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 پیشگفتار
 

                                                                                       توسعة هر کشوری به صورت همه جانبه و پایدار وابسته به نظام آموزشوی و پژوهشوی آن کشوور    

           متوسوطه و    ،                                                              ترین عامل توسعه و پیشرفت کیفی و کمی آموزش و پورورش ابتودایی              است و اصلی

                           عصر مجازی ودنیای فرا صنعتی   ،         وارتباطی                           عصر فناوریهای نوین اطالعاتی   ،        عصرحاضر  .         عالی است

   ،    است

برای نوآوری و کیفیوت بخشوی                    آموزشی اندیشیدن     ریزی         برنامه                           رهاورد چنین تغییراتی برای  

          مفواهیم          توجه به                                  جامه عمل پوشیدن چنین تفكری مستلزم   .    است  آموزشیهای  مستمر به برنامه

         تعواملی    ،          مشوارکتی                   نگورش سیسوتمی،     ،               تفكراسوتراتژیک   ،                       کیفوی آمووزش وپوروش         هوای          و جنبه

                                      آموزشوی را هوم دسوتخوش تغییرکورده            ریوزی          برنامه         آموزش و  ،            تحوالت جهانی  .             وفراکنشی است

                                                             آموزشی رسالت پراهمیتی را بر دوش دارند که بایستی بوا نگورش        ریزان         برنامه             در این میان  .    است

     هوا                     مبتنی بر فنواوری    ها      زار                                 از الگوهای جدید وکاربرد گسترده اب     گیری       بهره   و         فراکنشی          سیستمی و

   و     هوا                        امكان تحقو  آرموان      تا  .      باشند                   با کیفیت و فراگیر  ،                آموزشی نوآورانه    های         برنامه      قرار   است      درپی

 مهوم         اهوداف   ،      رسود       موی                      با این حال به نظور   .                                           اهداف آموزش و پرورش در عصر حاضر فراهم گردد

                اعتبوار الزم در              از ضورورت و                               شوامل مووارد لیول کماکوان                       از گذشته تا کنون        آموزشیریزی  برنامه

    :               جهان برخوداراست

 فراهم آوردن فرصتهای مساوی برای آموزش و پرورش همه مردم

 آموزش و پرورشوری  بهره افزایش کارایی و

     از بین بردن نا برابریها و ایجاد شرایط عدالت اجتماعی

                اسوت کوه بوه                                                                         والبته تحق  این اهداف در عصر کنونی مستلزم نگاه متفاوت نسبت به گذشته

       جدیود        هوای          فناوری    های             از دستاورد     گیری         ، بهره                                مهمترین آنها همانطور که اشاره شد             نظر نگارنده

                                            نوآورانه وکیفیت بخش در همه سوطو  ومراحول      های                 و اتخال راهبرد       آموزشی    های                 در تهیه برنامه

    در                                 کمووک بووه تحقوو  ایوون مقاصوود            بووا هوودف                      تووالی  ایوون کتوواب  .               آموزشووی اسووت       ریووزی           برنامووه

   .         انجام شد        آموزشی    های       ریزی     امه   برن

  ،                              بوه آن پرداختوه شوده اسوت           نیوز                    که در کتاب حاضور                       برخی موارد قابل توجه  .             در این راستا  

    :         عبارتند

                                                                                بازنگری واصال  فرآیند دسترسی به اطالعات وآمار و برخورداری از نظام اطالعات به هنگام   -

          و روز آمد
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  ،            برکارآفرینی   ی ن          آموزشی مبت    های         برنامه                    آموزشی از طری  تهیه     های                       کیفیت بخشی به برنامه-

      .. .           حل مساله و  ،      خالقیت

EFA )      موزشآ                 اجرای برنامه ملی   -
                      آموزشی غیر متمرکوز و       ریزی         برنامه                  برای همه از طری   ( 1

          خاص کشوری    های                  میتنی بر برنامه     ریزی             های برنامه              گسترش رویكرد

                                     آموزشوی مووثر وآسوان بورای کوار             ریوزی            برناموه                                   ظرفیت سازی برای درک مشترک رویكرد  -

    ملی    های                مناسب با نیاز     ریزی             های برنامه              وگسترش ابزار

            و الگوهوای    (ANPRO )                 ملوی و اسوتانی           آموزشوی         ریوزی          برنامه      جدید         الگوهای   از      گیری       بهره  -

                              جدید مبتنی بر فناوری اطالعات     ریزی         برنامه          ابزارهای                                      تجزیه وتحلیل و پیش بینی و استفاده از

                                                    با جهت گیری عدم تمرکز و استقرار مدیریت غیرمتمرکز در    ها                           نوسازی پویا واصال  ساختار  -

                      آموزشوی جدیود عودم           ریوزی          برنامه       ویژگی         مهمترین  با این توجه که       آموزشی     های               تمامی فعالیت

                                                       بدین منظور اهداف کالن و کیفی وکمی به جزییات خرد شده واز   .    است   ای                       تمرکز ورویكرد برنامه

    .     شود    می                   غیرمتمرکز عملیاتی    های        رایند      طری  ف

                  مبتنی بر برناموه     های            از رویكرد     گیری         ، بهره           آموزشی جدید     ریزی         برنامه                   ویژگی مهم دیگر در  -

( 2PBA)   یک زیر بخش ویا جنبه خاصی از توسوعه و تحقو      ،             تواند کل بخش    می           یک برنامه  .    است                                             

    .                                             اهداف مانند برنامه آموزش معلمان را پوشش دهد

           سیسوتمی،         ریوزی           برناموه           اولویوت              توجوه بوه         ریوزی            برناموه                            طورکلی در تنظیم همه مراحل   به 

       اموری           موذکور       هوای           ویژگوی                      کنشی وحول مشوكل و       ریزی         برنامه                             فراکنشی و پیش برنده به نسبت

               وضعیت موجوود         و ترسیم               تجزیه وتحلیل   :                             این مراحل به طور خالصه عبارتند  .          ضروری است       بسیار

       ریوزی            برناموه                     مرحلوه از مراحول     ن     توری                        من در عین حوال کلیودی       زعم     و به                     به عنوان نقطه شروع

                                         برآورد امكان دستیابی به اهداف پیش بینوی    ،                            با تاکید بر اهداف آینده نگر           هدف گذاری  ،       آمورشی

                                             تدوین برنامه تامین موالی و بواالخره تعیوین      ،    عمل    های                   خطوط اصلی برنامه        وتنظیم       تعیین  ،    شده

مباحو  وموضووعات مختلو      :کتاب شامل این         طور خالصه    به  .                  نظارت بر اجرا است    های       شاخص

مطالب به صورت علمی ودر عین حوال  ، است آموزشیریزی  برنامه ومرتبط با مباح  اصلی رشته

 وه بور دانوش نظوری قابلیوت و مهوارت الزم را بورای      به نحوی تنظیم گردیده کوه عوال   قابل فهم

و در نووع  . منطقه و مدرسوه فوراهم آورد  ، استان، وتهیه برنامه آموزشی در سطح ملیریزی  برنامه

وتهیوه  ریوزی   برنامه کتاب از مباح  عمومی. آموزشی استریزی  برنامه جامع ازای  مجموعه خود

ودر اداموه مفواهیم   ، ریوزی  برناموه نگورش وتفكور سیسوتمی در     شروع شده و بعد برنامه آموزشی

انوواع  ، ریوزی  برناموه مراحول  ، آموزشیریزی  های برنامه رویكرد، ریزی برنامههای  مدل، ریزی برنامه

                                                           
1
-Education For All  

2
- Programme – Based Approaches 
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و ، در آمووزش وپوروش   بخشوی  کیفیوت و  کیفیهای  جنبهریزی،  برنامه سیر تكوینی، ریزی برنامه

آموزش برای همه و آموزش مادام ، حل مساله، خالقیت، کار آفرینی آموزشی مبتنی برهای  برنامه

هوای   و شواخص  نیازسنجیهای  تكنیک، رت وارزشیابینظا العمر توضیح داده شده است ودر پایان

 . شده است ارائه آموزش و پرورش 2232پیشنهادی بین المللی های  مهم آموزشی و شاخص

                                                       کارشناسان و دانشجویان که رهنمودها و دیدگاههای ارزنوده    ،                           از همه اساتید و صاحب نظران  

                   نماینود تشوكر و        موی             مول  ارسال           بعدی برای    های                       غنی سازی کتاب در چاپ      اصال  و            خود را برای 

    .       نمایم            قدردانی می
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