باسمٍ تعالی
بیاویٍ
پىجمیه َمایش بیهالمللی آمًزش مُىدسی ایران
با تکیٍ بر بیهالمللی سازی آمًزش
 -1مقدمٍ
پٙدٕیٗ ٕٞبیؾ ثیٗإِّّی ا٘دٕٗ آٔٛصؽ ٟٔٙذػی ایشاٖ (ا٘دٕٗ) ثب ٔیضثب٘ی دا٘ـٍب ٜصٙؼتی خٛاخ٘ ٝصیشاِذیٗ عٛػی
(دا٘ـٍبٕٞ ٚ ،)ٜىبسی فشٍٙٞؼتبٖ ػّ ْٛخٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ (فشٍٙٞؼتبٖ)  ٚثب حٕبیت ٔبدی ٔ ٚؼٛٙی تؼذادی اص
ؿشوت ٞبی صٙؼتی ٔ ٚشاوض دِٚتی ،و ٝاػبٔی آٟ٘ب دس وتبة خبٔغ ٔحتٛای ٕٞبیؾ روش ؿذ ٜاػت ،اص تبسیخ  30آثبٖ تب 2
آرسٔب 1316 ٜثب دػٛت اص حذٚد ٘ 250فش اص دػت ا٘ذسوبساٖ  ٚصبحجٙظشاٖ دا٘ـٍبٞی  ٚصٙؼتی  ٚحضٛس تؼذادی اص ٔذػٛیٗ،
اػضبی ٞیأت ػّٕی دا٘ـٍبٜٞب  ٚدا٘ؾ آٔٛختٍبٖ ٟٔٙذػی ،دس ٔحُ دا٘ـىذٟٙٔ ٜذػی ٔىب٘یه دا٘ـٍب ٜثشٌضاس ؿذ .ثش٘بٔٝ
ٞبی اصّی ایٗ ٕٞبیؾ ؿبُٔ ؿؾ ػخٙشا٘یٞ ،فت ٔیضٌشد  ٚچٟبس ٘ـؼت اسائٔ ٝمبِ ٝثٛد و ٝدس  ٕٝٞآٟ٘ب ث ٝاػتثٙبی
ػخٙشا٘ی ؿبْ ٕٞبیؾ ،و ٝثٔ ٝؼشفی یىی اص دػتبٚسدٞبی ٔ ٟٓػّٕی  ٚصٙؼتی ٟٔٙذػیٗ خٛاٖ ایشاٖ اختصبف داؿت ،ثٝ
ٔؼبئُ ٔشتجظ ثب آٔٛصؽ ٟٔٙذػی  ٚثیٗإِّّی ػبصی پشداخت ٝؿذٕٞ .چٙیٗ اػضبی ٞیأت ػّٕی دا٘ـٍبٜٞبی ٔختّف وـٛس دس
چٟبس وبسٌب ٜآٔٛصؿی ٔشتجظ ثب آٔٛصؽ ٟٔٙذػی ،و ٝتٛػظ اػبتیذ داخّی  ٚخبسخی اسائ ٝؿذ٘ذ ،ؿشوت ٕ٘ٛد٘ذ .دس ایٗ ٕٞبیؾ
ؿبٞذ حضٛس فؼبَ تش ٚصاست ػّ ،ْٛتحمیمبت  ٚفٙبٚسی ثٛد ٚ ٜثشای ٘خؼتیٗ ثبس ٔؼب ٖٚآٔٛصؿی ٚصاست ػتف  ٚسئیغ ػبصٔبٖ
أٛس دا٘ـدٛیبٖ وـٛس ،سیبػت دٔ ٚیضٌشد ٕٞبیؾ سا ثش ػٟذ ٜداؿتٙذٕٞ .چٙیٗ ثشای ٘خؼتیٗ ثبس دس ٕٞبیؾ ٞبی آٔٛصؽ
ٟٔٙذػی ،فشصتی ثشای عشح دیذٌبٞ ٜبی دا٘ـدٛیبٖ  ٚدا٘ؾ آٔٛختٍبٖ دٚسٜٞبی ٟٔٙذػی دس یه ٔیضٌشد اختصبصی دس ٘ظش
ٌشفت ٝؿذ ٜثٛد .اعالػبت وبّٔی دس ثبس ٜوبسٌبٞ ٜب ،ػخٙشا٘ی ٞبٔ ،یضٌشدٞب ،یبدداؿت ٞبی ػّٕی ٔ ٚمبالت ،دس وتبة خبٔغ
ٔحتٛای ٕٞبیؾ ٘ ٚیض ٚة ػبیت ا٘دٕٗ اسائ ٝؿذ ٜاػت.
 -2مًضًعات ي محتًا
دس ایٗ ٕٞبیؾ ٘یض ٕٞب٘ٙذ ٕٞبیؾ ٞبی لجّی ،آٔٛصؽ ٟٔٙذػی دس ایشاٖ  ٚخٟبٖ اص خٙجٞ ٝبی ٔختّف ٔٛسد ثحث  ٚثشسػی
لشاس ٌشفت  ٚثش ٔغبِجبت  ٚپیـٟٙبدات اسائ ٝؿذ ٜدس ٕٞبیؾ ٞبی لجُ ٘یض ث ٝؿشح صیش تأویذ ؿذ:


ػبٔب٘ذٞی  ٚاستمبی ویفیت استجبط صٙؼت  ٚدا٘ـٍب ٜاص سٚؽٞبی ٔختّف٘ ،ظیش ثٟجٛد ثش٘بٔٞ ٝبی وبسآٔٛصی،
ثبصدیذٞبی ػّٕی ،اػتفبد ٜاص وبسؿٙبػبٖ صٙؼتی دس دا٘ـٍبٜٞب .... ٚ



تٛخ ٝثیـتش ثش ثش٘بٔٞ ٝبی تٛػؼ ٚ ٝثبِٙذٌی اػضبی ٞیأت ػّٕی  ٚتـٛیك  ٚحٕبیت اص اػبتیذ دس ث ٝوبسٌیشی
ؿیٞ ٜٛبی ٘ٛیٗ آٔٛصؿی



تشثیت ٟٔٙذػیٗ دس ا٘غجبق ثب اػتب٘ذاسدٞبی خٟب٘ی اص خٙجٞ ٝبی ٔختّف ػّٕیٟٔ ،بستی ،ثیٙـی  ٚوبسآفشیٙی



تؼذیُ ٌؼتشؽ وٕی آٔٛصؽ ػبِی  ٚتٕشوض ثش تٛػؼ ٝویفی



تٛخ ٝث ٝاسصؿیبثی دٚسٜٞبی آٔٛصؽ ٟٔٙذػی  ٚتؼٟیُ  ٚتٛػؼ ٝفش ًٙٞاسصؿیبثی دس ٔشاوض آٔٛصؽ ػبِی
1



تشٚیح  ٚتـٛیك ثش٘بٔٞ ٝبی ٔیبٖ سؿت ٝای



وٕه ثٌ ٝؼتشؽ پظٞٚؾ دس آٔٛصؽ ٟٔٙذػی



تٛخ ٚ ٝتأویذ خذی ثش ٔؼبئُ ٔشتجظ ثب ٔحیظ صیؼت  ٚتٛػؼ ٝپبیذاس دس آٔٛصؽ ٟٔٙذػی



تـٛیك  ٚحٕبیت اص تأػیغ دا٘ـىذٞ ٜب  ٚثش٘بٔٞ ٝبی آٔٛصؿی ػّ ْٛا٘ؼب٘ی – اختٕبػی (ٔذیشیت ،التصبد  )... ٚدس
دا٘ـٍبٞ ٜبی فٙی ٟٙٔ ٚذػی



استمبی ویفی ٘ظبْ ٞبی ٟٔٙذػی ٔٛخٛد  ٚثشپبیی ٘ظبْ ٞبی ٟٔٙذػی حشف ٝای دس ؿبخٞ ٝبی ٔختّف ٟٔٙذػی



تٛخ ٝثٛٔ ٝضٛع وبسآفشیٙی  ٚاؿتغبَ دس ثش٘بٔٞ ٝبی آٔٛصؽ ٟٔٙذػی  ٚدا٘ـٍبٜٞبی فٙی ٟٙٔ ٚذػی

 -3گسیدٌ ای از مباحث ي پیشىُادَا
ٌضیذ ٜای اص ٘مغ٘ ٝظشٞب  ٚپیـٟٙبدٞبی ٔٛسد تأویذ حذٚد ٘ 35فش اص خجشٌبٖ  ٚوبسؿٙبػبٖ دا٘ـٍبٞی  ٚصٙؼتی و ٝدس خشیبٖ
ثشٌضاسی ٔیضٌشدٞب ث ٝاثشاص ٘ظش  ٚپبػخ ث ٝػٛاالت حبضشیٗ پشداختٙذ ،دس خذ َٚصیش اسائ ٝؿذ ٜاػت .الصْ ث ٝروش اػت و ٝثش
اػبع ٕٞبٍٙٞی ٞبی ثؼُٕ آٔذٔ ،ٜـشٚح ٔغبِت اسائ ٝؿذ ٜدس ٔیضٌشدٞب ث ٝتذسیح  ٚث٘ ٝحٙٔ ٛبػت تٛػظ ا٘دٕٗ ٔٙتـش
خٛاٞذ ؿذ.
پیـٟٙبد

سدیف
 1پیٍیشی پیـٟٙبدٞبی ٔغشح ؿذ ٜدس ٕٞبیؾ ٞبی لجّی  ٚفؼّی  ٚتالؽ دس خٟت ثٕشثخـی ثیـتش  ٚاػتفبد ٜاص
٘تبیح ایٗ ٌشدٕٞبیی ٞب
الصْ ث ٝروش اػت و ٝدس ٕٞیٗ استجبط  ٚثب تصٛیت ٞیأت ٔذیش ٜا٘دٕٗ ،وبسٌشٞٚی ثشای پبیؾ دػتبٚسدٞب دس صٔیٝٙ
آٔٛصؽ ٟٔٙذػی تـىیُ  ٚفؼبِیت ٞبیی دس ایٗ صٔی ٝٙآغبص ؿذ ٜاػت.
 2استمبی ٘ح ٜٛاسائ ٝدسع پشٚط ٜوبسؿٙبػی دس ثش٘بٔٞ ٝبی آٔٛصؽ ٟٔٙذػی
3

ث ٝسٚص سػب٘ی ػیالثغ ٔ ٚحتٛای دسعٞبی سؿتٞ ٝبی ٟٔٙذػی ٔتٙبػت ثب تحٛالت ػّٕی  ٚصٙؼتی

4

تمٛیت ٟٔبستٞبی دا٘ـدٛیبٖ ٟٔٙذػی  ٚاستمبی ثیٙؾ ٔ ٚؼّٔٛبت التصبدیٔ ،ذیشیتی  ٚفٙبٚسی آ٘بٖ ث ٝػٛٙاٖ
یىی اص ا٘تظبسٞبی اصّی صٙؼت اص دا٘ـٍب( ٜتفىیه لبئُ ؿذٖ ثیٗ تشثیت ٟٔٙذع  ٚتشثیت ٔحمك)

5

حٕبیت اص پیبد ٜػبصی ٍ٘شؽ ٞبی خذیذ  ٚسٚؽ ٞبی ٔٛثش آٔٛصؽ ٟٔٙذػی ٘ظیش آٔٛصؽ ٔؼئّٔ ٝحٛس ،تٛخ ٝثٝ
تمٛیت خاللیت دا٘ـدٛیبٖ  ٚغیش ٜدس دا٘ـٍبٜٞب

6

ثش٘بٔ ٝسیضی  ٚاخشای ػیبػت ٔأٔٛسیتٌشایی ثشای فؼبِیت ٞبی ثیٗإِّّی دا٘ـٍبٜٞبی ثضسي وـٛس؛ ثٔ ٝؼٙبی
تمؼیٓ وـٛسٞبی ٞذف ٔیبٖ دا٘ـٍبٜٞبی ثضسيٙٔ .ظٛس اص وـٛسٞبی ٞذف ،وـٛسٞبی پیشأ ٖٛایشاٖ ٞؼتٙذ و ٝدس
صٔی ٝٙػّ ْٛپبی ٚ ٝػّٟٙٔ ْٛذػی ٔیتٛا٘ٙذ ٌضیٞٝٙبی ٔٙبػجی دس ساػتبی ٞذف ثیٗإِّّی ػبصی ثبؿٙذ.

7

پشسً٘ ػبصی ٘مؾ دا٘ـٍبٜٞب  ٚاػبتیذ دس خزة دا٘ـدٛی خبسخی؛ ثذیٗ ٔؼٙب ؤ ٝحٛسیت اصّی اسصیبثی  ٚخزة
دا٘ـدٛیبٖ اص حٛص ٜػتبدی ٚصاست ػّ ْٛث ٝدا٘ـٍبٜٞب  ٚاػبتیذ ٔشثٛع ٝا٘تمبَ یبثذ .اص ٔضایبی ٔ ٟٓایٗ ٔؼأِ،ٝ
افضایؾ ویفی ػغح دا٘ـدٛیبٖ خبسخی  ٚدس٘تید ٝاستمبی ستج ٝدا٘ـٍبٜٞب خٛاٞذ ثٛد.

8

تٛػؼ ٝدٚسٜٞبی ٔـتشن ٟٔٙذػی ثب دا٘ـٍبٜٞبی خبسخی (ث ٝخصٛف وـٛسٞبیی ٘ظیش فشا٘ؼ ،ٝإِٓبٖ ،سٚػیٚ ٝ
وش ٜخٛٙثی ثب تٛخ ٝثٚ ٝضؼیت فؼّی سٚاثظ خبسخی) .داسا ثٛدٖ ٔذاسن ٔؼتجش ث ٝعٛس ٕٞضٔبٖ اص د ٚوـٛس ٔیتٛا٘ذ
ٔٛخت استمبی ػغح آٔٛصؽ ػبِی  ٚفؼبِیت ٞبی ثیٗإِّّی ػبصی ؿٛد.
2

پیـٟٙبد

سدیف
 9ثشٌضاسی دسعٞبیی اص دٚسٜٞبی وبسؿٙبػی اسؿذ  ٚدوتشا ث ٝصثبٖ اٍّ٘یؼی
 11عشاحی فشآیٙذ خزة دا٘ـدٛیبٖ خبسخی  ٚتٟی ٝیه ػٙذ خبٔغ دس ایٗ صٔیٝٙ
11

ایدبد /ٚیب تٛػؼ ٝثؼتشٞبی الصْ ثشای ا٘دبْ پشٚطٞ ٜبی ٔـتشن ثیٗإِّّی ،دٚسٜٞبی فشصت ٔغبِؼبتی دا٘ـدٛیبٖ ٚ
فؼبِیت ٕٞضٔبٖ اػبتیذ دس دا٘ـٍبٜٞبی خبسج  ٚداخُ وـٛس

12

تٛػؼ ٝثش٘بٔٞ ٝبی حضٛس اػبتیذ دا٘ـٍبٜٞب دس صٙؼت

13

تٛػؼ ٝثش٘بٔٞ ٝبی حضٛس وبسؿٙبػبٖ ٔ ٚذیشاٖ صٙؼت دس دا٘ـٍبٜٞب

14

خٟت دٞی  ٚحٕبیت اص دا٘ـٍبٜٞب دس ساػتبی ٔأٔٛسیت ٌشایی ثٔ ٝؼٙی تٛخ ٝث٘ ٝیبصٞب ٔ ٚضیت ٞبی ٔٙغم ٝای

15

اػتفبد ٜثیـتش اص ظشفیتٞبی ا٘دٕٗ ٞبی ػّٕی  ٚتخصصی دسعشاحی ،ثبصثیٙی  ٚاخشای ثش٘بٔٞ ٝبی آٔٛصؽ
ٟٔٙذػی

16

تٛػؼ ٝػبٔب٘ٞ ٝبی اعالػبتی ٘ ٚشْ افضاسی دس ساػتبی استمبی ویفیت  ٚثیٗإِّّی ػبصی آٔٛصؽ ٟٔٙذػی

17

اسصیبثی ٔؼتٕش ٔ ٚتٙبٚة ثش٘بٔٞ ٝبی آٔٛصؿی

18

تشٚیح ٔفبٞیٓ وبسآفشیٙی دس ثیٗ ٔذیشاٖ دا٘ـٍبٞی ،اػبتیذ ،دا٘ـدٛیبٖ  ٚا٘دٕٗ ٞبی ػّٕی  ٚدا٘ـدٛیی ٘ ٚیض
ثبصثیٙی ثش٘بٔٞ ٝبی آٔٛصؽ ٟٔٙذػی دس ایٗ ساػتب ثب الذأبتی اص لجیُ اسائ ٝدسعٞبی اختیبسی یب اخجبسی ،تٛػؼٝ
آٔٛصؽٞبی غیش سػٕی  ٚفٛق ثش٘بٔ ٚ ٝایدبد ا٘ؼغبف الصْ دس ٘ظبْ آٔٛصؿی ثٙٔ ٝظٛس تشٚیح ٔفبٞیٓ وبسآفشیٙی

19

اصالح آییٗ ٘بٔ ٝاستمب ثب ٞذف اسصؽ ٌزاسی ثیـتش ث ٝفؼبِیت ٞبی ویفی آٔٛصؿی  ٚفؼبِیت ٞبی ٔشتجظ ثب فٙبٚسی

21

اِضاْ صٙبیغ ثضسي ث ٝفؼبَ وشدٖ ٔ ٚشتجظ ٕ٘ٛدٖ ثخؾ ٞبی تحمیك  ٚتٛػؼ ٝث ٝدا٘ـٍبٜٞب

21

تٛخ ٚ ٝتأویذ ثش وبسثشدٞب ،اػتفبد ٜاص ٔؼبئُ صٙؼتی  ٚثبصدیذٞبی ػّٕی ٘ ٚیض ث ٝوبسٌیشی ٕ٘ ٚبیؾ اثضاس
آصٔبیـٍبٞی  ٚتدٟیضات صٙؼتی ٔشتجظ ثب ٔٛضٛع دسع تب حذ أىبٖ دس اسائ ٝدسعٞبی ٟٔٙذػی

22

ٕٞضٔب٘ی اسائ ٝدسعٞبی ٘ظشی ثب دسعٞبی آصٔبیـٍبٞی  ٚوبسٌبٞی ٔشتجظ

23

ثبال ثشدٖ ٔیضاٖ اػتفبد ٜاص ثش٘بٔٛ٘ ٝیؼی ،سایب٘٘ ٚ ٝشْ افضاسٞب  ٚاپّیىیـٗ ٞب دس اسائ ٝدسعٞبی ٟٔٙذػی

24

استمب  ٚتٛٙع ثخـی ث ٝؿیٞ ٜٛبی اسصیبثی دا٘ـدٛیبٖ دس دسعٞبی ٔختّف

25

افضایؾ ػ ٟٓدسعٞبی ػّٕی (وبسٌبٞی  ٚآصٔبیـٍبٞی) دس ثش٘بٔٞ ٝبی آٔٛصؽ ٟٔٙذػی

26

افضایؾ ػ ٟٓپشٚطٞ ٜبی ٘یبص ٔحٛس  ٚصٙؼتی دس ٔمبیؼ ٝثب پشٚطٞ ٜبی صشفبً تحمیمبتی دس دٚسٜٞبی تحصیالت
تىٕیّی (افضایؾ پظٞٚؾ دس فٙبٚسی دس ٔمبیؼ ٝثب پظٞٚؾ دس ػّٟٙٔ ْٛذػی)

27

تغییش دیذٌب ٜاص "استجبط صٙؼت  ٚدا٘ـٍب "ٜثٔ" ٝـبسوت صٙؼت  ٚدا٘ـٍب"ٜ

28

تٛػؼ ٚ ٝتـٛیك پظٞٚؾ دس آٔٛصؽ ٟٔٙذػی

29

افضایؾ تٛا٘بییٞبی دا٘ـدٛیبٖ ٟٔٙذػی دس ٟٔبستٞبی استجبعی ثخصٛف ٌضاسؽ ٘ٛیؼی  ٚاسائ ٝؿفبٞی
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دس خبتٕ ٝثب تٛخ ٝثٛٔ ٝضٛع اصّی پٙدٕیٗ ٕٞبیؾ ثیٗإِّّی آٔٛصؽ ٟٔٙذػی (ثیٗإِّّی ػبصی)ٛٔ ،اسد داسای اِٛٚیت اص ٘ظش
ثشٌضاسوٙٙذٌبٖ ٕٞبیؾ ث ٝؿشح صیش اػالْ ٔی ؿٛد:



حٕبیت اص اسصؿیبثی ثش٘بٔٞ ٝبی آٔٛصؽ ٟٔٙذػی دس ساػتبی اػتب٘ذاسد ػبصی ثش٘بٔٞ ٝبی آٔٛصؽ ٟٔٙذػی  ٚاستمبی
آٟ٘ب ث ٝتشاص خٟب٘ی
حٕبیت اص ثش٘بٔٞ ٝبی ثبصآٔٛصی  ٚاستمبی ٟٔبستٞبی آٔٛصؿی اػبتیذ فٙی ٟٙٔ ٚذػی ث ٝتشاص خٟب٘ی



تؼٟیُ  ٚحٕبیت اص فؼبِیت ٞبی ثیٗإِّّی دا٘ـٍبٜٞبی فٙی ٟٙٔ ٚذػی



افضایؾ ٘ ٚظبْ ٔٙذ وشدٖ استجبط یب ٔـبسوت صٙؼت  ٚدا٘ـٍب ٜثب ٞذف استمبی ویفیت آٔٛصؽ ٟٔٙذػی

أیذ اػت و ٝثب ٕٞىبسی ٔ ٚؼبػذت ٔ ٕٝٞشاوض ٟ٘ ٚبدٞبی ریشثظ  ٚثٛیظٚ ٜصاست ػّ ،ْٛتحمیمبت  ٚفٙبٚسی ،ث ٝپیـشفت ٞبی
لبثُ تٛخٟی دس صٔیٞ ٝٙبی فٛق دػت یبفتٌ ٚ ٝضاسؿی اص ایٗ پیـشفت ٞب دس ؿـٕیٗ ٕٞبیؾ آٔٛصؽ ٟٔٙذػی ایشاٖ دس
دا٘ـٍب ٜفشدٚػی ٔـٟذ دس ػبَ  1311اسائ ٝؿٛد.
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