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مقدمه
آمارهاي ارائه شده در اين فصل در مورد وضعيت سواد در
سرشماري هاي عمومی نفوس و مسکن ،آموزش رسمی در
سطوح عمومی و عالی ،مبارزه با بيسوادي بزرگساالن و آموزش
فنی و حرفهاي غيررسمی میباشد.
آموزش رسمی در كشور به دو بخش عمومی و عالی تقسيم
میشود:
آموزش عمومی شامل دورههاي ابتدايی ،متوسطه دوره اول،
متوسطه دوره دوم و فنی و حرفهاي میباشد .آمار مربوط به
اين بخش توسط اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران ،اداره
كل آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران ،مديريت
آموزش و پرورش استثنايی شهر تهران و مديريت آموزش و
پرورش استثنائی شهرستانهاي استان تهران ارائه شده است.
در سال تحصيلی  1921-22نظام آموزشی تغيير يافته ،مقطع
پيش دانشگاهی حذف گرديده و سال چهارم متوسطه اضافه
شده است .همچنين در سال تحصيلی  1922-29بر اساس
مصوبه جلسه شوراي عالی آموزش و پرورش ،عناوين دوره ها و
پايه هاي تحصيلی تغيير يافت .در سيستم آموزشی جديد پايه
هاي تحصيلی از پايه اول تا پايه دوازدهم نامگذاري شد كه 6
پايه اول تا ششم ،دوره ابتدائی و  6پايه هفتم تا دوازدهم دوره
متوسطه نام گرفت و دوره متوسطه به دو دوره سه ساله يعنی
دوره متوسطه اول و متوسطه دوم تقسيم گرديد.

فارغالتحصيالن دبيرستانها پس از اخذ مدرك ديپلم و موفقيت
در آزمون ورودي دانشگاهها ،تحصيالت عالی خود را آغاز
میكنند كه داراي سطوح كاردانی ،كارشناسی ،كارشناسی ارشد
و دكتراي حرفهاي و تخصصی میباشد.
شايان ذكر است عالوه بر دانشگاهها و مراكز آموزش عالی
وابسته به وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري نيز به طور مستقل
به پذيرش دانشجو و ارائه خدمات آموزشی در سطوح عالی اقدام
میكند .اطالعات مربوط به اين فصل ،توسط موسسه پژوهش
و برنامه ريزي آموزش عالی تهيه و ارائه می شود.
اطالعات ارائه شده توسط موسسه پژوهش و برنامه ريزي
آموزش عالی ،تمامی مراكز آموزش عالی تحت پوشش وزارت
علوم ،تحقيقات و فناوري و يا وابسته به وزارتخانه ها ،سازمانها
يا نهادهايی مانند وزارت آموزش و پرورش ،وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی ،وزارت نفت ،سازمان تربيت بدنی و ...
را دربر می گيرد كه مدرك اعطايی توسط آنان ،مورد تأييد
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري است.
اطالعات مربوط به سوادآموزي بزرگساالن نيز توسط نهضت
سواد آموزي شهر تهران و نهضت سوادآموزي شهرستانهاي
استان تهران جمعآوري و ارائه گرديده است .قابل ذكر است كه
مقطع دانش آموزان الزم التعليم از مقاطع نهضت سواد آموزي
حذف شده است .از سال  1921به بعد ساختار آموزشی دوره

564

سالنامه آماري استان تهران6931-

 -61آموزش
هاي سوادآموزي تغيير كرده و در ساختار جديد دوره
سوادآموزي جايگزين دوره هاي مقدماتی و تکميلی سابق
گرديده وليکن به منظور ارتقاء تحصيلی افرادي كه دوره
مقدماتی را گذرانده ،ولی دوره تکميلی را طی ننموده اند در
سالهاي  1921و  1921سهميه اي جهت دوره تکميلی در نظر
گرفته شده است.
اطالعات مربوط به آموزش فنی و حرفهاي اين فصل نيز توسط
اداره كل آموزش فنی و حرفهاي استان تهران ارائه شده است.
مركز آمار ايران نيز با انجام سرشماري عمومی نفوس و مسکن
كه هر ده سال يك بار صورت میگيرد ،با گردآوري اطالعات
كلی مانند وضع سواد و دورههاي تحصيلی ،ميزان باسوادي و
تغييرات آن را ارائه مینمايد.
الزم به توضيح است كه طرح سرشماري عمومی نفوس و مسکن
از سال  1934به بعد طبق مصوبه دولت به فاصله زمانی  4ساله
انجام میگردد .در مورد آمار ارائه شده توضيح نکات زير ضروري
است:
 -1ارقام مربوط به كاركنان آموزشی ،دفتري و اداري سازمان
آموزش و پرورش ،شامل كاركنان شاغل در بخش دولتی و
اعزامی به مدارس غيرانتفاعی میباشد.
 -2ارقام مربوط به آموزشگاهها براي دورههاي مختلف تحصيلی
لزوماً به معناي تعداد ساختمانهاي اختصاص داده شده براي
اين دورهها نمیباشد .براي مثال چنانچه يك ساختمان در طول
سال تحصيلی در ساعات مختلف روز به تناوب مورد استفاده
دورههاي ابتدايی و راهنمايی قرار گيرد ،اين ساختمان
(آموزشگاه) دو بار در آمار منظور خواهد شد .همچنين آمار
مربوط به كالسهاي دورههاي مختلف تحصيلی نيز به همين
روش محاسبه میشود.

تعاريف مفاهيم
با سواد :كليه كسانی كه میتوانند متن سادهاي را به فارسی و
يا هر زبان ديگري بخوانند و بنويسند با سواد تلقی میشوند .در
سرشماري عمومی نفوس و مسکن  ،1924كليه نوآموزان سال
اول ابتدايی و سواد آموزان كالسهاي نهضت سوادآموزي نيز
باسواد شناخته شدهاند .وضعيت سواد در سرشماري عمومی از
افراد  11ساله و بيشتر ،در سرشماري عمومی سال  1954از
افراد  7ساله و بيشتر و در سرشماريهاي عمومی سالهاي
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 1921 ،1934 ،1974 ،1964 ،1944و  1924از افراد  6ساله
و بيشتر سؤال شده است.
نقاط شهري ،نقاط روستايي و جمعيت ساكن :رجوع كنيد
به تعاريف و مفاهيم فصل  - 2جمعيت.

كاركنان آموزشي ،دفتري و اداري (شاغل در وزارت
آموزش و پرورش) :كاركنان آموزشی شامل معلم ،مدير و معلم
ورزش است و كاركنان دفتري و اداري شامل متصدي آزمايشگاه
و كارگاه ،مراقب بهداشت ،مربی پرورشی ،مدير ،ناظم يا معاون،
كتابدار ،كارمند اداري و دفتردار میباشد.
تحصيل :منظور از تحصيل ،اشتغال به تحصيل طبق برنامههاي
رسمی آموزشی ايران يا كشورهاي خارجی است .بنابراين،
آموزش در دورههاي آموزشی غيررسمی (مانند آموزش زبان در
آموزشگاههاي خصوصی يا نزد معلم خصوصی) تحصيل به
حساب نيامده است.
مقطع تحصيلي :يك دوره كامل تحصيلی است كه به اخذ يك
مدرك تحصيلی مانند دوره ابتدائی ،راهنمايی ،كاردانی،
كارشناسی ارشد ،دكتراي تخصصی ،دكتراي حرفه اي ،دكتراي
فوق تخصصی منجر می شود.
دانش آموز :فردي است كه برابر مقررات در يکی از دوره هاي
تحصيلی آموزش و پرورش به تحصيل اشتغال دارد.
آموزش استثنايي :مخصوص آن دسته از اطفال و نوجوانانی
است كه داراي عقبماندگی ذهنی و يا جسمی ،معلوليت و
اختالل در يادگيري بوده و يا ناسازگار باشند و شامل دوره
آمادگی ،ابتدايی ،راهنمايی تحصيلی ،آموزش متوسطه و آموزش
فنی و حرفهاي میباشد.
دوره ابتدايي :دوره ابتدايی  6سال است و دانش آموز در آغاز
تحصيل (اول مهرماه) بايد  6سال تمام داشته باشد و پس از طی
پايه هاي تحصيلی معين ،گواهی نامه پايان دوره ابتدايی را
دريافت ميکند.
متوسطه دوره اول :دوره تحصيلی آموزش عمومی است كه
دانش آموزان پس از پايان دوره ابتدايی به آن وارد شده و پس
از طی  9پايه تحصيلی موفق به اخذ گواهی نامه پايان اين دوره
می شوند.
متوسطه دوره دوم :دوره تحصيلی است كه دانش آموزان پس
از اتمام دوره اول متوسطه در آن پذيرش شده و سپس به يکی
از شاخه هاي نظري ،فنی حرفه اي يا كاردانش هدايت می شوند
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در امتحان به پايه تحصيلی باالتر راه میيابد.
دوره سوادآموزي :دورهاي است براي آموزش فرد بیسواد با

در مدارس راهنمايی تحصيلی و متوسطه روزانه را نداشته و براي
ادامه تحصيل در مدارس ويژه بزرگسال پذيرش می شود.

سن بيش ازده سال تمام كه امکان تحصيل در نظام آموزش
رسمی كشور را ندارد .اين دوره معادل پايه سوم ابتدايی در نظام
آموزش رسمی است.

دوره عمومي آموزش بزرگسال :اين دوره از لحاظ مقررات

دوره انتقال :دورهاي است معادل پنجم ابتدايی براي كسانی كه

تحصيلی مشابه دوره راهنمائی بوده و امکان تحصيل را براي
كسانی كه به لحاظ سن يا ساير شرايط نمی توانند در دوره
روزانه تحصيل نمايند ،فراهم می كند.

قبولی دوره هاي تکميلی ،پايانی و سوادآموزي نهضت ،يا قبولی
سوم و چهارم ابتدايی را داشته و شرايط ادامه تحصيل در آموزش
و پرورش رسمی را ندارند.

دوره تكميلي آموزش بزرگسال :اين دوره از لحاظ مقررات

دوره تحكيم :دوره اي است كه فرصت استمرار و پايداري

تحصيلی مشابه دوره متوسطه بوده و امکان تحصيل را براي
كسانی كه به لحاظ سن يا ساير شرايط نمی توانند در دوره
روزانه تحصيل نمايند ،فراهم می كند.

آموخته ها و كاربرد آن را براي كسانی كه دوره سوادآموزي را
گذرانده اند و تمايل به ادامه تحصيل ندارند فراهم می سازد.
سوادآموز تحت پوشش نهضت سوادآموزي :فردي است

گروه معلم  :شامل سه دسته  -1 :معلم -2 ،مديريت (معاون

بیسواد يا كمسواد با سن باالي ده سال كه امکان تحصيل در
نظام آموزش رسمی كشور را ندارد و در كالس نهضت
سوادآموزي ثبتنام مینمايد.

دوره مقدماتي نهضت سوادآموزي :اولين دوره تحصيلی

سوادآموز قبول شده :به سوادآموزي كه در امتحانات پايان

سوادآموزي است كه در آن سوادآموز با حروف الفباي فارسی و
نحوه كاربرد آن در كلمات به منظور خواندن و نوشتن متون
ساده فارسی آشنا میشود و رياضی را در سطح رفع نيازهاي
روزمره فرا میگيرد.

دوره موفق به كسب نمرات قبولی شده است ،سوادآموز قبول
شده در امتحان گفته میشود.

و مدير و  )...و  -9كاركنان كيفيت بخشی(مراقبت سالمتی،
مشاور و  )...می باشد.

دوره تكميلي نهضت سوادآموزي :دومين دوره تحصيلی
سوادآموزي است كه در آن سوادآموز داراي مدرك تحصيلی
دوره مقدماتی و يا تعامل آن از طريق خواندن و نوشتن كلمات
و جمالت متون ساده فارسی و هم چنين يادگيري روخوانی
قرآن مجيد ،رياضيات و افزايش معلومات عمومی ،مهارتهاي
الزم و توانايی تعامل با ديگران را به دست میآورد.
دوره پاياني نهضت سوادآموزي :سومين دوره تحصيلی
سوادآموزي است كه در آن زمينه تداوم آموزش ،ارتقاء دانش،
تثبيت آموختهها و تقويت مهارتهاي الزم براي سوادآموز داراي
مدرك تحصيلی يا معادل آن به منظور ورود به پايه پنجم فراهم
میشود.
پايه پنجم نهضت سوادآموزي :چهارمين دوره تحصيلی
سوادآموزي است كه در آن سوادآموز داراي مدرك تحصيلی
پايانی و يا معادل آن ،با رعايت كليه قوانين و مقررات همانند
دانشآموز پايه پنجم ابتدايی ،بر اساس برنامه درسی تدوين شده
دانش و مهارتهاي الزم را كسب مینمايد و در صورت موفقيت

دوره تربيت معلم :دوره تربيت معلم  2سال است و كسانی كه
داراي مدرك ديپلـم هستنـد و دوره  2ساله تربيت معلم را به
پايان میرسانند ،به اخذ مدرك كاردانی در رشته مربوط نايل
میشوند.
دانشجو :فرد پذيرفته شده اي است كه برابر ضوابط معين براي
تحصيل در يکی از دوره هاي رسمی آموزش عالی ثبت نام كند
و به تحصيل اشتغال ورزد.
مركز آموزش عالي :موسسه اي است كه براي ارائه خدمات
آموزش عالی و پژوهشی از بين دارندگان مدرك ديپلم متوسطه،
پيش دانشگاهی يا باالتر دانشجو میپذيرد وبه فارغ التحصيالن
خود مدرك كاردانی يا باالتر میدهد.
دانشگاه :عالی ترين موسه آموزش عالی كه با مجوز رسمی
شوراي گسترش آموزش عالی ايجاد و حداقل از سه دانشکده
تشکيل شده باشد.
آموزشگر تمام وقت موسسه آموزش عالي :آموزشگر
موسسه آموزش عالی كه برابر ضوابط معين استخدام و تمام
ساعات موظف اداري خود را در موسسه محل خدمت ،انجام
وظيفه می كند.
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آموزشگر پاره وقت موسسه آموزش عالي :آموزشگر موسسه
آموزش عالی كه در يك دوره زمانی معين به ارائه خدمات
آموزشی نظري و يا عملی می پردازد.
ثبت نام شده آموزش عالي :فردي كه برابر ضوابط معين
پذيرفته شده و در يکی از موسسات آموزش عالی ثبت نام كرده
است.
دانش آموخته آموزش عالي :فردي كه يکی از دوره هاي
تحصيلی آموزش عالی را با موفقيت به پايان رسانده است و برابر
ضوابط معين مدرك تحصيلی دريافت می كند.

آموزش ديدگان (كارآموزان) سازمان آموزش فني و
حرفهاي :افرادي هستند كه براي فراگرفتن حرفهاي خاص،
بازآموزي يا ارتقاء مهارت براي مدت معينی در مراكز آموزشی
اين سازمان ،آموزش میبينند.

مركز آموزش ثابت در سازمان آموزش فني و حرفهاي:
محلی دولتی ،متشکل از حداقل  4كارگاه آموزشی است كه
داراي هويتی قانونمند میباشد و ساختار آن مورد تصويب
سازمان مديريت و برنامهريزي قرار گرفته است.

گزيده اطالعات
در سال تحصيلی  1926-27در دوره هاي روزانه و شبانه و
استثنايی استان  2121591دانش آموز مشغول به تحصيل بوده
اند كه از اين تعداد  1171224نفر دانش آموز پسر (41/2
درصد) و مابقی دختر بوده اند .همچنين از اين تعداد دانش آموز
حدود  1117هزار نفر در دوره ابتدايی ،بيش از  535هزار نفر در
متوسطه دوره اول و حدود  942هزار نفر در متوسطه دوره دوم
مشغول به تحصيل بوده اند.

563

در سال تحصيلی  1926-27حدود  219هزار نفر در دانشگاهها
و مراكز آموزش عالی دولتی و غيردولتی پذيرفته شده اند كه از
اين تعداد پذيرفته شده 97 ،درصد را دانشگاه آزاد و  24/1درصد
پذيرفته شدگان را دانشگاه جامع علمی كاربردي و  13/6درصد
را دانشگاه علوم تحقيقات و فناوري و مابقی را ساير مراكز
آموزشی به خود اختصاص داده است.
در اين سال تعداد كل دانشجويان استان حدود  736هزار نفر
بوده اند .كه  41/2درصد آنان در دانشگاه آزاد اسالمی و
19/1درصد دانشگاه جامع علمی و كاربردي16/3 ،درصد در
دانشگاه هاي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري مشغول به تحصيل
بوده اند.
از كل دانشجويان  15درصد در مقطع كاردانی (فوق ديپلم)،
 42/3درصد در مقطع كارشناسی (ليسانس) 25/2 ،درصد در
مقطع كارشناسی ارشد (فوق ليسانس) و  2درصد در مقطع
دكتراي حرفه اي و تخصصی مشغول به تحصيل بوده اند.
در سال تحصيلی  1924-26بيش از  171هزار نفر دانش آموخته
در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی دولتی و غيردولتی استان
بوده اند كه  9/2درصد در گروه پزشکی 49/2 ،درصد در گروه
علوم انسانی 4/2 ،درصد در گروه علوم پايه 27/2 ،درصد در گروه
فنی و مهندسی 1/7 ،درصد در گروه كشاورزي و دامپزشکی و
 3/7درصد در گروه هنر بوده اند.

