات استانها 
و تامین بخش 

از منابع

امه
3232323250برن
0

16
00

0

19
20

0

23
04

0

27
64

8

مدت پخش برنامه

ف 
هد

وه 
گر

ی 
برا

یا 
 پو

ی و
غن

ط 
حی

ت م
وی
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ی و

یر
دگ
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ی
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ش
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تنو

فرآیند اجراواحد مجریاقدامات سرآمدراهکار اجرایی
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اعتبارات) میلیون ریال(ه
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ارزیابی/ 
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وا
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تی
لیا

عم
ف 

هدا
ا



79

راه اندازی سایت و 
فضای مجازی ویژه 

کم سوادان

طراحی سایت

نظارت 
وارزشیابی 
پیشرفت 
تحصیلی

تبیین انتظارات /
شناسایی پیمانکار/ 
طراحی و ارائه / 

عقد قرار داد

دام
طراحی سایت 5006000  1 اق

انتخاب و درج مطالب 
پژوهش و تالیف مناسب

انتخاب عناوین/ 
درج مطالب در 

سایت 

دام
راه اندازی 0000 111 اق

مدیریت و پشتیبانی شبکه
برنامه ریزی 
دوره های 
سوادآموزی

اطالع رسانی /عضو 
دامگیری و بروز آوری 

مدیریت 111500607286 اق

اختصاص بخشی از 
زمان شبکه آموزش 

صدا و سیما به برنامه 
های سوادآموزی و 
آموزش نوسوادان

حوزه ریاست و  توافق با شبکه آموزش
روابط عمومی

مذاکره و عقد 
دامقرار داد

عقد قرارداد0000   1 اق

همکاری در تولید برنامه 
پژوهش و تالیف سوادآموزی

تدوین سناریوی 
آموزشی / انتخاب 

آموزش دهنده /
نظارت کارشناسی

دام
  1 اق

10
00012
تولید برنامه0000

حوزه ریاست و پخش از شبکه آموزش 
روابط عمومی

تعیین زمان مناسب 
دام/ اطالع رسانی

11110 اق
00012
00

14
40

17
پخش28

حوزه ریاست و باز پخش از شبکه استانها
روابط عمومی

توافق با شبکه 
استانی / اطالع 
رسانی / پخش

دام
1120  اق
00028
8

34
پخش6

تهیه و تولید نرم افزار 
و فیلم های آموزشی 

انتخاب موضوعات 
پژوهش و تالیف آموزشی

کارگروه تخصصی 
و انتخاب عناوین بر 
اساس نیاز سنجی 
و تحلیل محتوای 

آموزشی موجود

دام
تعیین اولویت ها0000   1 اق

بررسی و جمع آوری 
فیلم های آموزشی مناسب 

تولید شده
پژوهش و تالیف 

کارگروه / جمع آوری 
تولیدات موجود/ بازبینی 

و ارزیابی

دام
اعالم لیست0000   1 اق

برگزاری جشنواره 
فیلم های آموزشی ویژه 

بزرگساالن کم سواد

حوزه ریاست و 
روابط عمومی

تدوین و ابالغ 
دستورالعمل / اطالع 
ارهرسانی / توجیه مجریان

شنو
  1 ج

10
00012
برگزاری جشنواره0000
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اهدافوراهکارها
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تهیه و تولید نرم افزار 
و فیلم های آموزشی 

انتخاب ، خرید و تعیین 
شبکه توزیع

منابع انسانی و 
پشتیبانی 

انتخاب فیلم های 
مناسب / خرید / 
دستورالعمل توزیع 

و نحوه استفاده

دام
11120 اق
0024
0

28
8

34
تعداد فیلم ها ی 6

توزیع شده

اعمال شاخص نحوه 
همکاری کارکنان 

مدارس با سوادآموزی 
در ارزشیابی سنواتی 

اعمال شاخص نحوه 
همکاری کارکنان مدارس 
با سوادآموزی در ارزشیابی 

سنواتی 

منابع انسانی و 
پشتیبانی 

مطالعه دستورالعمل 
ارزشیابی کارکنان 

مدارس/ارائه 
پیشنهادات برای 
اعمال در بخش 
عملکردی فرم 

ارزشیابی/پیگیری 
و ابالغ

دام
اعمال دستورالعمل 00000   1اق

 آموزش برنامه ای )گام 
به گام و خودآموز (

مطالعه و بررسی تجارب 
موجود و ارائه مدل مناسب

برنامه ریزی دوره 
های سوادآموزی

سفارش پژوهش / 
شنظارت و ارائه نتیجه

وه
30  1 پژ

0036
پژوهش000

تدوین چارچوب روش 
پژوهش و تالیف آموزش برنامه ای

تشکیل کارگروه / 
تدوین مدل براساس 

نتایج پژوهش

دام
طراحی مدل0000   1 اق

تولید محتوای آموزشی 
پژوهش و تالیف مناسب

تشکیل کارگروه 
/ انتخاب و تولید 
محتوای مناسب

وان
20  1 عن
0024
تعیین محتوا000

دستورالعمل اجرایی طرح
برنامه ریزی 
دوره های 
سوادآموزی

تهیه پیش نویس / 
تصویب در شورای 
مرکزی / ابالغ /به 

روز آوری سامانه

دام
ابالغ دستورالعمل0000   1 اق

اجرای آزمایشی و اعتبار 
بخشی 

برنامه ریزی 
دوره های 
سوادآموزی

انتخاب 5 استان / 
توجیه عوامل / اجرا/ 

ارزیابی و ابالغ

دام
اجرای آموزشی0000   1 اق

اجرای فراگیر
برنامه ریزی 
دوره های 
سوادآموزی

استخراج نتایج ابالغ 
دستور العمل /توجیه 

عوامل وارزیابی 

دام
 0000 11  اق
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ر ح

 غی
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لحاظ نمودن تعداد 
سوادآموزان تحت 

پوشش مدارس در درجه 
بندی و سازماندهی 

مجتمع های آموزشی 
و پرورشی و مدارس 

مستقل

لحاظ نمودن تعداد 
سوادآموزان تحت پوشش 
مدارس در درجه بندی و 
سازماندهی مجتمع های 
آموزشی و پرورشی و 

مدارس مستقل

منابع انسانی و 
پشتیبانی 

مطالعه دستورالعمل 
مربوط / تهیه پیشنهاد 
/ جلب موافقت وزیر 
/ اعمال در سیستم 
بکفا و اطالع رسانی 

مدیران 

دام
اعمال در بکفا0000   1 اق

تدوین شیوه نامه جبران 
خدمات کارکنان مدارس 
در اجرای فعالیت های 

سوادآموزی 

تدوین شیوه نامه جبران 
خدمات کارکنان مدارس 
در اجرای فعالیت های 

سوادآموزی 

منابع انسانی و 
پشتیبانی 

تهیه پیشنهاد و 
اخذ موافقت وزیر/

تهیه دستورالعمل و 
ابالغ/به روز آوری 
سامانه متناسب با 

دستورالعمل

دام
111 اق

10
00

000

12
00

00

14
40

00

17
28

00

ابالغ دستورالعمل

فرآیند اجراواحد مجریاقدامات سرآمدراهکار اجرایی

اهداف كمی

د 
اح

ه و
زین

اعتبارات) میلیون ریال(ه
شاخص 
ارزیابی/ 
خروجی حد

وا

9394959693949596

تی
لیا

عم
ف 

هدا
ا

ی 
ور

ض
ر ح

 غی
ی و

ور
ض

ه ح
یم

 ، ن
ری

ضو
ی ح

وز
دآم

سوا
ی 

مه 
رنا

ی ب
جرا

در ا
س 

دار
ت م

رفی
ی ظ

تقا
ار

بهره گیری از ظرففیت 
شوراها و انجمن های 

مدارس

استفاده از ظرفیت تشکل 
های دانش آموزی

برنامه ریزی دوره 
های سوادآموزی

مذاکره و هماهنگی/ 
اصالح دستور العمل/
توجیه و آموزش/ اجرا

دام
37 اق
0

37
0 5022
20

26
جذب بی سوادان640

استفاده از انجمن اولیا 
و مربیان

برنامه ریزی 
دوره های 
سوادآموزی

مذاکره و هماهنگی/ 
اصالح دستور 
العمل/توجیه و 
آموزش/ اجرا
دام

جذب بی سوادان0000 111 اق

استفاده از شورای مدرسه
برنامه ریزی 
دوره های 
سوادآموزی

مذاکره و هماهنگی/ 
اصالح دستور 
العمل/توجیه و 
آموزش/ اجرا

دام
جذب بی سوادان0000 111 اق

استفاده از شورای معلمان
برنامه ریزی 
دوره های 
سوادآموزی

مذاکره و هماهنگی/ 
اصالح دستور 
العمل/توجیه و 
آموزش/ اجرا

دام
جذب بی سوادان0000 111 اق

اهدافوراهکارها
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هدف تفصیلی: ارتقای كاركردهای سوادآموزی در نظام ارزش گذاری جامعه

ی 
بر

ره
 و 

ام
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ی
ها

شه 
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و ان
ع( 
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 بی
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 پی

ره
سی

م ، 
سال

ن ا
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ن 
 دی
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ت

فرآیند اجراواحد مجریاقدامات سرآمدراهکار اجرایی

اهداف كمی

د 
اح

ه و
زین

اعتبارات) میلیون ریال(ه
شاخص 
ارزیابی/ 
خروجی حد

وا

9394959693949596

تی
لیا

عم
ف 

هدا
ا

بهره گیری از ظرفیت، 
قابلیت و جایگاه ائمه 

جمعه و روحانیون

بهره گیری از ظرفیت 
شورای سیاستگذاری 

ائمه جمعه 

حوزه ریاست و 
روابط عمومی

رایزنی ، مذاکره و 
توافق/ارائه اطالعات 

و گزارشات مورد 
نیاز /اجرا

دام
توافقنامه0000 1111اق

 بهره گیری از ظرفیت 
سازمان تبلیغات برای 

تبلیغ و ترویج سوادآموزی 
توسط ائمه جماعات 

حوزه ریاست و 
روابط عمومی

رایزنی ، مذاکره 
و توافق/برگزاری 
جلسات توجیهی 
استانی / تهیه 
و تولید جزوات 

آموزشی/ تشویق 
افراد موثر و موفق

ان
70  32 است
00

26
88

0

توافقنامه00

 جلب مشارکت و 
همکاری روحانیون طرح 

هجرت حوزه علمیه 
در ایام مناسبت ها و 
فعالیتهای مختلف 

حوزه ریاست و 
روابط عمومی

رایزنی ، مذاکره و 
توافق/ارائه اطالعات 

و گزارشات مورد 
نیاز /اجرا

 نفر

50
00  3/0018
توافقنامه0000

 بهره گیری از ظرفیت 
شورای هماهنگی تبلیغات 

اسالمی در مناسبت ها

حوزه ریاست و 
روابط عمومی

رایزنی ، مذاکره و 
توافق/ارائه اطالعات 

و گزارشات مورد 
نیاز /اجرا

دام
توافقنامه0000 1111اق

حوزه ریاست و دیداربا مراجع عظام
روابط عمومی

هماهنگی و گرفتن 
وقت/ دیدار/ استفاده 

از رهنمودها

دام
تعداد دیدار0000 1111اق

تدوین و انتشار مقاالت ، 
کتب و بروشور و اطالع 
رسانی از طریق سایت

شناسایی مولفین پژوهش و تالیف چاپ و نشر کتاب فرادرسی
وان/سفارش /چاپ / نشر

11120 عن
0024
0

28
8

34
کتاب های تولید 6

شده

تالیف و انتشارمقاله در 
موضوعات و مسایل 

مرتبط

حوزه ریاست و 
روابط عمومی

تشکیل کارگروه /
تعیین محور ها/ 

فراخوان مقاله /جمع 
آوری وانتخاب / 

انتشار مقاالت

وان
مقاالت انتشار شده11115050607286عن

حوزه ریاست و تولید و انتشار بروشور
روابط عمومی

تشکیل کارگروه /
تعیین محورها/تولید 

بروشور/ انتشار

شور
1444303014برو
4

17
3

20
تعداد بروشور 7
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اهداف كمی

د 
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زین

اعتبارات) میلیون ریال(ه
شاخص 
ارزیابی/ 
خروجی حد

وا

9394959693949596

تی
لیا

عم
ف 

هدا
ا

تدوین و انتشار مقاالت ، 
کتب و بروشور و اطالع 
رسانی از طریق سایت

حوزه ریاست و اطالع رسانی ازسایت 
روابط عمومی

بارگذاری مطالب 
تولید شده وبروز آوری 

کردن آن 

دام
درج درسایت 0000 1111اق

 بهره گیری از 
رسانه های جمعی 

حوزه ریاست و تشکیل میز گرد
روابط عمومی

هماهنگی/ انتخاب 
موضوع و افراد/ 
تشکیل میز گرد

دام
122210اق
0

10
0

24
0

28
8

34
میزگزد 6

تولید و پخش فیلم های 
مستند

حوزه ریاست و 
روابط عمومی

انعقاد قرارداد/ تولید/ 
یقههماهنگی/ پخش

دق

12
00 

12
00 672
000

10
36

8

فیلم0

حوزه ریاست و چاپ و نشر مقاالت علمی
روابط عمومی

انتخاب موضوع/ 
الهسفارش مقاله/ نشر

 233 1010102/0 مق

فعالیت های تبلیغی و 
ترویجی به صورت عام 
و خاص از طریق صدا 
و سیما ، رسانه های 
جمعی ، در مجامع و 

اماکن عمومی 

تدوین شیوه نامه تبلیغ 
وترویج دررسانه هاواماکن 

عمومی 

حوزه ریاست و 
روابط عمومی

تشکیل کارگروه/تهیه 
پیش نویس /تصویب 
درشورای مرکزی/ابالغ

دام
ابالغ شیوه نامه 0000    1اق

تولید و پخش برنامه 
ترکیبی 

حوزه ریاست و 
روابط عمومی

 رایزنی با تهیه 
کنندگان / انعقاد 

قرارداد / تهیه محتوای 
الزم / پخش از شبکه 

های سیما 

دام
مدت پخش0000 1111اق

تولید و پخش فیلم های 
کوتاه 

حوزه ریاست و 
روابط عمومی

 رایزنی با تهیه 
کنندگان / انعقاد 

قرارداد / تهیه محتوای 
الزم / پخش از شبکه 

های سیما 

یلم
10101050 ف
0060
00

72
00

86
مدت پخش40

بر پایی نشست های 
علمی و کارشناسی با 

سیاست گذاران 

برنامه ریزی دوره طراحی نشست های علمی 
های سوادآموزی

تهیه پیش نویس / 
ستتصویب /ابالغ

ارائه طرح 0000 2222نش

برگزاری نشست های 
علمی 

منابع انسانی و 
پشتیبانی 

تهیه مقدمات //
دعوت /برگزاری 

/ارزیابی /
مستندسازی 

ست
222210نش
0

20
0

24
0

28
8

34
اجرای طرح 6

اهدافوراهکارها
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سوا
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پیا

 و 
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رك

 كا
عه

شا
ا

فعالیت های تبلیغی و 
ترویجی به صورت عام 
و خاص از طریق صدا 
و سیما ، رسانه های 
جمعی ، در مجامع و 

اماکن عمومی 

تولید و پخش برنامه 
رادیویی

حوزه ریاست و 
روابط عمومی

 رایزنی با تهیه کنندگان 
/ انعقاد قرارداد / تهیه 

محتوای الزم / پخش از 
شبکه های سیما 

عت
سا

20
0

30
0

30
0

30
مدت پخش0000 0

حوزه ریاست و تولید و پخش تیزر
روابط عمومی

 رایزنی با تهیه 
کنندگان / انعقاد 

قرارداد / تهیه محتوای 
الزم / پخش از شبکه 

های سیما 

یزر
مدت پخش0000 4444ت

حوزه ریاست و تولید و پخش زیرنویس
روابط عمومی

 رایزنی با تهیه 
کنندگان / انعقاد 

قرارداد / تهیه محتوای 
الزم / پخش از شبکه 

های سیما 
دام

مدت پخش1010101000000اق

حوزه ریاست و تولید و پخش نماهنگ
روابط عمومی

 رایزنی با تهیه 
کنندگان / انعقاد 

قرارداد / تهیه محتوای 
الزم / پخش از شبکه 

های سیما 

گ
اهن

نم

مدت پخش0000 2222

برگزاری جشنواره تولید 
ات رادیویی وتلویزیونی 

حوزه ریاست و 
روابط عمومی

 رایزنی با تهیه 
کنندگان / انعقاد 

قرارداد / تهیه محتوای 
الزم / پخش از شبکه 

های سیما 

اره
شنو

11110 ج
00012
00

14
40

17
برگزاری جشنواره 28

حوزه ریاست و  برگزاری جشنواره هنری 
روابط عمومی

تشکیل کار گروه/
تدوین طرح/تصویب 
در شورای مرکزی/ 
اطالع رسانی/ تمهید 
مقدمات/ برگزاری/ 

مستند سازی

اره
شنو

11150 ج
0060
0

72
0

86
برگزاری جشنواره 4

شناسایی و معرفی 
چهره های موفق 

سوادآموزی

مطالعه تاثیر سوادآموزی در 
مؤلفه های توسعه پایدار بر 

اساس یافته های علمی

حوزه ریاست و 
روابط عمومی

فراخوان /انتخاب 
پژوهشگر /برون سپاری 

ش/اشاعه
وه

30  1 پژ
0036
گزارش پژوهش 000

فرآیند اجراواحد مجریاقدامات سرآمدراهکار اجرایی

اهداف كمی

د 
اح

ه و
زین

اعتبارات) میلیون ریال(ه
شاخص 
ارزیابی/ 
خروجی حد

وا

9394959693949596

تی
لیا

عم
ف 

هدا
ا
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آینده پژوهی ، اشاعه و 
کاربست نتایج تحقیقات 

حوزه ریاست و انجام پژوهش 
روابط عمومی

انتخاب موضوع /
فراخوان /انتخاب 

پژوهشگر /عقد قرارداد/ 
اجرای پژوهش 

ش
وه

30  1 پژ
0036
پژوهش000

منابع انسانی و اشاعه وکاربست
پشتیبانی 

دریافت نتایج /برگزاری 
نشست های تخصصی 

/نشر کتاب ومقاله /
درج درسایت /ابالغ به 
واحد سفارش دهنده 
جهت بهره برداری 

دام
تعداد نشست0000 11  اق

طراحی و اجرای نظام 
نظر سنجی و بازخورد 
گیری از فعالیتهای 

سوادآموزی

تدوین نظام نامه نحوه 
نظرسنجی وبازخورد گیری 

ازنظر سنجی 

نظارت وارزشیابی 
پیشرفت 
تحصیلی

تشکیل کارگروه /مطالعه 
مبدانی نظری تجارب 
موجود /بازخورد گیری 

/تهیه پیش نویس /
تصویب درشورای 

مرکزی 

دام
تدوین نظام نامه 0000    1اق

اجرای نظام نامه 

نظارت 
وارزشیابی 
پیشرفت 
تحصیلی

شناسایی فرصت ها/
تمهید مقدمات /

اجراواستخراج نتایج 
مستند سازی 

دام
تعداد نظر سنجی0000 111 اق

تقویت نظام پیشنهادات 
سازمان

ایجادسامانه نظام 
پیشنهادات براساس 

دستورالعمل ها

نظارت وارزشیابی 
پیشرفت 
تحصیلی

مطالعه دستورالعمل 
/استخراج نیازها 

ومحورها/طراحی فرایند 
/سفارش به موسسه 

واجد شرایط 

دام
راه اندازی درسایت 0000    1اق

اطالع رسانی وتوجیه 
همکاران ستادی واستانی 

درجلسات
طرح و برنامه

اطالع رسانی ازطریق 
مکاتبه /بروشور/

جلسات /درج درسایت 
/دوره های ضمن 

خدمت 

دام
تعدادبرنامه های 0000 111 اق

اطالع رسانی 

تشکیل اتاق فکر 
حوزه ریاست و تشکیل اتاق فکر درسازمان درسازمان 

روابط عمومی

تدوین دستورالعمل /
شناسایی افراد/انتخاب 

موضوع /برگزاری 
جلسات

دام
تعداد جلسات 0000 111 اق

فرآیند اجراواحد مجریاقدامات سرآمدراهکار اجرایی

اهداف كمی

د 
اح

ه و
زین

اعتبارات) میلیون ریال(ه
شاخص 
ارزیابی/ 
خروجی حد

وا

9394959693949596

تی
لیا

عم
ف 

هدا
ا

هدف تفصیلی:ارتقای قابلیت سازمان در تصمیم گیری ، سیاست گذاری ، پاسخگویی و كاهش تصدی گری

اهدافوراهکارها
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احیا وفعال سازی 
شورای عالی پشتیبانی 

سوادآموزی

درخواست احیای شورای 
طرح و برنامهعالی پشتیبانی سوادآموزی

مکاتبه با مقام عالی 
وزارت وجلب موافقت 

معاون اول رئیس 
جمهور 

دام
فعال شدن مجدد0000    1اق

برگزاری جلسات شوراي 
طرح و برنامهپشتیباني وابالغ مصوبات

تشکیل دبیرخانه /تهیه 
دستورجلسات/ وپیش 
نویس مصوبات/ارسال 
دعوت نامه/برگزاری/

ابالغ مصوبات 

سه
تعدادجلسات 0000 2333جل

برگزاری جلسات کمیته 
طرح و برنامهتخصصی 

تعیین دستور جلسات/
ابالغ وپیگیری 

مصوبات

سه
تعدادجلسات 0000 4666جل

برگزاری جلسات 
شورای پشتیبانی استان 

وشهرستان 
طرح و برنامه

تشکیل دبیرخانه 
استانی وشهرستانی /
تعیین دستور جلسات/

ابالغ وپیگیری 
مصوبات دراستان 

سه
تعدادجلسات 0000 4444جل

حضور فعال مدیران 
سازمان در شورای 

اداری ، فرهنگ عمومی 
و آموزش و پرورش 

استان ها 

حضور فعال مدیران سازمان 
در شورای اداری ، فرهنگ 
عمومی و آموزش و پرورش 

استان ها 

حوزه ریاست و 
روابط عمومی

رایزنی و ایجاد فرصت 
و فضا سازی معاون 

سوادآموزی استان برای 
حضور فعال مدیران 

سازمان در شورای اداری 
، فرهنگ عمومی و 

آموزش و پرورش استان 
ها/ دعوت از مسئولین 
و مدیران سازمان جهت 

حضور در جلسات

سه
تعداد حضور0000 6666جل

بررسی وظایف و 
نقش های نهادهای 

سیاست گذاری مختلف 
و احصای شوراها و 
نهادهای مرتبط با 

سوادآموزی

بررسی وظایف و نقش 
های نهادهای سیاست 

گذاری مختلف و احصای 
شوراها و نهادهای مرتبط با 

سوادآموزی

طرح و برنامه
مطالعه وبررسی/احصاء 
شوراهای ذیربط /ارائه 

گزارش 

دام
20  1 اق
0024
ارائه فهرست000
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تنوع بخشي 
به منابع مالي 

افزایش درآمدهای سازمان 
طرح و برنامهازطریق فروش نشریات 

بررسی قوانین /اخذ 
مجوز /تهیه دستورالعمل 
/پیش بینی درموافقت 

نامه بودج

دام
درآمد جذب شده0000 111 اق

دریافت کمک ازموسسات 
طرح و برنامهبین المللی 

بررسی قوانین /
اخذ مجوز /تهیه 

دستورالعمل /پیش 
بینی درموافقت 

نامه بودج

دام
درآمد جذب شده0000 111 اق

دریافت کمک از خیرین 
طرح و برنامهسوادآموزی 

بررسی قوانین /اخذ مجوز 
/تهیه دستورالعمل /پیش 
بینی درموافقت نامه بودج

دام
درآمد جذب شده0000 111 اق

دریافت هزینه سوادآموزی 
اتباع خارجه از آژانسهای 

بین المللی
طرح و برنامه

بررسی قوانین /اخذ مجوز 
/تهیه دستورالعمل /پیش 
بینی درموافقت نامه بودج

دام
درآمد جذب شده0000 111 اق

تقویت سازوکارهای 
نظارتی 

بروز آوری بخش مالی 
درسامانه 

نظارت وارزشیابی 
پیشرفت 
تحصیلی

بیان انتظارات /اعتبار 
بخشی /طراحی فرایند /
اعمال درسامانه/اجرای 

آزمایشی /اجرا

دام
اصالح سامانه0000    1اق

اصالح فرایند پیش 
بینی وتخصیص منابع 

به استانها 
طرح و برنامه

اصالح نمون برگهای 
موافقت نامه استانی /
تخصیص مرحله ای 

براساس گزارشات سامانه

دام
اصالح فرایند0000    1اق

نظارت برهزینه هاازطریق 
طرح و برنامهگزارشات مدیریتی سامانه

دریافت عملکرد 
ازاستانهابراساس آمار 

واطالعات سامانه/
بازدیدهای مستقیم 

ازاستانها

دام
طراحی گزارشات0000 1111اق

اصالح و بهبود فرایندها

بررسی فرایند های جاری 
وشناسایی فرایند هایی که 

اصالح آنها منجر به افزایش 
بهره وری می شود

طرح و برنامه
کمیته تخصصی /احصاء 
ومطالعه فرایندها/انتخاب 
فرایندهای قابل اصالح/

پیشنهاداصالحی 

دام
30  1 اق
0036
تعدادفرایندهای 000

بررسی شده 

اعمال ونهادینه کردن 
طرح و برنامهاصالحات

اعمال اصالحات/بروز 
آوری دستورالعمل های 
اجرایی /بررسی نتایج 
کمی وکیفی ناشی 

ازتغییرات

دام
 اعمال تغییرات 0000   1 اق

اهدافوراهکارها
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شاخص 
ارزیابی/ 
خروجی حد

وا

9394959693949596

تی
لیا

عم
ف 

هدا
ا

بازنگری ضوابط و 
مقررات در جهت 

روان سازی و تسهیل 
همکاری بخش غیر 

دولتی 

شناسایی راه بندها وموانع 
طرح و برنامههمکاری بخش غیردولتی 

برگزاری نشست با نمایندگان 
بخش غیردولتی وآسیب 

شناسی 

دام
احصاء مشکالت 0000 1111اق

وموانع 

اصالح فرایند بارویکرد تسهیل 
درهمکاری بااستفاده ازاختیارات 

سازمان وقوانین موجود
تهیه پیش نویس طرح و برنامه

دامودستورالعمل های جدید
ابالغ دستورالعمل 0000 1111اق

تدوین لوایح الزم جهت 
تهیه پیش نویس طرح و برنامهتصویب درمراجع ذی صالح

دامودستورالعمل های جدید
تصویب 0000 1111اق

برگزاری کارگاه 
ها،همایش ها و نشست 

های علمی

برگزاری نشست های 
علمی 

منابع انسانی و 
پشتیبانی 

تهیه طرح نشست/
تصویب درسازمان/اخذ 
مجوز /تمهید برگزاری /
ارزیابی /مستندسازی 

ست
تعداد نشست 0000 6666نش

منابع انسانی و برگزاری کارگاههای آموزشی
پشتیبانی 

تهیه طرح کارگاه/
تایید وصدور مجوز / 
برگزاری /ارزیابی /

مستندسازی 

گاه
410101010کار
0

40
0

12
00

14
40

17
تعداد کارگاه28

برگزاری جلسات و 
گردهمایی)معاونین وروسای 
ادارات ،روسای شهرستانها (

حوزه ریاست و 
روابط عمومی

تهیه برنامه گردهمایی/
تاخذ مجوز/صدور 
دعوتنامه تمهید 

مقدمات اجرا/برگزاری 
/ارزیابی /مستندسازی 

فر 
ن

10
00

10
00

10
00

10
005/225
00

30
00

36
00

43
تعداد گردهمایی 20

تهیه و تدوین و اجرای 
برنامه های تشویقی 
جهت تقویت انگیزه 
کاری و شغلی کارکنان

تدوین نظام نامه تشویق 
کارکنان بخش سوادآموزی 

)بندواوماده4(

منابع انسانی و 
پشتیبانی 

مطالعه وبررسی 
قوانین،مقررات تجارب 

،تهیه پیش نویس /
تصویب درشورای 

مرکزی /ابالغ

دام
ابالغ نظام نامه0000    1اق

منابع انسانی و اجرای نظام نامه 
پشتیبانی 

پیش بینی منابع 
درموافقت نامه سالیانه/

دستورالعمل نحوه هزینه 
کرد اعتبارات تخصیصی 

به این بخش 

دام
اجرا11100000 اق

اصالح ساختار اداری 
برای نظارت و کنترل 

فعالیت های واگذار شده 
به بخش غیر دولتی

اصالح ساختار اداری برای 
نظارت و کنترل فعالیت 

های واگذار شده به بخش 
غیر دولتی

تشکیل کارگروه /بررسی طرح و برنامه
دامو مطالعه/ارائه پیشنهاد

ارائه پیشنهاد 0000   1 اق
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ان
ركن

 كا
ی

ها
ی 

ند
انم

تو
 و 

ها
گی 

ست
شای

ش 
زای

اف

فرآیند اجراواحد مجریاقدامات سرآمدراهکار اجرایی

اهداف كمی

د 
اح

ه و
زین

اعتبارات) میلیون ریال(ه
شاخص 
ارزیابی/ 
خروجی حد

وا

9394959693949596

تی
لیا

عم
ف 

هدا
ا

برقراری فوق العاده های 
ویژه بخش سوادآموزی 

پیگیری برقراری فوق العاده 
موضوع بند 3ماده86قانون 

مدیریت 

منابع انسانی و 
پشتیبانی 

بررسی قوانین ومقررات 
/تهیه پیش نویس/ 

پیگیری از مراجع ذیربط/ 
طرح در شورای پشتیبانی 

/تصویب درسازمان 
مدیریت/ ابالغ و اجرا

دام
تصویب و اعمال 0000   1 اق

ضریب

زمینه سازی برای 
آموزش های مؤثر و 
مرتبط کوتاه مدت 

 برگزاری دوره ضمن خدمت 
کارکنان سازمان 

منابع انسانی و 
پشتیبانی 

نیاز سنجی طراحی دوره/
پیش بینی درسیستم/
ابالغ /اجرا/ارزیابی /

مستندسازی 

عت
 سا

نفر

60
00

60
00

60
00

60
نفرساعت آموزش 0000 00

دیده 

 برگزاری دوره ضمن خدمت 
معاونین وروسای ادارات استانها 

منابع انسانی و 
پشتیبانی 

نیاز سنجی طراحی دوره/
پیش بینی درسیستم/
ابالغ /اجرا/ارزیابی /

مستندسازی 
عت

 سا
نفر

48
00

48
00

48
00

48
نفرساعت آموزش 0000 00

دیده 

برگزاری دوره مسئولین 
سوادآموزی مجتمع ها

منابع انسانی و 
پشتیبانی 

نیاز سنجی طراحی 
دوره/پیش بینی 

درسیستم/ابالغ /اجرا/
ارزیابی /مستندسازی 

عت
 سا

نفر

10
00

 

10
00

 

10
00

 

2 20
00

20
00

20
نفرساعت آموزش 00

دیده 

برگزاری دوره کارشناسان 
استانی و شهرستانی

منابع انسانی و 
پشتیبانی 

نیاز سنجی طراحی 
دوره/پیش بینی 

درسیستم/ابالغ /اجرا/
ارزیابی /مستندسازی 

عت
 سا

نفر

30
00

30
00

30
00

30
نفرساعت آموزش 0000 00

دیده 

برگزاری دوره مدرسین کتب 
جدید التالیف

منابع انسانی و 
پشتیبانی 

نیاز سنجی طراحی 
دوره/پیش بینی 

درسیستم/ابالغ /اجرا/
ارزیابی /مستندسازی 

عت
 سا

نفر

32
00

32
00

32
00

32
نفرساعت آموزش 0000 00

دیده 

برگزاری دوره مدیران آموزش 
و پرورش 

منابع انسانی و 
پشتیبانی 

نیاز سنجی طراحی 
دوره/پیش بینی 

درسیستم/ابالغ /اجرا/
ارزیابی /مستندسازی 

عت
رسا

نف

80
00

80
00

80
00

80
نفرساعت آموزش 0000 00

دیده 

منابع انسانی و برگزاری دوره مدیران مدارس 
پشتیبانی 

نیاز سنجی طراحی 
دوره/پیش بینی 

درسیستم/ابالغ /اجرا/
ارزیابی /مستندسازی 

عت
رسا

نف

نفرساعت آموزش 0000     
دیده 

برگزاری دوره آموزش آموزش 
دهنده ها

منابع انسانی و 
پشتیبانی 

نیاز سنجی طراحی دوره/
ابالغ /اجرا/ارزیابی /

عتمستندسازی 
رسا

نف

64
00

00

64
00

00

64
00

00

64
00

نفرساعت آموزش 0000 00
دیده 

اهدافوراهکارها
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یاز
د ن

ور
ت م

عا
طال

و ا
ار 

 آم
ید

تول
 و 

ده
تفا

اس
رد 

مو
ی 

ها
نه 

اما
 س

ی
ساز

نه 
هی

ب

بازسازی و تکمیل 
سامانه سوادآموزی 
و اجرای ثبت نام 

تحت وب

 بازسازی و بروز آوری 
سامانه و پشتیبانی آن 

نظارت وارزشیابی 
پیشرفت 
تحصیلی

بررسی نارسایی ها/ 
احصاء نیاز ها / تهیه نرم 
افزار و آئین نامه ها/عقد 

قرارداد /اجرا

دام
111175اق
0

75
0

90
0

10
80

12
به روز آوری96

نظارت وارزشیابی اجرای نسخه تحت وب سامانه
پیشرفت تحصیلی

عقد قرارداد /تهیه نرم افزار 
/اجرای آزمایشی/ بررسی 
نتایج / تمهید زیرساختها / 

اجرا/ نظارت مستمر /

دام
اجرای تحت وب0000    1اق

تأسیس مرکز اسناد و 
اطالع رسانی در سازمان

ایجاد مرکز اسنادسازمان 
ازطریق برون سپاری 

حوزه ریاست و 
روابط عمومی

شناسایی موسسات واجد 
شرایط/عقد قرارداد/ جمع 
آوری اسناد/ راه اندازی 

مرکز اسناد

دام
ایجاد مرکز 0000   1 اق

ایجادبخش سوادآموزی درموزه 
دارالفنون

حوزه ریاست و 
روابط عمومی

هماهنگی/ جمع آوری 
اسناد/ راه اندازی بخش 

سوادآموزی

دام
راه اندازی بخش 0000   1 اق

اسناد

استفاده بر خط از پایگاه 
های اطالعاتی دستگاه 

های اجرایی

استفاده بر خط از پایگاه 
های اطالعاتی دستگاه 

های اجرایی

نظارت وارزشیابی 
پیشرفت 
تحصیلی

مذاکره وتوافق با 
دستگاهها/ایجاد وب 
سرویس /بهره برداری /

کنترل امنیت 

دام
برقراری ارتباط 0000 111 اق

برخط 

تکمیل پایگاه اطالعات 
ثبتی سطح سواد 

راستی آزمایی داده های 
جمع آوری شده 

نظارت وارزشیابی 
پیشرفت 
تحصیلی

تشکیل جلسات 
مشترک/ مذاکره و توافق 

/انعکاس اقدامات

دام
رکورد0000 1111اق

ثبت دفاتر امتحانی پنجم 
متولدین 1343 تا 1367

نظارت وارزشیابی 
پیشرفت تحصیلی

تدوین و ابالغ 
دستورالعمل/ تکمیل 

اطالعات / اخد کد ملی 
از ثبت احوال 

نفر

10
00

00
00

   

0/0
05

50
00

0

رکورد000

دریافت اطالعات از سایر 
پایگاه ها 

نظارت وارزشیابی 
پیشرفت تحصیلی

هماهنگی، دریافت 
داماطالعات 

رکورد0000 1111اق

 پاالیش اطالعات دریافتی و 
اعمال در پایگاه داده اختصاصی

نظارت وارزشیابی 
پیشرفت تحصیلی

راستی آزمایی و 
داماعمال نتایج

رکورد0000 1111اق

مرجعیت بخشیدن به پایگاه 
اطالعات ثبتی دراعالم نرخ سواد

نظارت وارزشیابی 
پیشرفت تحصیلی

تصویب در هیات دولت/ 
دامهماهنگی با مرکز آمار

قبول اعتبار پایگاه0000  11 اق

فرآیند اجراواحد مجریاقدامات سرآمدراهکار اجرایی

اهداف كمی

د 
اح

ه و
زین

اعتبارات) میلیون ریال(ه
شاخص 
ارزیابی/ 
خروجی حد

وا

9394959693949596

تی
لیا

عم
ف 

هدا
ا
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 ظ
ود
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نط
و م

ی 
ملل

ن ال
بی

راه اندازی سایت 
سوادآموزی چند زبانه 

 مطالعه و شناسایی نیاز ها و 
عقد قرار داد با یک شرکت 
معتبر و دارای صالحیت 

نظارت وارزشیابی 
پیشرفت 
تحصیلی

تشکیل کارگروه / احصاء 
نیازها/مذاکره با موسسات 

/عقد قرارداد 
دام

عقد قرارداد0000    1اق

طراحی و ایجاد درگاه مستقل 
سوادآموزی

نظارت وارزشیابی 
پیشرفت تحصیلی

طراحی /بازبینی /اصالح 
دام/اجرای آزمایشی 

طراحی سایت 0000    1اق

تولید محتوای سایت به 
سه زبان فارسی ، عربی و 

انگلیسی 

حوزه ریاست و 
روابط عمومی

گردآوری محتوا/
اعمال محتوا درسایت 
/بروز آوری وتکمیل /
ترجمه به زبان های 

عربی وانگلیسی

دام
11140 اق
0048
0

57
6

69
کامل وبروز بودن 1

محتوا 

 راه اندازی سایت سازمان 
به سه زبان فارسی ، عربی 

و انگلیسی

حوزه ریاست و 
روابط عمومی

راه اندازی واطالع 
رسانی /مدیریت 

وپشتیبانی 

دام
فعال شدن 0000 111 اق

تقویت همکاری و ارتباط 
با سازمان های علمی - 
فرهنگی - آموزشی بین 

المللی و منطقه ای

برگزاری جلسات دوجانبه 
وتقویت تعامالت با یونسکو/
یونیسف/صندوق جمعیت /
صندوق عمران /آیسسکو

حوزه ریاست و 
روابط عمومی

هماهنگی/ تشکیل 
جلسه / مذاکره و توافق/ 

همکاری

سه
تعدادجلسات 0000 3555جل

تبادل اطالعات وگزارشات 
تخصصی 

برنامه ریزی دوره 
های سوادآموزی

افزایش تعامل و ارتباط/ 
ارائه گزارش های الزم 
/در یافت گزارش ها و 
اطالعات/ترجمه/بهره 

برداری از اطالعات

دام
گزارشات 0000 1111اق

ش 
زای

 اف
ی

برا
ی 

نون
 قا

ی
ساز

ت 
رفی

ظ
مه 

رنا
ی ب

جرا
ر ا

ن د
زما

سا
ت 

ارا
ختی

ا

تخصیص اعتبارات 
سوادآموزي به صورت 
کمک و مستثني از 

قانون محاسبات عمومي 

پیگیری تخصیص اعتبارات 
سوادآموزي به صورت 

کمک و مستثني از قانون 
محاسبات عمومي 

طرح و برنامه

تهیه پیش نویس الیحه 
/ پیگیری اخذ مجوز/ 
پیگیری افزایش سهم 

یک درصد ساالنه/ پیش 
بینی در توافقنامه

دام
میزان اعتبارات 0000 1111اق

خارج از شمول

 پرداخت مستقیم هزینه 
سوادآموزی به افراد بی 
سواد به شرط قبولی از 

مراجع ذیربط

اخذ مجوز پرداخت مستقیم 
هزینه سوادآموزی به افراد 
بی سواد به شرط قبولی از 

مراجع ذیربط

طرح و برنامه

تهیه پیش نویس طرح 
دردولت /پیش نویس 
درموافقت نامه /تهیه 

دستورالعمل /وابالغ اجرا 
ونظارت 

دام
مجوز اخذ شده ، 0000    1اق

بخشنامه 

فرآیند اجراواحد مجریاقدامات سرآمدراهکار اجرایی

اهداف كمی

د 
اح

ه و
زین

اعتبارات) میلیون ریال(ه
شاخص 
ارزیابی/ 
خروجی حد

وا

9394959693949596

تی
لیا

عم
ف 

هدا
ا

هدف تفصیلی:افزایش حداكثری مشاركت دستگاههای اجرایی ، نهادهای مردمی و بخش غیر دولتی

اهدافوراهکارها
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ازن
 س

ل و
فعا

ور 
ض

 ح
ی

برا
ن 

زما
سا

ی 
ها

ي 
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 و 
ها

ت 
رفی

 ظ
ود

هب
ب

تقویت همکاری و ارتباط 
با سازمان های علمی 
- فرهنگی - آموزشی 
بین المللی و منطقه ای

برگزاری کارگاههای 
تخصصی 

برنامه ریزی دوره 
های سوادآموزی

هماهنگی /طراحی/
تمهید مقدمات /اجرا/

مستند سازی 

گاه
22210 کار
0024
0

28
8

34
تعداد کارگاه 6

برنامه ریزی دوره دریافت کمک های فنی 
های سوادآموزی

انتخاب موضوع /درخواست /
دامپیگیری ودریافت

تعداد کمک فنی 0000 111 اق

فرآیند اجراواحد مجریاقدامات سرآمدراهکار اجرایی

اهداف كمی

د 
اح

ه و
زین

اعتبارات) میلیون ریال(ه
شاخص 
ارزیابی/ 
خروجی حد

وا

9394959693949596

تی
لیا

عم
ف 

هدا
ا

حضور فعال و 
مشارکت در برگزاری 

کارگاه ها، نمایشگاه ها ، 
سمینارهای منطقه ای و 
بین المللی سوادآموزی 

هماهنگی جهت 
حضوردرکارگاهها ،
همایش ها وجلسات

برنامه ریزی دوره 
های سوادآموزی

انتخاب افرادواجد شرایط /
تهیه گزارشات مورد نیاز /

هماهنگی با مبادی ذیربط / 
حضور/گزارش نهایی

سه
تعداد حضور0000 222 جل

مشارکت دربرگزاری کارگاهها 
وجلسات مشترک 

برنامه ریزی دوره 
های سوادآموزی

تهیه طرح /جلب موافقت 
وحمایت آژانس ها/هماهنگی 
با میهمانان/اخذ مجوز/تمهید 

وبرگزاری /مستند سازی /
اشاعه نتایج 

گاه
11110 کار
0012
0

14
4

17
کارگاه برگزار شده3

برنامه ریزی ودعوت ازنمایندگان 
بین المللی برای بازدید ازبرنامه 

های سوادآموزی 

برنامه ریزی دوره 
های سوادآموزی

هماهنگی و دعوت 
از نمایندگان بین 

المللی/ برنامه ریزی/ 
بازدید از فعالیت ها

دام
تعداد بازدید0000 111 اق

مستند سازی و ارائه 
تجارب موفق و مفید 

به جهان اسالم ، 
کشورهای منطقه و 
مجامع بین المللي

انتخاب ومستند سازی تجارب 
موفق سوادآموزی و ترجمه آن 

به زبان انگلیسی

برنامه ریزی دوره 
های سوادآموزی

تعیین کارگروه ،انتخاب 
موضوع /مستند سازی /
براساس الگوهای تعیین 

شده /ترجمه

ربه
10  10 تج
0012
تعداد مستند سازی 0000

های انجام شده

شناسایی سایت ها ومجامعی 
که تجارب رااشاعه می دهند 

ومبادله تجارب با آنها

برنامه ریزی دوره 
های سوادآموزی

شناسایی سایت /تعامل /
دامارسال ودریافت 

تعداد حضور0000 1111اق

حضور فعال درمسابقات 
وجوایز سوادآموزی 

برنامه ریزی دوره 
های سوادآموزی

رصد کردن سایت 
هایی که مسابقات 

اعالم می کنند/
دریافت الگوی 

شرکت /تهیه وتکمیل 
طرح /ترجمه /ارسال 

دام
تعداد مستند شده 0000 1111اق

برنامه ریزی دوره تدوین وانتشار تجارب مفید 
های سوادآموزی

تهیه وتکمیل طرح /
وانترجمه /ارسال 

تعداد چاپ 5006000  1 عن
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شناسایی اهداف 
مشترک وهمسو با سایر 

دستگاه ها 

شناسایی اهداف مشترک 
وهمسو با سایر دستگاه ها 

برنامه ریزی دوره 
های سوادآموزی

تشکیل کارگروه /
مطالعه وظایف 

دستگاههای اجرایی 
/احصاء وظایف 

همسو،مذاکره وتوافق 
درمحورهای مشترک 

دام
30  1 اق
0036
احصاء محورهای 000

همسو با دستگاهها

آسیب شناسی از نحوه 
تعامل و مشارکت 

دستگاه ها با سوادآموزی
برنامه ریزی دوره سفارش پژوهش 

های سوادآموزی

تصویب درکمیته 
پژوهشی /فراخوان /
عقد قرارداد/اجرا /
گزارش /اشاعه 

ش
وه

30  1 پژ
0036
انجام پژوهش000

تی
دول

یر 
ش غ

بخ
 و 

می
رد

ی م
ها

هاد
 ، ن

یی
جرا

ی ا
ها

اه 
تگ

دس
با 

ش 
بخ

ثر
ت ا

رك
شا

و م
ط 

تبا
 ار

ي
ساز

نه 
ادی

نه

فرآیند اجراواحد مجریاقدامات سرآمدراهکار اجرایی

اهداف كمی

د 
اح

ه و
زین

اعتبارات) میلیون ریال(ه
شاخص 
ارزیابی/ 
خروجی حد

وا

9394959693949596

تی
لیا

عم
ف 

هدا
ا

تقویت و توسعه تفاهم 
نامه های مشترک با 
دستگاه های اجرایی

بروز رسانی و تمدید 
تفاهم نامه های همکاری 

پایان یافته

برنامه ریزی دوره 
های سوادآموزی

 ارزیابی عملکرد/احصا 
نقاط قوت و ضعف/ 

مذاکره و توافق/ بازنگری 
امهو اصالح
م ن

فاه
ت

تفاهم نامه    22220

مبادله تفاهم نامه همکاری با 
دستگاه های مشمول قانون 

خدمات کشوری

برنامه ریزی دوره 
های سوادآموزی

ظرفیت یابی/ رایزنی و 
مذاکره/ تنظیم پیش نویس / 

امهامضا و مبادله تفاهم نامه
م ن

فاه
ت

تفاهم نامه    11110

ایجاد جو مشارکت 
ورقابت بین نهادهای 

مردمی، خیرین و بخش 
غیر دولتی 

جمع آوری اطالعات 
موسسات غیر دولتی 

،سمن هاوخیرینی که با 
سوادآموزی همکاری دارند 

نظارت وارزشیابی 
پیشرفت 
تحصیلی

تهیه بخشنامه /پیش بینی 
دامدرسامانه

ابالغ دستورالعمل 0000 1111اق

تدوین دستورالعمل نحوه 
انتخاب وتشویق موسسات غیر 

دولتی ،سمن ها وخیرین 

برنامه ریزی دوره 
های سوادآموزی

تشکیل کارگروه /تدوین 
دستورالعمل /تصویب 
درشورای مرکزی وابالغ

دام
تهیه لیست و تکمیل 0000    1اق

بانک 

ارزیابی عملکردوبرگزاری همایش 
تجلیل ازمنتخبین بخش غیر 

دولتی ،سمن ها

برنامه ریزی دوره 
های سوادآموزی

توجیه عوامل 
ومجریان/انتخاب 
موسسات،خیرین 
وسمن ها /تمهید 
مقدمات /ارسال 

دعوت نامه /برگزاری 
مستندسازی 

دام
برگزاری همایش 0000 1111اق

اهدافوراهکارها
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ی 
ولت

رد
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 ظ
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ق ن
ری

 ط
 از

ها
اه 

تگ
دس

ن 
 بی
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م 

سال
ت 

قاب
د ر

جا
ای

تر 
 بر

گاه
ست

ه د
« ب

ی
وز

دآم
سوا

ن 
شا

 »ن
ی

طا
 اع

ی و
یاب

زش
ار

فرآیند اجراواحد مجریاقدامات سرآمدراهکار اجرایی

اهداف كمی

د 
اح

ه و
زین

اعتبارات) میلیون ریال(ه
شاخص 
ارزیابی/ 
خروجی حد

وا

9394959693949596

تی
لیا

عم
ف 

هدا
ا

شناسایي و صدور مجوز 
به مؤسسات غیردولتی 

تدوین طرح تاسیس مراکز 
هماهنگي با وزارت طرح و برنامهغیر دولتی سوادآموزی

دامکشور
طرح0000    1اق

تصویب طرح درشورای 
مرکز ی نظارت برایجاد 
مراکزغیردولتی وزارت

طرح و برنامه

تشکیل کارگروه /تهیه 
پیش نویس /تصویب 

درشورای مرکزی /
هماهنگی /طرح درشورا/

تصویب وابالغ

دام
تعداد مجوزو سمن0000    1اق

تائید صالحیت حرفه اي 
تهیه بروشور /تیزر/طرح و برنامهسمن ها و مؤسسات غیر دولتي

دامآگهی 
تدوین طرح 0000    1اق

اطالع رسانی وفرهنگ سازی 
برای تقاضای تاسیس

حوزه ریاست و 
روابط عمومی

تشکیل کار گروه 
»تدوین دستورالعمل 
/تصویب درشورای 
مرکز ی وابالغ 
واعمال درسامانه 

دام
ابالغ مصوبه 0000   1 اق

تدوین دستورالعمل نحوه 
همکاری با مراکز غیردولتی 

سوادآموزی 
ارائه پیش نویس به طرح و برنامه

دامدفتر دولت
پخش وتوزیع 0000   1 اق

تهیه وتدوین شیوه 
نامه انتخاب وتشویق 

دستگاههای برتر 
واعطای تندیس ویژه 

پیش بینی امتیاز در 
شاخص های اختصاصی 

جشنواره شهید رجایی برای 
دستگاه ها

طرح و برنامه

هماهنگی باسازمان 
مدیریت /ابالغ 
به استانداران 

ودستگاهها/توجیه 
معاونین سوادآموزی 

ومدیران کل / ارزیابی 
عملکرد دستگاهها

دام
ابالغ 0000 1111اق

برگزاری جشنواره تجلیل 
ازدستگاههای برتر

حوزه ریاست و 
روابط عمومی

تدوین وابالغ 
دستورالعمل /ارزیابی 
وانتخاب دستگاههای 
برتر//برگزاری /مستند 

سازی 

اره
شنو

ج

111110
00

10
00

12
00

14
40

17
برگزاری جشنواره 28

حوزه ریاست و طراحی وتولید تندیس ویژه
روابط عمومی

فراخوان /دریافت 
پیشنهادات/انتخاب 
بهترین /سفارش 

ساخت 

دام
11120 اق
0024
0

28
8

34
آماده کردن تندیس 6



95

الن
سا

رگ
 بز

ش
وز

 آم
ام
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ا
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 او
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جرا
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برا
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حو
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رد
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د ر
ستا

با 
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نگ
اه

هم
ش

ور
پر

 و 
ش

وز
 آم

ام
نظ

در 
ل 

حو
د ت

جا
 ای

لی
ی ك

ها
ت 

اس
سی

تهیه و ارائه پیشنهاد 
مدل نظام آموزش 

بزرگساالن به شوراي 
عالي آموزش وپرورش 

انجام پژوهش و ارائه مدل 
مناسب 

حوزه ریاست و 
روابط عمومی

سفارش پژوهش /طراحی 
مدل /تدوین پیش نویس 
نظام /تصویب درشورای 

عالی /استقرار

ش
وه

پژ

ارائه مدل 0000   11

تدوین پیشنهاد نظام آموزش 
بزرگساالن 

برنامه ریزی دوره 
های سوادآموزی

تشکیل کارگروه /تدوین 
پیشنهاد /ارسال به شورا/ 
حضور درجلسات شورا/
پیگیر ی برای تصویب 

دام
پیشنهاد مصوبه 0000   1 اق

بررسی و تصویب درشورای 
عالی آموزش وپرورش 

برنامه ریزی دوره 
های سوادآموزی

حضور در کمسیون 
مربوطه/ حضور در 
صحن شورا/ اعمال 

اصالحات/ ابالغ
دام

تصویب 0000   1 اق

برنامه ریزی دوره استقرار نظام آموزش بزرگساالن
های سوادآموزی

ابالغ/تدوین برنامه 
درسی/تدوین کتب 
درسی/تدوین آیین 
نامه ها ومقررات/

اصالح سامانه/تامین 
منابع /اصالح ساختار 

دام
استقرار0000  1  اق

تدوین دستورالعمل نحوه همکاری 
ارائه پیش نویس به طرح و برنامهبا مراکز غیردولتی سوادآموزی 

دامدفتر دولت
پخش وتوزیع 0000   1 اق

قرار گرفتن ریشه کنی 
بی سوادی در متن 
برنامه های تحولی 
آموزش و پرورش

بررسی سند تحول واحصاء 
راهکارهای مرتبط با 

سوادآموزی 

حوزه ریاست و 
روابط عمومی

مطالعه وبررسی 
دامواحصاء راهکارها 

راهکارهای احصاء 0000    1اق
شده

درخواست جانمایی سوادآموزی 
در زیر نظام ها به استناد 

راهکار5/2و8/8

حوزه ریاست و 
داممکاتبه وزیر /پیگیری روابط عمومی

مکاتبه واخذ پاسخ 0000    1اق

همکاری با تیم های تالیف 
کننده زیر نظام ها

حوزه ریاست و 
روابط عمومی

آمادگی حضور 
دامدرجلسات 

حضور درجلسه 0000   1 اق

فرآیند اجراواحد مجریاقدامات سرآمدراهکار اجرایی

اهداف كمی

د 
اح

ه و
زین

اعتبارات) میلیون ریال(ه
شاخص 
ارزیابی/ 
خروجی حد

وا

9394959693949596

تی
لیا

عم
ف 

هدا
ا

هدف تفصیلی:تثبیت جایگاه برنامه سوادآموزی در برنامه های توسعه كشور با استقرار نظام آموزش بزرگساالن كشور

اهدافوراهکارها
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ش
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ی ا
برا
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ادی

بنی
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حو
ی ت

رد
اهب

د ر
ستا

با 
ی 

نگ
اه

هم

انسداد مبادی ورودی 
بی سوادی

تشکیل ستاد دائمی معاونت 
آموزش ابتدایی وسوادآموزی 

وپیگیری مصوبات

برنامه ریزی دوره 
های سوادآموزی

تشکیل دبیرخانه /
برگزاری جلسات /
پیگیری مصوبات/
مستند سازی 

دام
تعداد جلسات 0000 1111اق

استخراج اطالعات اسمی 
بازمانده ازتحصیل

نظارت وارزشیابی 
پیشرفت تحصیلی

دریافت اطالعات 
دانش آموزان ازسناد/

استخراج اسامی 
کودکان بازمانده 
ازتحصیل /تحلیل 

آماری وارائه بازخورد/
مطالبه وپیگیری 

موضوع 

دام
استخراج آمار 0000 1111اق

رصد ومطالبه پوشش کامل 
دراستانها وشهرستانها

نظارت وارزشیابی 
پیشرفت تحصیلی

موسسات  شناسایی 
کودکان  حامی 

ازتحصیل  بازمانده 
وحمایت  /همکاری 

موسسات  ازاین 
آموزش  برای 

کودکان 

دام
تعداد ماموریت 0000 1111اق

حمایت ازسوادآموزی کودکان 
بازمانده ازتحصیل 

برنامه ریزی دوره 
های سوادآموزی

،ابالغ  تهیه 
اجرای  وپیگیری 

طرح باسوادی گروه 
سنی 20-10 ساله/
بازدیدهای  انجام 
ارائه  تخصصی/ 

و عملکرد  اطالعات 
استانها

30نفر
00

0

30
00

0  2

60
00

0

72
00

0

00

تعداد موسسات /
کودکان تحت 

پوشش 

همکاری درتدوین الیحه 
طرح و برنامهاجباری کردن آموزش 

الزام برای ثبت نام 
کودکان در آیین نامه 

الزام و تشویق

دام
تصویب 0000   11اق

تحت پوشش بردن کودکان 
بازمانده ازتحصیل درمناطق 

محروم )9-6(

برنامه ریزی دوره 
های سوادآموزی

مکاتبه با وزیر /
اخذ مجوز ازوزیر/

تهیه طرح آموزش /
اجرای طرح 

 نفر

50
00

50
00

50
0070

42
00

0

50
40

0

60
48

تعدادکودکان تحت 0
پوشش 

فرآیند اجراواحد مجریاقدامات سرآمدراهکار اجرایی

اهداف كمی

د 
اح

ه و
زین

اعتبارات) میلیون ریال(ه
شاخص 
ارزیابی/ 
خروجی حد

وا

9394959693949596

تی
لیا

عم
ف 

هدا
ا
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حو
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 ای
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ی ك
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آگاه سازی مستمر 
سیاست گذاران از 
تعهدات بین المللی

مطالعه و بررسی معاهده 
های بین المللی 

برنامه ریزی دوره 
های سوادآموزی

دریافت مستندات/ 
بررسی مستندات /
استخراج واحصاء 

تعهدات /

دام
احصاء تعهدات 0000 1 1 اق

تهیه وارسال گزارش یه 
سیاستگذاران

برنامه ریزی دوره 
های سوادآموزی

/مشخص کردن 
وضعیت کشور /ارسال 

گزارش /دریافت 
بازخورد /تهیه پیش 
نویس/تایید گزارش

ش
زار

گ

مکاتبه 0000 1111

طرح موضوع درجلسات ،نشست 
ها ودیدارهای مختلف 

حوزه ریاست و 
روابط عمومی

برای  هماهنگی 
رئیس  حضور 

درجلسات  سازمان 
سیاست  مختلف 
/طرح  گذاران 

موضوع

دام
تعداد جلسات 0000 1111اق

طرح موضوع ازطریق رسانه 
های جمعی 

حوزه ریاست و 
روابط عمومی

بخشی  انتخاب 
قابل  ازاطالعات 

درج دررسانه های 
/هماهنگی  عمومی 

واطالع رسانی 
ازطریق  عمومی 

رسانه ها 

ری
 خب

ست
نش

تعداد اطالع رسانی0000 1111

پایش و رصد کردن 
شاخص سواد در کشور و 
ارائه گزارش های مرحله 

ای به مراجع ذیصالح

ارائه گزارش وضعیت سواد 
درسطح ملی ازسوی شورای 
عالی پشتیبانی سوادآموزی 
به دفتر مقام معظم رهبری 
وروسای سه قوه وشورای 

عالی انقالب فرهنگی

طرح و برنامه

مکاتبه با دبیرخانه 
شورای عالی پشتیبانی 

سواداموزی /طرح 
موضوع درجلسه 

شورای مذکور /ارسال 
گزارش 

ش
زار

گ

ارسال گزارش 0000 1111

اعالم وضعیت سواد استانها 
توسط وزیر کشور به استانداران 

)روسای شورای پشتیبانی 
استانها ( 

طرح و برنامه

طرح درشورای عالی 
پشتیبانی سواداموزی 

/ارائه گزارشات 
تفکیکی هراستان 
به وزارت کشور /

ارسال گزارشات به 
استانداران

دام
ارسال گزارش 0000 1111اق

فرآیند اجراواحد مجریاقدامات سرآمدراهکار اجرایی

اهداف كمی

د 
اح

ه و
زین

اعتبارات) میلیون ریال(ه
شاخص 
ارزیابی/ 
خروجی حد

وا

9394959693949596

تی
لیا

عم
ف 

هدا
ا

اهدافوراهکارها
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ی 
زه 

حو
در 

ی 
ملل

ن ال
 بی

ت
هدا

 تع
 به

یی
گو

سخ
پا

ی
وز

دآم
تبیین میزان پیشرفت سوا

تعهدات بین المللی در 
گزارشات سازمان

بررسی واحصاء شاخص 
های سوادآموزی درتعهدات 

بین المللی 

برنامه ریزی دوره 
های سوادآموزی

احصاء شاخص ها /
استخراج اطالعات 
مربوط به شاخص ها/

تحلیل وضعیت 

دام
تحلیل شاخص ها0000   11اق

اطالع رسانی ازطریق رسانه 
های جمعی 

حوزه ریاست و 
روابط عمومی

تهیه مقاالت 
وگزارشات /هماهنگی 

ودرج دررسانه ها

دام
تعداد اطالع رسانی0000 1111اق

پایش جایگاه جمهوری اسالمی 
ایران در رتبه بندی های جهانی 

برنامه ریزی دوره 
های سوادآموزی

منابع  شناسایی 
/دریافت  اطالعاتی 
/ اطالعات  آخرین 
/ اطالعات  تحلیل 

رسانی اطالع 
دام

گزارشات بین المللی0000 1111اق

فرآیند اجراواحد مجریاقدامات سرآمدراهکار اجرایی

اهداف كمی

د 
اح

ه و
زین

اعتبارات) میلیون ریال(ه
شاخص 
ارزیابی/ 
خروجی حد

وا

9394959693949596

تی
لیا

عم
ف 

هدا
ا



99

تحقق حجم فعالیت

طرح و برنامهدوره سوادآموزی
اقدام متناسب با 

سیاست های ابالغی 
ساالنه

نفر

65
44

87

61
62

05

48
91

62

39
87

22

5/6

42
54

16
6

48
06

39
9

45
78

55
6

44
78

44
6

درصد تحقق

طرح و برنامهدوره تحکیم سواد
اقدام متناسب با 

سیاست های ابالغی 
ساالنه

نفر

41
59

18

39
26

92

36
97

23

29
34

97

0/937
43

26

42
41

07

47
91

61

45
64

47

درصد تحقق

طرح و برنامهدوره انتقال
متناسب  اقدام 

های  سیاست  با 
ساالنه ابالغی 

نفر

27
72

79

26
17

95

24
64

82

19
56

65

7/5

20
79

59
3

23
56

15
5

26
62

00
6

25
35

81
8

درصد تحقق

پشتیبانی از فرایند 
آموزش

طرح و برنامهچاپ کتاب
اقدام متناسب با 

سیاست های ابالغی 
ساالنه

جلد

11
05

37
02

10
43

22
72

96
03

67
3

76
48

66
7

01
/0

11
05

37

12
51

87

13
82

93

13
21

69

درصد تحقق

طرح و برنامهتملک و دارایی
اقدام متناسب با 

سیاست های ابالغی 
ساالنه

ان
3232323210است
00

32
00

0

38
40

0

46
08

0

55
29

6

درصد تحقق

طرح و برنامهنگهداری و پشتیانی شبکه
متناسب  اقدام 

های  سیاست  با 
ساالنه ابالغی 

ورد
111125م

00

25
00

30
00

36
00

43
درصد تحقق20

طرح و برنامهحقوق و مزایای کارکنان
متناسب  اقدام 

های  سیاست  با 
ساالنه ابالغی 

16نفر
1

17
5

17
5

17
5

17
4

28
01

4

36
54

0

43
84

8

52
61

8

درصد تحقق

طرح و برنامهامتحاناتنظارت بر فرایند آموزش
اقدام متناسب با 

سیاست های ابالغی 
ساالنه

نفر

13
47

68
4

12
70

69
2

11
05

36
7

88
78

84

22
/0

26
83

23

30
34

66

30
87

89

29
88

28

درصد تحقق

فرآیند اجراواحد مجریاقدامات سرآمدراهکار اجرایی

اهداف كمی

د 
اح

ه و
زین

اعتبارات) میلیون ریال(ه
شاخص 
ارزیابی/ 
خروجی حد

وا

9394959693949596

تی
لیا

عم
ف 

هدا
ا

كاهش تعداد بیسوادان و افزایش شاخص باسوادی گروه هدف

ف
هد

وه 
گر

ن 
ادا

سو
م 

و ك
ن 

ادا
سو

 بی
ش

وز
 آم

ب و
جذ

ی 
برا

ی 
یز

ه ر
نام

بر

اهدافوراهکارها





پایش ، نظارت 
و ارزیابی

بخش پنجم 
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 سطوح پایش، نظارت و ارزیابي برنامه 
اتخاذ تدابیر الزم در الیه هاي مختلف سازمانی و ترسیم صحیح و شفاف گردش فعالیت ها و تعامالت در بین اجزاي نظام 
اداری، ضامن اجراي کامل برنامه سوادآموزی و ارتقاي بهره وري منابع در این زمینه است. همچنین حفظ و استمرار 
کارکرد برنامه سوادآموزی مستلزم پایش و مراقبت از پیشرفت اجراي برنامه در افق زماني پیش بیني شده براي آن و 
مراقبت از صحت و اعتبار اجزاي مختلف برنامه است. این پایش و مراقبت باید به گونه اي باشد که جهت گیري نظام 
اجرایي، به سوي دست یابی به اهداف آن حفظ شود و در صورت بروز هرگونه تغییرات اثرگذار در مفروضات و شرایط 
و اقتضائات محیطي، این تغییرات در کوتاه ترین زمان شناسایي و آثار آن تحلیل شده و سازمان نهضت سوادآموزی و 

دستگاه های سهیم پوشش . اقدامات اصالحي مورد نیاز را به انجام برسانند.
به این منظور سطوح 4 گانه زیر پیش بینی شده است:

نظارت ملي، شورای عالی پشتیبانی سواد آموزی کشور  و  به منظور سیاست گذاري   : 1-سطحعالی)ملی(
این مسئولیت را بر عهده گرفته و با برگزاری جلسات دو فصلی )هر شش ماه یک بار( گزارش ارزیابي وضعیت 
سوادآموزی کشور را بر اساس شاخص های برنامه به دفتر مقام معّظم رهبری رصد نموده و گزارش آن را به دفتر 

مقام معّظم رهبری ارسال می نماید.
2-سطحوزارت:در این سطح شورای ریشه کنی بی سوادی به ریاست مقام عالی وزارت و با عضویت رئیس سازمان 
نهضت سوادآموزی، معاون حقوقی و امور مجلس، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، رئیس سازمان مدارس غیر 
دولتی ، مشارکت های مردمی وخانواده، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی . معاون آموزش ابتدایی . رئیس مرکز سنجش 
آموزش و پرورش . اداره کل ارزیابی عملكرد و رسیدگی به شكایات و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
تشكیل شده و گزارشات الزم از شورای مرکزی سازمان و ستاد راهبردی سوادآموزی استان ها دریافت و نسبت به برنامه 
ریزی . هدایت . ایجاد ظرفیت های الزم ، پشتیبانی و اجرای برنامه در درون آموزش و پرورش تصمیمات الزم را اتخاذ 
می نماید. این شورا حداقل هر سه ماه یكبار جلسات خود را برگزار نموده و گزارشات الزم را به شورای عالی پشتیبانی 
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سوادآموزی ارائه می نماید. 
3-سطحسازمان:در این سطح، شورای مرکزی سازمان، طبق ماده 9 آئین نامه اداری نهضت سوادآموزی، هر ماه یكبار 
جلسات خود را با توجه به وظایف این شورا تشكیل داده و مسئولیت پایش ، راهبری ، انسجام اجرای برنامه ، پیگیری و 
نظارت بر مراحل تهیه ، پیشنهاد ، تصویب و اجرای به موقع قوانین و مقررات مورد نیاز برنامه را بر عهده خواهد داشت. 
بدیهی است برای تحقق اهداف، تعامل سازنده خود را با شورای مشورتی وزارت و ستاد راهبردی سوادآموزی استان ها 

تقویت خواهد کرد . 
4-سطحاستان:به منظور برنامه ریزی محلی، هماهنگی و ساماندهی دستگاه های آموزشی و فرهنگی استان برای اجرای 
مصوب برنامه سوادآموزی، »ستاد راهبردی سواد آموزی استان « به ریاست استاندار ، طبق ماده 3 مصوب 595 شورای 
عالی انقالب فرهنگی تشكیل و برای سیاست گزاری منطقه ای ، پشتیبانی و نظارت بر حسن اجرای برنامه ، اجرای 
مصوبات شورای عالی پشتیبانی سوادآموزی در استان ، ارزیابی میزان پیشرفت اجرای برنامه سوادآموزی در استان و ارائه 

گزارش به دولت تصمیم گیری می نماید. 
تبصره1. کمیته اجرایی شهرستان در امتداد وظایف ستاد استان . به ریاست فرمانداران تشكیل و گزارش عملكرد اجرای 

برنامه را در هر 3 ماه به استاندار گزارش می نماید .
تبصره2. ترکیب کمیته اجرایی شهرستان، توسط ستاد استان تعیین واز سوی استاندار ابالغ خواهد شد.

کلیه دستگاه های اجرایی استانی موظفند در چارچوب سیاست های اجرایی شورای عالی پشتیبانی سوادآموزی ، مصوبات 
ستاد راهبردی استان . اختیارات و اعتبارات الزم را در اختیار واحد شهرستانی خود قرار دهند .

شاخص های ارزیابی 
1. نرخ جذب خالص 9-6 ساله ها ) درصد کودکان 9-6 ساله ثبت نام شده به کل جمعیت 9-6 ساله (

2. درصد کودکان ترک تحصیل پایه های اول تا چهارم دوره ی ابتدایی 

پایش،نظارتوارزیابی
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3. درصد باسوادی گروه سنی زیر 50 سال
4. درصد سوادآموزان تحت پوشش به اهداف کمی برنامه

5. درصد سوادآموزان قبول شده به سوادآموزان تحت پوشش
6. نرخ گذر از دوره ی سوادآموزی به دوره های تحكیم و انتقال 

7. درصد راهنمای آموزشی تولید شده به راهنمای آموزشی مورد نیاز
8. درصد کتب درسی تولید شده برای گروه های خاص به تعداد گروه های خاص

9. درصد شمارگان کتاب های ساده و کاربردی توزیع شده به کل جمعیت کم سواد 49-10 ساله 
10. درصد سوادآموزان ثبت نام شده در مدارس به کل سوادآموزان تحت پوشش

11. درصد سوادآموزان تحت پوشش توسط معلمان به کل سوادآموزان تحت پوشش
12. درصد بی سوادان دارای مشخصات فردی و نشانی در بانک شناسایی اسمی بی سوادان سامانه به کل بی سوادان 

49-10 ساله سرشماری
13. درصد اعتبارات تخصیص یافته به اعتبارات مصوب

14. سهم بودجه جاری مصوب سازمان به بودجه مصوب فصل آموزش
15. نسبت سرانه هزینه قبول شده به سرانه هزینه تحت پوشش 

16.  نسبت سرانه هزینه دوره ی سوادآموزی به میانگین سرانه هزینه دوره ی ابتدایی
17. درصد استقرار سامانه سوادآموزی در مدارس به کل مدارس

18. درصد نیروهای دارای گواهی صالحیت حرفه ای به کل آموزش دهنده ها
19. سرانه دوره های تخصصی برگزار شده برای کارکنان سوادآموزی به میانگین دوره های تخصصی برگزار شده برای 

کارکنان استان
20. درصد افراد تحت پوشش دستگاه های مورد مشارکت به کل تحت پوشش 



اسناد و باالدستی
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سند1

پیامامامخمیني)ره(رهبربزرگانقالباسالميایرانبهمناسبتتشکیلنهضتسوادآموزي
بسماهللالرحمنالرحیم

نوالقلمومایسطرون»قرآنکریم«

ملت شریف ایران، شما مي دانید که در رژیم گذشته آنچه بر ملت مبارز ایران سایه افكنده بود، عالوه بر دیكتاتوري 
و ظلم، تبلیغات بي محتوا و هیچ را همه چیز جلوه دادن بود. ملتي که در همة ابعاد از حوایج اولیه محروم بود، 

وانمود مي شد که در اوج ترقي است.
از جمله حوایج اولیه براي هر ملتي در ردیف بهداشت و مسكن، بلكه مهم تر از آنها آموزش براي همگان است. 
مع االسف کشور ما وارث ملتي است که از این نعمت بزرگ، در رژیم سابق محروم و اکثر افراد کشور ما از نوشتن 
و خواندن برخوردار نیستند؛ چه رسد به آموزش عالي. مایة بسي خجلت است، که کشوري که مهد علم و ادب 

بوده و در سایة اسالم زندگي مي کند که طلب علم را فریضه دانسته است از نوشتن و خواندن محروم باشد.
ما باید در برنامة درازمدت، فرهنگ وابستة کشورمان را به فرهنگ مستقل و خودکفا تبدیل کنیم و اکنون بدون 
از دست دادن وقت وبدون تشریفات خسته کننده براي مبارزه با بي  سوادي به طور ضربتي و بسیج عمومي قیام 
کنید تا ان شاءاهلل در آینده اي نزدیک هر کسي نوشتن و خواندن ابتدایي را آموخته باشد. براي این امر الزم است 
تمام بي سوادان براي یادگیري و تمام خواهران و برادران باسواد براي یاددادن بپا خیزند و وزارت آموزش وپرورش 
با تمام امكانات بپا خیزد و از قرطاس بازي و تشریفات اداري بپرهیزد. برادران و خواهران ایماني براي رفع این 

نقیصة دردآور بسیج شوید و ریشة این نقص را از بن برکنید.
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 تعلیم و تعلم عبادتي است که خداوند تبارک و تعالي ما را بر آن دعوت فرموده است. ائمة جماعات شهرستانها 
و روستاها مردم را دعوت نمایند و در مساجد و تكایا باسوادان نوشتن و خواندن را به خواهران و برادران خود یاد 
دهند و منتظر اقدام دولت نباشند و در منازل شخصي اعضاي باسواد خانواده اعضاي بي سواد را تعلیم دهند و 
بي سوادان از این امر سرپیچي نكنند. من از ملت عزیز امید دارم که با همت واالي خود بدون فوت وقت، ایران 
را به صورت مدرسه اي در آورند و در هر شب و روز در اوقات بیكاري یكي دو ساعت را صرف این عمل شریف 
نمایند.بپاخیزید که خداوند متعال با شماست. از خداوند تعالي سعادت، سالمت و رفاه ملت شریف را خواستارم.

والسالمعلیکمورحمهاهللوبرکاته
روحاهللالموسويالخمیني

هفتمدیماه1358مطابقباهشتمصفر1400
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اساسنامهنهضتسوادآموزيجمهورياسالميایران

ساختن   بمنظورریشه کن   که   پرورش   و  آموزش   وزارت   به   وابسته   است   سازماني   سوادآموزي   نهضت   ماده1ـ 
بیسوادي  با توجه  به  ماده  ))8(( انجام  وظیفه  مي نماید.

ماده2ـ سازمان  داراي  رئیسي  است  که  بعنوان  معاون  وزارت  آموزش  و پرورش  و رئیس سازمان  انجام  وظیفه  
مي کند.

نظارت  بر حسن  اجراي  امور و انطباق  فعالیتهاي  نهضت  با موازین  اصیل  اسالم  بعهده نماینده  مقام  معظم   ماده3ـ
رهبري  در صورت  تعیین  از طرف  ایشان  خواهد بود.

ماده4ـوظایف  نهضت  عبارت  است  از:
الف  ـ آموزش  بزرگساالن  در حد خواندن  و نوشتن  و آموختن  حساب .

ب  ـ تربیت  و باال بردن  سطح  فرهنگ  و نشر فرهنگ  اسالمي  مناسب  با سوادآموزان  درمحدوده  ضوابط نهضت  
سوادآموزي .

تبصره1ـ افراد فوق  ده  سال  که  از تحصیل  بازمانده اند طبق  آئین نامه  ثبت  نام  وزارت  آموزش و پرورش  جزء 
بزرگساالن  مي باشند.

تبصره2ـنهضت  مي تواند در مناطقي  که  هنوز وزارت  آموزش  و پرورش  نتوانسته  است حضور داشته  باشد 
اطفالي  را که  به  سن  سوادآموزي  رسیده اند زیر پوشش  قرار دهد.

ج  ـ تهیه  و تدوین  آئین نامه ها و دستورالعمل ها و قراردادهاي  مورد لزوم  بمنظور سوادآموزي کارکنان  دولت  و 

سند2
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نهادهاي  انقالبي .
د ـ تهیه  کتب  الزم  با استفاده  از متخصصین  متعهد و تدوین  برنامه  و تهیه  مواد آموزشي  وکمک  آموزشي  منطبق  

با فرهنگ  اسالمي .
تبصرهـ نهضت  مي تواند جهت  جذب  افراد به  سوادآموزي  از هنر متناسب  با کار خویش  ومنطبق  با فرهنگ  

اسالمي  استفاده  نماید.
هـ ـ گزینش  اعضاء نهضت  و تربیت  آنان  در زمینه هاي  عقیدتي  و آموزشي  و تعلیم مهارتهاي  الزم  طبق  تعالیم  

عالیه  اسالم  با استفاده  از رهنمودهاي  مقام  رهبري .
و ـ ایجاد اشتیاق  در مردم  از طریق  مادي  و معنوي  براي  شرکت  در کالسهاي  نهضت سوادآموزي  و تشویق  اعضاء 

نهضت  و آموزشیاران  و بیسوادان  و سایر افرادي  که  بنحوي  ازانحاء با نهضت  همكاري  دارند.
ماده5ـ نهضت  براي  پیشبرد اهداف  خویش  از امكانات  زیر استفاده  مي نماید:

الف ـ  استفاده  از همه  امكانات  و نیروهاي  موجود در جامعه  بمنظور ریشه کن  کردن  بیسوادي با برنامه ریزي  مناسب  
بخصوص  در مناطق  محروم  روستاها بطور ضربتي  و از طریق بسیج  عمومي  مردم  و ایجاد امكانات  و تسهیالت  الزم  

دیگري  که  براي  تأمین  اهداف نهضت  ضروري  باشد.
ب  ـ استفاده  از اعضاء نهادهاي  انقالبي  و ارگانهاي  دولتي  بخصوص  معلمان  با توافق  ایشان در صورت  عدم  وقفه  

در نهاد یا ارگان  مربوطه .
ج  ـ استفاده  از رسانه هاي  گروهي  بمنظور آموزش  بزرگساالن  و تبلیغ  جهت  تشویق  به  امرسوادآموزي .

د ـ در برنامه هاي  درسي  و تمریني  دانشگاههاي  تربیت  معلم ، تدریس  در نهضت  سوادآموزي گنجانده  خواهدشد.
تبصره1ـ ارگانهاي  دولتي  و نهادهاي  انقالبي  موظفند امكانات  خود را در صورتي  که  وقفه اي در انجام  وظایف  
قانوني  ایشان  وارد نیاید در  اختیار نهضت  قرار دهند و نهضت  هم  موظف است  از همه  آن  امكانات  استفاده  نماید.

تبصره2ـ رسانه هاي  گروهي  موظف  به  همكاري  الزم  مي باشند.
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کساني  که  در نهضت  سوادآموزي  سابقه  پنجسال  خدمت  آموزشي  منظم  و مداوم داشته  باشند و در پایان   ماده6ـ
این  دوره  واجد شرایط زیر باشند بعنوان  معلم  رسمي  وزارت آموزش  و پرورش  استخدام  مي شوند.

الف  ـ دارا بودن  شرایط معلمي  مطابق  ضوابط گزینش  وزارت  آموزش  و پرورش .
ب  ـ دارا بودن  گواهینامه  پایان  تحصیالت  دبیرستاني  )دیپلم ( به  باال.

ج  ـ نداشتن  تعهد خدمت  رسمي  در مؤسسات  دیگر.
د ـ گذراندن  دوره  کوتاه  مدت  دروس  تربیتي  )صد ساعت ( در دانشگاه  تربیت  معلم  مطابق آئین نامه هاي  مربوط و 

برنامه اي  که  دانشگاه  تنظیم  مي نماید.
تبصره  ـ پنجسال  خدمت  آموزشي  در نهضت ، بحساب  سابقه  خدمت  منظور مي گردد.

ماده7ـآئین نامه هاي  اجرائي  و اداري  سازمان  نهضت  سوادآموزي  ظرف  سه  ماه  پس  ازتصویب  این  قانون  با 
پیشنهاد سرپرست   نهضت  توسط وزیر آموزش  و پرورش  تدوین  و به تصویب  هیأت  دولت  خواهد رسید.

ماده8ـمقررات  استخدامي  توسط رئیس  سازمان  نهضت  و سازمان  امور اداري  و استخدامي ظرف  6 ماه  تهیه  و 
از طریق  هیأت  دولت  به  مجلس  شوراي  اسالمي  تقدیم  خواهد شد.اساسنامه  فوق  مشتمل  بر هشت  ماده  و شش  
تبصره  در جلسه  روز پنجشنبه  سوم  خردادماه یكهزار و سیصد و شصت  و سه  مجلس  شوراي  اسالمي  تصویب  و در 

تاریخ  1363/3/20به  تأیید شوراي  نگهبان  رسیده  است .

رئیسمجلسشوراياسالمي
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آییننامهاجراییاساسنامهسازمان

هیات  وزیران  در جلسه  مورخ  1367/11/15 بنا به  درخواست  وزارت  آموزش  و پرورش  ودر اجراي  ماده  7 اساسنامه  
نهضت  سوادآموزي  مصوب  1363/3/3 مجلس  شوراي  اسالمي ،آئیننامه  اجرائي  اساسنامه  نهضت  سوادآموزي  را به  

شرح  زیر تصویب  نمودند:

آئیننامهاجرائياساسنامهنهضتسوادآموزي
ماده1ـ سوادآموزي  بزرگساالن  در حد آموزش  خواندن  تا حد مطلوب  روخواني  قرآن  و نوشتن و حساب  کردن  تا 
پایان  پنجم  ابتدائي  خواهد بود. مدت  و برنامه هاي  درسي  دوره هاي سوادآموزي  و ارزش  تحصیلي  آنها به  پیشنهاد 

نهضت  سوادآموزي  و تصویب  شوراي عالي آموزش  و پرورش  خواهد بود.
صدور گواهینامه  جهت  سوادآموزي  تا چهارم  ابتدائي  با توجه  به  مواد دیگر این آئین نامه  به  عهده  نهضت   تبصره1ـ

مي باشد.
آموزش  و پرورش  موظف  است  در حوزه هائي  که  در مقطع  5 ابتدائي  حداقل  داراي 20 داوطلب  نهضت   تبصره2ـ

باشد امتحان  نهائي  پنجم  را با همكاري  نهضت  در حوزه  مزبور برگزارنماید.
ماده2ـ تربیت  و باال بردن  سطح  فرهنگ  و نشر فرهنگ  اسالمي  نوسوادان  از طریق  آموزش آموزشیاران  و راهنمایان  
تعلیماتي ، برگزاري  اردوها، مسابقات  کتاب ، جزوات  کمک  آموزشي و دیگر وسائل  آموزشي  و کمک  آموزشي  و سایر 

طرق  جهت  تداوم  آموزش  طبق دستورالعملي  که  به  تصویب  نهضت  سوادآموزي  مي رسد اقدام  خواهد شد.

سند3
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ماده3ـ نهضت  مجاز است  جهت  جذب  افراد بیسواد و آموزشیار با استفاده  از وسائل  ارتباطمتناسب  و ایجاد 
نمایشگاههاي  ثابت  و سیار طبق  دستورالعملي  که  به  تصویب  سرپرست نهضت  سوادآموزي  مي رسد اقدام  نماید.

ماده4ـتربیت  و آموزش  نهضت  در زمینه هاي  عقیدتي  شامل :
احكام ، اخالق ، عقاید، تاریخ  اسالم  و آموزش  قرائت  قرآن  مجید در حد مناسب  طبق دستورالعملي  که  به  تصویب  

نماینده  امام  در نهضت  و سرپرست  نهضت  مي رسد خواهدبود.
ماده5ـ نهضت  نسبت  به  آموزش  تخصصي  اعضاء و ایجاد مهارتهاي  الزم  متناسب  با نیازآنان  طي  دستورالعملي  

که  به  تصویب  سرپرست  نهضت  مي رسد اقدام  خواهد کرد.
تبصرهـ در صورتي  که  منظور از آموزش  معلمان  براي  تدریس  در دوره هاي  مربوط به  کودکان الزم التعلیم  باشد 

آموزش  آموزشیاران  بایستي  بانظر آموزش وپرورش  صورت  گیرد.
ماده6ـ نهادها و ارگانهاي  دولتي  باستثناي  آموزش  و پرورش  موظفند با هماهنگي  فرماندار وبا توجه  به  اعالم  
نیاز نهضت  در نیمه  دوم  هر سال  حداکثر تا 20% از امكانات  موجود خوداعم  از خودرو، وسایل  تبلیغ  و دیگر 
امكانات  مورد نیاز نهضت  را جهت  انجام  امور تبلیغي  وتشكیل  کالس  و نگهداري  آنها در طول  دوره  در اختیار 

نهضت  سوادآموزي  قرار دهند.
ماده7ـ کلیه  نهادها و سازمانهاي  دولتي  موظفند مكانهاي  خود را که  مناسب  تشكیل  کالس نهضت  بوده  و در 
خارج  از وقت  مورد استفاده  قرار نمي گیرد در صورت  اعالم  نیاز از طرف نهضت  جهت  تشكیل  کالس  و امور مربوط 

به  آن  در اختیار نهضت  سوادآموزي  قرار دهند.
تبصره  ـ هزینه هاي  غیرپرسنلي  در زمان  استفاده  از مكان  فوق  بعهده  دستگاه  مربوطه مي باشد.

ماده8ـنهادها و ارگانهاي  دولتي  باستثناي  آموزش  و پرورش  حداکثر تا 5 درصد از نیروها واعضاء رسمي  خود 
را با درخواست  نهضت  به  نهضت  مأمور نمایند.

تبصره1ـحقوق  و مزایا و اضافه کار افراد مأمور پس  از تأیید نهضت  بعهده  دستگاه  مأمورکننده  خواهد بود.
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شوراي  مرکزي  نهضت  سوادآموزي  آئین نامه  تشویقي  براي  اینگونه  افراد را تهیه  وتصویب  خواهد کرد. تبصره2ـ
ماده9ـ استانداران  موظفند هر ششماه  یكبار با همكاري  مسئول  نهضت  استان  گزارشي  ازچگونگي  همكاري  ارگانها و 

سازمانهاي  دولتي  با نهضت سوادآموزي  استان  متبوع  خود را ازطریق  وزارت  کشور به  هیأت  دولت  ارسال  نمایند.
ماده10ـ پس  از جذب  فارغ التحصیالن  مراکز تربیت  معلم  و دانشسراها در آموزش  و پرورش آموزشیاران  نهضت  
سوادآموزي  که  حداقل  2 سال  سابقه  خدمت  دارند در جذب  نیروهاي مورد نیاز در شرایط مساوي  اولویت  دارند.

ماده11ـکارکنان  رسمي  دولت  که  در ساعات  غیر موظف  کالسهاي  نهضت  سوادآموزي  را اداره  نمایند عالوه  بر 
دریافت  حق الزحمه  مربوط از امتیاز ماده  12 مصوبه  شماره  55008 /ت  568 مورخ  25/7/1366 و مصوبه هاي  

بعدي  هیأت  وزیران  برخوردار خواهند بود.
ماده12ـ نهضت  سوادآموزي  افراد واجد شرایط را 6 ماه  قبل  به  آموزش  و پرورش  معرفي نماید تا نسبت  به  

گزینش  و استخدام  آنان  با توجه  به  نیاز به  معلم ، جنس  و محل جغرافیائي  اقدام  شود.
تبصره  ـ سوابق  خدمت  افراد فوق الذکر با توجه  به  قانون  احتساب  سنوات  خدمت  مصوب 63/8/3 مجلس  شوراي  

اسالمي  و آئین نامه  اجرائي  موضوع  قانون  فوق  و اصالحیه هاي بعدي  آن  محاسبه  خواهد شد.
وزارت  برنامه  و بودجه  براساس  پیشنهاد وزارت  آموزش  و پرورش  به  منظوراستخدام  افراد واجد شرایط  ماده13ـ

همه  ساله  اعتبارات  الزم  را در بودجه  ساالنه  پیش بیني مي نماید.
ماده14ـوزارت  آموزش  و پرورش  در خالل  ششماه  باقي  مانده  موارد زیر را انجام  مي دهد:

الف ـ  تكمیل  پرونده  گزینشي  افراد معرفي  شده  به  وسیله  گزینش  وزارت  آموزش  و پرورش  باهمكاري  گزینش  نهضت .
ب  ـ برگزاري  دوره هاي  کارآموزي  کوتاه  مدت  دروس  تربیتي  و روشهاي  تدریس  )یكصدساعت (.

به  منظور استفاده  از رسانه هاي  گروهي  در جهت  آموزش  و تبلیغ  و تشویق  به  امرسوادآموزي  ستادهاي   ماده15ـ
الزم  در ارتباط با وظایف  و اهداف  خود تشكیل  خواهد داد که نمایندگان  ذیربط از صدا و سیما و مطبوعات  در آن  

شرکت  خواهند نمود.
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مصوب595شورایعالیانقالبفرهنگی
شورايعاليانقالبفرهنگي
سیاستهايسوادآموزي

مصوبجلسة595مورخ85/9/21شورايعاليانقالبفرهنگي

مقدمه
 با الهام از فرمان تاریخي حضرت امام خمیني )ره( در دي ماه سال 1358مبني بر بسیج همگاني براي مبارزة با 
بیسوادي، رهنمودهاي مقام معظم رهبري، جهت گیریهاي سند ملي چشم انداز بیست سالة جمهوري اسالمي ایران، 
سیاست هاي فرهنگي و آموزشي ملحوظ در قانون و اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي کشور 
و به منظور تحقق باسوادي کامل در کشور از طریق اجراي برنامة راهبردي سوادآموزي، شوراي عالي انقالب فرهنگي 

سیاست هاي سوادآموزي را به شرح ذیل تصویب نمود:
ماده 1- وزارت آموزش و پرورش، با هدف »انسداد ورودي بي سوادي« از طریق افزایش »نرخ جذب خالص کودکان 
6 ساله« و »پوشش واقعي کامل الزم التعلیمان« موظف است، انعطاف و نوآوریهاي الزم را در روشها، ضوابط آموزشي، 
روندها و رویه هاي اداري صورت دهد و حسب ضرورت در مناطق روستایي کم جمعیت و عشایري که تشكیل کالس 
کمتر از حد نصاب مقرون به صرفه نیست ، از شیوة خرید خدمات آموزشي از اشخاص حقیقي و حقوقي واجد شرایط، 

بهره گیرد.
ماده2-سازمان نهضت سوادآموزي به منظور شتاب بخشیدن به روند سوادآموزي در کشور موظف است :

2-1- برنامه راهبردي سوادآموزي موضوع این مصوبه را با هماهنگي سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور تهیه نماید، 
این برنامه مطابق سیاست هاي مورد نظر شوراي عالي پشتیباني سوادآموزي کشور و در چارچوب برنامه هاي مصوب 

سند4
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ستاد سوادآموزي استان ) موضوع بند 3 این مصوبه( عملیاتي مي شود.
2-2- سوادآموزي را با رویكرد تشویقي و با اولویت در استانهایي که درصد باسوادي پایین تر از میانگین کشوري است و 

همچنین پنج استاني که باالترین فراواني )قدر مطلق( بي سواد در کشور را دارند، به بي سوادان عرضه کند.
3-2- راهكارها و ضوابط تشویق بي سوادان به امر سوادآموزي و الزامات مناسب براي فراهم شدن زمینه هاي جذب هر 

چه بیشتر آنان به این امر را تهیه و براي تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.
4-2- به منظور رعایت اصول یاددهي- یادگیري و تثبیت سواد بزرگساالن، نسبت به اصالح روندها و شیوه هاي جاري 

سوادآموزي اقدام و دوره ها، محتوا و روشهاي متنوع خاص برنامة راهبردي را تهیه نماید.
5-2- با بهره گیري از همة ظرفیت هاي موجود در دستگاههاي اجرایي و نهادهاي اجتماعي دولتي و غیر دولتي ، ارائه خدمات 

سوادآموزي را راهبري کند و تدریجاً از مباشرت و تصدي مستقیم امر سوادآموزي، به مدیریت فرآیند سوادآموزي روي آورد .
6-2- با اجراي برنامة راهبردي سوادآموزي تا پایان برنامة چهارم توسعه باسوادي کامل گروه سني 29-10 سال و تا 

پایان برنامة پنج سالة پنجم توسعه ، باسوادي کامل گروه سني 49 -10 سال را محقق سازد.
ماده3-به منظور فراهم ساختن زمینه هاي اجرایي برنامة راهبردي سوادآموزي ، در مرکز هر استان ستادي مرکب 
از استاندار)رئیس ستاد(، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان، امام جمعه مرکز استان، رئیس سازمان آموزش و 
پرورش استان )دبیرستاد( ، رئیس دانشگاه علوم پزشكي مرکز استان، مدیر مرکز صدا و سیماي استان، رئیس سازمان 
جهاد و کشاورزي استان ، مدیر کل کار و امور اجتماعي استان، رئیس سازمان جهاد و کشاورزي استان، مدیر کل کار 
و امور اجتماعي استان، مدیر کل امور عشایر استان، مدیر نهضت سوادآموزي استان و با مسئولیت استاندار تشكیل مي 
گردد. این ستاد حداقل سالي یكبار تشكیل جلسه داده ضمن سیاستگذاري منطقه اي و پشتیباني الزم، بر حسن اجراي 

برنامه سوادآموزي نظارت مي نماید.
ماده4-صدا و سیماي جمهوري اسالمي ایران مكلف است، با فرهنگ سازي مناسب برای جذب بي سوادان و اجراي 
آموزش هاي سوادآموزي از طریق شبكه هاي رادیو- تلویزیوني مربوط، همكاري الزم را در اجراي این برنامه معمول دارد.
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ماده5-سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور موظف است، براي اجراي این مصوبه، همه ساله اعتبارات الزم را براي 
»انسداد ورودي بي سواد« و توسعه » برنامة آموزش براي همه« و اجراي »برنامة راهبردي سوادآموزي« در قوانین بودجه 

سالیانه اعمال نماید.
ماده6- کلیة وزارتخانه ها، مؤسسات ، شرکتها و سازمانهاي دولتي ، حسب اعالم وزارت آموزش و پرورش و سازمان 

نهضت سوادآموزي موظفند اهتمام و همكاري الزم را براي اجراي این مصوبه به عمل آورند.
ماده7-سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور مكلف است، شاخص فعالیت سوادآموزي کارکنان را در مالکهاي ارزیابي 

درون دستگاهي و انتخاب دستگاه هاي اجرایي برتر در جشنوارة شهید رجایي لحاظ نماید.
ماده8-وزارت آموزش و پرورش مي بایست حسب ضرورت پیش نویس لوایح الزم را براي رفع موانع اجرایي این مصوبه تهیه 

و تنظیم و به هیأت دولت ارائه نماید تا پس از تصویب براي سیر مراحل قانونگذاري به مجلس شوراي اسالمي ارسال شود.
ماده9-سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور موظف است، مأموریت ها ، وظایف و ساختار تشكیالتي سازمان نهضت 
سوادآموزي را متناسب با سیاست هاي موضوع این مصوبة، با رعایت قوانین موجود و با رویكرد تقویت بخش غیر دولتي 

مورد بازنگري و اصالح قرار دهد.
ماده10- وزرا و استانداران مي بایست گزارش اقدامات خود در خصوص اجراي مفاد این مصوبه را هر شش ماه یک 

بار به هیأت وزیران ارائه کنند.
ماده11-وزارت آموزش و پرورش موظف است همه ساله گزارشي از نحوة اجراي مفاد و الزامات این مصوبه را به شوراي 

عالي انقالب فرهنگي ارائه نماید.
ماده12- سیاست هاي سوادآموزي در 12 ماده در جلسة 595 مورخ 85/9/21 شوراي عالي انقالب فرهنگي به تصویب رسید.

محموداحمدينژاد
رئیسجمهورورئیسشورايعاليانقالبفرهنگي
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دستوراتمقاممعظمرهبری)مدظلهالعالی(درسال1387

بسمه تعالی
جناب حجت االسالم و المسلمین آقای محسن قرائتی دامت توفیقاته 

نماینده محترم ولی فقیه و سرپرست نهضت سوادآموزی
سالم علیكم 

 نامه ی جنابعالی در خصوص گزارش وضعیت نهضت سوادآموزی در کشور و کسب تكلیف نسبت به تداوم کار 
نهضت سوادآموزثی به همراه نتیجه ی کار کارشناسی این دفتر که برآیند مشورت با وزیر محترم آموزش و 
پرورش و جنابعالی و بعضی از صاحبنظران مورد اعتماد میباشد، به استحضار مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 

رسید و معظم له با توجه به جمع بندی مذکور و نقطه نظرهای مطرح شده، مقرر فرمودند:
1- سیاستهای سوادآموزی مصوب شورایعالی انقالب فرهنگی که در تاریخ 85/9/21 توسط آقای رئیس جمهور 

ابالغ شده است ، مبنای عمل قرار گیرد و کلیه ی تمهیدات الزم برای اجرای آن فراهم گردد.
2- نهضت سوادآموزی مسئول اصلی مبارزه با بیسوادی در کشور خواهد بود و لذا حداقل تا پایان برنامه ی 
پنجساله پنجم باید بكار خود ادامه دهد و سپس پس از آن با ارزیابی وضع بیسوادی در کشور، نسبت به ادامه 
یا عدم ادامه آن سازمان تصمیم گیری خواهد شد، البته در طول این مدت نهضت سوادآموزی وظیفه دارد با 
اهتمام هر چه بیشتر جناب آقای قرائتی و با بازنگری در ساختار و برنامه ها و روشهای خود، اصالحات الزم را 
برای کارآمدتر کردن این سازمان اعمال نماید ودولت محترم و مجلس محترم شورای اسالمی و وزارت آموزش و 

سند5
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پرورش هم امكانات مورد نیاز و اعتبارات و بودجه ی الزم را در اختیار این سازمان قرار بدهند.
3- وزارت آموزش و پرورش جهت مسدود نمودن ورودی بیسوادی در افراد الزم التعلیم )گروه سنی زیر 10 
سال( اقدام الزم بعمل آورد تا کلیه ی افراد این گروه تحت پوشش مدارس قرار گرفته و ورودی بیسوادی در این 

گروه سنی به صفر برسد.
4- برای حل مشكل فعلی نهضت سوادآموزی در زمینه استخدامی آموزشیاران واجد شرایط، وزارت آموزش و 

پرورش و نهضت سوادآموزی به تفاهم رسیده و دولت و مجلس به حل این مشكل کمک کنند.
در خاتمه از همه ی دست اندرکاران امر مبارزه با بیسوادی که خالصانه و دلسوزانه به خصوص جناب آقای قرائتی 

در اجرای این رسالت اشتغال دارند، قدردانی نموده و توفیقات روزافزون آنها را از خداوند متعال خواستارم.

محمدیگلپایگانی
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دستوراتمقاممعظمرهبری)مدظلهالعالی(درسال1389

بسمه تعالی     
جناب آقای حمید رضا حاجی بابایی دام تاییداته

وزیر محترم آموزش و پرورش 
جناب حجه االسالم و المسلمین آقای قرائتی

نماینده محترم ولی فقیه و رییس سازمان نهضت سوادآموزی 
سالم علیكم و رحمه اهلل

 نامه ی مشترک شما طی شماره ی 140/12919 مورخه 1389/5/19 در خصوش موضوع سوادآموزی و با توجه به 
جلسه کارشناسی که در دفتر مقام معظم رهبری تشكیل گردید و مشروح آن به استحضار مقام معظم رهبری )مد ظله 

العالی( رسید معظم له مقرر فرمودند: 
1. نكاتی که در ابالغیه قبلی )نامه شماره 140/15207 مورخه 1387/11/30( در مورد سوادآموزی و نهضت آمده 

همچنان مورد تاکید است. 
2. در مورد به صفر رساندن بیسوادی تا پایان برنامه ی پنجم، وزارت آموزش و پرورش و نهضت سوادآموزی مسئولند و 

باید با برنامه ریزی دقیق و جامع ، این هدف را محقق نمایند.
3. نهضت سوادآموزی تا پایان برنامه ی پنجم همچنان به عنوان سازمان وابسته به آموزش و پرورش ، زیر نظر و با 

مسئولیت وزیر محترم باقی خواهد ماند و در مورد چگونگی ادامه ی آن در همان زمان تصمیم گیری خواهد شد. 

سند6



120

برنامهریشهکنیبیسوادیدرجمهوریاسالمیایرانمردادماهسال1392

4. جناب حجه االسالم و المسلمین آقای قرائتی همچنان که تا کنون در نهضت منشاء خدمات و برکات بوده اند ، حضور 
خود را به عنوان نماینده ولی فقیه تداوم بخشیده و به هدف فوق کمک نمایند. مسئولیت اجرایی سازمان به عهده فرد 

منصوب وزیر محترم آموزش و پرورش خواهد بود. 
5. وزارت آموزش و پرورش حداکثر طی سه ماه برنامه جدیدی را برای به صفر رساندن بی سوادی در کشور تا پایان 

برنامه پنجم ، تدوین وهمه ظرفیت های ظرفیت های خود را برای تحقق آن بسیج نماید. 
6. کلیه الزامات تحقق این هدف از جمله بودجه و اعتبار و نیز رفع مشكالت استخدامی آموزشیاران نهضت از سوی 

دولت و مجلس تامین گردد. 
7. سازمان صدا و سیما از همه ظرفیت های خود برای رسیدن به هدف تعیین شده بهره گیری و خدمت الزم را به 

دستگاه های مسئول ارائه نمایند. 
توفیق افزون تر شما آقایان محترم و سایر دست اندر کاران امر مبارزه با بی سوادی را از خدای متعال خواهانم. 

محمدیگلپایگانی
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سیاستهایکلیتحولدرنظامآموزشوپرورش

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور

1. تحول در نظام آموزش و پرورش مبتنی بر فلسفه ی تعلیم و تربیت اسالمی در جهت رسیدن به حیات طیبه 
)زندگی فردی و اجتماعی مطلوب اسالمی( و رشد و شكوفایی استعدادهای فطری و ارتقاء کیفی در حوزه های 
بینش، دانش، مهارت، تربیت و سالمت روحی و جسمی دانش آموزان با تأکید بر ریشه کن کردن بی سوادی و 
تربیت انسان های مؤمن، پرهیزکار، متخلّق به اخالق اسالمی، بلندهمت، امیدوار، خیرخواه، بانشاط، حقیقت جو، 
و  قانون گرا، عدالت خواه، خردورز، خالق، وطن دوست، ظلم ستیز، جمع گرا، خودباور  آزادمنش، مسئولیت پذیر، 

ایثارگر
2. ارتقاء جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهم ترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولّد سرمایه ی اجتماعی  و 
عهده دار اجرای سیاست های مصوب و هدایت و نظارت بر آن )از مهد کودک و پیش دبستانی تا دانشگاه( به عنوان 

امر حاکمیتی با توسعه ی همكاری دستگاه ها
3. به سازی و اِعالی منابع آموزش و پرورش به عنوان محور تحول در نظام تعلیم و تربیت کشور و بهبود مدیریت 

منابع انسانی با تأکید بر:
3.1. ارتقاء کیفیت نظام تربیت معلم و افزایش مستمّر شایستگی ها و توانمندی های علمی، حرفه ای و تربیتی 
فرهنگیان و روزآمد ساختن برنامه های درسی مراکز و دانشگاه های تربیت معلم و شیوه های یاددهی و یادگیری 

سند7
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برای پرورش معلمان باانگیزه، کارآمد، متدین، خالق و اثربخش
3.2. بازنگری در شیوه های جذب، تربیت، نگهداشت و به کارگیری بهینه ی نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش و 
بسترسازی برای جذب معلمان کارآمد و دارای شایستگی های الزم آموزشی، تربیتی و اخالقی بعد از گذراندن دوره ی  

مهارتی
3.3. اعتالی منزلت اجتماعی معلمان و افزایش انگیزه ی آنان برای خدمت مطلوب با اقدامات فرهنگی و تبلیغی و 

خدمات و امكانات رفاهی و رفع مشكالت مادی و معیشتی فرهنگیان
3.4. توسعه ی مهارت حرفه ای و توانمندی های علمی و تربیتی معلمان با ارتقاء کیفی آموزش های ضمن خدمت و 

برنامه ریزی برای روزآمد کردن اطالعات تخصصی و تحصیالت تكمیلی معلمان متناسب با نیاز آموزش و پرورش
3.5. استقرار نظام ارزیابی و سنجش صالحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای معلمان مبتنی بر شاخص های آموزشی، 

پژوهشی، فرهنگی و تربیتی برای ارتقاء
3.6. توسعه ی مشارکت معلمان در فرآیند بهسازی برنامه های آموزشی، پژوهشی، تربیتی و فرهنگی

3.7. استقرار نظام پرداخت ها بر اساس تخصص، شایستگی ها و عملكرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه بندی حرفه ای معلمان
4. ایجاد تحول در نظام برنامه ریزی آموزشی و درسی با توجه به:

4.1. روزآمد ساختن محتوای تعلیم و تربیت و تدوین برنامه ی درس ملی مبتنی بر فلسفه ی تعلیم و تربیت اسالمی 
و متناسب با نیازهای کشور و انطباق محتوی با پیشرفت های علمی و فناوری و اهتمام به تقویت فرهنگ و هویت 

اسالمی-ایرانی
4.2. توسعه ی فرهنگ تفكر، تحقیق، خالقیت و نوآوری و بهره گیری از روش های یاددهی و یادگیری متنوع و مطلوب 

و ایجاد تفكر منطقی و منسجم برای تحلیل و بررسی موضوعی
4.3. تبیین اندیشه ی دینی-سیاسی امام خمینی رضوان اهلل علیه، مبانی جمهوری اسالمی و والیت فقیه و اصول ثابت 

قانون اساسی در مقاطع مختلف تحصیلی



123

اسنادوباالدستی

4.4. توسعه ی فرهنگ و معارف اسالمی و یادگیری قرآن )روخوانی، روانخوانی و مفاهیم( و تقویت انس دانش آموزان با 
قرآن و سیره ی پیامبر اکرم ( صلّی اهلل علیه و آله) و اهل بیت (علیهم الّسالم) و گسترش فرهنگ اقامه ی نماز

4.5. تحول بنیادین شیوه های ارزشیابی دانش آموزان برای شناسایی نقاط قوت و ضعف و پرورش استعدادها و خالقیت 
دانش آموزان

4.6. رعایت رویكرد فرهنگی و تربیتی در برنامه ریزی های آموزشی و درسی
4.7. تقویت آداب و مهارت های زندگی و توانایی حل مسائل و عمل به آموخته ها برای بهبود زندگی فردی و اجتماعی 

دانش آموزان

تقویتآموزشهایفنیوحرفهای
5. اهتمام به تربیت و پرورش مبتنی بر فلسفه ی تعلیم وتربیت اسالمی؛ به ویژه در:

5.1. ارتقاء معرفت و بصیرت دینی برای رشد و تعالی معنوی و اخالقی معلمان و دانش آموزان و تالش برای ارتقاء معنوی 
خانواده ها

5.2. ارتقاء سالمت جسمی و روحی معلمان و دانش آموزان و پیشگیری از آسیب های اجتماعی
5.3. ارتقاء تربیت عقالنی و رشد بینش دینی، سیاسی و اجتماعی دانش آموزان و اهتمام به جامعه پذیری برای 
تحكیم وحدت و همبستگی ملی، وطن دوستی و مقابله ی هوشمندانه با تهاجم فرهنگی و پاسداشت استقالل، آزادی، 

مردم ساالری دینی و منافع ملی
5.4. رشد و شكوفایی ذوق و استعدادهای فرهنگی و هنری و تقویت روحیه ی نشاط و شادابی در دانش آموزان

5.5. توسعه ی تربیت بدنی و ورزش در مدارس
5.6. تربیت و تأمین نیروی انسانی توانمند و واجد شرایط برای تحقق اهداف و برنامه های تربیتی و پرورشی

تحول در ساختار مالی، اداری و نظام مدیریتی با تأکید بر:  .6
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6.1. بازمهندسی ساختار اداری در کلیه ی سطوح با رویكرد چابک سازی، پویاسازی همراه با ظرفیت سازی، فرهنگ سازی 
و بسترسازی برای تقویت مشارکت های مردمی و غیر دولتی، منطبق بر قانون اساسی و سیاست های کلی نظام اداری 
و آموزش و پرورش؛ به ویژه ایجاد زمینه ی مشارکت معلمان، خانواده ها، حوزه های علمیه، دانشگاه ها، مراکز علمی و 

پژوهشی و سایر نهادهای عمومی و دستگاه های اجرایی در فرآیند تعلیم و تربیت
6.2. رعایت اولویت در بودجه ی مورد نیاز آموزش و پرورش در لوایح بودجه ی سنواتی به منظور تحقق اهداف و 

مأموریت های مندرج در سیاست های کلی
6.3. بهبود مدیریت منابع و مصارف با هدف ارتقاء کیفیت و بهره وری نظام آموزش و پرورش

7. بهینه سازی فضا، زیرساخت های کالبدی و تجهیزات مدارس در مسیر تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت اسالمی با 
تأکید بر:

7.1. ضابطه مندسازی، به سازی، زیباسازی، مقاوم سازی و مصون سازی مدارس با رعایت اصول معماری اسالمی ایرانی 
مكان یابی و توزیع فضا به تناسب نیازها، طراحی و ساخت مجتمع های آموزشی و تربیتی و توسعه ی مشارکت مردم و 

نهادهای مدیریت شهری در احداث و نگهداری مدارس
7.2. احداث واحدهای آموزشی و پرورشی جدید متناسب با افزایش جمعیت و الزام سازندگان شهرک ها به احداث 

واحدهای مورد نیاز آموزش و پرورش
7.3. ارائه ی الگو و ضابطه ی الزم الّرعایه از طرف وزارت آموزش و پرورش برای ساخت مدارس

7.4. تجهیز مدارس به فناوری اطالعاتی و ارتباطی و فراهم آوردن زمینه ی استفاده ی بهینه از آموزش های مرتبط با 
فناوری های نو در مدارس

8. ارتقاء نقش و اختیارات مدرسه در تحقق اهداف و مأموریت های مندرج در بند یک سیاست های کلی و تقویت 
مناسبات صحیح و سازنده ی آموزش و پرورش با خانواده ها، رسانه ها و جامعه

9. تقویت آموزش و پرورش مناطق مرزی با تأکید بر توانمندسازی معلمان و دانش آموزان این مناطق
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اسنادوباالدستی

10. تأمین ثبات مدیریت در آموزش و پرورش با رویكرد ارزشی و انقالبی و دورنگهداشتن محیط آموزش و پرورش از 
دسته بندی های سیاسی

11. هماهنگی و انسجام بین اهداف، سیاست ها، برنامه ها و محتوای تعلیم و تربیت در آموزش و پرورش، آموزش عالی 
و سایر دستگاه های مرتبط

12. ارتقاء جایگاه آموزش و پرورش از نظر شاخص های کّمی و کیفی در سطح منطقه و جهان به منظور تحقق اهداف 
سند چشم انداز بیست ساله ی جمهوری اسالمی ایران

13. استقرار نظام جامع رصد، نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام آموزش و پرورش
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مصوبه737شورایانقالبفرهنگی

سند8
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پایش،نظارتوارزیابی

مصوبه737شورایانقالبفرهنگی

سند9





پيوست ها
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پیوست1:اهدافکمیاستانیفرضاول

استان
دوره ی انتقالدوره ی تحکیمدوره ی سوادآموزی

13921393139413921393139413951392139313941395

53979481434376796173238728886262606411215921925717507آذربایجانشرقی

7294665060591452279543768390363548715196291782602423658آذربایجانغربی

24821221382012539081489313283120752605992888558050اردبیل

45538406153692321012732324369221541400182151624614769اصفهان

23520209771907018931411212586114421262940883917628البرز

73566561596525404414393735791693294326242386ایالم

11991106959722988719564175833658479642783889بوشهر

16350145831325717539810875079541169654058335303چهارمحال بختیاری

934783367579853560850024547568373933353031خراسان جنوبی

642845733452122135583857034401312739039257142293420849خراسان رضوی

173901551014100269610434930684601797695662045640خراسان شمالی

9294282894753591963255765497374521513088371773315830143خوزستان

14824132211201942618894793372122840592952884808زنجان

572851084644701343730652786468229120431858سمنان

9737286845789503564658423521074737023764389493473831580سیستان و بلوچستان

42448378593441727612546922715206501841169791514313767شهر تهران
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پیوستها

استان
دوره ی انتقالدوره ی تحکیمدوره ی سوادآموزی

13921393139413921393139413951392139313941395

57145509674633477963428730580278005198228582038718533فارس

12483111341012229287490668060731952499344544049قزوین

12917115211047330717750691262842048516746084189قم

2735324396221781283416412146381330785561094197588871کردستان

575565133446667143863453430800280009591230222053418667کرمان

33695300522732064212021718031163924280134781202110928کرمانشاه

12895115011045516357737690062731090515846004182کهگیلویه و بویراحمد

2906425922235656149174381555314139410011625103699426گلستان

184991649914999715111099989989994768739965996000گیالن

286392554323221199181718415326139331327911456102179288لرستان

1997517815161967939119851068997175293799071266478مازندران

17035151941381212441022191168287830681460775525مرکزی

238822130119364102561432912780116186837955385207746هرمزگان

253622262020564215715217135721233814381014590488225همدان

1039792738430893623855645058596415937093372یزد

1055156941085855532242503633094564651513319161669422063376434342213کل کشور
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استان
الف :  دوره ی سوادآموزی) فرض دوم(

13921393139413951396

3209630637291782771926260آذربایجانشرقی

4337341402394303745935487آذربایجانغربی

1475814088134171274612075اردبیل

2707725846246152338422154اصفهان

1398513349127141207811442البرز

  735665615965ایالم

71306806648261585833بوشهر

97229280883883967954چهارمحال بختیاری

55585305505248004547خراسان جنوبی

3822336485347483301131273خراسان رضوی

103409870940089308460خراسان شمالی

5526352751502394772745215خوزستان

88148413801376127212زنجان

34063251309629412786سمنان

 71055684246316060529سیستان و بلوچستان

2523924092229452179720650شهر تهران

استان
الف :  دوره ی سوادآموزی) فرض دوم(

13921393139413951396

3397832433308892934527800فارس

 9110877280977760قزوین

76807331698266336284قم

  273532439622178کردستان

3422332667311112955628000کرمان

2003519124182131730316392کرمانشاه

76677319697066226273کهگیلویه و بویراحمد

1728116496157101492514139گلستان

  184991649914999گیالن

  286392554323221لرستان

  199751781516196مازندران

101299669920887488287مرکزی

  238822130119364هرمزگان

1508014394137091302412338همدان

61825901562053395058یزد

693197654487616205489162398722کل کشور

پیوست2:اهدافکمیاستانیفرضدوم
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پیوستها

استان
 ب: دوره ی تحکیم سواد) فرض دوم(

139213931394139513961397

96171925718382175071663115756آذربایجانشرقی

227952602424841236582247521292آذربایجانغربی

390888558453805076487245اردبیل

21011624615507147691403113292اصفهان

189383918010762872476865البرز

254044143937357900ایالم

98842784083388936953500بوشهر

175358335568530350384773چهارمحال بختیاری

85333353183303128802728خراسان جنوبی

135582293421891208491980618764خراسان رضوی

269662045922564053585076خراسان شمالی

196323315831651301432863627129خوزستان

426152885048480845674327زنجان

70120431950185817651672سمنان

35646426334105437896363170سیستان و بلوچستان

27611514314455137671307812390شهر تهران

پیوست2:اهدافکمیاستانیفرضدوم
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استان
 ب: دوره ی تحکیم سواد) فرض دوم(

139213931394139513961397

77962038719460185331760716680فارس

292854665263485846560قزوین

307146084399418939803770قم

1283416412146381330700کردستان

143862053419600186671773316800کرمان

6421120211147410928103829835کرمانشاه

163546004391418239733764کهگیلویه و بویراحمد

6149103699897942689558483گلستان

7151110999899899900گیالن

1991817184153261393300لرستان

79391198510689971700مازندران

124460775801552552494972مرکزی

1025614329127801161800هرمزگان

215790488637822578147403همدان

89337093541337232033035یزد

242503415918392692369723293497239233کل کشور
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پیوستها

استان
 ج: دوره ی انتقال) فرض دوم(

139213931394139513961397

64111283812255116711108810504آذربایجانشرقی

151961734916561157721498314195آذربایجانغربی

260559035635536750984830اردبیل

14001083110338984693548861اصفهان

126255945340508548314577البرز

169329432624238600ایالم

65828522722259324632333بوشهر

116938893712353533583182چهارمحال بختیاری

903922232122202119201819خراسان جنوبی

5681528914594138991320412509خراسان رضوی

179741363948376035723384خراسان شمالی

130882210521100200961909118086خوزستان

284035263365320530452885زنجان

46813621300123811761115سمنان

23764284222736925264242110سیستان و بلوچستان

1841100969637917887198260شهر تهران

استان
 ج: دوره ی انتقال) فرض دوم(

139213931394139513961397

51981359112973123561173811120فارس

195236443509323931040قزوین

204830722933279326532514قم

8556109419758887100کردستان

95911368913067124451182211200کرمان

428080147650728569216557کرمانشاه

109030672927278826492509کهگیلویه و بویراحمد

410069126598628459705656گلستان

476873996599600000گیالن

132791145610217928800لرستان

529379907126647800مازندران

83040523867368334993315مرکزی

683795538520774600هرمزگان

143860325758548452094935همدان

59624732360224821362023یزد

161669277279261795246482195665159489کل کشور

پیوست2:اهدافکمیاستانیفرضدوم
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پیوست3:اهدافکمیاستانیفرضسوم

استان
الف :  دوره ی سوادآموزی) فرض سوم(

13921393139413951396139713981399

  277192626024801233422261321154آذربایجانشرقی

   4337341402394303745935487آذربایجانغربی

1073310063939287218050737967086038اردبیل

1969218461172311600014769135381230811077اصفهان

101719535890082647628699263575721البرز

   43744175397637783579ایالم

51854861453742133889356532412917بوشهر

70706629618757455303486144193977چهارمحال بختیاری

40423789353732843031277925262274خراسان جنوبی

  330113127329536277982693025192خراسان رضوی

  893084607990752072856815خراسان شمالی

  477274521542703401913893536423خوزستان

  761272126811641062105809زنجان

24772322216720121858170315481393سمنان

    71055684246316060529سیستان و بلوچستان

1835617208160611491413767126201147210325شهر تهران

استان
الف :  دوره ی سوادآموزی) فرض سوم(

13921393139413951396139713981399

2471123167216222007818533169891544513900فارس

    9110877280977760قزوین

   76807331698266336284قم

     273532439622178کردستان

2488923334217782022218667171111555614000کرمان

14571136601274911839109281001791078196کرمانشاه

55765228487945314182383434853137کهگیلویه و بویراحمد

 133541256811783113901060498198641گلستان

   1099910499999994998999گیالن

     286392554323221لرستان

   118771133710797102579717مازندران

73676906644659855525506546044144مرکزی

   1420013555129091226411618هرمزگان

1096710282959689118225754068556169همدان

44964215393436533372309128102529یزد

566474533416498903426891337857242341133303112196کل کشور
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پیوستها

استان
ب:  دوره ی تحکیم سواد) فرض سوم(

139213931394139513961397139813991400

961716631157561488114005135681269200آذربایجانشرقی

227952602424841236582247521292000آذربایجانغربی

390864406038563552334830442840253623اردبیل

210111815110771033896008861812373856646اصفهان

189361035721534049584577419538143433البرز

254026242505238622672147000ایالم

98831112917272225282333213919441750بوشهر

175342423977371234473182291726512386چهارمحال بختیاری

85324252274212219701819166715161364خراسان جنوبی

1355819806187641772116679161581511500خراسان رضوی

269653585076479445124371408900خراسان شمالی

1963228636271292562224115233612185400خوزستان

426145674327408738463726348600زنجان

701148613931300120711151022929836سمنان

35646426334105437896363170000سیستان و بلوچستان

27611101310325963789488260757268836195شهر تهران
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استان
ب:  دوره ی تحکیم سواد) فرض سوم(

139213931394139513961397139813991400

12022174941640115307142141312012027109349840شهرستان تهران

292854665263485846560000قزوین

307146084399418939803770000قم

1283416412146381330700000کردستان

1438614933140001306712133112001026793338400کرمان

642187428196765071036557601054644918کرمانشاه

163533463137292727182509230020911882کهگیلویه و بویراحمد

614980127541707068346363589151840گلستان

715165996299600057005400000گیالن

1991817184153261393300000لرستان

793971266802647861545830000مازندران

124444204144386735913315303927622486مرکزی

1025685208133774673586971000هرمزگان

215765806169575853474935452441133701همدان

89326982529236021922023185516861517یزد

2425033398843200502993422561352027141454057998267318کل کشور
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پیوستها

استان
ج:  دوره ی انتقال) فرض سوم(

139213931394139513961397139813991400

64111108810504992093379045846200آذربایجانشرقی

151961734916561157721498314195000آذربایجانغربی

260542934025375734883220295226832415اردبیل

140078777385689264005908541549234431اصفهان

126240683814356033063051279725432288البرز

169317501670159115111432000ایالم

65820741944181516851556142612961167بوشهر

116928282651247522982121194417681591چهارمحال بختیاری

90391617151614151314121311121010909خراسان جنوبی

179713204125091181411119107721007700خراسان رضوی

56835723384319630082914272600خراسان شمالی

1308819091180861708116076155741456900خوزستان

284030452885272425642484232400زنجان

468991929867805743681619557سمنان

23764284222736925264242110000سیستان و بلوچستان

184173426883642459665507504845894130شهر تهران
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139213931394139513961397139813991400

801411663109341020594768747801872896560شهرستان تهران

519898849267864980317413679661785560فارس

195236443509323931040000قزوین

204830722933279326532514000قم

8556109419758887100000کردستان

959199569333871180897467684562225600کرمان

428058285464510047354371400736433278کرمانشاه

109022302091195218121673153313941255کهگیلویه و بویراحمد

410053415027471345564242392834560گلستان

476844004200400038003600000گیالن

132791145610217928800000لرستان

529347514535431941033887000مازندران

83029472762257823942210202618421657مرکزی

683756805422516449064647000هرمزگان

143843874113383935643290301627422468همدان

59617981686157414611349123611241012یزد

161669226590213366199561170757135143969365332144878کل کشور


