
 بسمه اهللا الرحمن الرحيم
 

عرض سالم دارم خدمت سروران حاضرين و تشكر به سهم خـودم از بانيـان و برگـزار كننـدگان ايـن               
 . نشست 

 همانطور كه مالحظه مي كنيد      ۸۳گزارشي را كه من خدمتتان عرض مي كنم گزارشي است كه شهريور             
مهور آقاي خاتمي ارائه شد كه هدف از        در يكي از جلسات شوراهاي عالي آموزش و پرورش به رييس ج           

توسعه فناوري اطالعـات و ارتباطـات در وزارت آمـوزش و             در واقع سند جامعه      یپيشنهاد اين گزارش 
پرورش جمهوري اسالمي ايران بود و يك نمايي را از وزارت آموزش و پـرورش اجـرا كـرده را خـدمت        

 بحـث رويكـرد و      ITرود آموزش و پرورش     عزيزان ارائه بدهم و يكي از بحثهاي مقدماتي درخصوص و         
نموداري كه  .  مبتني بر تظاهر جهاني بود كه اين موضوع خود فناوري بود             نگاه آموزش و پرورش ايـران    

كه سطح اول سطحي است كه اساساً مـا بـه آمـوزش ايـن               .  سطح نگاه داشتيم     ۳مالحظه مي فرماييد    
رياضي فيزيك وجود داشته يا رشته هـايي كـه          فناوري مي پردازيم كه در گذشته به خصوص در رشته           

سـطح دوم نگـاه     . اساساً منجر به فني حرفه اي مي شده است و اين سطح از نظر ما حداقلي نظر بوده                   
آموزش بوده كه بسياري از كشورهايي كه به هر حال شرايطي و مقتضـياتي              بايستي به عنوان يك ابزار      

 عمدتاً برنامه هاي كشور حول اين ميدان است و سطح سوم در             مشابه ما دارند و با اين نگاه كار كردن و         
 به عنوان يك ابزار تحول است كه مي تواند موجب تحول بشود و در تمام ارائه هاي ساختار                   ICTواقع  

      و اجرايي آموزش و پرورش رويكردهاي بكارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .  برسيد پيچيدگيهاي خاص خودش را دارد ۳مودار نشان مي دهد هر چقدر به سطح همانطور كه ن
  جهاني در آموزش الكترونيك یسرمايه گذار

   ميليون دالر۲۳۵خاور ميانه     
      ميليارد دالر۱۱آمريكا            

 
ول ابررسيها نشان مي دهند كه بهبـود كيفيـت آمـوزش و پـرورش در نظامهـاي آمـوزش در سـطح                       

 .فناوري اطالعات و ارتباطات من فقط بحثم روي اين قسمت خواهد بود به مهارتهاي برميگردد 

تغيير 
پارادايم 
 آموزشي

تأمين زير ساختها و 
 ITآموزش مهارتهاي 

 

توسعهابزار
 آموزشي

 



 فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش ايران
 ــ چشم انداز
 ــ هدف نهايي

 ــ از سياست گذاري تا برنامه عمليات
 ــ اقدامات

 ش ــ توسعه دانايي محور ، بهبود كيفيت آموزش و پرور
 

 چشم انداز بلند مدت فناوري اطالعات و ارتباطات در نظام آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران
 ــ فراهم آوردن محيط ياددهي

ــ يادگيري مبتني بر فناوري اطالعات و ارتباطات در جامعه و در نظام آموزش كه در آن كليـه دانـش                     
 و مهارتهاي مورد نياز براي رسيدن به آرمانهاي     كسب دانش با پرورش خالقيت و تفكر و توانايي        آموزان  

شخصي ، تحقيق هدفهاي آموزش و پرورش و مشاركت فعال در جامعه مبتني بر دانـش و اطالعـات را                    
اين چشم انداز عمدتاً دانش آموز پژوهنده را و سازمان يادگيرنـده بـه عنـوان مشـاور                  . داشته باشند   

و دانش آموزي كـه پژوهنـده باشـد در          . ودش را دارد    كه مالحظات خاص خ   . خودش تلقي كرده است     
برنامه هاي درسي در فعاليت ها و در نظام سازمان الكترونيكي و آن فعاليتهايي را طراحي كرده ايم كه                   

 . من به آنها اشاره مي كنم 
عزيزان استحضار دارند كه همانطور كه مالحظه مي فرماييد در قسمت مركزي طرح كه سياست گذاري                

 محور بحث   ۵استراژيكي تعريف شد براي تمام وزارت آموزش و پرورش در مورد             ابتدا يك برنامه     است
 . مي كنيم 

 ــ محور تعليق و توسعه
 ــ آموزش
 ــ محتوا

 ــ شبكه و سخت افزار
 ــ دولت الكتريكي

 
ـ .  به ايران اجرا شد      ICTبرنامه آموزش در بين معلمين و نيروهاي كارشناس قبل از ورود             ر چـه مـا     اگ

اآلن خوشبختانه در شرايطي قرار داريم كه بـراي بسـياري از معضـالت              .  را داشتيم    ICTمطالعه اوليه   
به هر حال اين حوضه هم مسائل خاص خودش         . ه اند   درسي معلمين ما محتوا و مورد انتخاب قرار گرفت        

وزارت آموزش و پرورش اين حوضه را يكي از حوضه هاي مهم خودش تلقي كرده است و به                  . را داشته   
همين علت بعد از حوضه توليد محتوا بحث ايجاد پايگاههاي اطالع رساني را داشـته و بحـث شـبكه ،                     

 ۱۵ ملي مدارس ايـران راه انـدازي شـده و اآلن بـيش از                شبكه رشد مدارس را داشته به عنوان شبكه       



سرويس مي دهد و تمام عزيزاني كه تمايل داشته اند مي توانند به اين شبكه مراجعـه كننـد و محـيط        
يادگيري ، محيط تعاوني و محيطي كه پژوهشمندي را در بين دانش آموزان تشويق مي كند را بعضي از                   

در بحث نشر الكترونيك برنامه هايي تهيه شده كـه بتواننـد   . مي كند مسائل ها را در اين شبكه دنبال    
 . روي كتابهاي درسي ما و كتابهاي الكترونيكي كار بكند و در هر حوضه هم باشد 

 رئوس برنامه هاي عمده فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش 
 ــ آموزش و توسعه حرفه اي نيروي انساني 

 رسي ، توليد محتوا و تهيه نرم افزارهاي مناسبــ برنامه ريزي د
 ــ مديريت امور اجرايي و سازمان الكترونيك

 ــ زير ساختها و تجهيزات
 ــ امور پژوهش ، توسعه و ترويج

 
 توزيع جغرافيايي مراكز ديتا آموزشي
 معماري شبكه دسترسي مدارس كشور

 
  

 
 
 

 زـهيـتج 
                                                                                              مجهز به سخت افزار و نرم افزار                                 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 مركز تربيت معلم ۶۰
 ۱۲۰اد كل تعد

 آموزشكده فني ۲۰
 ۱۳۲تعداد كل 

تجهيز دو مركز 
آموزشي نيروي انساني

 مدرسه و هنرستان۶۵۰۰
 ۱۵۰۰۰تعداد كل 



 بهبـود يافتـه     ۶۰ به   ۱ به نسبت    ۲۹۵ به   ۱با اجراي طرح نسبت رايانه به دانش آموز در مقطع متوسطه از             
 .است 

 .كارهايي صورت گرفت شبكه ملي مدارس ايران در 
 

هدف فراهم آوردن محيط مناسب و تعاملي براي كاربران است كه 
 . علمي ، فرهنگي كشور منجر مي شودنهايتاً به رشد و توسعه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ميليون نفـر سـاعت      ۴ حدود   ۱۳۸۲ ميليون نفر ساعت و در سال        ۶ حدود   ۱۳۸۱با اجراي طرح در سال      
 .مان و كاركنان ارائه شده است آموزش عمومي رايانه به معل

 
 نيكي ومحتواي الكتر

 با هدف
 )درسي ، كمك درسي ( ــ توليد محتواي آموزشي دوره هاي مختلف 

معلمـان ، دانـش آمـوزان و        ( ــ ارائه خدمات آموزشي از طريق بسترهاي الكترونيكـي بـه ذينفعـان              
 )كاركنان

 
 
 
 
 

كاركردها 
 علمي آموزشي .۱
 فرهنگي تربيتي .۲
 اطالع رساني .۳

 مخاطبان
 دانش اموزان .۱
 اولياء .۲
مربيان و مديران .۳



 محتواي الكترونيكي
  

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 قيق و توسعهتح
 

 ــ تدوين سند چشم انداز آموزش و پرورش در فناوري اطالعات 
 ــ طرح مدرسه مطلوب

 ــ طراحي مدل جامع تجهيز مدرسه
 ــ تدوين برنامه چهارم توسعه فاوا در آموزش و پرورش 

 )انجام شده ( ــ ايجاد مركز استاد طراح 
 

 توجه به شرايط موجود براي گسـترش فنـاوري          با. اين را براي آخرين پيام خدمت شما عرض مي كنم           
اطالعات در جامعه آموزش و پرورش مي تواند با برنامه ريزي درست به محور توسعه فناوري اطالعـات                  

 . در كشور تبديل بشود 

خريد محتوا
 

 توليد محتوا

ــايي ــر و شناس ــد تكثي خري
 وcd عنـوان    ۵۰حدود  توزيع  

نــرم افزارهــاي آموزشــي
مناســب از طريــق برگــزاري

  جشنواره 

ــد  ــواي۳۶تولي ــوان محت  عن
 ي آموزشي الكترونيك

  عنوان نرم افزار۷توليد 

 
  


