
بنام خداوند مهربان

نظام آموزش و پرورش کشور برزیل

Education System in 
Brazil

1438/10/03@tetaedu1



1438/10/03@tetaedu2



برزیل
موقعیت سیاس ی

o برازیلیا:  پایتخت

o پرتغالی: زبان رسمی

oجمهوری فدرال: نوع حکومت

o درصد سایر 26درصد کاتولیک ، 74: دین

هزار نفر27:      مسلمانان –ادیان 

oنهمین اقتصاد بزرگ دنیا

oو پیشرفتنظم : شعار ملی

o به معنای سلطنتیرآل : واحد پول

o ساله67روسف  خانم دیلما : رئیس جمهور

موقعیت جغرافیایی

oکای بزرگترین و پرجمعیت ترین کشورآمری
جنوبی

oاغلب مناطق گرمسیری : آب وهوا

o کیلومتر مربع8.514.877: مساحت

oپنجمین کشور جهان از نظر وسعت

o نفر187.400.000: جمعیت

o27 (استان)ایالت

o سائوپائولو: بزرگترین شهر

oقهوه بزرگترین تولیدکننده و صادر کننده
جهان
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پرچم برزیل

o نشانه طبیعت و : رنگ سبز
سرسبزی این کشور 

o نشانه ثروتمندی : لوزی زرد
کشور از نظر دارا بودن طال 

o ۲۷نماد آسمان دارای : کره آبی
هر کدام از این ستاره، که

ستاره نماینده یک ایالت از 
کشور می باشند

o و نشانه صلح: نوار سفید رنگ
تپیشرفنظم و : درج شعار ملی 
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ساختار آموزش ی

نظام آموزش ي برزيل شامل موسسات دولتي و موسسات 
ا خصوص ي كه از پيش دبستاني ، دبستان و متوسطه ت

دي مي مقاطع دانشگاه وكارشناس ي ارشد ودكترا تقسيم بن
تا 7سالگی وآموزش براي سنین 7شروع تحصیل .شود 

سال اجباري مي باشد ، طبق مصوبه مجلس برزیل 14
از درآمدهاي ماليالت خارجي وايالتي به آموزش % 25

از كمتر پيشرفت علمی ، با وجود . وپرورش اختصاص دارد
ه سني دبیرستان در مدرسه ثبت نام كردجمعيت از % 40
.اند

1438/10/03@tetaedu5



نظام آموزش ی برزیل

آموزش پیش دبستانی

:مدت زمان 

سالگی6تا 4سال   طی سنین  2

: اهداف آموزش ی 

ي فراهم نمودن شرايط مناسب جهت ترقي جسمي ، عاطفي ، درك ذهن
و اجتماعي كودك 
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(پایه)آموزش ابتدایی 

o سالگی14تا 7سال طی سنین  8: مدت زمان

o 1971ادغام دوره ابتدایی و راهنمایی از سال

oآموزش اجباری می باشد

o مدرك اعطايي :(PRIMEIRO GRAU   )سطح یک

o ساعت کالس در سال800سپری نمودن

:اهداف آموزش ی 
oكسب فنون خواندن و تعبیر مطالب
oحل مسأله و بكارگیري مفاهيم رياض ي
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برنامه های آموزش ی مقطع ابتدایی  

o (  پرتغالي ) ارتباطات و بيان

o (  تاريخ و جغرافي ) تعليمات اجتماعي

o (  رياضيات ، علوم فیزيكي و بيولوژيكي ) علوم

o تربيت بدني

o آموزش هنر

o بهداشت و آمادگي براي كار

o زندگي اجتماعي و اخالق

oآموزش جنس ي ،محيط ، بهداشت ، اقتصاد و چند نژادي
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آموزش متوسطه

o مدرسه می گردد 2شامل:

o سال 3: طول دوره :                                          دبیرستان متوسطه

o سال 17سال تا 15بین سطوح سني

o سطح دو -دیپلم : اعطايي مدرك(DIPLOMA DE SEGUNDO GRAU)

o سال 4: طول دوره :                                   هنرستان فنی متوسطه

o سال18سال تا 15سطوح سني بین

o اعطايي مدارك :

o كمك تكنسین -دیپلم فنی(CERTIFICADO DE AUXILIAR TECNICO )

o تكنسین  –دیپلم فنی(DIPLOMA DE TECNICO DE NIVEL MEDIO)
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اهداف آموزش ی مقطع متوسطه

o ارائه آموزش الزم جهت پيشبرد ظرفيت و محتواي علمي افراد

o آمادگي براي كار و زندگي اجتماعي آگاهانه

o آموزشهاي فني وحرفه اي  فرصتي براي تجديد معلومات و
تحصيالت باالتر براي افراد شاغل در بخش بازرگاني

سيستم نمره دهي 
o10: باالترين نمره
o5: نمره قبولي
o 0: مردودي نمره
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آموزش عالی

سال تحصيلي 

o (اواسط اسفند ماه)ماه مارس : شروع كالسها

o (اواسط آذرماه)ماه دسامبر : پايان كالسها

o فوريه 28دسامبر تا 15از : بيشترين زمان تعطيالت

زبان آموزش ي

oزبان پرتغالي زبان رسمي آموزش ي در مراکز دانشگاهي
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مقاطع آموزش عالی

Diploma)مقطع کارشناس ی  de Graduacao          ) مدرک حرفه ای

o سال5تا 3مطابق با موسسات و رشته تحصیلی : مدت زمان

o  سال6: رشته های پزشکی

مدرک استادی( MESTRADO)ارشد کارشناس ی مقطع 

o سال2مطابق با رشته تحصیلی حداقل : مدت زمان

oفارغ التحصیلی از مقطع کارشناس ی

oدفاع از پايان نامه و پذیرفته شدن  توسط اساتید
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دانشگاهي مدرك عاليترين ( DOUTORADO)مقطع دکترا 

oفارغ التحصیلی از مقطع کارشناس ی ارشد

o سال4تا 3: طول دوره

سیستم نمره دهی آموزش عالی

o 10: باالترين نمره

o 5: نمره قبولي

o صفر : پايین ترين نمره

o نظام ارزيابي توصیفی( :A.B.C.I.O)
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شرایط پذيرش دانشجويان خارجي

o ت داشتن گواهي نامه پايان دوره مدرسه متوسطه مورد تائید وزار
آموزش وپرورش برزیل

oاضيات ، قبولی در امتحانات زبان پرتغالي ، تاريخ ، جغرافيا برزيل ، ري
فیزيك ، شيمي ، زيست شناس ي وزبانهاي خارجه

oتسلط كافي بر زبان پرتغالي

كننده خدمات به دانشجويان داخلي ارائه نهاد های 

o (نهادترين اصلي )وزارت امور خارجه برزيل

oاتحاديه وانجمنهاي دانشجويي بومي برزیل
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آموزش استثنائی
مسئولیت در کشور برعهده وزارت آموزش و پرورش و  ورزش•
با افراد» شامل افراد نابغه و تیز هوش و عقب افتاده در غالب گروهي به نام    .•

«نيازهاي ويژه 
خدمات دهی از سطح شیرخوارگاه تا تحصيالت عاليه•
تمامي اياالت برزيلبهره گیري از امكانات ويژه در•
واحد آماده ارائه خدمات19در سطح پيش دبستانی •
مؤسسه در سطح ملي براي نابينايان و داراي اختالالت شنوايي2•
برگزاری امتحانات ورودي دانشگاه متناسب با شرایط اين افراد•
ت و غني براي كودكان تیزهوش در مقطع ابتدایي ، اتاقهاي فوق برنامه جهت تقوي•

نمودن سطح علمی 
ش ي اختصاص دوره هاي كارآموزي بازرگاني ، صنعتي ،تكميلي دانشگاهي و ورز •

براي معلولین
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آموزش معلمان

o آموزش معلمین مدارس ابتدايي در موسسات آموزش سطح
مي مدرك اعطايي در پايان دوره  دیپلم. متوسطه صورت مي پذيرد 

.باشد 

o ش آموزش معلمین مدارس متوسطه در دانشكده هاي فلسفه ، آموز
يان مدرك اعطايي در پا. وپرورش يا انسان شناس ي صورت مي پذيرد 

.دوره به دانشجويان کارشناس ی مي باشد 

o ی سطوح کارشناس ی ارشد و دکترا آموزش ماساتید دانشگاهي در

.بینند
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مدارك مورد نياز جهت تدريس در سطوح مختلف آموزش ي

ديپلم رشته تربيت معلم از دبیرستان :  پيش دبستاني •

اول تا پايه هاي) ديپلم رشته تربيت معلم از دبیرستان :  ابتدایی •

ايه پ) ليسانس همراه با گواهي تدريس كوتاه مدت براي –( چهارم 
(  هاي اول تا هشتم 

ليسانس دبیري در موضوع مورد تدريس:  متوسطه•

بهارشد و دکترا بعد از طی آزمون و مصاحکارشناس ی :  وزش عالی آم•
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حقوق و مزايا

حقوق معلمین ابتدایی و متوسطه 

o دالر در ماه بدون اضافه کار1000تا 500بین

o( تومان3/800/000تا 1/900/000= تومانی3800دالر)

دانشگاهحقوق اساتید

o دالر در ماه بدون اضافه کار1500تا 1000بین

o(تومان5/700/000تا3/800/000= تومانی 3800دالر)

o ماه4:مرخص ی بارداری

o های ژانويه ، فوريه ، جوالي و نيمه دسامبر ماه : تعطيالت
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تندیس مسیح ناجی مهترین بنا برزیل واحی جنگلهای بارانی آمازون یکی از ثروتمند ترین ن
دنیا از نظر منابع طبیعی
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 زندگیبرزیلروح کهربایی پروانهای که در 
.میکند طوطی دم بلند از پرندگان مختص برزیل
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مهمترین رویداد ورزش ی در 2014جام جهانی 
برزیل آبشار ایگواچو
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