بسمه تعالي

فراخوان
ايده ها و نظرات كارشناسي درباره ترمیم و به روز رساني سند تحول بنیادين آموزش و پرورش
مقدمه

تحوالت گوناگون ،پیچیدگیهای نظام تعلیم و تربیت و جهان متغیر؛ ضرورت تفکر راهبردی ،توانمندسازی
فردی ،اجتماعی و بهسااازی سااازمانی را بیش از پیش مهم و اجتنابناپذیر میسااازد .سااند تحوب بنیادی
آموزش و پرورش بهعنوان سندی راهبردی ،ساز وکاری مهم در راستای ایجاد ادبیات مشترک و رسیدن به
نقطه تفاهم و اجماع و در نهایت ،تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت رساامی عمومی کشااور اساات .نحوة
ترمیم و بهروزر سانی در بخش سوم ف صل ه شتم سند تحوب بنیادی  ،بیان شده ا ست .همچنی  ،در بیانات
مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ضرورت بازنگری سند تحوب  ،مورد تأکید واقع شده ا ست .از ای رو،
تغییرات گ سترده و پر شتاب در حوزه تربیت و توجه جدی به نیازهای دانشآموزان ،ضرورت بازنگری و
ترمیم سند تحوب بنیادی را برج سته نموده و لذا ای امر خطیر با مالحظه ترکیبی از سه رویکرد تکمیلي و
آینده نگرانه ،اصالحي و اجرایي در دستور کار شورای عالی آموزشوپرورش قرار گرفته است.
ای فراخوان در راستای زمینهسازی و تسهیل دسترسی فراگیر به تجارب و نظرات ارزشمند اساتید ،نخبگان
دانشااگاهی ،حوزوی ،مدیران ،کارشااناسااان وفرهنگیان ارجمند و دریافت دیدگاه های اندیشاامندان و
صاحبنظران،اع ضای محترم انجم ها و اندی شکدههای علمی و پژوه شی و سایر سازمانهای سهیم و موثر
در بهبود عملکرد کیفیت مدارس تدوی شده است.
بنابرای  ،با توجه به ای مهم و به موازات تالش در جهت تحکیم و تعمیم جایگاه تحولی ،علمی وکاربردی
آموزش وپرورش ،تحقق اهداف تحولی و تربیت دانشآموزان کشور ،از کلیه صاحبنظران حوزههای مرتبط
با آموزش وپرورش ،کارشناسان ،فرهنگیان عزیز ،همة ذینفعان و عالقهمندان حوزة آموزش وپرورش دعوت
می شود به منظور مشارکت و کمك به اصالح و ترمیم سند تحوب بنیادی مبتنی بر سیاستهای کلی ایجاد
تحوب در نظام آموزش و پرورش ،بنیانهای نظری(مبانی نظری سند تحوب) ،تجربیات زیسته و اجرایی ،تغییرات
و تحوالت محیطی ،پژوهش محوری ،توجه توأمان به «آرمان» و «واقعیت» و شاخصپذیر نمودن اجرای سند
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تحول ،با ارائه عصاره ایده ها و نظرات کارشناسی خویش پیرامون موضوع و با توجه به هر یك از محورهای
ای فراخوان ،شورای عالی آموزش وپرورش را در بهرهمندی از نظرات علمی و راهگشا ،یاری نمایند.
ب) محورهاي فراخوان و موضوع تكنگاشت:1

 .1ارزیابی عناصر محتوایی وساختاری سند تحوب (تعیی نقاط قوت و ضعف محتوای سند از نظر اتقان،
شفافیت و دوری از ابهام ،تنا سب با مبانی نظری ،هم سانی و سازگاری درونی سند ،واقع بینی و تکیه
بر یافته های علمی و پژوه شی معتبر ،لزوم و کفایت مجموعه مولفه های سند و روابط میان آن ها و
پیشنهادات اصالحی)
 .2تبیی

سند تحوب بنیادی با تمرکز بر زیرنظامهای ا صلی آن(تعیی نقاط قوت ،ضعف و پی شنهادات

اصالحی)
 .3شناسایی موانع درونی و بیرونی اجرای تحوب درآموزش و پرورش
 .4شناسایی ظرفیت ها و امکانات عوامل سهیم و موثر در روند اجرای سند تحوب بنیادی
 .5ارزیابی و تبیی تجارب زیسته و اجرایی سند تحوب بنیادی با تأکید بر مدرسه
 .6شناسایی نیازهای نوظهور ،شرایط نوپدید و تحوالت پیش رو
 .7تعیی شاخص های اجرای سند تحوب
ج) راهنماي نويسندگان:
 .1تك نگاشت يا پيشنهاد:

 .1-1به صورت کامالً علمی -کاربردی و معطوف به مسئله و موضوع فراخوان ارائه شود.
 .2-1دارای چارچوب علمی و م شخ صات نوی سنده)نام و نام خانوادگی ،مدرک ،ر شته تح صیلی ،سمت و
محل کار ،ایمیل و تلف تماس) باشد.
.3-1با نرمافزار  ،Word Microsoftقلم  ،B Zarاندازه 13و با فا صله خطوط ( 1و عناوی  )Boldتهیه
شود .حجم تكنگاشت نباید از  10صفحه ( A4حداکثر 3500کلمه) تجاوز کند.
 .4-1زمان ارساب تكنگاشت حداکثر تا تاریخ  1400/3/1میباشد.

 -1در اين فراخوان چون ديدگاه هاي كاربردي بيش از بسط و تفصيل مباحث علمي و موضوعات ،مدنظر است لذا از تكنگاشت براي تأكيد و تمركز خاص بر يك محور ،استفاده
شده است(مطالعه به شيوه تكنگاري شامل سه مرحله است )1 :تنظيم مقدمات كار تكنگاري از قبيل مطالعه اسناد و مدارك ،جمعآوري اطالعات ،و شناسايي واحد مورد بررسي؛  )2مشاهده كلي واحد
اجتماعي ،ارتباط و تماس مستمر با افراد و شخصيتهاي مرتبط با موضوع(و انجام مصاحبه ،اجراي پرسشنامه ،مصاحبه فردي و گروهي و اعتباربخشي) يا نظرورزي و تجربه زيسته ،علمي و اجرايي؛ و )3
جمعآوري كليه اطالعات ،طبقهبندي آنها ،تجزيه و تحليل يافتههاي مرحله اول و دوم ،و ثبت گزارش تحقيق و تبيين نهايي .در تدوين تكنگاري تالش بر آن ا ست كه از ك ششهاي دروني پرهيز شود و
پيشداوريها به متن راه نيابد تا حداكثري اصالت ،اثربخشي و تبيين علمي را تقويت كند).
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 .5-1نکته مهم :از آنجایی که تكنگاشااات های برگزیده در مجلدی ویژه چاپ و از نویسااندگان به نحو
شااایسااتهای تقدیر خواهد شااد ،اهتمام و دقت در تولید اثر(عنوان ،بیان مسااأله ،هدف ،تبیی و پیشاینه
مو ضوع ،پی شنهاد ا صالحی م شخص ،منابع و ارجاعات به روش  ،APAپیو ست عندالزوم) ضروری
ا ست .در بخش پیو ست اثر ،نوی سنده میتواند فایل پ شتیبان خود را مثل پژوهش یا مقاالت تف صیلی(که
خود یا دیگری انجام داده و نظرات وی را حمایت میکند) و مرتبط برای بررساای بیشااتر در اختیار
دبیرخانه قرار دهد(ارساب نسخه  wordو  pdfمورد تأکید و امتنان است).
 .6-1ایدهها ونظرات کارشااناساای پیشاانهادی (حاصاال پژوهش و یا تأمل و نظرورزی نویساانده مبتنی بر
تجارب زیسته در اجرای سند تحوب بنیادی ) و برتر نیز با رعایت اصوب علمی ،تقدیر خواهد شد.
 .2شیوة ارساب(ترجیحاً الکترونیکی):
 .1-2پست الکترونیکی:
الف .برای ارساب مقاله و تك نگاشتtahavol.sce@medu.ir :
ب .برای ارائه پیشنهاد و نظرtb.sce@medu.ir :
 . 2-2آدرس دبیرخانه ا صالح و ترمیم سند تحوب بنیادی  :تهران ،میدان فردو سی ،خیابان شهید سپهبد
قرنی ،نبش خیابان سمیه ،ساختمان مرحوم عالقمندان ،طبقه چهارم ،شورای عالی آموزش وپرورش(کد
پستی .)1581663315
 تلف و دورنگار)021( 88836040 : -سایت شورای عالی آموزش

وپرورش:

WWW.SCE.IR
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