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 2/6/1389مصوبه هشتصد و بيست و هشتمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 

  )مواد و رسانه ها(آيين نامه ساماندهي منابع آموزشي و تربيتي : موضوع

  
ي مديريتي كارآمد در  سامانهآموزان و با عنايت به ضرورت ايجاد  نظر به اهميت و نقش منابع آموزشي و تربيتي در فرايند يادگيري مؤثر و پايدار دانش

هاي  ها و امكانات بخش دولتي و غير دولتي در توليد و عرضه منابع مذكور مبتني بر اهداف برنامه وزارت آموزش و پرورش و استفاده بهينه از فرصت
  را به شرح زير تصويب نمود) امواد و رسانه ه(نامه ساماندهي منابع آموزشي و تربيتي  درسي و تربيتي، شوراي عالي آموزش و پرورش آيين

  تعاريف تعاريف   ::11مادهماده
يافته است كه به هدايت، حمايت و پشتيباني از ناشران، نويسندگان و توليدكنندگان در  مند و سازمان هاي نظام اي از فعاليت مجموعه: ساماندهي -1

  شود هاي درسي و قوانين مصوب آموزش و پرورش منجر مي ف برنامههاي آموزشي و تربيتي استاندارد، مبتني بر اهدا توليد، انتشار و توزيع مواد و رسانه
هاي آموزشـي و تربيتي و پيشرفت  عبارت است ازتمام ابزارها و وسايل ارتباطي كه براي تحقـق اهداف برنامه: هاي آموزشي و تربيتي مواد و رسانه -2

تواند فرآيند ياددهي ـ يادگيري را موثرتر و پايدارتر و تحقق يادگيري معنادار  نها ميشوند و كاربرد آ تحصيلي متربيان ابداع شده است يا به كار گرفته مي
هاي  ، رسانه(اينـترانت داخلي(هاي آموزشي  هاي آموزشي، فيلم آموزشي، شبكه افزار بسته آموزشي، نرم: ها از قبيل مواد و رسانه. تر سازد را آسان

  ها و نظاير آن ها، اجسام و اشياء مختلف، كتاب درسي، كتاب كار، كتاب راهنماي معلم، مجالت، كتاب ستگاه، د)مديا مولتي(اي  الكـترونيكي، چندرسانه

  اهداف اهداف   ::22مادهماده
  هاي آموزشي و تربيتي مرتبط با اهداف و وظايف وزارت آموزش و پرورش  رسانه گذاري، استانداردسازي و هدايت توليد مواد و  سياست -1
هدايت فرآيند توليد، توزيع منابع آموزشي و تربيتي به منظور استفاده در مدارس و مراكز آموزشي و جلوگيري از توزيع منابع ساماندهي، مـديريت و  -2

  غير استاندارد در مدارس و مراكزآموزشي 
  تربيتي استانداردزشي و هاي آمو هاي دولتي و غيردولتي در توليد و توزيع مواد و رسانه هاي بخش ها و ظرفيت ي بهينه از فرصت استفاده -3
  هاي آموزشي و تربيتي و تعميق آموزش و ايجاد تنوع در مواد و رسانه  تسهيل، توسعه -4
  ـ يادگيري هاي آموزشي و تربيتي استاندارد بر جريان ياددهي  افزايش اثرات مطلوب استفاده از مواد و رسانه -5
  د بخش غير دولتي هاي آموزشي استاندار حمايت از توليد مواد و رسانه -6

  اصول ومباني اصول ومباني   ::33  مادهماده
  :هاي آموزشي و تربيتي به شرح زير است اصول و مباني حاكم بر توليد و ارزشيابي مواد و رسانه

  هاي درسي و تربيتي مصوب  هاي برنامه ي تعليم و تربيت اسالمي و هدف هماهنگي و همسويي با فلسفه -1
  هاي فردي  ي عدالت آموزشي و توجه به تفاوت گسترش و توسعه -2
  با رعايت استانداردها ) ها مواد و رسانه(بخشي به توليد منابع آموزشي و تربيتي  توسعه و تنوع -3
  هاي آموزشي و تربيتي توجه به زبان فارسي معيار در محتواي نوشتاري و گفتاري مواد و رسانه -4
  يت از بخش غير دولتي در توليد منابع آموزشي و تربيتي استانداردـ هدايت، تشويق و حما5
  توجه به تنوع فرهنگي، اجتماعي و اقليمي با رعايت اصول و مباني نظام معيار اسالمي  -6
  اثربخشي و كارآيي و صرفه اقتصادي منابع با تاكيد بر اولويت توليدات داخلي و بومي  -7



  ها و استانداردهاي توليد منابع آموزشي و تربيتي ها و استانداردهاي توليد منابع آموزشي و تربيتي   معيارمعيار  ::44    مادهماده
   .شوند هاي آموزشي و تربيتي به دو گروه عمومي و اختصاصي طبقه بندي مي معيارها واستانداردهاي توليد و ارزشيابي مواد و رسانه

  معيارها و استانداردهاي عمومي ) الف
تبيين و تعريف اين استانداردها بر عهده سازمان پژوهش و . مومي منابع آموزشي و تربيتي استها و خصوصيات ع اين گروه از معيارها ناظر بر ويژگي

   .ريزي آموزشي است برنامه

   جذابيت شكلي و ظاهري  
   خالقيت و نوآوري  
   رعايت قواعد زبان و خط فارسي  
   رعايت اصول بهداشتي و ايمني  
   سهولت بكارگيري  
   صحت و دقت علمي  
  اي ارائه با مشخصات و اهداف برنامه درسي و رشته تحصيلي ه تناسب محتوا و روش  
  هاي ديني، فرهنگي واجتماعي جامعه اسالمي ـ ايراني  رعايت و ترويج ارزش  
   متناسب با ويژگي ها و نياز ها ي مخاطبان مبتني بر روان شناسي رشد  
   به روز بودن و تناسب با مقتضيات زمان سادگي و رواني محتوا  
  سب محتوا سازماندهي منا  
   توجه به متون علمي تمدن اسالمي ـ ايراني  

  

   :ها و استانداردهاي اختصاصي معيار: ب
ها و  معاونت  هاي درسي مصوب با همكاري ريزي آموزشي و مبتني بر برنامه ها و استانداردهاي اخـتصاصي توسط سازمان پژوهـش و برنامه معـيار
  وراي هماهنگي علمي سازمان مذكور ابالغ خواهد شدربط تدوين و پس از تصويب ش هاي ذي سازمان

را تدوين ) عمومي و اختصاصي(هاي ارزشيابي و اعتبارسنجي منابع آموزشي و تربيتي  ريزي آموزشي موظف است معيار سازمان پژوهش و برنامه :1 تبصره
  .كند و از طريق مقتضي به اطالع عموم برساند

  راهكارهاي اجرايي راهكارهاي اجرايي   ::  55مادهماده
هاي آموزشي و تربيتي استاندارد را با توجه به راهكارهاي زير مورد ارزيابي، هدايت،  ي مواد و رسانه آموزش و پرورش موظف است توليد و عرضهوزارت 

  تشويق و حمايت قرار دهد
  هاي آموزشي و تربيتي  مواد و رسانه ي مديريتي و هدايتي مناسب براي ارزيابي توليد، استانداردسازي ، حمايت و استفاده از طراحي و ايجاد سامانه -1
  هاي آموزشي و تربيتي معتبر  اعطاي نشان استاندارد به مواد و رسانه -2
   :هاي آموزشي وتربيتي استاندارد به انحاي گوناگون، از جمله حمايت از توليد مواد و رسانه -3

هاي  هاي درسي، مجالت رشد و سايت ها بويژه در كتاب و معرفي آنهاي آموزشي و تربيتي استاندارد  ي فهرستگان توصيفي مواد و رسانه تهيه -
  آموزشي به دانش آموزان، معلمان و خانواده ها 

  هاي آموزشي و تربيتي  هاي مواد و رسانه ها و نمايشگاه برگزاري جشنواره -
  زشي و تربيتي هاي بخش خصوصي در ارزشيابي منابع آمو طراحي و تمهيد ساز و كار مناسب براي بكارگيري ظرفيت -

هاي آموزشي و  ي كتاب و ساير مواد و رسانه ربط در حوزه برقراري ارتباط منسجم ميان وزارت آموزش و پرورش و نهادهاي دولتي و غيردولتي ذي -4
  تربيتي به منظور تحقق اهداف مذكور 

  صدور مجوز اطالع رساني و تبليغ منابع آموزشي و تربيتي استاندارد -5



مجاز خواهد مجاز خواهد   استاندارد استاندارد   صرفاً از منابع صرفاً از منابع   آموزشي، آموزشي،   در واحدهاي در واحدهاي   و تربيتي و تربيتي   تبليغ هر گونه منبع آموزشي تبليغ هر گونه منبع آموزشي   د، عرضه و د، عرضه و خريخري  ::  66  مادهماده
  ..بودبود

   .تبصره ـ رعايت ضوابط اين ماده الزامي است و با متخلف برابر ضوابط قانوني برخورد خواهد شد

هاي فرهنگي و آموزشي كشور هاي فرهنگي و آموزشي كشور   آموزش و پرورش و ساير دستگاهآموزش و پرورش و ساير دستگاههاي وابسته به هاي وابسته به   ها، سازمانها، سازمان  مشاركت و همكاري معاونتمشاركت و همكاري معاونت  ::77  مادهماده
  ..در اجراي اين مصوبه الزامي استدر اجراي اين مصوبه الزامي است
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