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  نكات برجسته 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تربیت توسعه ششم برنامه و بنیادین سند تحول مطابق وپرورشآموزش وزارت اصلی رویکرد 7ـ 

                                         سالمت و بدنی

 

 مقدمه 

 منظور به آموزشي و تربيتي ورزش هدف با پرورش و آموزش وزارت سالمت و بدني تربيت معاونت پس از پيروزي انقالب   

 هايتوانايي افزايش به نسبت آموزشي، تمرينات از گيريبهره به نسبت جوانان و نوجوانان كودكان، براي هاييفرصت ساختن فراهم

 اساس برهمين. است نموده اقدام آنان در پايه هايمهارت از بسياري و بنيادي حركتي الگوهاي يا هامهارت حركتي، ادراكي

 و آموزش رسالت ايفاي در تواندمي دارد، نوجوانان و كودكان تربيت در كه مهمي نقش دليل به سالمت، و بدني تربيت معاونت

 هايآسيب برابر در آموزاندانش مراقبت و پيشگيري تندرستي، و سالمت ورزشي، هايفعاليت و بدني تربيت هايحوزه در پرورش

 اجتماعي، _ روانيخدمات برنامه،فوق هاي فعاليت آموزشي، كمك درسي، فرهنگي، آموزشي، متنوع هايبرنامه قالب در اجتماعي

 از يكي بدني تربيت كه گفت توانمي تربيت ورزش در نقش زمينه رد. باشد برخوردار واثرگذاري ممتاز ازجايگاه... و مددكاري

برنامه محوری- مدرسه محوری- فراگیری- مشارکت محوری -

اخالق محوری - کیفیت محوری -
علمی و تخصصی -

هابودن فعالیت

 است. تحول مدرسه کانون -

 قهرمانی است. و همگانی ورزشهای پرورش کانون مهمترین مدرسه -

 .دهند می آموزش را بدنی کشور تربیت مدارس سطح در دکترا و لیسانی فوق لیسانس، تحصیالت با بدنی تربیت دبیر هزار 33 حدود -

 است. داده اختصاص خود به ای مدرسه درون ورزشی المپیاد را مشارکت بیشترین فوتبال فدراسیون از پس براساس آمار -

 و سالمت: بدنی تربیت معاونت مهمترین وظایف -

 های ورزشی و بهداشتی،آموزان از طریق گسترش برنامههمگانی و پوشش اوقات فراغت دانش*اهتمام به توسعه ورزش 

 ، ورزش و بهداشت مدارس ،های تربیت بدنی*افزایش مشارکت بخش خصوصی در برنامه

 پذیر، آموزان آسیبدرمانی به دانش –*اهتمام در ارائه خدمات بهداشتی 

 های اجتماعی. ان، کارکنان، معلمان و والدین در مورد آسیبآموز*تالش در جهت افزایش آگاهی دانش

 مدارس: ورزش فدراسیون مهمترین وظایف -

 .اهتمام به توسعه ورزش قهرمانی جهت دستیابی به افتخارات ملی و فرا ملی* 

 المللی. های بینه آموزی در صحنهای ملی دانشهای حضور تیمسازی و فراهم نمودن زمینه*تشکیل، آماده

 های ورزشی داخلی و خارجی*تبادل اطالعات و همکاری علمی، پژوهشی و ورزشی با سازمان

 آموزیاندرکاران ورزش دانش *ارتقاء سطح علمی، مهارتی مربیان و داوران و دست

 های پایه در دوره ابتدایی های ورزشی در رشته *برگزاری جشنواره

 



 

2 

 

 با مقابله براي عاملي و پايدار توسعه تحقق براي اجتماعي نيروهاي هدايت و تربيت و تعليم در تأثيرگذار ابزار و اركان ترينمهم

 .شودمي محسوب شهرنشيني منفي پيامدهاي

گروه اجتماعی  در اختیار که وپرورش است آموزش و سالمت وزارت بدنی تربیت معاونت  گزارش زیر بخشی از عملکرد

 .استقرار گرفته  صداوسیما معاونت سیاسی  های خبری فرهنگی اداره پژوهش

 انقالب از قبل و بعد وپرورش درآموزش ورزش و بدنی تربيت تاريخچه 

 فرهنگ قبل از انقالب وزارت تشکیالت در بدنی تربیت تشکیل اداره

 .گرديد ايجاد كشور فرهنگي عالي شوراي تصويب با فرهنگ وزارت تشكيالت در «بدني تربيت اداره» بنام اياداره 1329 سال در

 در جديدي شد و اساسنامه اساسي تحول دچار آموزي دانش و ورزش بدني تربيت ستادي مركزي تشكيالت 1335 سال در

 سازمان1355د مردا شد؛ در تاسيس فرهنگ وزارت در بدني تربيت كل اداره آن موجب به .رسيد تصويب به فرهنگ عالي شوراي

 .گرفت قرار وپرورشآموزش وزارت پوشش تحت بدني تربيت

 پس از انقالبوپرورش بدنی در وزارت آموزش تربییت کل گیری ادارهشکل

 تربييت كل اداره» به تشكيالتي سطح مجددا وپرورشآموزش وزارت ستادي هايحوزه به نسبت نظر تجديد در 1358 سال در

 بدني تربيت كل اداره و پسران بدني تربيت كل اداره سال، اين در. داشت ادامه 1378 سال تا روند اين. يافت نام تغيير «بدني

 چارت در اساسي تغيير با 1380 سال در اساس همين بر. نمايد جذب را جزء كارشناسان نظر نتوانست ولي شد تشكيل دختران

 بهداشت بدني، تربيت حوزه سه در كه يافت ارتقاء «تندرستي و بدني تربيت معاونت» به بدني تربيت سطح مجددا متبوع، وزارت

 وتربيتپرورشي معاونت احياء قانون استناد به تا داشت ادامه روند اين. نمودمي فعاليت مخدر مواد مصرف سوء از پيشگيري و

 ساختاري اجزاء از يكي بعنوان و معاونت سه با بدني تربيت كل اداره سطح در تشكيالتي سطح مجددا 1385 سال مصوب  بدني

 تربيت دو معاونت همراه به  و سالمت بدني تربيت مركز بصورت 1389 گرديد و درسال تعيين بدني وتربيتپرورشي معاونت

 .داد ادامه كارخود به وسالمت بدني

 وپرورشدر وزارت آموزش «وسالمتبدنیتربیت» و «وفرهنگیپرورشی» تشکیل دو معاونت»

 و وپرورشآموزش وزارت مشترک پيشنهاد به بنا خود جلسه چهارمين و پنجاه و يكصد در اداري عالي شوراي 1390 سال در

 از برداري بهره كارآمدي، افزايش ساختاري، اصالحات انجام منظور به و جمهور رئيس انساني سرمايه و مديريت توسعه معاونت

 وپرورش تفكيكآموزش وزارت در پذيري انعطاف و بخشي اثر ارتقاي و وپرورشيبدني تربيتي امور به مربوط هايظرفيت

 وپرورشآموزش وزارت در «بدنی وتربیتیپرورشی معاونت» ساختار و يكديگر از بدني تربيت و پرورشي امور به مربوط هايفعاليت

( 3) تبصره استناد به و وزيران هيئت تصويب با. نمود تصويب را «وسالمتبدنیتربیت» و «وفرهنگیپرورشی» معاونت دو به

 تربيت معاونت و يافت افزايش معاونت شش به پرورش و آموزش وزارت هايمعاونت توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( 57) ماده

 به وسالمت بدني تربيت مركز ساختار از رسماً 11/12/90 درتاريخ سالمت و بدني تربيت معاون حكم صدور با سالمت و بدني

 از كيي اجراي جهت در) بنيادين تحول سند اجراي راستاي در اساسي حوزه سه پوشش با  وسالمتبدني تربيت معاونت

 .يافت ارتقاء ("بدنی زیستی ساحت"پرورش و آموزش بنيادين تحول سند ششگانه هايساحت تريناصلي

 حاضر درحال وسالمت بدنی تربيت معاونت 

 در تحول ايجاد ابالغي كلي هايسياست دادن قرار لوحه سر با كشور وپرورشآموزش نظام در تحول ايجاد راستاي در

 بنيادين تحول سند راهكارهاي شدن اجرايي راستاي در و( العالي مدظله) رهبري معظم مقام سوي از وپرورشآموزش

 .كرد و اجرايي تصويب را شده تدوين هايسياست وپرورشآموزش
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 و سالمت بدنی تربیت معاونت وظایف شرح و هاماموریتبرخی ـ 

 

ايی، مناطق کم تحول کیفی و کمی در برنامه های تربیت بدنی، ورزش و بهداشت مدارس با تاکید بر دوره ابتد
برخوردار

تامین و بهسازی نیروی انسانی متخصص با اصالح مناسبات سازمانی 

اهتمام به توسعه فضا و امكانات ورزشی و بهداشتی در سطح مدارس

انهای تربیت بدنی و بهداشت دانش آموزهای آموزشی و پژوهشی در برنامه-توجه به توسعه برنامه

های مرتبط بیرونی و درونیتهیه و تدوين طرح همكاری با سازمان

ساماندهی ساعت درس تربیت بدنی در مدارس

های بین الملل ورزشی و بهداشت دانش آموزانگسترش و تقويت برنامه

زشی و های ورآموزان از طريق گسترش برنامهاهتمام به توسعه ورزش همگانی و پوشش اوقات فراغت دانش
بهداشتی

، ورزش و بهداشت مدارس های تربیت بدنیافزايش مشارکت بخش خصوصی در برنامه

انآموزهای بهداشتی ويژه دانشهای تخصصی ورزشی دانش آموزی و انجمنها و باشگاهتشكیل کانون
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   ورزش هاي فعالیت و بدنی تربیت دفتر وظایف شرح و هاماموریت ـ 

                                        
      مدارس ورزش فدراسیون وظایف شرح و ها ماموریتـ 

                                                                  

آموزاندانشورزشیهایفعالیتوبدنیتربیتدرسبهبخشیکیفیت

.نظارتورلکنتواجرابرنامه،تنظیمطريقازتحصیلیمختلفهایپايهمبنایبرورزشیهایفعالیتتوسعه

دانشورزشایهبرنامهکیفیتارتقاءمنظوربهبدنیتربیتمعلمانوکارشناساندانشوارتقایتوانمندسازی
.پسرودخترآموزان

موزشیآهایگروهظرفیتازاستفادهبابالینیرويكردبابدنیتربیتدرسارزشیابیواجرابرنظارت

همدرسهایبرنامهقالبدرآموزاندانشقهرمانیوهمگانیورزشهایبرنامهتوسعهمنظوربهريزیبرنامه
قهرمانوکانونقهرمان

بدنیتربیتدرسمحتوایتهیهوبدنیتربیتمعلمانآموزشیهایبرنامهتوسعهبهاهتمام

نیازموردورزشیتجهیزاتوفضاتوسعهبهاهتمام

وپرورشآموزشبهمتعلقورزشیفضاهایسازیايمنوسازیمناسباستانداردسازی،

بدنیتربیتدرسبرنامهبراساسنیازموردوتجهیزاتوسايلبهورزشیفضاهایتجهیز

اززيابیاروقامتیهایناهنجاریازپیشگیریمنظوربهاصالحیحرکاتهایکلنیكوهنجاريابیمراکزايجاد
پسر–دخترآموزاندانشجسمانیآمادگیوضعیت

مدرسهدرکالسیمسابقاتبرگزاریطريقازورزشیمسابقاتتوسعه

آموزانحفظ و توسعه سالمت جسمی و روانی همه جانبه دانش

آموزان ايجاد نشاط و تحرک آفرينی در بین دانش

آموزان شناسايی، پرورش و هدايت صحیح استعدادهای ورزشی دانش

های ورزشی سالم آموزان در رقابتهای مناسب برای حضور بیشتر دانشفراهم کردن زمینه

سازی و کیفیت بخشی اوقات فراغت های الزم در غنیهای کسب مهارتفراهم کردن زمینه

.اهتمام به توسعه ورزش قهرمانی جهت دستیابی به افتخارات ملی و فرا ملی

. آموزان قهرمانحمايت مادی و معنوی از دانش

.آموزان با رويكرد کیفیت بخشی و اصالح  امورهای ورزشی دانشنظارت و ارزشیابی فعالیت

.  المللیهای بینآموزی در صحنهای ملی دانشهای حضور تیمسازی و فراهم نمودن زمینهتشكیل، آماده

.  های ورزشی داخلی و خارجیتبادل اطالعات و همكاری علمی، پژوهشی و ورزشی با سازمان

.آموزیاندرکاران ورزش دانشارتقاء سطح علمی، مهارتی مربیان و داوران و دست

.های پايه در دوره ابتدايیهای ورزشی در رشتهبرگزاری جشنواره
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 آموزيدانش ورزش فدراسيون 

 فدراسیون کلی هدف

 ورزش رويكرد با آموزاندانش ورزشي استعدادهاي پرورش و هدايت و شناسايي اجتماعي، و جسمي سالمت سطح ارتقاء

 .كشور و منطقه استان، شهرستان، مدرسه، سطوح در تربيتي

 ۱۴۰۴تا افق  آموزيدانش ورزش فدراسیون انداز چشم

 و عناوين كسب و كشور ورزشي استعدادهاي مديريت در مطمئن مرجع عنوان به آموزيدانش ورزش فدراسيون تبديل

 .1404 افق تا المللي بين و ملي هايكرسي
 

                                                                                         برنامه فدراسیون ـ 

 

 فدراسیون اداري و حقوقی، ساختارتشکیالتی، مالی استقرار و توسعهـ 

های ورزشیها و کمیتهها، انجمنتوسعه و استقرار حقوقی، ساختاری تشكیالتی، مالی و اداری فدراسیون از طريق ايجاد هیات

ایگسترش فناوری اطالعات و ارتباطات رسانه

های مردمی و ملیتوسعه مشارکت

استعداديابی و کشف و پرورش استعدادهای ورزشی

های مكمل ورزشی مدارس کشورتوانمندسازی نیروی انسانی موثر در تحقق اهداف تربیت بدنی و فعالیت

آموزان در مسابقات و رويدادهای ورزشی با تاکید بر شرکت دختران و مناطق محرومافزايش مشارکت دانش

 عنوان برنامه اجرايی
شماره 

 فعاليت
 عنوان فعاليت

آموزان  تمام مقاطع تحصیلی توسعه مشارکت دانش

رویدادهای ورزشی با ها و در مسابقات، جشنواره

رویکرد ورزش تربیتی در سطوح مدرسه، شهرستان، 

 و مناطق محروم منطقه و کشور و تاکید بر دختران

 برگزاری مسابقات مدرسه قهرمان و کانون قهرمان 1

 آموزی با تاکید بر دوره ابتداییها و رویدادهای ورزشی دانشبرگزاری جشنواره 2

 المللیهای بینآموزی و حضور در رقابتدانشبرگزاری مسابقات ورزش  3

 توانمندسازی نیروی انسانی موثر در تحقق اهداففدراسیون ورزش دانش آموزی 4

 استقرار نظام استعدادیابی ورزشی دانش آموزان 5

6 
، هاتأاستقرار، ساختاری تشکیالتی، مالی و اداری فدراسیون از طریق ایجاد هی توسعه و

 های ورزشیکمیتهها و انجمن

 آموزیتوسعه نظام داوطلبی در ورزش دانش 7

 های مردمی و ملیتوسعه مشارکت 8

 ایگسترش فناوری اطالعات و ارتباطات رسانه 9
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                              توسعه در برنامه پنجم پرورش و آموزش وزارت سالمت و بدنی تربیت معاونت عملکرد ـ  

 واخالقی معنوی فرهنگی فضای وترویج ایرانی – اسالمی فرهنگ حاکمیت جهت در تالش

         
 

   ودینی درسی هاي آموزه همراه به کشور مدارس آموزان دانش بین در شادابی و نشاط افزایشـ 

   

تالش در جهت استقرار فدراسیون ورزش دانش آموزی  

،المللی حضور در میادين ورزشی ببرون مرزی دانش آموزی ومعرفی اخالق ومنش جوانمردی در عرصه بین
آسیايی ومنطقه ای 

کسب کرسی درفدراسیون های بین المللی وآسیايی  در ورزش دانش آموزی  

ترويج اصول ورزش جوانمردانه، آموزه های پهلوانی، منش اخالقی ورزش

وشش برگزاری رقابت های ورزشی دانش آموزان از سطح بین آموزشگاهی تا کشور ی وبرون مرزی  با تحت پ
درصد جمعیت دانش آموزی دختر وپسر 10قرار دادن 

برگزاری رقابت های ورزشی برون مدرسه ای با اجرای برنامه های کانون قهرمان ومدرسه قهرمان جهت 
شناسايی استعداد های ورزشی دانش آموزان با محوريت مدررسه  

94-95آموزشگاه از سال تحصیلی  27577اجرای طرح حیاط پويا  در

دانش آموز908/379/4اجرای المپیاد ورزشی درون مدرسه ای با حضور بیش از

دانش آموز4/ 000/000اجرای برنامه ورزش صبحگاهی با حضور بیش از  

برگزاری جشنواره نوجوان سالم در سراسر کشور

برگزاری جشنواره ابتكارات در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانش آموزان 

هنری در حوزه سالمت –برگزاری جشنواره ها ومسابقات فرهنگی 

برگزاری جشنواره بازی های بومی محلی وورزش باستانی

فعال سازی وراه اندازی کانون های ورزشی داخل وخارج مدارس 

دنی با اولويت تجهیز، بهسازی، متناسب سازی و ايمن سازی منطبق با کتاب راهنمای معلم درس تربیت ب
هزارمدرسه5مدارس ابتدايی دخترانه و کم برخورداربالغ بر
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 تحقق شعار اقتصاد مقاومتی  درها برخی تالش

 آموزان  دانش ورزشی فضاهاي سرانه افزایشـ 

 

اه عدالت محورآموزان با نگهای ورزشی و سالمت  دانشتالش برای ايجاد توازن و اولويت بخشی به توسعه تربیت بدنی و فعالیت

توسعه کانون های ورزشی دانش آموزی  در قالب کانون های درون وبرون مدرسه ای •
آموزدانش000/500/4دهی بالغ بر ای با پوششاجرای برنامه المپیاد ورزشی درون مدرسه•
اجرای برنامه کیفیت بخشی درس تربیت بدنی با آموزش معلمان تربیت بدنی  •
آموزشگاه با اولويت  مدارس دخترانه 2200سازی کالس درس تربیت بدنی در بیش ازسازی ومناسبتوسعه، تجهیز، ايمن•
افزايش ساعت درس تربیت بدنی از يك ساعت به دوساعت در پايه يازدهم•
افزايش ساعت درس تربیت بدنی  به میزان دوساعت در پايه دوازدهم •
(  دوره ابتدايی وپیش دبستانی)توجه به آموزش پايه و سواد حرکتی در سنین رشد•
اجرای برنامه کیفیت بخشی درس تربیت بدنی با اولويت مدارس ابتدايی•

دخترانه3)آموزشگاه192تعدادبهورزشتخصصيمدارسنمودنوكيفياندازيراه•

وكارآمدمجربنيرويوتخصيصدولتي(پسرانه3+

:شاملآموزيدانشورزشهايكانوناندازيراه•

(پسرانه+دخترانه)کانون5551تعدادبهایمدرسهدرونورزشهایکانون•
(پسرانه+دخترانه)کانون3765ایمدرسهبرونورزشیهایکانون•
(پسرانه+دخترانه)کانون1094آموزیدانشورزشیاستعداديابیورزشیهایکانون•

عه تالش برای توس
بدنی و تربیت

های فعالیت
ورزشی

تدوين پیش نويس استاندارد سازی فضاها و اماکن ورزشی
یز همكاری با سازمان نوسازی، توسعه وتجه

مدارس
یاز نويس استانداردهای مورد نتدوين پیش

درس تربیت بدنی 
های خیرين در حوزه تربیت جذب کمك

آموزی کشوربدنی و ورزش دانش

تجهیز کالس درس تربیت بدنی براساس دوره و برنامه درسی

مناسب سازی و بهسازی کالس درس تربیت بدنی 

آموزیاستاندارد سازی فضا ها واماکن ورزش دانش
ضا ها تدوين پیش نويس استاندارد سازی ف

واماکن ورزشی
هیز همكاری با سازمان نوسازی ، توسعه وتج

مدارس
نیاز تدوين پیش نويس استاندارد های مورد

درس تربیت بدنی

مانياي مشاركت بخش و داوطلبانه برون سازها براي تحقق شعار اقتصاد مقاومتي و ايجاد زمينهبرخي تالش

ایالمپیاد ورزشی درون مدرسه
انجام مقدمات اجرای نهضت داوطلبی در حوزه 

آموزیتربیت بدنی و سالمت  دانش
های خیرين در حوزه جذب کمك

تربیت بدنی و سالمت کشور
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 توسعه  پنجم و چهارم  سوم  برنامه  هايلسا در ورزشی هاي فعالیت و بدنی تربیت هايوفعالیت هابرنامه اهم عملکرد

 آموزش وپرورش  (1384-1393هایعملکرد متغیرهای کلیدی برنامه چهارم  و پنجم توسعه )سال
 

 واحد عنوان هدف کمی )شاخص کلیدی( ردیف
سال پایه برنامه 

 سوم توسعه 

(1384) 

پایان برنامه 

 چهارم توسعه

(1388) 

پایان برنامه 

توسعه پنجم 

(1395) 

1 
 سرپوشیده و روباز ورزشی فضاهای سرانه

 آموزی دانش
 0.28 0.24 0.20 ربع متر

 443 567 مکان تعدادفضاهای ورزشی روباز دانش آموزی 2
2956 

 1529 947 مکان  3

 798 268 217 مکان  4

 3500000 3614783 2581988 نفر  5

 پایه ها همه 2 همه پایه ها 2 همه پایه ها 2 ساعت  6

 2 2 2 ساعت  7

 تعداد معلمان  تربیت بدنی 8

 نفر

 
21717 18509 23172 

نسبت معلم به 

 موزآدانش 

1
507

 
1

540
 

1
329

 

 

 1189 ازاء به) 1189/1 موزآدانش به معلم نسبت(  توسعه دوم برنامه) 70 دردهه آموزيدانش جمعيت رشد به توجه با

 تربيت متخصص نيروي جذب ولي يافته كاهش آموزي دانش جمعيت 80دهه ودر داشت وجود تربيت معلم يك آموزدانش

 امر اين 1389 درسال و داشت وجود آموزدانش 523 ميانگين ربطو بدني تربيت معلم هر ازاي به و نبود ميسر بدني

 و ابتدايي مقطع اولويت با البته دارد وجود بدنيتربيت معلم يك آموز دانش 329 هر براي حاضر حال در و ميسرگرديد

 .يابد كاهش نسبت اين آتي هايدرسال شده انجام هايريزيبرنامه با رودمي انتظار
 

 وپرورش آموزش حوزه  – توسعه پنجم و چهارم برنامه پایان در آموزي دانش  قهرمانی ورزش وضعیتـ 

 اساسی اقدام یا  اجرایی برنامه ردیف
 سنجه

 عملکرد

 توسعه پنجم و چهارم برنامه پایان در عملکرد

 پایه سال

(1383) 

 چهارم برنامه پایان

(1390) 

 پنجم برنامه

(1395) 

1 
  پسر یافتهسازمان ورزشکاران

 (مرزی برون اعزام)
 98 158 163 نفر

2 
  دختر یافتهسازمان ورزشکاران

 (مرزی برون اعزام)
 12 28 3 نفر

3 
  پسر یافتهسازمان ورزشکاران

 (مسابقات پوشش تحت)
 1051819 627534 984183 نفر

4 
  دختر یافتهسازمان ورزشکاران

 (مسابقات پوشش تحت)
 747843 589433 503835 نفر

5 
 قهرمانی مسابقات در شده کسب هایمدال

 آسیا آموزان دانش
 3 32 - تعداد

6 
 دانش مسابقات در شده کسب مدالهای

 المللیبین آموزان
 - 1 3 تعداد

7 
 قهرمانی مسابقات در شده کسب هایمدال

 جهان آموزان دانش
 1 1 -- تعداد
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 اي مدرسه درون ورزشی المپیاد عملکرد گزارشـ 
 

 1396-97 1395-96 1394-95 1393-94 1392-93 واحد نام فعاليت

میزان مشارکت 

آموزان در المپیاد دانش

ای ورزشی درون مدرسه

 )بین کالسی(

 4906000 4500000 4000000 3500000 3000000 نفر

 

 آخر سخن 

 كه مدعاست براين دليل وپرورش آموزش وزارت شكايات به وپاسخگويي عملكرد ارزيابي كل اداره سوي از شده اعالم نتايج

 اجراي منظور به89-90 تحصيلي سال در وسالمت بدني تربيت معاونت و وفرهنگي پرورشي دومعاونت تفكيك به توجه با

 نشاط و شادي ارتقاي به توانمي كه دارند خود هاي كارنامه در درخشاني نتايج وپرورش، آموزش در بنيادين تحول سند

 آموزش درتاريخ بار اولين براي همچنين .نمود اشاره سالمت و بدني تربيت هايبرنامه هدفمند اجراي با آموزان دانش

 هايبرنامه اجراي به قوه دو بين مشترک بصورت دولتي هايوسازمان نهادها و قضائيه قوه مشاركت جلب با وپرورش

 سند نمودن اجرايي جهت قدرتمند معاونت دو حاضر حال در .نمود اقدام موزانآ دانش اجتماعيهايآسيب از پيشگيري

 آموزش بدنه در است آمده سند در موكد بصورت كه تربيتي اهداف و گانه شش هايساحت راستاي در بنيادين تحول

 همه در و سالم فردي تربيت براي آموزشي هايبخش با همگام تربيتي هايبخش تقويت با است اميد وجودداردكه وپرورش

  1باشد. تحول سند براساس زندگاني شئونات
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