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نامه اجرایی مدارسآیین 

41/5/4111پرورش تاریخ (جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و 14مصوب چهل و یکمین)

 (14و  01 ، 00، 05، 04، 01، 52، 52، 52، 52، 55)بررسی شده در جلسات 

:کلیات-فصل اول 

مقدمه: 

نامه جامع ، نشان داد که فقدان یک آیین67های انجام شده در دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرروش در سال بررسی

 ارس را درمقررات متعدد، پراکنده و بعضا غیرهمسو با مدرسه، مدیران مدبرای اداره مطلوب مدارس و وجود ضوابط و 

ها در راستای سیاست مدرسه محوری، منجر به تصویب هایی مواجه کرده است. این بررسیبا مشکالت و چالش ءاجرا

 شد.  62/5/9761شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ 756نامه اجرایی مدارس در جلسه آیین

نامه مذکور، ضرورت بازنگری در سال از اجرای آیین 62ند تحول بنیادین آموزش و پرورش و گذشت با تصویب س

ای جامع و کامل برای اداره بهینه و با کیفیت مدارس منطبق با اسناد باالدستی نامهنامه اجرایی مدارس و تدوین آیینآیین

ارات آموزان و جامعه، افزایش اختیو آینده دانش نیازهای حالبه تحوالت محیطی، اقتضائات، شرایط و  برای پاسخگویی

 هاعوامل سهیم و موثر در مدرسه به ویژه خانواده بیشتر مشارکت توسعهسازی برای گیری مدرسه و زمینهتصمیم

 احساس شد. های درون مدرسه و محیط پیرامونی()ظرفیت

تحصیلی،  هایستادی، استانی و نمایندگانی از مدیران مدارس دورهبر این اساس، دبیرخانه شورا با مشارکت کارشناسان 

نامه اجرایی مدارس اقدام کرد که پس از اعتبار بخشی در چند مرحله و اخذ نظرات نویس آییننسبت به تدوین پیش

سیون یکارشناسی، در شورای عالی آموزش و پرروش مطرح و با تصویب کلیات آن، موضوع برای بررسی و تصویب به کم

 معین شورای عالی ارجاع شد.

های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور، مفاد سند تحول بنیادین سیاست 8نامه که به استناد بند این آیین

و وظایف و اختیارات شورای عالی آموزش وپرورش و با هدف ارتقای جایگاه مدرسه به عنوان کانون اصلی تعلیم و 

بستر الزم را برای  تجربیات یادگیری، به شرح زیر به تصویب رسید، به عنوان راهنمای عمل مدیران،تربیت و محل کسب 

های ماموریت ها و جامعه محلی در اداره  بهینه مدرسه و ایفای وظایف وآموزان، خانوادهمشارکت  مدیران، معلمان، دانش

.آوردفراهم می های تحصیلی،دوره اهداف تحقق محوله برای
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اهداف:

عنوان کانون اصلی تعلیم و تربیتارتقای جایگاه مدرسه به -9

تمرکززدایی و کاهش وابستگی مدارس به ادارات  -6

هاگو کردن مدارس در قبال تصمیمسازی و پاسخشفاف -7

ایپذیری و بهبود ارتباطات درون مدرسهافزایش انعطاف -4

ها، نهادهای محلی وآموزان، خانواده، دانشمعلمانعوامل سهیم و موثر ) پذیریجویی و مشارکتتوسعه مشارکت -5

 مدرسه وری)کارآیی و اثربخشی(برای افزایش بهره ...(ای و منطقه

بیتی سازمان آموزشی تر های تعلیم و تربیت،کانون عرضه خدمات و فرصت مدرسه به عنوان تعریف مدرسه: -4ماده

های تحصیلی، از دبستان تا پایان دوره دوم متوسطه، براساس عمومی در هر یک از دورهاست که برای تحقق تربیت رسمی 

 و پرورش و در چارچوب مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش، اهداف،ها و معیارهای وزارت آموزش مالک

شود.اندازی و اداره میحضوری/غیرحضوری)مجازی( و ترکیبی، تأسیس، راههای مصوب به صورت ها و برنامهسیاست

مدارس   تاسیس  مجوز  صدور مرجع شوند.داره میا و تاسیس یردولتیغ و مدارس به شیوه دولتی)عمومی( -5ماده

. فعالیت ندارند   اجازه هستند، پرورش و آموزش وزارت  از مجوز فاقد  که مراکزی است. پرورش و آموزش وزارت دولتی،غیر

ادارات آموزش و پرورش شهرستانها/ مناطق و نواحی موظفند واحدها و مراکز آموزشی و پرورشی یا عناوین مشابه را که 

التعلیم و تشکیل کالس، مانع حضور آنان در مدارس تحت پوشش وزارت مذکور آموزان الزمنام و جذب دانشبا ثبت

قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز شوند را شناسایی کنند و وفق می

 مجلس شورای اسالمی(، عمل نمایند.6/92/9766شود )مصوب قانونی دایر شده و می

سه با شوند. تطابق جنسیت کارکنان مدراندازی می)پسرانه / دخترانه( تاسیس و راه مدارس به تفکیک جنسیت -0ماده

ان، آموز، به دلیل کمبود معلم متناسب با جنسیت دانشمدارس پسرانهآموزان، الزامی است. در دوره ابتدایی دانش

 تر بالمانع است.های پایینمان زن با اولویت پایهبکارگیری معل

زان، امکان آموالعبور که به دلیل پایین بودن تعداد دانشعشایری و مدارس مناطق صعب ،روستاییدر مدارس  -تبصره

یا مناطقی که با کمبود نیروی انسانی متناسب با جنسیت  تاسیس مدرسه به صورت مستقل)پسرانه/ دخترانه( وجود ندارد

د، عمل رسآموزش و پرورش شهرستان/ منطقه میای که به تصویب شورای نامهمواجه هستند، برابر شیوه ،آموزاندانش

 شود. می
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صرفا در پایه دوازدهم و به شرط فقدان نیروی متخصص  همجنس در مدارس دخترانه،استفاده از نیروی متخصص غیر

های مدارس ایرانی خارج گیری به عهده سرپرستیهمجنس، مجاز خواهد بود. در مدارس ایرانی خارج از کشور، تصمیم

باشد.  ور میاز کش

 هدف مدرسه: -1ماده

) تحقق اهداف دوره 9تیتربتعلیم و  یهاساحتهای پایه یادگیری و رشد متوازن در سازی برای کسب شایستگیزمینه

که بتوانند موقعیت خود ) نسبت به خود، خالق، دیگران و خلقت( را به درستی ای گونهبه ،آموزاندانش یاز سوتحصیلی( 

ارتقا داده و  تقویت نمایند. 6مستمر، با عمل صالح فردی و جمعی متناسب با نظام معیار اسالمیدرک و آن را به طور 

انداز:های مدرسه در افق چشمویژگی – 5ماده 

خود و دیگران به انقالبی در روابط و مناسبات با خالق، جهان خلقت،بخش فرهنگ غنی اسالمی و تجلی -9

سراف و ا  کارآمدی، کارآفرینی، پرهیز از پذیری، کرامت نفس، امانتداری، خودباوری،گرایی، مسئولیتتکلیف«ویژه

، و نوآوری گرایی، نقادینظم، جدیت، ایثارگری، قانون شناسی،وابستگی به دنیا، همدلی، احترام، اعتماد، وقت

 »های انقالب اسالمیارزش مستضعفان و استکبارستیزی، دفاع از محرومان و

نقطۀ اتکای دولت و ملت در رشد، تعالی و پیشرفت کشور و کانون تربیت محله -6

ملی ای ومحلی، منطقه هایهای عملیاتی درچارچوب سیاستریزی درحوزهگیری و برنامهبرخوردار از قدرت تصمیم -7

و اجتماعی آفرین در انتخاب آگاهانه، عقالنی، مسئوالنه و اختیاری فرآیند زندگی فردی، خانوادگینقش -4

 آموزان بر اساس نظام معیار اسالمیدانش

یق وگویی به نیازها، عالهای فردی، کشف و هدایت استعدادهای متنوع فطری و پاسخدارای ظرفیت پذیرش تفاوت -5

راستای مصالح و چارچوب نظام معیار اسالمی آموزان دررغبت دانش

نندهکننده هدایت یادگیری و تدارک بیهای تربیتی، تسهیلجو، خواستار تعالی مستمر فرصتکمال یادگیرنده، -7

های جدید در خدمت تعلیم و تربیتخودجوش ظرفیت

ارزیاب، مسئول و پاسخگو نسبت به نظارت و ارزیابی بیرونیخود -6

محیط اخالقی، علمی، امن، سالم، بانشاط، مهرورز و برخوردار از هویت جمعی اجتماعی و کننده نیازهای فردی وتأمین -8

 -لیم و تربیت اقتصادی و حرفه ایتع -تعلیم و تربیت زیباشناختی و هنری -تعلیم و تربیت زیستی و بدنی -تعلیم و تربیت اجتماعی و سیاسی -اعتقادی، عبادی و اخالقیتعلیم و تربیت - 9

تعلیم و تربیت علمی و فناورانه
هایهاست که ناظر به همه ابعاد زندگی انسان است، زیرا دین اسالم به همه عرصهلسله مراتبی از ارزشهای مبتنی بر دین اسالم ناب محمدی یا سازگار با آن، مشتمل بر سمبانی و ارزش -6

گر، خشی دیها، به عرضه کلیات اکتفا و نسبت به بای از این عرصهامور اجتماعی و فردی، دنیوی و اخروی، مادی و معنوی زندگی بشر پرداخته است )نفی سکوالریسم( هرچند نسبت به پاره

کلیات( –فصل اول  -جزئیات را نیز ذکر کرده است.)سند تحول بنیادین آموزش و پرروش
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ای با هویت یکپارچه توحیدی براساس نظام معیارهای حرفهبرخوردار از مربیان دارای فضائل اخالقی و شایستگی -1

اسالمی

جوشارکتم و مبتنی بر رویکرد مدیریتی نقدپذیر -92

عان با تأکید برنفمند از ظرفیت عوامل سهیم و مؤثر و مبتنی بر مشارکت ذیمتکی بر ارکان تعلیم و تربیت و بهره -99

ه آموزان و خانوادمربیان، دانش

یری )شبکههای یادگاستفاده هوشمندانه از فناوری پیشرفته آموزشی در سطح معیار، با توجه به طیف منابع و رسانه -96

(ملی اطالعات و ارتباطات

سازی برای نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومیدارای ظرفیت تصمیم -97

هایهای محلی نظیر فرهنگسرا، کتابخانهدارای تعامل اثربخش با مساجد و دیگر نهادها، مراکز مذهبی و کانون -94

 ن و متخصصاننظراعمومی و برخوردار از ارتباط مستمر و مؤثر با عالمان دینی، صاحب

حیات اجتماعی در عالف حضور ملی با ای ومقیاس محلی، منطقه مسائل جامعه در و با موضوعات مؤثر دارای پیوند -95

 اصول حاکم بر مدیریت مدرسه: -2 ماده

المی، های اسآموزان را با تاکید بر تعمیق باورها و ارزشتقویت و پایداری هویت ملی و دینی دانشمدرسه باید زمینه 

و  استقالل ملی دوستی، وحدت،های انقالب اسالمی، میهنو ادبیات فارسی، ارزش تمدن اسالم و ایران، زبانفرهنگ و 

 یشآموز یهاروش و هاتیفعال ها،برنامه ها،استیسهمبستگی اسالمی و فرهنگ و ادبیات بومی و محلی فراهم آورد. 

  .باشد ازگازس آن با یا منطبق یاسالم اریمع نظام با دیبا ،یریادگی یهاتیوموقع هاتجربه بر دیتأک با ی مدرسهتیترب

ریزی، و کاهش تمرکز، در تمامی سطوح برنامه 9محوریباید با توجه به سیاست مدرسهعوامل سهیم و موثر در مدرسه 

تربیتی، اصول زیر را به عنوان معیار و راهنمای تحقق اهداف و های آموزشیگیری و اجرای برنامههماهنگی، تصمیم

 های مدرسه، مبنای عمل خود قرار دهند.مأموریت

 تربیتی یآموزش عدالت

با تدارک  آموزان توجه داشته وهای فردی دانشتربیتی، باید به تفاوتارتقای کیفیت فرایندهای آموزشیمدرسه برای 

های تربیتی متناسب با نیازهای آنان)جنس و جنسیتی، بومی و محلی، قومی، مذهبی، فرهنگی و ها و موقعیتفرصت

ی اطالعات آزمایشگاه،کارگاه، فناور کتابخانه، نمازخانه، آن)نظیر  به  بخشیتنوع سازی محیط یادگیری وغنیو  خانوادگی(

چک سازی حوزه ستادی و میانی اخذ تصمیمات ناظر بر مدرسه، مربی و کالس درس، واگذاری اختیارات و قدرت تصمیم گیری، هدف گذاری، استخدام و ... به مدرسه به همراه کو -9

مبانی نظری تحول بنیادین آموزش و پرورش( -) الگوی نظری زیر نظام راهبری و مدیریت تربیتی 7 -9ذیل بند  7-9-7مشارکتی. ) بند  –مدیریت تفویضی  و استفاده از سبک های
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..( نیز اجتماعی طبیعی، اقتصادی و . پژوهشی، فرهنگی، -های محیط بیرونی)علمیاز ظرفیت و قابلیت و ارتباطات و...(

 استفاده کند. 

  توازن و تعادل

کند و از افراط و تفریط و انحصارگری نسبت به آموزان توجه مدرسه باید به رشد همه جانبه و متوازن استعدادهای دانش

های تربیتی بپرهیزد. عوامل سهیم و موثر درونی و بیرونی در مدرسه، باید به های یادگیری و ساحتبرخی دروس و حوزه

 های مدرسه برای تحقق تعلیم و تربیت تمام ساحتی، کمک کنند.ها و فعالیتتعادل و توازن در اجرای برنامه

 یادگیری هایمحیط به بخشی تنوع

آموزی، سراهای دانشهای یادگیری)پژوهشهای درونی و بیرونی مدرسه در راستای توسعه محیطاستفاده از تمام ظرفیت

سازی هریزی و زمینآموزان ضروری است. برنامههای فطری دانشهنری و ...( برای شکوفایی گرایش -های فرهنگیکانون

های مدرسه باید از انعطاف الزم برخوردار ها و فعالیتباشد. برنامهارکت سایر ارکان مدرسه میبا مسئولیت مدیر و مش

های ها، نیازها و عالیق(و تفاوتآموزان)استعدادها، تواناییدانش های فردی و جنسیتیبوده و در طراحی و اجرا به تفاوت

 فیایی( توجه کند.ناشی از محیط زندگی)شهری، روستایی، عشایری، فرهنگی و جغرا

 مشارکت

موزان فراهم آفضای مدرسه و سازوکارهای حاکم بر آن باید زمینه مشارکت عوامل سهیم و موثر را در فرایند تربیت دانش

محلی  ها و نهادهای دولتی، مردمی،آموزان، معلمان، شوراهای مدرسه، خانوادهمند دانشآورد به طوری که مشارکت نظام

 آموزان شود.پاسخگویی به نیازهای دانش کارآمدی مدرسه و مدرسه، باعث افزایش  امورای در منطقه و

 یمحور تخصص و یستگشای

ترین عنصر تعلیم و تربیت، باید از به منزلۀ نیروی فرهنگی و فکری جامعه، مولد سرمایۀ اجتماعی و مهم 9مربی

های آموزشی ای برخوردار باشد. مدرسه باید با نیازسنجی، امکان برگزاری دورههای عمومی، تخصصی و حرفهشایستگی

ن، به ویژه معلمان و مربیان، در حوزه دانش، بینش، نگرش را برای کارکنا (در مدرسه یا  بیرون از مدرسه )توانمندسازی

 .های الزم، فراهم آوردای و کسب شایستگیهای حرفهبرای توسعه و تقویت مهارت

انیشود. مبشاغل در نظام تربیت رسمی و عمومی میمربی در معنی اعم شامل پدران، مادران، آموزگاران، دبیران، مربیان پرورشی، مشاوران، مدرسان، استادان، مدیران و سایر افراد  -9

نظری
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 یی و نظارتگوپاسخ ،تیشفاف

آموزش  تربیتی، در قبالاهداف، کارکرد و وظایف مدرسه باید شفاف و روشن باشد. مدرسه مطابق استانداردهای آموزشی

و  تربیتی خود را متناسب با اختیاراتنفعان پاسخگو است و  باید مسئولیت اقدامات آموزشیو پرورش، خانواده و ذی

 های مدرسه، عالوه بر نظارت درونی، نظارت بیرونیها و فعالیتامکانات محوله، بپذیرد و پاسخگو باشد. در اجرای برنامه

  شود.میربط انجام نیز از طریق مراجع ذی

 یمدار قانون

قوانین و مقررات مدرسه و تعهد و التزام به اجرای آن، الزم و ضروری است. مدرسه باید زمینه آشنایی کارکنان،  آشنایی با

ند.ک نظارت آن صحیحآورده و بر اجرای  و مدرسه فراهمخود  حقوق و تکالیف ،وظایفآموزان و اولیای آنان را با دانش

 برنامه محوری

ونی( و های درونی و بیرآموزان)ظرفیتمدرسه باید برنامه ساالنه خود را با مشارکت عوامل سهیم و موثر در تربیت دانش

ای، ملی و جهانی، به ویژه در عرصه فناوری اطالعات و ارتباطات، در متناسب با تحوالت روز افزون جامعه محلی، منطقه

 را برای زیستن آموزانتدوین و اجرا کند به طوری که دانش ،نگرییی و آیندههای گوناگون تربیتی با رویکرد پویاساحت

 در حال و آینده آماده نماید.

 عمل آزادی و یانسان کرامت تیرعا

آموزان، معلمان، مربیان، اولیاء و ...( را حفظ و زمینه ارتقای آن مدرسه باید شأن و کرامت انسانی همه افراد) اعم از دانش

کس، برخورد تحقیرآمیز صورت نگیرد. مدرسه باید با فراهم آوردن ای که نسبت به هیچآورد، به گونهفراهم  را

های متنوع یادگیری و تدارک فضا، امکانات و تجهیزات مربوط، زمینه آزادی عمل و انتخاب آگاهانه و مسئوالنه فرصت

 رد.آموزان را در فرایند یاددهی یادگیری، به وجود آومعلمان و دانش

 یشاداب و یمنیا ی بهداشت،ارتقا و حفظ

های های بدنی و حرکتی و تبیین روشآموزان و ارتقای تواناییمدرسه باید در برقراری سالمت جسمی و روانی دانش

تربیتی،  سازی فضاهای آموزشیسازی و ایمنتفریحی سالم و ترویج بهداشت و اصول سالم زیستن، اقدام کند و با مناسب

 مبینی اقدامات پیشگیرانه، محیطی سالم، شاداب و با نشاط و ایمن برای تعلیبهداشتی، امکانات و تجهیزات و پیشورزشی، 

، برنامه )آموزشی تربیتی، پژوهشی، فرهنگی هنریهای فوقها و فعالیتدر اجرای برنامه آموزان فراهم آورد.و تربیت دانش

ود.بینی و اجرا شهای مفرح و شاد پیشآموزان توجه و برنامهو عالیق دانش های علمی و ...( باید به نیازورزشی، گردش
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 :مدرسه درآفرین ی تحولهاچرخش -2ماده 

ها و عناصر و فرایندها و روابط درون و بیرون مدرسه ها، تغییرات هماهنگ و منظمی هستند که باید تمامی مؤلفهچرخش 

را در برگیرند تا مدرسه از وضع موجود به وضع مطلوب برسد. 

 آفرین مدرسه عبارتند از:های تحولچرخش

مایه انسانیاجتماعی و مولد سر -از نهادی آموزشی به نهادی فرهنگی  -9

پذیریمداری، عقالنی و مسئولیتاز کنترل بیرونی و ایجاد محدودیت، به خویشتن بانی)تقوا(، ارزش -6

پذیری ارکان و عوامل سهیم و موثراز انحصارانگاری در تربیت، به مشارکت و مسئولیت -7

آنهاآموزان، به پذیرش تنوع و تکثر در تربیت نگری در تربیت دانشاز یکسان -4

های تربیتنگر و تلفیقی در تمام ابعاد و ساحتای و تفکیکی به هویت انسان به نگاه یکپارچهاز نگاه تجزیه -5

های تربیتیآموز فعال در محیطآموز منفعل در کالس درس به دانشاز دانش -7

گروهیفعال وپذیر، خالق، های متنوع، انعطافهای خشک و فردی یاددهی یادگیری به روشاز روش -6

بخشهای جمعی و تعالیآموزی به رفاقتزای دانشهای فردی و تنشاز رقابت -8

های تربیتها در تمام ساحتآموزان، به کسب شایستگیمحوری در دانشاز انباشت اطالعات و حافظه -1

ییر آنهایابی و مقاومت در برابر شرایط نامساعد و تغاز سازگاری با شرایط محیطی، به هویت -92

:راهبری و مدیریت - فصل دوم

:مدرسه ارکان - 2ماده 

مدیر مدرسه -9

امنایی(امنا )در مدارس هیئتهیئت /مدرسه شورای -6

معلمان شورای -7

اولیا و مربیان انجمن -4

آموزیدانش شورای -5

 مدیر مدرسه:

نصوب و م ، انتخابپرورش و آموزش عالی شورای مصوبات برابر ،ساالریشایسته اصل با رعایتمدیر مدرسه  -2 ماده

های القیتو توسعه خ سازمانی مدیر به عنوان مهمترین رکن مدرسه با توسعه و تقویت مشارکت و ارتقای فرهنگشود. می

برخورداری  ضمنبود. مدیر مدرسه  در برابر وظایفی که به وی سپرده شده است مسئول وپاسخگوخواهدفردی و سازمانی، 

1400/ 6/ 1
120/119110



8

و  های الزم برای نفوذباید از شایستگی ،طلوب امور مدرسههای الزم برای انجام وظایف مدیریتی و اداره ماز توانمندی

 تاثیر بر نیروی انسانی و بسیج آنها جهت تحقق اهداف آموزشی تربیتی برخوردار باشد.

 وظایف و اختیارات: -41ماده

محوله، مستند به قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش، سند تحول بنیادین و در اجرای ماموریت و وظایف 

وظایف مدیریتی و رهبری » مصوبات شورای عالی آموزش و پرروش، وظایف و نقش مدیران مدارس در دو دسته

 به شرح زیر است.« آموزشی

 وظایف مدیریتی: - الف

 ریزی برنامه

9اجرای کامل برنامه درسی مصوب و برنامه ویژه مدرسه )بوم(برای استقرار و ریزی برنامه -9

،های علمی و آموزشیریزی برای جلب مشارکت عوامل سهیم و مؤثر در جریان تعلیم و تربیت، انجمنبرنامه -6

ح سط رین، مساجد و نهادهای دولتی و غیردولتی و موسسات مردم نهاد درها، خیّها و موسسات آموزشی، خانوادهدانشگاه

 ها برای تحقق اهداف دوره تحصیلیگیریها و تصمیمسازیجامعه محلی و بومی، در تصمیم

ریزی و تمهید مقدمات برای حسن اجرای امور مدرسه )آموزشی، پژوهشی، پرورشی، ورزشی، بهداشتی، اداریبرنامه -7

و مالی و...(

کیفیت های نوین در ارتقایها و فناوریتجهیزات، رسانهگیری در خصوص مدیریت بهینه فضا و ریزی و تصمیمبرنامه -4

های مدرسه ها و برنامهفعالیت

یمن،ای اآموزان و ایجاد مدرسههای جذاب و متناسب با نیاز و عالیق دانشریزی برای ترویج و توسعه فعالیتبرنامه -5

 انگیزپویا، با نشاط و شوق

های بهداشتی)فردی و عمومی( و کمک به سالمت جسمیها و توسعه شایستگیریزی برای ارتقای سطح مهارتبرنامه -7

آموزانو روحی دانش

رهای موجود دهای سوادآموزی مدرسه محور با استفاده از تمام ظرفیتسازی برای اجرای برنامهریزی و زمینهرنامهب -6

سواد جامعه محلیسواد و کمشناسایی، جذب و آموزش اولیای بی

های تربیتی مدرسه)دینی، قرآنی، نماز، فرهنگ ایثار، فداکاری، مقاومت وگسترش فعالیت ریزی برای ترویج وبرنامه -8

آموزانهای فردی و اجتماعی دانششهادت، فرهنگی هنری( و ارتقای مهارت

های موجودمطالعه و شناسایی وضعیت کامل مدرسه با توجه به تهدیدها و فرصت -1

های ای و محلی ناشی از تفاوتهای منطقههای پرورشی برای پاسخگویی به نیازهای مهارت محور و بسط گستره فعالیتدر این برنامه بر اساس رویکرد فرهنگی تربیتی با تاکید بر آموزش -1

ریزی، اجرا و ارزشیابی حجم معینی از زمان رسمی آموزش  به مدرسه واگذار شده است.فرهنگی، اجتماعی، جغرافیایی و...( برنامهمحیط زندگی)شهری، روستایی، عشایری ، 
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هابینی و بحرانها و شرایط غیرقابل پیشها جهت اتخاذ تدابیر الزم در موقعیتر برنامهانعطاف د -92

ریزی برای ارتقای مدرسه به عنوان سازمان یادگیرندهبرنامه -99

ای معلمانهای حرفهریزی به منظور ارتقای صالحیتبرنامه -96

سازماندهی

ابی آنانارزشی و ای(مورد نیاز مدرسه و نظارت بر عملکردحرفه توسعه و انسانی)ارتقاتوانمندسازی نیروی  و دهیسازمان -9

در مدرسه وقتوقت یا تمامرباره چگونگی استفاده از همکاری منابع انسانی غیررسمی به صورت پارهگیری دتصمیم -6

الزحمه آنان از محل پرداخت حق، بدون ایجاد هرگونه تعهد استخدامی و با رعایت ضوابط و مقررات)گزینش و...(

برنامه و ارسال اسامی به اداره آموزش و فوق یپرورش های مردمی و عواید حاصل از ارائه خدمات آموزشی وکمک

 پرورش شهرستان/ منطقه 

های قانونی مدرسهتشکیل شوراها، انجمن اولیا و مربیان و تشکل -7

اجرای های تربیتی وخانواده و ارتقای نقش آنان در تدارک  فرصتهای بالقوه گیری از ظرفیتشناسایی و بهره -4

های مدرسه برنامه

مدرسه  شورای  در تصویب از آن پس اجرای بر  نظارت ابالغ و مدرسه و کارکنان هایشرح مأموریت تدوین و کارتقسیم -5

نظارت و ارزشیابی 

و ... ( به برنامه، مالیپژوهشی، تربیتی، فوق ،ارائه گزارش )آموزشیارزیابی عملکرد مدرسه در اجرای برنامه ساالنه و  -9

شورای مدرسه 

و امور های مدرسه و ارزیابی مستمر و ارائه بازخوردهای الزم برای اصالحها و فعالیتنظارت برحسن اجرای برنامه -6

تربیتی مدرسه های آموزشیانداز و برنامهبهبود مداوم عملکرد مدرسه با توجه به چشم

آموزان، والدین و...(کارکنان مدرسه )بازخوردهای دریافتی از دانش عملکرد معلمان و بررسی و ارزشیابی مستمر -7

آموزان و آموزش وپرورش(سازی نسبت به عملکرد مدرسه و پاسخگویی به ذینفعان)جامعه، خانواده، دانششفاف -4

درچارچوب قوانین و مقررات

بخش معلمان در کالس درس در ایفای وظایفسازکارهای مناسب برای حصول اطمینان از عملکرد اثربینی پیش -5

های آموزشی()با استفاده از ظرفیت گروهمعلمی

نظارت بر بهداشت محیط و پایگاه تغذیه سالم مدرسه -7

ابداری، اموال و...(آموزی، حسها) دانشمدیریت و نظارت بر اجرای صحیح امور مدرسه از طریق سامانه -6

1400/ 6/ 1
120/119110



11

اجرا و پشتیبانی 

دهی و رسیدگی به امور انضباطی، ورود و خروج روزانه کارکنان مدرسه و ثبت تاخیر و غیبت آنان در چارچوبسامان -9

ضوابط و مقررات و اطالع به اداره 

ان ازتربیتی آنقدردانی از زحمات معلمان و کارکنان مدرسه، متناسب با بازخوردهای دریافتی از عملکرد آموزشی -6

محل منابع مالی مدرسه با رعایت مقررات با تایید شورای مدرسه 

ائهو اراز سوی آنان  تخلف مشاهده و بروز درصورت ،تذکر و اخطار شفاهی به طور خصوصی به کارکنان مدرسه -7

 الزم اقدام برای محل وپرورش آموزش اداره به اطالع گزارش و

و ایجاد زمینه برای استفاده آوری آمار، اطالعات و مستندسازی سوابق و تجارب موفق مدرسه)گذشته و حال(جمع -4

هاآموزان و کارکنان مدرسه از آنبهینه دانش

گاهی،، آزمایشتربیتی، ورزشی، بهداشتی،کارگاهیژوهشی، پ ،مدرسه)آموزشی بهبود وضعیت فضا و تجهیزات -5

سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس  طریق از و متبوع پرورش و آموزش اداره هماهنگی با و...(نمازخانه، کتابخانه 

هاها و برنامهتدارک امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای اجرای فعالیت -7

های نوآورانه، خالق، پژوهشی و کارآفرینی با رعایت قوانین و مقررات مربوطها و ایدهطرح حمایت از نی وپشتیبا -6

آموزان با نیازهای ویژه در مدارس استثناییبخشی و حمایتی( به دانشای)توانارائه خدمات مشاوره -8

نآموزاارتقاء سالمت جسمی، روحی روانی و مراقبت اجتماعی از دانش -1

،دینی مختلف هایو مناسبتاهلل ایام و بزرگداشت شایستهبرگزاری نماز جماعت  هایو زمینه امکاناتآوردن فراهم -92

 سیاسی -عبادی  گوناگون و مراسم و ملیانقالبی 

های علمیهوزهجلب مشارکت موسسات آموزشی، پرورشی و ورزشی معتبر و مورد تایید آموزش و پرورش و ح -99

آموزان، آموزش خانواده و تربیت و توانمندسازی معلمان، با رعایت برنامه دانشهای مکمل و فوقبرای اجرای آموزش

قوانین و مقررات 

هنری( و فرهنگی کارگاهی -آموزشی و پرورشی)عملیهایاز فعالیت حاصل خدمات و ارائه تولیدات عرضه -96

 آموزان مطابق مقررات مربوطدانش

آموزان و جامعه محلی با استفاده ازاستفاده از فضای مدرسه در خارج از ساعات رسمی، برای ارائه خدمات به دانش -97

آموزان و اولیای آنها با تایید شورای مدرسهظرفیت دانش

هاستگاهدولتی یا سایر دی و فناوری به بخش غیرواگذاری بخشی از خدمات آموزشی، اجرایی، پشتیبانی و اداری مال -94

با رعایت مقررات مربوط

حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول مدرسه -95
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سوزی، زلزله، سیل و ...( ای مناسب در مدرسه )بیمه مسئولیت مدنی، بیمه آتشبرقراری پوشش بیمه -97

جرایی مدرسهتشکیل پرونده پرسنلی برای عوامل آموزشی و ا -96

سازی مدارس در برابر زلزلهتشکیل کمیته مدیریت سوانح برای آماده -98

ریزی در شرایط بحرانیتشکیل کمیته اجرایی برای برنامه -91

هامدیریت بهینه منابع مالی مدرسه برای اجرای متوازن برنامه -62

تربیتی های مربوط به پیشرفت تحصیلیو تهیه گزارش آموزانعالیق و نیازهای دانششناسایی و  شکوفایی استعداد،  -69

آنان با مشارکت معلمان

هارحآموزی و حمایت از طسازی برای تقویت فرهنگ تفکر و پژوهش، کارگروهی، کار و کارآفرینی، مهارتزمینه -66

 آموزانهای نوآورانه و خالق در معلمان و دانشو ایده

 شی:وظایف مدیران در نقش رهبر آموز -ب

 چندان آسان نیست اما به دلیل نقش برجسته رهبری ،به دلیل درهم تنیدگی این دو مفهوم ،تفکیک رهبری و مدیریت

 ت.تربیتی به شرح زیر اسعملکرد مدارس و اهمیت ویژه آن، وظایف مدیران در نقش رهبرآموزشی تربیتی درآموزشی

 رهبری

تعیین چشم انداز مدرسه و اهتمام به اجرای آن -9

 گانههای ششبا توجه به ساحت با همکاری عوامل سهیم و موثرمدت(ساالنه و میان )برنامههای مدرسهتدوین برنامه -6

محلی برای تصویب در اولین جلسه شورای مدرسه مقتضیات بومی و تحصیلی و دوره تربیت، اهداف تعلیم و

بهبود و کارکنان سازمانی اثربخشی و شغلی رضایت افزایش منظور ارتقای فرهنگ سازمانی مدرسه به راهبری و-7

 مدرسه عملکرد

نفعان مدرسهبرقراری ارتباط و توسعه روابط و مناسبات انسانی و افزایش رضایت کارکنان و ذی -4

آنآفرینی در برقراری ارتباط با جامعه محلی و نقش -5

موزان باآهای دانشها و تواناییویژه تسهیل جریان رشد و پرورش شایستگیفرآیند آموزش و یادگیری به هدایت  -7

مشارکت معلمان

ای معلمانراهبری و ایجاد زمینه مناسب برای ارتقای ایفای نقش تربیتی و مشاوره -6

آموزشیهای تشویق و هدایت معلمان به ابداع و بروز خالقیت و کاربرد نوآوری -8

پذیری در مدرسهجویی و مشارکتهای مشارکت و توسعه گفتمان مشارکتتقویت زمینه -1

های کارکنان مدرسه در راستای تحقق اهداف مدرسهتوسعه عالیق و توانمندی -92
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مدارک  ها ومدیر مدرسه به هنگام تغییر سمت، موظف است ضمن ارائه فهرست اسناد و مدارک مربوط، پرونده -44ماده

لیه هر مدرسه، ک، مُ( ، مشاهده و بازدیدالتحصیالنامتحانات فارغ  حضور و غیاب،  اموال، دفاتر رسمی مدرسه) تحصیلی،

ظیم با تنرا های کاربردی، ساختمان و... افزاری و برنامههای نرمسامانه ،چک، تجهیزاتاموال، وجوه و اوراق بهادار، دسته

صورتجلسه رسمی، به مدیر بعد از خود یا فردیکه به عنوان سرپرست از سوی اداره آموزش و پرورش منطقه منصوب 

 دهد.حویل ت ،با حضور نماینده ادارهشود، می

تا  اقدام و« معین مدرسه»در صورت انحالل هر مدرسه، اداره آموزش و پرورش باید نسبت به تعیین و معرفی  -4تبصره

 انجام شود.« مدرسه معین»تحصیلی، نقل و انتقال اسناد به پایان سال

  مدرسهامکان حضور در  در مواردی که مدیر قبلی به دالیلی)به تشخیص رئیس اداره آموزش وپرروش( -5تبصره

 ود.شرسمی انجام میمدیر جدید با تنظیم صورت جلسه   پرروش و و حضور نماینده آموزش تحویل مدرسه با را ندارد،

شود.یعمل م منطقه پرورش و آموزش رییس تصمیم برابر   مستقل است، مدیر دارای دو که نوبته دو مدارس مورد در -0تبصره 

، دفتر لیست التحصیالننگهداری دائمی دفاتر اسنادی ) دفتر آمار، دفاتر امتحانات، دفتر فارغو  درست تنظیم -45 ماده

 تحویل هک آموزاندانش تحصیلی از سوابق قسمت آن اریدو نگه و مالی اموالدفتر اداری،  سوابقریز نمرات دبیر و ...( 

د ها و مراجعه افراو مدیران مدارس موظفند در بازرسی است الزامی سهدر مدر مربوط، هاینامهشیوه رعایت با ،است نشده

برسانند. تأیید آنان به لزوم صورت درصالح اداری، سوابق مربوط را به رؤیت و ذی

ربوط و م مقررات رعایت ندارد با میئدا جنبه که ها و مدارکیو سایر نوشته آموزاندانش امتحانی اوراق ءامحا -تبصره

 .گیردمی انجام ،الزم صورتجلسات تنظیم

 شورای مدرسه:

عوامل سهیم  پذیریجویی و مشارکتهای مشارکتزمینه محوری و به منظور تحققدر راستای سیاست مدرسه -40ماده

ها و ای برنامهگیری و اجرتصمیمریزی، و بهبود فرایند برنامه آموزانو موثر و جامعه محلی در فرایند تعلیم و تربیتِ دانش

 شود. ، شورای مدرسه با ترکیب اعضا و وظایف زیرتشکیل میهای مدرسه و نظارت بر آنهافعالیت

 ترکیب اعضا:-الف 

)رئیس شورا(مدیرمدرسه -9

مدرسه معاونان -6

معلمان شورای نماینده -7

اولیا و مربیان انجمن رئیس -4

خیّر )در مدارس خیّر ساز(خیّر یا نماینده  -5
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ربط و ، افراد ذیمسئوالن و معتمدین محلهآموزی، تواند از نماینده شورای دانشمدیر مدرسه می -4تبصره

 کند. ، دعوتبا داشتن حق رأیشورا،  در جلسات شرکتبرای  )حسب موضوع(نظرصاحب

 شود.شورای مدرسه اضافه می اعضای به ترکیب یأر داشتن حق  آموزشی با سرپرست مدارس استثنایی، در -5 تبصره

 به یا مشاوران، امورتربیتی نفر از مربیان در صورتی که مدرسه فاقد معاون پرورشی و تربیت بدنی باشد، یک -0 تبصره

  کند.مدیر با داشتن حق رأی در جلسات شورا شرکت می انتخاب

.  بالمانع است شورای مدرسه، جلسات رأی در حق حقوقی وی(با نماینده حضور مؤسس)یا غیردولتی، مدارس در -1 تبصره

اختیارات شورای مدرسه  دار و ظایف وامنا، عهده، به جای شورای مدرسه، هیئت9امناییدر مدارس هیئت -5 تبصره

 خواهد بود.

 اجرای شود. مسئولیتمی تعیین توسط مدیر مدرسه ءبا اخذ نظر اعضا مدرسه شورای دستور جلسات -41ماده

شورا، مصوبات مطلوب اجرای  موظفند برایمدرسه کارکنان  با مدیر خواهد بود و همه مدرسه شورای هایتصمیم

 همکاری نمایند. 

 از مذاکرات ایخالصه است فشود. دبیر شورا موظمی اعضا تعیین بین از جلسه در اولین مدرسه دبیر شورای -تبصره

 شورا برساند. اعضای تأیید و به نموده را ثبت هر جلسه متخذه یا تصمیمات

 مدرسه ورایجلسه ش تشکیل به مدرسه و حداکثر در نیمه اول شهریورماه، نسبتمدیر باید قبل از بازگشایی  -45 ماده

رای العاده شوخواهد داد. در صورت ضرورت، جلسات فوقجلسه کبار تشکیل حداقل هر ماه ی مدرسه کند. شورایاقدام 

 شود. تشکیل می ،سوم اعضای شورامدرسه با پیشنهاد مدیر یا دو

 حاضرین اکثریت با رأی آن یابد و مصوباتمی حضور دوسوم اعضا، رسمیت با مدرسه جلسات شورای -42 ماده

 ،رورشپ و آموزش کشور و ضوابط وزارت عمومی ها و مقرراتنامهنباید با آیین شورا  اجرا است. مصوبات قابل جلسه،

 باشد.  داشته مغایرت

نفر باشد(  7مدرسه وجود ندارد )تعداد اعضای شورا کمتر از جمعیت، که امکان تشکیل شورای در مدارس کم -تبصره

 .شودمدیر واگذار میشورا به  وظایف

شورای عالی آموزش  9/6/88تاریخ  688مصوب جلسه  ،مدارس هیئت امنایی مدارسی هستند که به استناد آیین نامه توسعه مشارکت های مردمی به شیوه مدیریت هیئت امنایی در مدارس 9

شوند.حیه بعدی، اداره میو پرروش و اصال
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وظایف و اختیارات: - ب

هایتربیتی با توجه به ساحتهای آموزشیهای حاکم بر مدرسه در زمینهانداز و سیاستبررسی و تصویب چشم  -9

گانه تربیت و اهداف دوره تحصیلیشش

بررسی و تصویب برنامه ساالنه مدرسه و نحوه تأمین منابع و اعتبارات مورد نیاز آن)به پیشنهاد مدیر مدرسه( با توجه  -6

گانه و اهداف دوره تحصیلی های ششبه ساحت

نان بامدرسه متناسب با نیاز آ و کارکنان ای معلمانهای حرفهمهارت بررسی و تصویب برنامه توانمندسازی و ارتقای  -7

همکاری شورای معلمان

 محلی و هبا جامع مدرسه ارتباط و تعامل توسعه و تقویت فرهنگ مشارکت در مدرسه، برقراری گیری برایتصمیم -4

بیتی محلهترهای فرهنگیهدف پیشبرد مدرسه و وکیفی کمی ارتقای امور در مؤثر سهیم و عوامل مشارکت تعیین نحوه

بررسی و تصویب منشور اخالقی مدرسه  -5

آموزیهای دانش، حفظ محیط زیست، برگزاری اردوبهداشت و ایمنی سطح ارتقایبررسی و تصویب نحوه توسعه و  -7

آموزان از مراکز علمی و صنعتی، تربیتی و بازدید دانشهای فرهنگیها و کانوندر فضاهای پرورشی، اردوگاه

، ورزشی، مهارتی، ، هنری، علمیفرهنگی ها و المپیادها، مسابقاتموزی، برگزاری جشنوارهآسراهای دانشپژوهش

 وفق مقررات مدرسه ،هابرنامهبهداشتی و فوق

سراهامدرسه با پژوهشموثر و ارتباط مستمر و آموزان پژوهشی دانش -های علمیریزی برای تشکیل انجمنبرنامه -6

های آزمایشگاهی، پژوهشی و فناورانه مندی از امکانات و ظرفیتبهرهبرای 

آموزان و معلمان پژوهشگر و تجلیل از آنها در هفته پژوهشریزی برای حمایت و پشتیبانی از دانشبرنامه -8

تربیتی ویهای فرهنگگیری درمورد نحوه استفاده از فضا، امکانات وتجهیزات مدرسه برای اجرای فعالیتتصمیم -1

ورزشی محله

آموزیآموزان با مشارکت شورای دانشبررسی و تصویب نوع و رنگ لباس و پوشش دانش  -92

آموزان پژوهشگر)رابط پژوهشی( با هماهنگی شورای معلمانانتخاب نماینده دانش -99

مدرسه و مربیان اولیا مدیر، شوراها و انجمن از سوی شده ارائه و تأیید پیشنهادهای بررسی -96

تربیتی حصیلیت ارزشیابی پیشرفت برگزاری امتحانات وآموزان، دانش و تنبیهگیری در مورد چگونگی تشویق تصمیم -97

ها)حسب مقررات(آموزان و رسیدگی به تخلفات آنها در ارزشیابیدانش

رآنی،های قحائز رتبه در مسابقات و جشنوارهآموزان و کارکنان خالق، مبتکر و ریزی برای تشویق دانشبرنامه -94

فرهنگی، هنری، علمی، ورزشی و...

آموزانبررسی و اتخاذ تصمیم برای ایجاد تسهیالت یا رفع مشکالت تحصیلی، روانی و اجتماعی دانش -95
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 انسانی و کرامت شأن مواجهند با حفظ و رعایتخاص  و رفتاری اخالقی با مشکالت که آموزانیدر مورد دانش -تبصره

ی مدیر، معاون پرورش انتخاببه  از معاونان با حضور مدیر، یکی موضوع ،نامهآیین این 84ماده مشمولآموزان و دانش آنان

ان وجود مشاور در مدرسه( و در صورت امک )در صورتو مشاور مدرسه مربیان انتخاببه ربیتی امورت نفر از مربیان یا یک

 شود.اتخاذ می الزمو تصمیم  یک مشاور مدعو از مراکز مشاوره آموزش و پرورش یا سایر مراکز مجاز، بررسی

هایفعالیت رسمی برای تعطیالت انه و ایاممدرسه در اوقات خارج از برنامه روز در مورد دایر بودن گیریتصمیم -97

، پرورشی، ورزشی و سوادآموزیآموزشی برنامهفوق

ابیها و ارزیها، مقررات، دستورالعملهای نظارت بر حسن اجرای فعالیتتهیه و تصویب چارچوب، معیارها و شاخص -96

بخشی کارکنانعملکرد مدرسه، کارآیی و اثر

لکرد مالی مدرسهبررسی گزارش عم -98

مقررات، اجرای نحوه اجرای مصوبات شورای مدرسه، ارزیابی عملکرد ساالنه مدرسه، حسن بر نظارت -91

هاها و بخشنامهدستورالعمل

سوادانجلب مشارکت و همکاری معلمان در آموزش بی -62

ضی به نحو مقتعملکرد اجرای برنامه( باید به های مصوب شورای مدرسه ) برنامه سال آینده و گزارش نامهبر -تبصره

آموزان برسد.اطالع اداره آموزش وپرورش محل و اولیای دانش

 شورای معلمان:

ری و تربیتی مدرسه و تسهیل فرایند یاددهی یادگیهای آموزشیبخشی فعالیتمنظور ارتقای کیفیت و اثر به -42ماده

با  «مانمعلشورای » نام به ، شوراییمعلمان در امور مدرسه افزایی و مشارکتهمآموزان و ایجاد زمینه پذیری دانشتربیت

 شود.می تشکیل ، مربیان و مشاورانمعلمان همه شرکت

یکبار به ریاست مدیر و در غیاب ایشان با نایب رئیس که توسط شورای  هر ماه حداقل معلمان شورای جلسات -42ماده

 شود و موظفیم تعیین ،شورا توسط اعضای جلسه در اولین ،معلمان دبیر شورایگردد. می شود، تشکیلمعلمان تعیین می

 برساند. شورا اعضای امضای و به نموده را ثبت هر جلسه ذهمتخ یا تصمیمات از مذاکرات ایخالصه است

نظران تعلیم و تربیت، کارشناسان و مسئوالن آموزش و تواند در صورت لزوم از صاحبمدیر مدرسه می -4 تبصره

 پرروش، برای شرکت در جلسات دعوت به عمل آورد.

  آموزشی و درسی هایگروه تشکیل به نسبت خود وظایف بهتر انجام منظور به تواندمی معلمان شورای -5 تبصره

نماید. اقدام حضوری/ مجازی()
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 ا دهو حداکثر ت مدارساز بازگشایی  قبل االمکانرا حتی معلمان شورای جلسه موظفند اولین مدارس مدیران -0 تبصره

 دهند. تشکیل از آن، روز پس

تربیتی ای تنظیم شود که باعث تعطیلی ساعات آموزشیگونهبه زمان برگزاری جلسات شورای معلمان باید -1 تبصره

 آموزان نشود. دانش

الزحمه به اعضای شورای معلمان پرداخت حق حضور همه اعضای شورای معلمان در جلسات، الزامی است. -5 تبصره

عنوان پاداش از محل منابع مالی مدرسه با پیشنهاد مدیر و تصویب شورای مالی برای جلسات خارج از ساعات آموزشی به 

 با رعایت ضوابط و مقررات مربوط بالمانع است.

 وظایف و اختیارات: 

.مدرسه و پرورشی آموزشی هایها و فعالیترنامهاجرای بمؤثر و کارآمد در و همکاری  مشارکت -9

آموزان برای تحققیادگیری و هدایت تحصیلی و تربیتی دانشپذیری، تسهیل فرایند یاددهیتربیتآوردن زمینه فراهم -6

های تربیتیمتوازن ساحت

تحقق اهداف یادگیری و پرورشی برای ارتقا و بهبود مدیریت کالس درس و آموزشیی هااجرای طرح کمک به -7

ها وتربیتی و تنوع بخشی به محیطهای آموزشیفعالیت کمک به ایجاد محیطی شاداب و پویا با متعادل کردن -4

های جدید یادگیری موقعیت

ای معلمان و مربیان مدرسهکمک به افزایش نقش تربیتی و مشاوره-5

های شورای معلمان و ارائه پیشنهاد برای بهبود عملکرد شورانظارت و خود ارزیابی فعالیت  -7

یرییادگ -های یاددهیهای آموزشی برای بهبود فعالیتگیری برای استفاده از نظارت همتایان و گروهتصمیم  -6

رایبرحسن اج نظارت و تأیید  جهتمدرسه  شورایبه آن  ارائه و مربوط  مقررات  رعایت با  درسیبرنامه   بندیبودجه  -8

آن 

ابی، میزانهای ارزشیها و الگوهای تدریس، شیوهتربیتی، روش آموزشی، پژوهشی، مسائل موردنظر در و تبادل بررسی -1

و کارگاهیآموزشی  ، کمکآموزشی از وسایل درسی، استفاده تکالیف

،نهمساالآموزش برنامه، آن)ارائه خدمات فوق کاهش برای ریزیو برنامه آموزاندانش تحصیلیافت علل بررسی -92

های همیار معلم  و...(گروه

های همپایه)در دوره ابتدایی(ای و پرورشی در سطح مدرسه و گروههای درسی، آموزشی، مشاورهتشکیل گروه -99

سئولین ذیربطم شورای مدرسه و  به انعکاس نتایج بررسی و کتب درسی تحلیل بررسی و معلمان و عملکرد بهبود برای -96
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شرفت های پیتربیتی، به ویژه ارزشیابیهای آموزشیها و فعالیتنظارت بر حسن انجام وظایف معلمان در برنامه -97

 آموزان های دانشرخ شایستگیتربیتی و ارایه نیمتحصیلی
 کمک به ارائه خدمات توانبخشی در مدارس استثنایی -94

 اولیا و مربیان و انتخاب رابط پژوهشی مدرسه ندر شوراها و انجم شرکت نماینده برای انتخاب -95
ی آموزان  برای بهبود عملکرد تحصیلی و تربیتهمکاری و تعامل موثر با سایر  ارکان، مدیریت مدرسه و اولیای دانش -97

 آموزاندانش

 ی(و نهایهای پیشرفت تحصیلی)داخلی، هماهنگ آموزان در ارزشیابیریزی برای بهبود عملکرد دانشبرنامه -96

عات آموزان برای انجام مطالو ارایه راهکارهای موثر و علمی برای تشویق، تنبیه و ترغیب دانش نظرتبادل ،بررسی -98

 درسی و غیردرسی

  اجتماعی -های روانیآموزان و پیشگیری از آسیبتسهیل در  ارتقای سالمت جسمی و روانی دانش -91

 مور مدرسهبهبود ا و آموزانانضباطی دانش پرورشی و آموزشی، مسایل تدابیر مناسب در مورداتخاذ  نظر وتبادل بحث و -62

 آموزان مستعد با توجه به توانمندی و استعدادهای متنوع آنانشناسایی، تربیت، هدایت و توانمندسازی دانش -69

 افزایی معلمانهای دانشکارگاهها و های آموزشی، برگزاری دورهمشارکت و همکاری در تعیین عناوین دوره -66

سواد در تحقق اهداف کمسواد وهای بیش اولیا و خانوادهمند برای آموزآوردن زمینه همکاری معلمان عالقهفراهم -67

 سوادآموزی

 انجمن اولیا و مربیان:

حقق سازی برای تتصمیمگیری و ها در تصمیمبه منظور تقویت همکاری، مشارکت و افزایش نقش خانواده -42ماده

ین خانه و گانه تربیت و گسترش ارتباط بهای ششتربیتی مدرسه در ساحتهای آموزشیاهداف و ارتقای کیفیت فعالیت

 شود.مدرسه، انجمن اولیا و مربیان تشکیل می

 ترکیب اعضا:-الف

 مدیر مدرسه -9

 آموزانمنتخبین اولیا دانش -6

ها با اولویت در هنرستان یک نفر از ایشان به انتخاب مدیر، چند معاون آموزشی،معاون آموزشی)در صورت وجود  -7

 (معاون فنی و مهارتی

 معاون پرورشی و تربیت بدنی -4

 نماینده شورای معلمان -5

 خیّر یا نماینده خیّر )در مدارس خیّر ساز( -7
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درسه یکی از مربیان امور تربیتی یا مشاوران مدر صورتی که مدرسه فاقد معاون پرورشی و تربیت بدنی باشد،  -4تبصره

 آید.یبه عضویت انجمن در م یکی از معلمان آگاه به مسائل تربیتی به انتخاب مدیر مشاور، مربی یا صورت نبود در و

آموزان و نحوه انتخاب آنان برای عضویت در انجمن، چگونگی و زمان تشکیل جلسات بر تعداد اولیای دانش-5تبصره

 نامه انجمن مرکزی اولیا و مربیان خواهد بود.ییناساس آ

ربط و آموزان و بر حسب مورد از افراد ذیتواند از نماینده شورای دانشدر صورت لزوم، مدیر مدرسه می -0تبصره

 صاحب نظر ، برای شرکت در جلسات انجمن دعوت کند.

به منظور هماهنگی در اجرای امور، در مدارس هیئت امنایی، جلسات انجمن اولیا و مربیان و جلسات هیئت  - 1تبصره

 شود.امنا به صورت مشترک تشکیل می

های شورای انجمن توسط مدیر در اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان مدرسه ضمن تبیین وظایف و ماموریت -5هتبصر

 د. شواولیا و مربیان ) از بین منتخبین اولیای دانش آموزان( انتخاب می انجمن  رابط و  ی مدرسه، رئیس، نایب رئیس، منش

 تشکیل امکان ،مربیان و اولیا مرکزی انجمن نامهآیین برابر که جمعیتیکم مدارس و بزرگساالن مدارس در -2هتبصر

 . شودمی واگذار مدرسه مدیر به انجمن وظایف نیست، انجمن

 انجمن شوند،می اداره مدیر یک با( متوسطه و ابتدایی) 9مجتمع صورت به که مدارسی و ضمیمه مدارس در -2ه تبصر

 شود.تشکیل می مشترک صورت به  مربیان و اولیا

 وظایف و اختیارات: -ب

بیتتر گانهشش هایساحت تحقق برای مدرسه و خانه تربیتیآموزشی هایدیدگاه همسویی و هماهنگی تقویت -9

سازمانی فرهنگ آموزان در بهبود جو وجایگاه و نقش اولیای دانش تبیین برای ریزیبرنامه -6

رصد عملکرد مدرسه و ارائه بازخورد به مدرسه -7

مدرسه اداره و ویژه هایبرنامه در هاآن هایتوانایی از استفاده و والدین هایظرفیت شناسایی -4

سازی وتوانمند ریزی برای انجام مداخالت آموزشی،دیده و برنامهپذیر و آسیبآسیب هایخانواده شناسایی -5

با هماهنگی مدیر مدرسه آموزان در معرض خطراجتماعی دانش -های روانیحمایت

کردن آنها با استفاده از ریزی برای باسوادسواد محله و برنامهآموزان، افراد بیسواد دانششناسایی اولیای بی -7

های مدرسه )معلمان عالقه مند همکاری، اولیای باسوادو...( با تایید شورای مدرسهظرفیت

شناسایی و تامین منابع مالی مورد نیاز مدرسه با هماهنگی مدیر مدرسه -6

شورای عالی آموزش و پرروش، راه اندازی و فعالیت  96/7/12تاریخ  849و  67/1/81تاریخ  872هایی هستند که مطابق مصوبات جلسات های آموزشی و پرورشی مجتمعمجتمع - 9

کنند. می
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عملکرد مالی به شورای مدرسهها و تصویب تراز مالی و ارائه گزارش نحوه هزینه نظارت بر تشکیل شورای مالی و -8

شناسایی خیرین و افراد متمکن جهت تامین بخشی از هزینه های مالی مدرسه -1

رد موردنیاز امکانات تامین در خیریه موسسات و خیر افراد حرف، صاحبان و آموزاندانش اولیای مشارکت جلب-92

 مدرسه امور اداره بهبود

های مدرسه و فوق برنامهها و فعالیتبرنامههمکاری در تدوین و اجرای  -99

های برون سازمانی از طریق مدیر مدرسهریزی برای برقراری ارتباط با دستگاهبرنامه -96

شاثربخ هایدوره برگزاری و آموزاندانش اولیای عمومی جلسات تشکیل مورد در گیریتصمیم و ریزیبرنامه -97

به ویژه توسعه سواد حرکتی در سنین قبل از دبستان  خانواده آموزش

ها برایعوامل مدرسه با توجه به نتایج ارزیابی الزحمه کارکنان وحق تصویب پرداخت کارانه، پاداش و بررسی و -94

 مربوط مقررات و ضوابط رعایت   با  مدرسه شوراهای اعضای  و آنان اولیای و آموزاندانش ، هاآن خدمات کیفیت ارتقای

نگیآموزان با هماهو نقل و تهیه پوشش و لباس دانشاقدام و نظارت بر سرویس حمل   گیری،ریزی، تصمیمبرنامه -95

شورای مدرسه

یمنی وا و سالم تغذیه پایگاه بهداشتی، ورزشی، وضعیت تجهیزات آزمایشگاهی،کارگاهی، در ارتقای همکاری -97

مدارس سازیمناسب

ق اولیا و مربیانطریق تشکیل اتا از های تحصیلیپایه معلمان به تفکیک بین والدین و  ریزی برای تعامل مستمربرنامه -96

های والدینگیری از تمام ظرفیتحفظ و تکریم جایگاه معلمان با بهره -98

آموزان از طریق مراجع ذیربطپیگیری مطالبات تربیتی والدین دانش -91

مستمر با شورای انجمن اولیا و مربیان منطقهارتباط  -62

های ملی و دینی به ویژه هفته پیوندریزی و اجرای مناسبتمشارکت در برنامه -69

درسهوپرورشی مآموزان به صورت فردی و گروهی به منظور ارتقای کیفیت آموزشینظر با والدین دانشتبادل -66

بین والدین از طریق ایجاد کتابخانه پیوند و اشتراک ماهنامه پیوندترویج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه در  -67

افزایی تربیتی و تجربیات مفید و اثربخشبرگزاری جلسات مشترک با شورای انجمن سایر مدارس به منظور هم -64

های آموزشی تربیتی مدرسهگیریها و تصمیمسازیهمکاری و مشارکت فعال و موثر در تصمیم -65

شود.می محول مدرسه انجمن به اولیاومربیان مرکزی انجمن هایبخشنامه اساس بر که اموری انجام -67

آموزی:شورای دانش
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های سازی رشد مهارتزمینهدر امور مدرسه و  آموزانپذیری دانشو تمرین مسئولیت منظور مشارکت به -51ماده

های الزم در آنان برای مواجهه ، خودباوری، قانونمندی و کسب شایستگینفس اعتماد به و تقویت فردی، اجتماعی

 شود.می تشکیل« آموزیدانش شورای»، مسئوالنه و خردمندانه با شرایط مدرسه

 ترکیب اعضا-الف

رابر اعضاء ب انتخاب وند. تعداد و نحوهشانتخاب می مدرسه شاغل به تحصیل در همان آموزاندانش اعضای شورا، از میان

 شود. می ابالغ وپرورشآموزش توسط وزارت خواهد بود که دستورالعملی

 نقش مدارس در یآموزدانش شود.شورایمی تشکیل یکبار ماه هر حداقل یآموزدانش شورای جلسات -54ماده

 ود.ب خواهد اجرا قابل شورای مدرسه، تصویب در از پس این شورا هایتصمیم.دارد اجرایی در امور مشارکت و مشورتی

 .بود خواهد از مدرسه خارج تشکیالت و شعبه فاقد و است ایمدرسه درون شورای یک یآموزدانش شورای -55ماده

 مدرسه از خارج یا داخل در حزبی و جناحی فعالیت و سیاسی ناسالم هایرقابت ایجاد به مجاز یآموزدانش شورای

 نماید. فعالیت کاندیداها علیه یا له انتخابات در تواندنمی و باشدنمی

ها یکی از در غیاب آنو  امور تربیتی یا مربیان از معاونان یکی ،یآموزدانش بیشتر شورای اثربخشی برای -4تبصره

نماید.می را پیگیریآموزان، مسائل و مشکالت آنان معلمان مدرسه به انتخاب مدیر، ضمن هدایت جلسات شورای دانش

، هنری، فرهنگیدینی،  هایانجمن تشکیل به نسبت مدرسه شورای موافقت با تواندمیی آموزدانش شورای -5تبصره

 کند. اقدام و پژوهشی علمی ،ورزشی

 وظایف و اختیارات:-ب

های مدرسهنامهآموزان با حقوق و تکالیف خود، قوانین، مقررات و آیینریزی برای آشنایی دانشبرنامه -9

آموزان و تلطیف فضا و جو مدرسهبرای تقویت روابط بین دانش« آموزی مدرسهمنشور دانش»تدوین  -6

برنامه ساالنه مدرسههمفکری و همکاری با مدیر مدرسه در تدوین  -7

مشارکت و همکاری در اداره امور مدرسه و ارایه پیشنهاد برای بهبود آن -4

آموزان برای ایجاد نشاط و شادابی در مدرسههای گروهی دانشتوسعه فعالیت -5

آموزانمشارکت در پیشنهاد انتخاب لباس و پوشش رسمی و ورزشی دانش -7

های زیر مجموعهها و انجمنآموزی و تشکلبررسی عملکرد شورای دانش -6

مشارکت در نظرسنجی و ارزیابی عملکرد کارکنان و معلمان مدرسه -8

آموزان فعال در امور اجرایی مدرسهبررسی و ارائه پیشنهاد به مدیر مدرسه جهت تشویق دانش -1
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آموزیشدان و انتخابات شوراهای اولیا و مربیان مدرسه، انجمن جلسات شورای در  یکی از اعضا برای شرکت انتخاب -92

منطقه

دریس،های تهای آموزشی و روشتی مدرسه)طراحیتربیهای آموزشیارایه پیشنهاد برای ارتقای کیفیت فعالیت -99

برنامه( های فوقهای ارزشیابی و فعالیتشیوه

المنفعهاجتماعی و عامهای محله و امور آموزان در فعالیتجلب مشارکت دانش -96

آموزی قانونی درون مدرسههای دانشهمکاری و تعامل سازنده و مؤثر با سایر تشکل -97

آموزان دارای ضعف درسیمشارکت و حضور فعال در شناسایی و آموزش دانش -94

ی مشکالتاجتماعی و دارا -های روانیآموزان در معرض آسیبدر رفع مشکالت دانش و همکاری مشارکت -95

خانوادگی و سایر موارد مشابه 

شناسایی مسائل و مشکالت و ارائه نظرها و پیشنهادها به آموزش و پرورش از طریق مدیر مدرسه -97

مدرسه هماهنگی مسؤلین با  مدرسه آغازین مراسم دوماه یکبار در های شورا هرفعالیت ارائه گزارش اقدامات و -96

  مدرسه: اولیا و مربیان شوراها و انجمنمورد  در ضروری نکات
 ود. خواهد ب بعد تحصیلیسال انجمن و شوراها تشکیل تا مدرسه اولیا و مربیانانجمن  شوراها وفعالیت  مدت -50ماده

 نامه، تشکیل هرگونه انجمن و شورایی در مدرسه مجاز نیست.به غیر از موارد مندرج در این آیین -51ماده

خود  اصخ مقررات شوند، تابعمی کشور تشکیل عمومی قوانین و مقررات براساس که ها و شوراهاییانجمن-تبصره

 خواهند بود. 

فقط  خارج از مدرسه، یا حقوقی حقیقی ارتباط شوراها و انجمن اولیا و مربیان با اشخاص یا هر نوع مکاتبات -55ماده

 گیرد. می جامان مدیر مدرسه از طریق

گیری هستند. در شوراها و انجمن اولیا و مربیان در چارچوب اختیارات قانونی خود مجاز به تصمیم -52ماده

وع با نظر مدیر مغایر باشد، موض مدرسهاز شوراهای اولیا و مربیان یا هر یک  اتخاذ شده در انجمن هایصورتی که تصمیم

  خواهد بود. االجرا، الزماداره و نظر رئیسو رأی شود اداره آموزش و پرورش منعکس می به از طریق مدیر مدرسه

هند بود. خوا پاسخگو و دارند مسئولیت های متخذهقبال تصمیم در مربیان انجمن اولیا و و اعضای شوراهای مدرسه -52ماده

 الزحمهآموزان در مدرسه، افتخاری و رایگان، بدون دریافت حقاستفاده از ظرفیت و خدمات اولیای دانش -52ماده

 است و تعهدی برای آموزش و پرورش از حیث استخدامی و مالی نخواهد داشت.

 رار خواهند داد.قفعال مدارس را مورد تشویق  و شوراهایاولیا و مربیان  انجمن ،و پرورش آموزش ادارات -تبصره 
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 :آموزیمقررات دانش -فصل سوم

  نامثبتشرایط سنی 

  یابتدای دوره
 است.   تمام سال 7 دبستان اول پایه در نامثبت سن حداقل -52ماده

نام در پایه اول ابتدایی برای متولدین مهرماه با تشخیص شورای مدرسه مشروط به وجود ظرفیت و امکانات ثبت-4تبصره

 .9پذیرش، بالمانع است

 ،پیش دبستانی دوره مراکز و گیردمی صورت دبستان اول پایه الزاماً در تمام، سال 7کودکان باحداقل نامثبت-5تبصره

 دوره در دکاناز این قبیل کو نامدر صورت تشخیص ولی و با درخواست کتبی وی، ثبت .از آنها نیستند نامثبت به مجاز

 .است مانعبال دبستانیپیش

 سال 92 عشایری و روستایی مناطق در و تمام سال 8 شهری مناطق در نام در پایه اول ابتدایی،سن ثبت حداکثر -01ماده

 بود.  خواهد تمام

 سال95 روستایی و عشایری مدارس در و تمام سال94 شهری مدارس ابتدایی در دوره در تحصیل سن حداکثر -04ماده

 .بود خواهد تمام

ازکشور، تابع مقررات نظام آموزشی همان  خارج ایرانی آموزان ایرانی در مدارسدانش نامثبت سن حداقل -تبصره

 کشور خواهد بود.

دوره متوسطه 

 سال 97و عشایری  و در مناطق روستایی95شهری  نام )ورود( در دوره اول متوسطه در مناطقثبت حداکثر سن -05ماده

تمام خواهد بود. سال98عشایری  مناطق روستایی و سال تمام و در 96مناطق شهری ادامه تحصیل درتمام است.حداکثر سن 

تمام خواهد بود. حداکثر سن ادامه تحصیل، برای  سال98نام )ورود( در دوره دوم متوسطه، حداکثر سن ثبت-00ماده

 سال تمام خواهد بود. 66برای دختران سال تمام و  62نظام وظیفه عمومی( مقررات رعایت قوانین و پسران)با

 بزرگساالن

و بعد از آن امکان پذیر است. 9429-9426برای ثبت نام متولدین مهرماه در پایه اول ابتدایی، اجرای این تبصره برای سال تحصیلی به منظور ایجاد زمینه الزم،  - 1
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سال  95اول متوسطه مدارس بزرگساالن و مدارس آموزش از راه دور  در دوره ورود به تحصیل سن حداقل -01ماده

 سال تمام خواهد بود.  98سال تمام ومدارس آموزش ازراه دور 96در دوره دوم متوسطه مدارس بزرگساالن تمام و

توان از در شرایط خاص با مجوز کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش محل، به صورت موردی می -4تبصره

نام نمود.آموزی که حداقل شرط سنی را ندارد، در مدارس بزرگساالن ثبتدانش

 مدرسهتواند در با هر سنی می دهد،می را از دست روزانه در مدرسه تحصیل سنی شرایط که آموزیدانش -5تبصره

 کند. نامیا آموزش از راه دور ثبت بزرگساالن، ایثارگران)با رعایت شرایط(

 آزادداوطلبان

 . حداقلکشور مجاز نیست در داخل ششم استثنای پایه به ابتدایی در دوره آزادداوطلبان ارزشیابی برگزاری -05ماده

 مدارک ارائه به مذکور نیازیدر ارزشیابی  شرکت و برای است تمام سال95در ارزشیابی پایه ششم  نامثبت برای سن

 سال خواهد بود و  ارائه 96و  97در دوره اول و دوم متوسطه، به ترتیب شرط سنی حداقل  نخواهد بود.  قبل سنوات قبولی

.است ضروری قبل، پایه قبولی کارنامه

است.  تمام سال 98(، اول متوسطه )طرح جامع در ارزشیابی داوطلبان آزاد دورهنام ثبت برای سن حداقل -4رهتبص

هفتم و  هایپایهقبولی  مدرک ارائه توانند بدونابتدایی با رعایت شرط سنی فوق می ششم پایه قبولی کارنامه دارندگان

 کنند. آزاد شرکتداوطلب صورت ول متوسطه)جامع( بهپایان دوره ا هشتم، در امتحانات

توانند به نامه دوره سوادآموزی و انتقال از نهضت سوادآموزی با رعایت شرایط سنی میدارندگان گواهی -5تبصره

 نام کنند و ادامه تحصیل دهند.ترتیب در پایه چهارم ابتدایی و پایه هفتم مدارس روزانه ثبت

 حصیلثبت نام و ادامه ت

 نام، روز اول مهر ماه، خواهد بود. آموز برای ثبتمالک محاسبه سن دانش -02ماده

 5/5آموز در نظام آموزشی تحصیل کرده است که مطابق آن نظام، سن شروع تحصیل رسمی، از چنانچه دانش -تبصره 

 واهد بود.سال خ 5/5سالگی مجاز بوده است، شرط حداقل سن برای ورود به مدرسه ایرانی، همان 

نام، بر اساس قانون تقسیمات کشوری خواهد مالک تعیین شهر و روستا برای رعایت حداکثر سن مجاز ثبت -02ماده

، مناطق نآ آموزاندانش تحصیلچنانچه برخی از روستاها در طول سال تحصیلی به محدوده شهری منضم شوند، ادامه بود.

 روستا خواهد بود. شرایط سنیمطابق  تحصیلی، دوره آن تا پایان

آموزان مشمول آموزش فراگیر که در مدارس های تحصیلی، دو سال به حداکثر سن دانشدر هر یک از دوره -02ماده

 شود.پذیرا به تحصیل اشتغال دارند؛ اضافه می
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های تحصیلی در مدارس آموزان با نیازهای ویژه در تمام دورهنام و ادامه تحصیل دانششرایط سنی ثبت -02ماده

 استثنایی، تابع مقررات مربوط خواهد بود.

در مدارس دولتی جز در  آموزاننام دانشبرگزاری آزمون ورودی، مصاحبه و تعیین شرط معدل برای ثبت -11ماده

مواردی که مصوبه خاص) از قبیل مدارس استعدادهای درخشان، نمونه دولتی، هیئت امنایی، وابسته( وجود دارد و 

 د.نام و تحصیل محروم شوآموزی به هر دلیلی از ثبتممنوع است و نباید هیچ دانشها )برای انتخاب رشته( هنرستان

های فنی و حرفه ای و کاردانش توسط شورای های شاخهرودی در برخی از رشتهشرایط مصاحبه و آزمون و -تبصره

 شود.مدرسه تعیین و با اطالع اداره آموزش و پرورش، اجرا می

از نام ترین مدرسه به محل سکونت آنان، در اولویت خواهد بود و ثبتآموزان در نزدیکنام دانشثبت -14ماده

مانع است.کار پدر یا مادر، بال محل به نزدیک هستند، در مدرسهدو شاغل هر آنانوالدین که آموزانیدانش

 زا آموز در زمان ثبت نام در هر یکحضور یکی از والدین )پدر یا مادر( یا قیم/ سرپرست قانونی همراه دانش -15ماده

یا  آموز بدون حضور والدیننام دانشهای تحصیلی ضروری است. در موارد استثناء به تشخیص مدیر مدرسه، ثبتدوره

 سرپرست قانونی بالمانع است.

آموزان نام از کودکان و دانشمدرسه موظف است نسبت به ثبت آموزش و تحصیل، حق قانونی کودکان است. -10ماده

ئولیت آموز و اشخاصی که مساولیا یا سرپرستان قانونی دانش هر یک از والدین،» ت اقدام کند. برابر مقررا  التعلیمالزم

او  هر نحوی از تحصیلنام وی امتناع کنند یا به توانند از ثبتنگهداری، مراقبت و تربیت وی را به عهده دارند نمی

«9جلوگیری کنند.

تندات شود که باید حاوی اطالعات و مسآموز پرونده تحصیلی)ترجیحاً الکترونیکی(تشکیل میدانش برای هر -11ماده

 زیر باشد:  

مشخصات هویتی)شناسنامه/ کارت ملی( ) استعالم الکترونیکی هویت از طریق سامانه سازمان ثبت احوال کشور(  -

های تحصیلی)به استثنای پایه اول(نامهها و گواهیکارنامه -

شناسنامه سالمت -

 عکس -

کاربرگ سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان -

فرم اطالعات فردی و خانوادگی -

آموز و ولی قانونی وی به رعایت مقررات انضباطی مدرسهبرگ تعهد دانشنمون -

مجلس شورای اسالمی 67/6/11قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب جلسه - 1
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تحصیلی پایه نهمو برگ هدایت ای )تحصیلی، تربیتی و شغلی( سوابق مشاوره -

آموزان فاقد مدارک هویتی، فوت پدر، متارکه و طالق صالح )در موارد خاص از قبیل دانش رای یا نامه از مراجع ذی -

 والدین، حضانت( 

 تعیین پایه، انامتح در با شرکت یا برابر مقررات خارجی تحصیلی مدارک از ارزشیابی با استفاده که افرادی -تبصره

 ندارند. قبل سنوات تحصیلی کارنامه نیاز به شوند،می تحصیل ادامه به مجاز

تعهد  ) با اخذ است تحصیلیهویتی و  مدارک فاقد که آموزیدانشء از تواند در موارد استثنامی مدیر مدرسه -15ماده 

 تحصیل دامها کند. نامثبت ماهیک مدت برای مشروط حداکثر صورتهب کتبی از ولی وی مبنی بر ارائه مدارک مربوط (،

 پرورش و آموزش اداره خاص کمیسیون موافقتبا  ،و تحصیلی هویتی مدارک ارائه عدم صورت در آموزاندانش قبیل این

 درج و قطعی نامثبت برای است موظف آموزدانش ،صورت هر در خواهد بود وبالمانع  تا پایان دوره اول متوسطه،

 کند. تسلیم مدرسه خود را به تحصیلی و هویتی مدارک ،در دفتر آمار وی مشخصات

ال مسنی ، حداکثر تا یک ماه پس از شروع سال یاسایر عوامل اجراییهمکارى  موظف است با مدرسه مدیر -12 ماده

ع نسبت به رف مقررات مشاهده شد عدم رعایت قوانین و مواردى چنانچه در بررسى و آموزان راپرونده دانش تحصیلى،

  نقص اقدام کند.

وز بر خالف آمنام دانشپرونده یا ثبتنقص شود  مشخص تحصیلی سال از شروع ماه یک اگر بعد از گذشت -تبصره

ور طرح منظ آموز را بهمدرسه باید وضعیت تحصیلى دانش مدیر باشد،می قبل هاییا سال سالمقررات، مربوط به همان

در  است موظف وپرورش آموزش موارد اداره گونهاین در گزارش کند. پرورشوآموزشبه اداره  کمیسیون خاص در

 موضوع رسیدگی و اقدام کند. به نسبت وقت اسرع

آموزان خود در سال بعد یا دوره تحصیلی بعد، مدیر مدرسه موظف است ضمن رصد ادامه تحصیل دانش -12ماده

التعلیم بازمانده از تحصیل را در محدوه مدرسه خود با استفاده از منابع اطالعاتی) از جمله سازمان بهزیستی، کودکان الزم

.دنمایب را برای اقدام الزم به اداره آموزش و پرورش گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ...(، شناسایی و مرات

آزاد ممنوع است. مستمع حضور و استفاده از کالس درس، به صورت -12ماده

بوط و تواند با ارائه مستندات مربرد، میخود بسر می نامثبتغیر از محل  در محلی ضرورت به که آموزیدانش -تبصره

موقت، ادامه تحصیل دهد. شرکت در  مقصد به صورت از مدارس اشتغال به تحصیل از مدرسه مبدأ، در یکی گواهی

هرگونه مدرک تحصیلی به عهده   درسه مقصد بالمانع است. صدورهای اول و دوم به صورت میهمان در مارزشیابی نوبت

مدرسه مبدأ است.
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 ر پایهد شرایط سنیاند، با رعایت کرده تحصیل ترک که وظیفه نظام غیرمشمول آموزانمجدد دانش نامثبت -12ماده

رسد، می مومیع نظام وظیفه مقرر در قانون مشمولیت سن به که آموز پسریدانش نام. ثبتاست مربوط بالمانع تحصیلی

 شود.میابالغ  و پرورش آموزش وزارت از طریق وظیفه نظام با هماهنگی که است هایینامهو شیوه مقررات تابع

رسد برابر مقررات صرفا تا پایان آن سال/ سال تمام می 62آموزان پسری که در حین تحصیل سن آنان به دانش -4تبصره

 نیم سال/ دوره تابستانی، مجاز به ادامه تحصیل خواهند بود.

، معافیت به آنانشود و می تلقی تحصیل ترک وظیفه، نظام آزاد، از نظر مقرراتداوطلبان اناتدر امتح شرکت-5تبصره

 گیرد.تحصیلی تعلق نمی

 بولق متوسطه، متناظر با رشته تحصیلی قبلی( که دوم ای)در دورهپایه آموز در همانمجدد دانش نامثبت -51ماده

التحصیالن دوره دوم نامه آموزشی روزانه و فارغآیین 88ماده  6موضوع تبصرهآموزان )به استثنای دانش .استشده

  داوطلب آزاد، مجاز است. دولتی یا به صورتغیر سایر شرایط، صرفاً در مدارس با رعایت متوسطه(

 شود. نمی محسوب تحصیل ترک و غیبت موجه 9تحصیلی وقفه -45ماده

 مدرسه و بیش از یک ماه با شورای کمتر از یک ماه با مدیر آموز،موجه بودن غیبت دانشغیرتشخیص موجه یا  -4تبصره

 در پرونده وی نگهداری شود.   آموز به همراه نظر مدیرمستندات غیبت دانش و مدارک مدرسه است.الزم است

 تلقی 6لتحصی ترک نظام وظیفه مقررات، از نظر مشمول آموزانو بیشتر دانش متوالی ماه غیرموجه سه غیبت -5تبصره

 سازمان نظام وظیفه عمومی اعالم کند.به شود. مدیر مدرسه موظف است مراتب ترک تحصیل آنها را می

ابتدایی و دوره اول متوسطه و پایه دهم  در دوره تحصیلی، مجاز در هر پایه های تکرار پایهحداکثر تعداد سال -55ماده

این  52نامه آموزشی روزانه و همچنین موضوع ماده آیین 88ماده  6آموزان موضوع تبصره )دانشدوره دوم متوسطه 

 توانند برای، میشرایط سنی بتدایی و دوره اول متوسطه با رعایتا آموزان دورهخواهد بود. دانش دو سال نامه(آیین

کنند و ادامه تحصیل دهند.   نام، ثبتپایه سال در همانسومین

 تحصیلی هپای آموزان با نیازهای ویژه )مدارس استثنایی(، در هرمجاز دانش های تکرار پایهحداکثر تعداد سال -تبصره

 و دوره اول متوسطه دو سال خواهد بود. سه سال دبستان و ابتدایی،پیشهای در دوره

 یهویتی و اقامت نامه مربوط و بر اساس مدارکمطابق شیوه مقیم ایرانخارجی  اتباعآموزان از دانشنام ثبت -50ماده

 پذیرد.می معتبر صورت

به دالیل موجه نتواند در واحد آموزشی ادامه تحصیل دهد و در امتحانات نوبت دوم و شهریور ماه هیچ یک از دروس شرکت نکندوقفه تحصیلی به موردی اطالق می شود که دانش آموز پس از ثبت نام  -8
ترک تحصیل  به یکی از موارد ذیل اطالق می شود: -2

 الف( دانش آمور در هیچ  مدرسه ای ثبت نام نکرده باشد.

سال تمام( و یا ولی خود از ادامه تحصیل انصراف دهد. 11اشتن حداقل ب( دانش آموز بنا به درخواست خود) در صورت د

 ج( دانش آموز، برابر مقررات از تحصیل در واحد آموزشی محروم شده باشد.
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 تعیین پایه 

ی و مشکالت سرپرستی، بدسرپرستآموزی که به دلیل عدم دسترسی به مدرسه، بیماری، بیپایه تحصیلی دانش -51ماده

ای در ادامه تحصیل وی ایجاد شده است در دوره ابتدایی با ارائه حاد خانوادگی نتوانسته به موقع وارد مدرسه شود یا وقفه

  هایپایه برای ت حداقل سن متعارف تحصیل)مدارک و مستندات معتبر به تشخیص مدیر مدرسه و رعای

های انجام شده از سوی معلم مربوط در اولین فرصت با بررسی (تمام سال 99و 92و 1 و 8 و 6 و 7 ترتیب به ششمتا  اول

 شود. تعیین می

یابی به عمل تر، ارزشآموز در پایه پایینپایه، از دانشدر صورت عدم کسب شرایط قبولی در ارزشیابی تعیین -تبصره

 آید.می

 مراکز، نهادها و...( که منجر حقوقی)موسسات، هرگونه فعالیت آموزشی و پرورشی از سوی اشخاص حقیقی و -55 ماده

آموز در مدرسه شود، ممنوع است و با متخلفین برابر قوانین و مقررات، رفتار خواهد شد.  حضور دانش نام وبه عدم ثبت

صیل آنان با نام و ادامه تحاند، تعیین پایه نخواهند شد و ثبتآموزانی که در مراکز غیرمجاز تحصیل کردهدانش -تبصره

 بر اساس سوابق و آخرین کارنامه تحصیلی، مجاز خواهد بود. دوره ابتدایی و  رعایت حداکثر شرط سنی

د شو وارد مدرسه موقع به اندنتوانسته بیمارییا  مدرسه به دسترسی عدم ی که به دلیلآموزدانش تحصیلی پایه -52 ماده

با رعایت حداقل سن متعارف های اول و دوم متوسطه ای ایجاد شده است، در دورهیا در ادامه تحصیل وی، وقفه و فاصله

تحصیل و ارائه مدارک و مستندات معتبر ) فوت یا جدایی والدین و...( به تشخیص مدیر مدرسه و با برگزاری ارزشیابی 

های هماهنگ در اولین نوبت رسمی( توسط معلمان های داخلی در اولین فرصت و در ارزشیابیتعیین پایه )در ارزشیابی

 شود.دیر مدرسه، تعیین میدروس مربوط و تایید م

در دوره  و تمام سال94 و 97،  96نهم هفتم، هشتم و هایپایه برایسن متعارف تحصیل در دوره اول متوسطه  -4تبصره

 خواهد بود.  تمام سال 97 و 95دهم و یازدهم  هایپایه برایدوم متوسطه 

 ارنامه قبولی پایه ششم و در دوره دوم متوسطه منوط به داشتنپایه در دوره اول متوسطه منوط به داشتن کتعیین -5تبصره

های ششم و نهم خواهد بود.های قبولی پایهکارنامه

بولی، شود. مواد ارزشیابی و شرایط قنوبتی برگزار میپایه به صورت یکدر دوره متوسطه، ارزشیابی تعیین -0تبصره

تر، ه پایینآموز در پایپایه، از دانششرایط قبولی در ارزشیابی تعیین آزاد خواهد بود. در صورت عدم کسبمانند داوطلبان

 آید.ارزشیابی به عمل می
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آموز ثبت و پس از امضا و مهر مدیر در پرونده شدگان در ارزشیابی تعیین پایه، در کارنامه دانشنمرات قبول -1تبصره 

آموزان در پایه باالتر، توضیح الزم در ستون مالحظات دفتر دانشنام از این قبیل شود. در ثبتتحصیلی وی نگهداری می

 آمار داده شود.

 آموزان:انتقال دانش

 تموافق صورت در منطقه همان دیگر در مدرسه به مدرسه از یک تحصیلی سال طولدر  آموزاندانش انتقال -52ماده

و  )داخلو پرورش آموزش و نواحی مناطق سایر به و ناحیه منطقه یکو از  مقررات سایر رعایت مقصد با مدیر مدرسه

 ،سالی در نظام)پایانی ارزشیابی شروع ازیکماه قبل  تا ،مقصد و پرورش آموزش اداره موافقت درصورتخارج استان( 

 بود. خواهد بالمانع (،سالنیم پایان امتحانات واحدی سالینیم و در نظام آخر سال امتحانات

آموزان دوره دوم متوسطه به صورت پیاپی و با توجه به اعمال سهمیه مناطق در کنکور سراسری، انتقال دانش -4تبصره

متوالی در سه پایه تحصیلی دهم، یازدهم و دوازدهم، از منطقه یک به مناطق دو و سه یا از منطقه دو به منطقه سه مجاز 

 نخواهد بود.

اند به توآموز میآموزی در پایه دوازدهم، تغییر یابد، دانشکه محل اقامت ولی یا سرپرست دانشصورتیدر  -5تبصره

دار حاوی مشخصات و پایه و رشته تحصیلی صادره از مدرسه مبدا ( و تأیید نامه عکسصورت میهمان )با اخذ معرفی

ه، با همراه داشتن مدارک الزم مبنی بر انتقال ولی خود، آموز توسط اداره آموزش و پرورش همان منطقانتقال ولی دانش

به اداره آموزش و پرورش محل سکونت جدید مراجعه و در صورت دایر بودن رشته تحصیلی مورد نظر، با معرفی آن 

های درس در امتحانات داخلی یا امتحانات نهایی برابر مقررات شرکت کند. نمره نوبت اداره، ضمن استفاده از کالس

و پرورش قبلی ارسال آموزی، از سوی اداره آموزش و پرورش منطقه جدید به اداره آموزش دوم)خردادماه( چنین دانش

 آموزان، بر اساس نمراتکرده است، ابالغ شود. برای این دانشآموز در آن تحصیل میای که دانششود تا به مدرسهمی

شود. ه ارزشیابی مستمر نوبت دوم و رعایت سایر مقررات، اعالم نتیجه میماخوذه )در مقصد( و نمره پایانی نوبت اول و نمر

های اول و دوم متوسطه که متقاضی انتقال آموزان در دورهاصالت و صحت مدارک و سوابق تحصیلی دانش -0 تبصره

حت و از بررسی صباید پس  از یک مدرسه به مدرسه دیگر)در داخل منطقه/شهرستان،استان یا خارج از استان(هستند،

پرورش مربوط برسد. مدیر مدرسه مقصد، موظف است وآموزی منطقه، به تأیید اداره آموزشهای دانشسقم در سامانه

ق صورت محرمانه از طریآموز، صحت مدارک تحصیلی وی را حداکثر ظرف مدت یک هفته، بهنام از دانشپس از ثبت
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پرورش و مدیر مدرسه مبدأ هم موظف است حداکثرظرف و د و اداره آموزش پرورش مربوط، استعالم کن واداره آموزش 

 ماه به این استعالم پاسخ دهد.مدت یک

آموزان انتقالی را از مدرسه مبدا درخواست نماید. سوابق و مدارک تحصیلی دانش مدیر مدرسه مقصد باید -1 تبصره

ته پس را بالفاصله و حداکثر تا یک هف آموزاندانش گونهرزشیابی اینا هایو نمره تحصیلی وندهمدیر مدرسه مبدا باید پر

 نماید. جدید، ارسال مدرسه آموز، بهدانش از انتقال

آموزان بین مدارس استعدادهای درخشان یک شهرستان، ممنوع است. در سال نخست پذیرش، انتقال دانش -5 تبصره

بین مدارس استعدادهای درخشان، در صورت دارا بودن نمره آزمون ورودی  آموزانپس از یکسال تحصیل، انتقال دانش

در سطح حداقل نمره مدرسه مقصد و وجود ظرفیت خالی در آن مدرسه در داخل استان، با موافقت اداره کل آموزش و 

 ود.خواهد ب پرورش استان و از یک استان به استان دیگر، با موافقت اداره کل آموزش و پرورش استان مقصد، مجاز

 یتحصیل پایه تمامی دروس یک روزانه منوط به گذراندنبه مدارس بزرگساالن  مدارس آموزاندانش انتقال -52 ماده

 .است روزانه در مدارس نامو سایر ضوابط ثبت شرط سنی و داشتن

یمسال پایانی نارزشیابی  از برگزاری قبل تا یک ماه بزرگساالن مدارس به روزانه مدارس آموزاندانشانتقال -52 ماده

 .است ، بالمانعبا رعایت سایر شرایط اول یا دوم

 کهنامه به مدارس داخل کشور، در صورتی مجاز است این آیین 79آموزان موضوع تبصره ماده انتقال دانش -21ماده

ه آموزان بباشند. در صورت ضرورت، انتقال این دانش از کشور گذرانده خارج ایرانی را در مدارس دبستان اول پایه

 مدارس داخل کشور، قبل از پایان سال تحصیلی با تأیید شورای مدرسه، بالمانع است.

اند بدون توتحصیلی وی وجود ندارد، می که رشته شودبه منطقه آموزشی دیگری منتقل می که آموزیدانش -24 ماده

یل دهد و  نام کند و ادامه تحصهای موجود در شاخه تحصیلی خود ثبتشرکت در ارزشیابی تغییر رشته، در یکی از رشته

 بگذراند. تحصیلیدوره  مربوط به تغییر رشته را تا پایان دروس

 آموزان:تسهیالت ویژه برای دانش

های مناسب کالس قرار گیرند و در مورد آموزانی که ضعف بینایی یا شنوایی دارند باید در ردیفدانش -25ماده

آموزانی که با دست چپ می نویسند نباید هیچ گونه ممانعتی به عمل آید و پیش بینی محل مناسب برای نشستن و دانش

 ها باید مورد توجه قرار گیرد.تامین شرایط مناسب برای آن

وط و مربآموزشی هایو دوره در المپیادها، مسابقات ورزشی شرکت از قبیل موجه دالیل به آموزانی کهدانش -20ماده

ی دروس در ارزشیاب شرکتبه  موفق وپرورش،اداره آموزشخاص کمیسیون تشخیص سفرهای زیارتی خارج ازکشور به
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در قبولی عنوان به آنان کنند. قبولیشرکت بعدی  ر نوبت ارزشیابیتوانند دشوند، میدوم متوسطه نمی نهایی دوره

خواهد شد. محسوب قبل نوبت امتحانات 

ری، هنکننده در سفرهای زیارتی خارج از کشور و مسابقات قرآنی، فرهنگیآموزان شرکتغیبت دانش -21 ماده

 شود. للی، از کالس درس موجه تلقی میالمعلمی، مهارتی و ورزشی و اردوی آن در سطح ملی و بین

کنند اجازه دارند در ارزشیابی المللی و اردوی آن شرکت میآموزانی که در مسابقات کشوری و بیندانش -25 ماده

تحصیلی در ارزشیابی درس یا دروسی که های خرداد و شهریورماه، همراه غایبین موجه همان سالداخلی عالوه بر نوبت

 اند شرکت کنند.سب نکردهنمره قبولی ک

ه دار از مدرسنامه عکستوانند با اخذ معرفیکننده در مسابقات کشوری و اردوی آن میآموزان شرکتدانش -22 ماده

مربوط و همراه داشتن مدارک الزم مبنی بر شرکت در اردو و مسابقه، به اداره آموزش و پرورش محل برپایی اردو و 

د نظر در ارزشیابی داخلی یکی از مدارس شرکت مسابقه )مقصد( مراجعه و در صورت دایر بودن رشته تحصیلی مور

آموزان پس از تأیید اداره آموزش و پرورش مقصدبه اداره آموزش وپرورش مبدأ برای های این قبیل دانشنمایند. نمره

 شود.ربط ارسال میبه مدرسه ذی ها و اعالم نتیجه،درج درکارنامه

ردد و گشهید، اسیر یا  مفقود می تحصیلی سال ها در طولآن اول درجه از بستگان یکی که آموزانیدانش -22 ماده

خرداد یا شهریورماه  از آغاز ارزشیابی قبل ماه یک ها در فاصلهآن اول درجه از بستگان یکی که آموزانیدانش همچنین

مذکور  های ارزشیابیبر نوبتانند عالوه توشود، در صورت عدم کسب نمره قبولی در درس یا دروس مربوط، میمی فوت

 کنند. موجه، شرکت با غایبین دیگر همراهارزشیابی  نوبت در یک

.شودنمی متوسطه دوره نهایی دروس شامل ماده مفاد این -تبصره 

  یا ار نشدهطبیعی برگزبالیایو  غیرمترقبه حوادث از قبیل مختلف علل به آنان که ارزشیابی آموزانیدانش -22 ماده
داخلی با مجوز شورای مدرسه و در ارزشیابی هماهنگ با تأیید اوراق ارزشیابی آنان مفقود یا معدوم شده، در ارزشیابی 

مجدد  ارزشیابی در ارزشیابی ایام از پایان پس وحداکثر تا یک ماه فرصت توانند در اولینمنطقه، می خاص کمیسیون

نمایند. شرکت

ارزشیابی با هماهنگی مرکز سنجش آموزش و  نوبت صدور مجوز و تعیین نهایی،در مورد ارزشیابی دروس  -تبصره

 استان خواهد بود. وپرورش خاص آموزشکمیسیون پرورش به عهده

 با دیگر تربیتیآموزی و اصول اخالقی و توانند با رعایت شئونات دانشآموزان ازدواج کرده میدانش -22 ماده

 در مدارس روزانه ثبت نام و به تحصیل ادامه دهند.  مانند سایرین ،آموزاندانش

1400/ 6/ 1
120/119110



31

آموز رعایت نشود، ادامه تحصیل وی در صورتی که به تشخیص شورای مدرسه، مفاد این ماده از سوی دانش -تبصره 

 های زیر امکان پذیر خواهد بود:به یکی از روش

نمایند. شرکتهای پایان هر نوبت ، در ارزشیابیبدون حضور در کالس -9

آزاد، با رعایت قوانین و مقررات، تحصیل نماید.بزرگساالن، آموزش از راه دور یا داوطلب در مدارس -6

 تحصیلی هو وقف ، تکرارپایهمدرسه به دسترسیعدم  از قبیل مختلف دالیل به آموز دوره اول متوسطه کهدانش -21ماده

با  دادماهارزشیابی خر در قبولی تواند در صورتخود قرار دارد، میتحصیلی  پایه متعارف باالتر از سن در شرایط سنی

 که جدیدی یا مدرسه قبلی باالتر در مدرسه در ارزشیابی پایه تحصیلیسال همان ، در شهریورماه94 کل معدل حداقل

 بعدی پایه بهاحراز شرایط قبولی،  کند و درصورت شرکت نوبتی یک صورت به است کردهنام ثبت لتحصی ادامهبرای 

 ارتقا یابد.

تواند از مفاد ماده فوق استفاده کند که در ارزشیابی نوبت خردادماه، در آموزی میدر دوره ابتدایی دانش -24 ماده

آموزان پایه ششم ابتدایی که در خردادماه شرایط نموده باشد. فهرست دانشرا کسب « خوب»تمامی دروس، رتبه)مقیاس( 

ام و شرکت نکنند از طریق مدرسه به اداره آموزش و پرورش ارسال تا تمهید مقدمات ثبتاستفاده از ماده فوق را کسب می

 گردد.امتحانات شهریورماه پایه هفتم در یکی از مدارس دوره اول متوسطه فراهم  در آنان

کنندگان در امتحانات شهریورماه به صورت یک نوبتی تنظیم گردد و کارنامه و دفتر امتحانات برای شرکت-4تبصره

 برای آنان نمره انضباط منظور نشود.

مدارس دوره اول متوسطه بزرگساالن و  آموزانششم ابتدایی و دوره اول متوسطه و دانش پایه آزاد داوطلبان -5تبصره

 نخواهند بود. ماده از مفاد این استفاده مجاز به ز راه دور،آموزش ا

در  در دوره ابتدایی و دوره اول متوسطه همانند شرایط مندرج در ارزشیابی شهریورماه شرایط قبولی -0تبصره

 های مربوط خواهد بود.نامهآیین

 و مدرسه با تأیید شورای داخلیتوانند در امتحاناتیم دوره اول متوسطه در ارزشیابی شهریورماه موجه غایبین -1تبصره

 نمایند. مجاز شرکت غایبین ارزشیابی  در وپرورشآموزش اداره خاص کمیسیون تأییدبا  هماهنگ امتحانات  در

 :آموزاندانش انضباطی و وظایف مقررات

توسط شورای مدرسه با مشارکت و همکاری شورای آموزان با توجه به موارد زیر مقررات انضباطی دانش -25 ماده

 آموزان الزامی است.شود. رعایت این مقررات برای دانش، تدوین و ابالغ مییآموزدانش

رفتار و اخالق احکام دینی و شرعی و داشتن حسن رعایت-9
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و بهداشت فردی آموزان،دانشنسبت به مدیر، معلمان، کارکنان و سایر  و احترام آموزی)ادبرعایت شئونات دانش-6

عمومی و نظافت کالس و مدرسه(

درس، خروج به موقع از مدرسه و کالس درس، و کالس در مدرسه موقع تربیتی)حضور به آموزشی رعایت مقررات-7

 (از خرید و فروش غیرمجاز در مدرسه و خودداری انجام درست تکالیف درسی

 پرورشی های، کتابخانه، فعالیت، آزمایشگاهورزش از زمین استفاده مقرر برای ساعات غیردر  حضور در مدرسه -4تبصره

 واهد بود.مجاز خ مدرسه از کارکنان او یا یکی سرپرستی مدیر و به آموز و موافقتدانش کتبی ولی اجازه و ... منوط به

، برابر نظارت مدیر مدرسهو با تایید شورای مدرسه و با توانند در چارچوب وظایف خود آموزان میدانش -5تبصره

 های خود اقدام کنند. ساختهدستهای مربوط نسبت به خرید و فروش محصوالت و نامهشیوه

مدرسه به غیرمرتبط با امور تحصیلی بها و وسایلاشیا گران آوردن پرهیز از همراه -4

.مدرسهو ساختمان  تجهیزات، اموال در حفظ و نگهداری اهتمام -5

وارد آورد، با  خسارت آموزان، کارکنان یا سایر دانشمدرسه و ساختمان وسایل به آموزیدانش چنانچه -0 تبصره

 .شود جبران وی آموز یا ولیتوسط دانش  تشخیص مدیر مدرسه باید خسارت

 بباشد، مرات داشتهغیرموجه  آموز تأخیر ورود مکرر یا غیبتدانش که در مواردی است مدیر مدرسه موظف -20 ماده

 برساند. وی ولی اطالع را به

 انضباط رزیابیا و در ثبت های تربیتی(آموز در دفتر انضباطی) شایستگیو تأخیر غیرموجه ورود دانش غیبت -21 ماده

 صمیمت مدرسه با نظر شورایاست  موظف از حد، مدیر مدرسه بیش تأخیر ورود مکرر یا غیبت شود. در صورتمی لحاظ

 کند. آموز ابالغدانشولی  را کتباً به اتخاذ نماید و مراتب مقتضی

بخشی )تنبیه(:تشویق و آگاهی

آموزان به انجام صحیح وظایف خویش رغیب دانشمدیر مدرسه باید برای تقویت رفتارهای مطلوب و ت -25ماده 

د.و با تایید شورای مدرسه اجرا کن هیههایی را تبرنامه

  از: های تشویق مدرسه عبارت استصول حاکم بر برنامها

د.اشآموزان بدانش تمامی برای محیطی دریافت تایید و  درونی موفقیت احساس  ایجاد  میحا  مدرسه باید بر  حاکم جو  -9

آموزان، ایجاد احساس موفقیت برایتعدادی از دانش کردنمتمایز و ابتی در مدرسه، برجسته از دامن زدن به جو رق -6

در مسابقات ورزشی(به ویژه در دوره ابتدایی باید  آموزان به قیمت ایجاد شکست در گروه دیگر)جزگروهی از دانش

 .اجتناب شود
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،رسهمورد انتظار مد یابی به سطوحاساس میزان دست آموزان بررقابت ، باید دانشن جو مقایسه و بجای حاکم کرد -7

.آموزان یک کالس یا مدرسه وجود داشته باشدکان تشویق تمام دانشام که ایگونه به ،شوند تشویق و تایید

اع دهد و بهارج سناد واِتالش خود  آموز، علت تشویق خود را به فعالیت وای باشد که دانشنوع تشویق باید به گونه -4

.کرد خود دست یابدلمسن عحُمندی درونی ناشی از احساس رضایت

طلوب را تقویت رفتارهای م استمرار و یهاای باشد که زمینهشده باید به گونه ههای تشویق به کارگرفتروش-22ماده 

 .آموزان فراهم نمایدانشددر 

رفتار تقویت برای مناسب هایموقعیت در مربیان  بیان جمالت تأیید کننده توسط -9

آموزانکالس درس در حضور تمام دانشتشویق شفاهی در  -6

آموزانمراسم آغازین در حضور تمام دانشتشویق شفاهی در  -7

آموزو اعالم آن به ولی دانش کالستشویق کتبی و شفاهی در  -4

اعطای مسئولیت -5

اعطای نشان مدرسه -7

آموزان رعایت موارد زیر الزامی است: در تشویق دانش -22 ماده

آموزبرای تقویت رفتار دانش درونی افزایش انگیزه -9

ها.در انجام وظایف و مسئولیت و جدیت تالش و کوشش توسعه -6

وی قبلی با وضع در مقایسه آموزدانش پیشرفت توجه به میزان -7

آموزان()برای ذینفع و سایر دانشی برای اعمال تشویق توجه به وجود شواهد کاف -4

آموزآموزشی متناسب با سن و ذوق دانش های مادی، روانی، اجتماعی وتوجه به انواع تشویق -5

آموزانتشویق دانش توجه به عدالت در -7

آموزانسایر دانشهای صحیح اعمال تشویق به منظور جلوگیری از تحقیر، طرد یا حذف توجه به روش -6

توجه به رعایت ترتیب و تدریج در اعمال تشویق. -8

آموزی و مدرسه، منشور دانش منشور اخالقیآموز موظف است ضوابط و مقررات مدرسه )اعم از دانش -22 ادهم

 هایجوییچارهها و ها، مشاورهراهنماییی که آموزاننشدا آموزی( را رعایت کند.مقررات انضباطی و وظایف دانش

 با ،خلفبا نوع ت تناسب واقع نگردد، با رعایت ها مفید و مؤثرآن در ترغیب و تشویق و تنبیهنظام مدرسه در چارچوب 

شود:با آنان رفتار میزیر  هایروش

.طور خصوصی به تذکر و اخطار شفاهی -9
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موضوع گیریپی جهتتوجیه آموز و دعوت از ولی دانش-6

آموزدانش ولی به و اطالعاخطار کتبی  -7

آموزدانش ولی با اطالع پایه متعدد در یک هایوجود کالس تغییر کالس، در صورت -4

روز سه مدت آموز، حداکثر برایدانش ولی قبلی با اطالع از مدرسهموقت  اخراج ـ5

دیگر. مدرسه به انتقال -7

بر   مدرسه شورای موافقتبا  5و  4 حسب مورد بر عهده مدیر و معلم مربوط و بندهای 7و  6، 9بندهایاعمال  -22 ماده

پس از تایید شورای مدرسه و ارجاع موضوع به اداره آموزش و پرورش منطقه، هسته  7بندعهده مدیر است. در مورد 

ای الزم را انجام و نظر خود را به رئیس اداره همشاوره/ کارشناسی مشاوره، موظف است حداکثر ظرف یک هفته بررسی

آموز به مبنی بر انتقال دانش مشاوره ش منطقه اعالم نماید. در صورتی که نظر هسته مشاوره/ کارشناسیرآموزش و پرو

منطقه، الزامی است. هسته مشاوره/ کارشناسی مشاوره  و پرورش آموزش ادارهرئیس  موافقتمدرسه دیگر باشد، اخذ 

 آموز، نظارت کند.ظف است بر فرایند انتقال دانشمو

آموز د یا دانشآموز میسر نباشمواردی که به دلیل نبود مدرسه یا رشته تحصیلی در منطقه، امکان انتقال دانشدر  -تبصره

آموز و شرایط و ش منطقه با رعایت مصالح دانشر، مرتکب تکرار تخلف شود، اداره آموزش و پرو 7موضوع بند

 کند.ضائات منطقه، تصمیم مناسب را اتخاذ و اجرا میاقت

 آموزان، توجه به موارد زیر الزامی است:های آگاهی بخشی)تنبیهی( دانشروش در اعمال -21ماده

 کنندگی تنبیه و آگاه ـ توجه به نقش روشنگرانه9

آموزدانش و اجتماعی ، خانوادگی، سنیو روانی شرایط جسمی توجه به-6

آموزتناسب بین روش تنبیهی با تخلف دانش -7

رعایت ترتیب و تدریج در اعمال تنبیه -4

وی آموز و ولیدانش برای مدرسه وضوح خیرخواهی -5

تنبیه و اجرای تخلف زمانی منطقی بین وقوع اجرای به موقع تنبیه و وجود فاصله -7

خود  خطا و تخلفآموز برای جبران دانشبه تخلف  جبران هایـ ارائه شیوه6

آموزدانش حفظ آبرو و کرامت انسانی -8

نسبت به نتایج نامطلوب رفتار خویش برای اصالح آن  آموز آگاه کردن دانش -1

آموزان در اعمال تنبیهعدم تبعیض و استثناء بین دانش -92
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 و با متخلفین برابر قوانین با وی به هر دلیل و تحت هر شرایطی ممنوع است96آموز و سوءرفتاربدنی دانشتنبیه  -42ماده

بایست همکاران خود را نسبت به امور انضباطی )ممنوعیت تنبیه بدنی و سوء شود. مدیر مدرسه میو مقررات رفتار می

 آموز( آگاه کند.  رفتار با دانش

، منشور اخالقی مدرسه و نظام یآموزدانش و شورای ، مربیانمعلمان با همکاری است موظف مدیر مدرسه - 25ماده

 به ایط،شر اقتضای به و آموزاندانش فهم و سن تناسب به را ترغیب و تشویق و آگاهی بخشی مصوب شورای مدرسه

 .برساند آموزاندانش اولیای اطالع به و داده آموزش آنان

 آموزاندانشیتی ترب هایشایستگیفرم ثبت  آموز باید دردر رفتار دانش آن و نتیجه شده اعمال و تنبیه تشویق - 20ماده

   .قرار گیرد مورد توجه ارزشیابی انضباط وی شود و در درج

 رایب نامناسبیسابقه  تا شد خواهدامحاء  تحصیلی سال هر پایان در آموزو مجازات دانش تخلف سوابق -تبصره

 نماند.  آموز باقیدانش

 رای، شواز آزادی شود، پس بازداشت بطور موقت قضایی از طریق مراجع اتهام جرمیبه  آموزیدانش چنانچه - 21ماده

 تبازداش شود. مدتاجرا می آموزش و پرورشاز تأیید اداره  کند که پسمی وی را تعیین تحصیل ادامه مدرسه نحوه

 .شودمی محسوب تحصیلیوقفه  عنوان آموز بهدانش

 لباس و پوشش

-باید ساده، زیبا، متنوع، آراسته، شاد، متناسب با فرهنگ و هویت اسالمیآموزان دختر و پسر لباس دانش - 25ماده

آموزان با مشارکت شورای و رنگ لباس دانشباشد. انتخاب نوع  ایرانی، عرف جامعه، شرایط اقلیمی و سنی آنان

ریزی و اقدام برای تهیه آن با هماهنگی شورای مدرسه، به عهده انجمن آموزی، به عهده شورای مدرسه و برنامهدانش

 ها، با رعایت جوانب فرهنگی و اسالمی مجاز است.ه از لباس محلی در مناسبتداولیا و مربیان خواهد بود. استفا

باشد. شایسته است ( مانتو شلوار و مقنعه می6( چادر، مانتو شلوار و مقنعه 9آموزان دختر شامل پوشش دانش - تبصره

 آموزان دختر را به استفاده از چادر تشویق و توصیه کنند.  مدیران مدارس ضمن رعایت عدم اجبار، دانش

هد؛ از قبیل ضرب و جرح، محبوس سوء رفتار: هر گونه فعل یا ترک فعل عمدی که سالمت جسمی، روانی، اخالقی یا اجتماعی طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسیب  قرار د -1

  از کمک به وی. و غیرمتعارف و یا خودداریکردن، سوء استفاده جنسی، توهین یا تهدید نسبت به طفل یا نوجوان در صورتی که جنبه تادیبی نداشته باشد یا قراردادن او در شرایط سخت 

المی(مجلس شورای اس 67/6/9711) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 
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:درسی و پژوهش برنامه-چهارم فصل

روز اول هفته تنظیم  5های تحصیلی ترجیحاً در برنامه درسی مصوب و برنامه ویژه مدرسه)بوم( در تمام دوره - 22ماده

رنامه بهای داوطلبانه و بخشی از  های خارج از برنامه رسمی و برنامهشود. روزهای پنجشنبه عمدتا به فعالیتو اجرا می

 ویژه مدرسه اختصاص دارد. 

تواند متناسب با وضعیت مدرسه) دو شیفته بودن و...( و همچنین اقتضائات برنامه درسی و مدیر مدرسه می -4تبصره

روز اول هفته تنظیم و با اطالع  7شرایط اقلیمی و آب و هوایی، برنامه درسی مدرسه را به ویژه در دوره دوم متوسطه، در 

 آموزش و پرورش منطقه، اجرا کند. 

 روز اول هفته هستند. 7دولتی مجاز به تنظیم و ارائه برنامه درسی در مدارس غیر -5تبصره

 تواند از روز یکشنبه تا پنج شنبه تنظیم و اجرا شود.برنامه درسی مدارس کلیمی می -0تبصره

آموزان باید از لباس کار و در ساعت اجرای دروس عملی، کارگاهی، عوامل مدیریتی، هنرآموزان و دانش -1ه تبصر

 ات ایمنی استفاده کنند.تجهیز

های ریزی و تدابیر الزم برای مواجهه با تعطیلی اضطراری مدرسه و به کارگیری روششورای مدرسه باید برنامه -22ماده

های حضوری برای جبران های آموزشی و...(یا تشکیل کالسهای الکترونیکی، درسنامهجایگزین از قبیل)آموزش

 باشد.آموزان را داشته آموزش دانش

 دقیقه خواهد بود. 52ها دقیقه و در سایر دوره 45زمان هر جلسه درسی در دوره اول ابتدایی  -22ماده

 شود.نامه مربوط، تعیین میزمان هر جلسه در مواقع اضطرار و بحرانی، مطابق شیوه -تبصره

ن و مشارکت و تعامل مؤثر معلمی زمینهریزی درسی و تربیتی در سطح مدرسه، معلمان باید در فرآیند برنامه -22ماده

   .ها فراهم نمایندبی برنامهرا در طراحی، تولید، اجرا و ارزشیا های ذینفعآموزان و سایرگروهدانش

های درسی و تربیتی)حضوری و غیر حضوری(، تولید محتوای الکترونیکی و ارائه آن در بستر در اجرای برنامه -تبصره

 رویکرد تکمیلی مورد تاکید است.های نوین با فناوری

بدنی)حتی در شرایط نامناسب جوی ریزی الزم را برای اجرای درس تربیتمدیر مدرسه موظف است برنامه -21ماده

ا استفاده آموزان بهای فوق برنامه ورزشی و افزایش فعالیت ورزشی دانشمانند برف، باران و آلودگی هوا( و ارائه فعالیت

 ین، به عمل آورد.رخیّمدرسه یا ظرفیت محله و از سایر فضاهای 

بدنی اماکن ورزشی رو باز و سرپوشیده داخل مدرسه الزاما در ساعت رسمی بایستی جهت اجرای درس تربیت -24ماده

  آموزان آن مدرسه قرار گیرد.های فوق برنامه ورزشی در اختیار دانشو فعالیت
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. در آموزان باید از لباس ورزشی استفاده کنندبدنی و دانشدبیر تربیتبدنی، در ساعت اجرای درس تربیت -تبصره

رای بدنی با تایید شوساعت اجرای درس تربیت مدارس دخترانه متناسب با شرایط و امکانات مدرسه، نوع پوشش در

 مدرسه خواهد بود.

دقیقه قبل از شروع  95مدت  های رسمی مدرسه است و باید حداکثر بهمراسم آغازین مدرسه جزو فعالیت -25ماده

هایی نظیر قرائت قرآن، برافراشتن پرچم جمهوری اسالمی، اجرای سرود ملی، نیایش، های درس، به فعالیتکالس

 ... اختصاص داده شود.و ورزش صبحگاهی ،بزرگدشت مراسم ملی و مذهبی

« بیتیتر آموزشی در مراکز اقامه نمازتعمیق فرهنگ  طرح جامع تقویت و»نسبت به اجرای دقیق مدرسه باید -20ماده

و  اهمدرسه جزو فعالیت اهتمام به برپایی نمازجماعت در اقدام نماید.اقامه نماز و ش،رپرو موزش وآمصوب شورای عالی 

در اول وقت شرعی(اختصاص یابد. دقیقه در روز)ترجیحا 72حداکثر فریضه این برای انجام و است های رسمی مدرسهبرنامه

 آموزشی مواد و  منابع

از  یریزی آموزشی از منابع و مواد آموزشی تربیتی استاندارد مورد تایید سازمان پژوهش و برنامهربردابهره -21ماده

الکترونیکی،  هایرسانه  داخلی(، )اینترانتهای آموزشیشبکه فیلم آموزشی، آموزشی، افزارهاینرم آموزشی، هایبسته قبیل

کار، کتاب راهنمای معلم، مجالت، ها، اجسام و اشیاء مختلف، کتاب درسی، کتابمدیا(، دستگاهای)مولتیچندرسانه

 مجاز خواهد بود. های تحصیلیتمام دوره درها و نظایر آن کتاب

 کند.آموزان با نیازهای ویژه، تایید سازمان آموزش و پرورش استثنایی، کفایت میدر مورد دانش -4تبصره

ایجاد  آموزان وخرید، عرضه و تبلیغ هرگونه کتب و منابع درسی و غیردرسی در مدارس بدون اجبار به دانش -5تبصره

مجاز  ،ریزی آموزشیتایید سازمان پژوهش و برنامهفضای تجاری خارج از شئونات مدرسه، صرفاً از منابع استاندارد مورد 

شود. برابر ضوابط قانونی برخورد می . در غیر این صورت، با متخلفین،است

مدرسه، بعد از تایید شورای  آموزان درهای دانشساختهای و دستبهره برداری از تولیدات درون مدرسه -25ماده

 مجاز است. مدرسه،

ریزی آموزشی در یک موضوع از بین کتابهای تالیف شده از سوی سازمان پژوهش و برنامه تواندمدرسه می -22ماده

 با تایید شورای مدرسه، کتاب درسی را انتخاب و در مدرسه آموزش دهد. ،درسی)چند تالیفی(

 تحصیلی:  پیشرفت ارزشیابی
ر ارزشیابی با رعایت اصول حاکم ب آموزان،دانشتربیتی تحصیلی پیشرفت ریزی و ارزشیابیمسئولیت برنامه -22ماده

.نظارت برآن به عهده شورای مدرسه است معلم و  ملی و مقررات مربوط، با درسی مندرج در برنامه تربیتیتحصیلی پیشرفت
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های نامهآیینهای مصرح در برگزاری هر نوع آزمون در دوره ابتدایی و دوره اول متوسطه، به غیر از آزمون -22ماده

 های پیشرفت تحصیلی، ممنوع است.مربوط تحت عناوین مختلف، از جمله آزمون

مجاز به همکاری و عقد قرارداد با موسسات آموزشی برای  ،دولتی دوره دوم متوسطهمدارس دولتی و غیر -22ماده

.برگزاری هر نوع آزمون پیشرفت تحصیلی در مدرسه و خارج از آن نیستند

پژوهش

 کند.  تعیین و مدرسه، مسائل و نیازهای پژوهشی مدرسه را شناسایی است با مشارکت کارکنان موظف مدیر -411ماده

یری گاستفاده از مشارکت عوامل سهیم و مؤثر در مدرسه و خارج از آن در حل مسائل و مشکالت مدرسه با بهره - تبصره

 مورد تأکید است.های پژوهشی، ضروری و های علمی و یافتهاز شیوه

 وهشیپژ تقویت روحیه و یادگیری محیط به بخشیتنوع و سازیغنی برای به ویژه معلمان، همه عوامل مدرسه، -414ماده

 ها وکتاب،اطالعاتی هایپایگاه های نوین،های علمی، فناوریآموزان، باید زمینه استفاده از روشگروهی(دانش و )فردی

های عمومی، تربیتی،کتابخانه فرهنگی هایکانون ها،اردوگاه آموزشی،-علمیهای سراها، انجمنپژوهش منابع آموزشی،

فراهم آورند.   ارتباط با پژوهشگران و ... را ، های علم و فناوریها، مراکز علمی، پارکدانشگاه

های گروهی، کسب و توسعه شایستگی و فردی بروز ابتکارات برای را الزم امکانات و هازمینه باید مدرسه -415ماده

آورده و  آموزان فراهمتربیت، برای معلمان و دانشو  مرتبط با پژوهش و تقویت نقش پژوهشی مدرسه در فرایند تعلیم

  های آموزشی الزم را طراحی و اجرا نماید.های آموزشی، دورهدر قالب پودمان

ز تربیتی و سایر مراکهای فرهنگیها و کانونسراها، دارالقرآنپژوهشبخش با مند و اثربرای ارتباط نظام -410ماده

ن و از مند به امور پژوهشی توسط شورای معلمان تعییای)رابط( از بین معلمان عالقهمرتبط با حوزه تعلیم و تربیت، نماینده

 شود.سوی مدیر مدرسه به مراجع ذیربط معرفی می

های نشست ها،جشنوارهها، سراها، همایشآموزان را در پژوهشال معلمان و دانشمدرسه باید زمینه حضور فع -411ماده

های ه برنامهبخشی بها برای کیفیتهای پژوهشی آنهای مرتبط فراهم آورد و از یافتهعلمی و فرهنگی هنری و نمایشگاه

 مدرسه استفاده کند.

و حضور موثر آنان در مرحله استانی و  9آموزیسراهای دانشآموزان در پژوهشعضویت و فعالیت دانش -تبصره

های اول تواند در تعیین نمره ارزشیابی مستمر نوبتپژوهشی و ارائه اثر با تایید معلم مربوط، می -کشوری جشنواره علمی

و دوم، سهم داشته باشد.

روهیهای فردی و گآوردن زمینه رشد و هدایت استعدادها و پرورش خلّاقیتشناسایی و فراهم منظور به و پرورش و آموزش زیر نظر است که پژوهشی –علمی مرکزیآموزی، سرای دانشپژوهش-1

شود.اداره می تأسیس و )هیئت امنایی( و غیر دولتی به دو صورت دولتی آنان،تحقیق و پژوهش در بین مطالعه،  گسترش فرهنگآموزان و دانش

1400/ 6/ 1
120/119110



39

جهیزات و فناوری و ایمنی:بهداشت، سالمت، فضا، ت-فصل پنجم

 45بهداشت وسالمت

نامه بهداشت محیط مدارس مدیران مدارس موظفند برای ارتقای سطح سالمت و بهداشت محیط، وفق آیین -415ماده

بر اموری از قبیل نظارت بر دفع بهداشتی پساب و  (،HSEرعایت استاندارهای بهداشت، ایمنی و محیط زیست) ضمن 

ضاهای مناسب ف و روشنایی و رنگ های اضطراری، اتاق بهداشت، تهویهها و پلهتجهیزات و فضاهای ورزشی، در پسماند،

، تدارک و تجهیز وسایل بهداشتی، پایگاه تغذیه سالم )بوفه( و تهیه و توزیع مواد خوراکی، تامین آب آشامیدنی مدرسه

ویت تفکیک ها )با اولفاضالب و زبالهو آبخوری، دفع بهداشتی  های بهداشتیسالم، تأمین صابون مایع و نظافت سرویس

 دار،دکل نشانی آتش ماشین ورود موانع با هدف رفع درِ ورودی وضعیت ساماندهی ،از مبداء و حفظ محیط زیست(

مت سهای درس به ها در طبقه همکف و وجود حفاظ بازشو در طبقات فوقانی، بازشدن درهای کالسفقدان حفاظ پنجره

و ...( در مدرسه، مراقبت  BTSهای مخابراتی )زا مانند آنتنبیرون و جلوگیری از قرارگرفتن عوامل خطر آفرین و آلودگی

 کامل معمول دارند.

های ورزشی، بهداشتی و سالمت کارکنان و انجام معاینات پزشکی، غربالگری و آموزش مدرسه باید برنامه -412ماده

ز ظرفیت در سنین مدرسه را با استفاده ا دار)چاقی، دیابت و...(های واگیردار و غیرواگیراز بیماریتغذیه سالم و پیشگیری 

 بینی و اجرا کند.و امکانات درون و برون مدرسه در طول سال تحصیلی پیش

مدارس  د. مدیرانآیبه عمل درمانی -بهداشتی معاینه آموزاناز دانش بار در سال یک باید حداقل در مدرسه -تبصره

های بهداشت و آموزان و جلب مشارکت و همکاری خانههای بهداشتی دانشو تشکل اولیا و مربیان انجمن باید با کمک

 .اقدامات الزم را انجام دهند آموزان،دانش و سالمت بهداشت تأمین برای مراکز بهداشت و درمان،

 تمالیبا خطر اح آموزاندانش تحصیل دلیل)شیوع بیماری واگیردار، بروز حادثه و...(ادامهبه هر  که در مواردی -412ماده

مدرسه  مودنن تعطیل به نسبت و پرورشآموزش  اداره مربوط و موافقت باید با نظر کارشناسانباشد، مدیر مدرسه  مواجه

 آموزان را فراهم آورد.تحصیل و جبران ساعات آموزشی دانش وقت زمینه ادامه کند و در اسرع اقدام موقت به صورت

 رسانیآموز، ضمن اطالعدانش در بیماری عالئم مشاهده بروز حادثه یا هنگام مدیر مدرسه موظف است به -412ماده 

  .به اولیای وی، اقدام الزم را انجام دهد

 به بازگشت کنند، هنگام واگیردار غیبت بیماری ابتال به سبب به که آموزان و تمام کارکنان مدرسهدانش -تبصره 

نمایند. سالمت ارائه باید گواهی از بهبودی، اطمینان ، برایمدرسه

ر پیشگیری از بیماری ها و حفظ سالمت.سالمت عبارت است از تامین رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی انسان و نه فقط نبود بیماری یا معلولیت. بهداشت عبارت است از: علم و هن-1
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فردی ) گیری رفتارهای بهداشتیپذیری و شکلبرای ارتقای خودآگاهی، مسئولیت موظف است مدرسه مدیر -412ماده

ط حفظ محی ایمنی وسالمت،  و بهداشت آموزش امور ربط زمینههای ذیبا همکاری دستگاه ،آموزاندر دانش (و اجتماعی

 .آموزان، فراهم آوردهای بهداشتی دانشبا مشارکت تشکل های تحصیلیتمام پایه زیست را در

جرای امدیر مدرسه )یا نماینده مدیر در پیگیری امور بهداشت و سالمت( موظف است نسبت به طراحی و  -تبصره

های زاری مناسبتگهای عملی از قبیل مشارکت در ارتقای بهداشت محیط مدرسه، مدیریت پسماند و ... و بربرنامه

 آموزان، اولیاء و کارکنان اقدام نماید.بهداشتی و ایمنی با مشارکت دانش

 فضا و ایمنی

گانه، فضا، امکانات و تجهیزات های ششمدیران مدارس موظفند برای تحقق اهداف تربیتی در ساحت -441ماده 

ها، نهادها و محله( فراهم آورند. مدارسی مناسب را در درون مدرسه یا خارج از آن ) با استفاده از ظرفیت سایر دستگاه

د، موظفند با رعایت مقررات و هماهنگی و همکاری هنری، تربیتی، ورزشی و... برخوردار هستنکه از فضاهای فرهنگی

در اوقات بالاستفاده، در اختیار مدارس فاقد این قبیل فضاها، قرار دهند. اداره آموزش و پرورش منطقه، فضاهای خود را

 امیالزمدرسه وفق ضوابط و مقررات موجود  از تمام فضاهای استفاده و اصول ایمنی در استانداردها رعایت -444ماده

های احتمالی را به صورت مکتوب به اداره آموزش بوده و مدیرمدرسه موظف است پیش از آغاز سال تحصیلی، مغایرت

 و پرورش منطقه ارسال نماید.

ساز در فضای مدرسه بدون اخذ مجوز کتبی از اداره آموزش وهرگونه تغییرکاربری، تغییر در اَبنیه و ساخت -445ماده

 و پرورش منطقه و نظارت اداره نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، ممنوع است. 

 تناسبم مدرسه، فضای زیباسازی و مدیر مدرسه با همکاری سایر ارکان مدرسه موظف است نسبت به شاداب -440ماده

 رایطسازی فضای مدرسه با شرشدی، جنسیتی و متناسب هایویژگی آموزی،نشدا تراکم و فعالیت مدرسه، با مأموریت

 اقدام نماید. منطقه، شرایط جغرافیایی و ایرانی -اسالمی فرهنگ اقتضائات ویژه، با نیازهای آموزاندانش

سه( و مدرمسئولیت حفظ و نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان، اماکن ورزشی )روباز و سرپوشیده داخل  -441ماده

 تجهیزات به عهده مدیر است.

تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، فضای مدرسه، امکانات و تجهیزات آن را با تایید مدیر مدرسه می -445ماده

ای وارد ننماید به صورت موقت به ها و وظایف مستمر و جاری مدرسه لطمهشورای مدرسه و مشروط بر آنکه به فعالیت

 تیار اشخاص حقیقی و حقوقی، قرار دهد.اجاره در اخ
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های داخل و خارج از آموزش و پرورش ممنوع فعالیت برایها واگذاری فضاهای آموزشی و کارگاهی هنرستان -تبصره

های فنی و حرفه ای و است، جز در مواردی که در چارچوب و ضوابط و مقررات ابالغی، در راستای تقویت آموزش

 کاردانش باشد.

مدیر مدرسه موظف است پیش از آغاز سال تحصیلی، با استفاده از افراد متخصص، تمام فضاهای مدرسه را  -442ماده

ورت زا بررسی کند و گزارش آن را به صدفاع و آسیبآمیز و نقاط کور، بیاز نظر استحکام و ایمنی و نبود عوامل مخاطره

 تیجه پیگیری کند.مکتوب به اداره آموزش و پرروش منطقه ارسال و تا حصول ن

تأیید استحکام بنا از سوی کارشناسی اداره نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، صدور تأییدیه و  در صورت -4 تبصره

 مدرسه الزامی است. نگهداری آن در

گزارش مدیر مبنی بر ایمن و مستحکم نبودن مدرسه، آموزش و پرورش منطقه/ استان موظف  در صورت -5 تبصره

 ا با دقت و حساسیت الزم پیگیری و در اسرع وقت مشکل را رفع کند.است موضوع ر

 ، اولیا و مراجعین با نیازهای ویژهآموزانسازی شود تا رفت و آمد دانشای مناسبفضای مدرسه باید به گونه -442ماده

 را تسهیل کند.

 تجهیزات و ایمنی

مدیران مدارس موظفند با رعایت ضوابط و استانداردهای ابالغی، نسبت به تامین و تجهیز وسایل ایمنی و  -442ماده

امدادی از قبیل وسایل کمک های اولیه و تجهیزات اعالم و اطفای حریق) آماده به کار(، اقدام و با استفاده از نهادهای  

 آموزان آموزش دهند. ها را به کارکنان و دانشربط، نحوه استفاده از آنذی

 مربوط (HSE)سالمتبهداشتی و -ایمنی اصول و الزم استانداردهای رعایت به نسبت موظفند مدارس مدیران -442ماده

 موزشی،آ تجهیزات تاسیسات الکتریکی، سرمایشی، و گرمایشی هایسیستم از اعم ) مدرسه و تاسیسات کلیه تجهیزات به

های احتمالی را به صورت مکتوب به مراجع گزارش مغایرت داشته و کامل و...( نظارت کارگاهی، آزمایشگاهی ورزشی،

 ذیربط ارسال نماید.

 فناوری

استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات، ابزارهای تکنولوژی اطالعات و فضای مجازی بر اساس قوانین و  -451ماده

 باشد.های وزارت آموزش وپرروش مجاز میمقررات جاری کشور و بخشنامه

 و استفاده آموزشی از وسایل و تجهیزات الکترونیکی در کالس درس، برای تکمیل و تقویت فرایند آموزش -4تبصره

 یادگیری با تایید شورای مدرسه، بالمانع است. 
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سازی و ترویج رفتارهای سالم، استفاده نکردن از تلفن همراه در با توجه به نقش الگویی معلمان در فرهنگ -5تبصره

 کالس درس مورد تاکید است.

در  های تربیتی جدید و تحولمدرسه باید از فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان ابزاری برای خلق فرصت -454ماده

 کیفیت فرایند تعلیم و تربیت، با کنترل آثار نامطلوب آن استفاده کند.

ه موظف و فضای مجازی، مدرسسایر وسایل اطالعاتی و ارتباطی  های تلفن همراه واز آسیببه منظور جلوگیری -تبصره

موزان برای مواجهه و حضور آگاهانه در فضای آاست زمینه آموزش والدین و توانمندسازی و تقویت خودکنترلی دانش

 مجازی و استفاده بهینه از وسایل اطالعاتی و ارتباطی را فراهم آورد.

های جسمانی، روانی و استانداردهای های مورد استفاده در مدرسه باید با ویژگیتجهیزات و فناوری -455ماده

 آموزان در سطوح مختلف و با شرایط فرهنگی اجتماعی جامعه تناسب و هماهنگی داشته باشد.ارگونومیک دانش

نان، از طریق وسایل الکترونیکی و فناوری آموزان و اولیای آارتباط و تعامل سازنده عوامل مدرسه با دانش -450ماده 

 تربیتی و اطالع رسانی، بالمانع است.اطالعات و ارتباطات، صرفاً  برای امور آموزشی

های عمومی مثل حیاط، کارگاه، های مداربسته در کالس درس، محیطنصب و بهره برداری از دوربین -451ماده

آموزان، برای ارتقای امنیت آنان و نگهداشت بهینه فضا ان مدرسه و دانشآزمایشگاه، راهروها و ... با حفظ حریم کارکن

 و تجهیزات مدرسه، بالمانع است.

در نگهداری و حسن استفاده از فضا، تجهیزات و لوازم مدرسه همه عوامل مدرسه، اعم از مدیر، معلمان و  -455ماده

آموزان مسئولیت دارند.دانش

  مالی: امور -ششم فصل

منابع مالی مدارس دولتی عبارتنداز:  -452ماده

شود.می پرداخت آموزیدانش سرانه صورت به که دولت اعتبارات -9

های مردمیکمک -6

گیرد.یا منطقه از عوارض اخذ شده در اختیار مدرسه قرار می شهرستان وپرورشآموزش شورای طریق که از سهمی -7

پرورشی فوق برنامهوجوه حاصل از ارائه خدمات آموزشی و -4

سایر منابع مالی -5

آموزان و سایر وجوهی های مدرسه ) وجوه مربوط به سرانه دانشکلیه وجوه مربوط به منابع مالی و درآمد -452ماده

یابد، وجوه حاصل از خدمات های وابسته به مدارس اختصاص میکه از محل اعتبارات وزارت آموزش وپرورش یا سازمان

مردمی عام یا خاص و سایر مراکز و مؤسسات و های های شوراهای آموزش و پرورش مناطق، کمکبرنامه، کمکفوق
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بایست به آموزان و ...( میسرویس ایاب و ذهاب دانش نیز وجوه متفرقه از قبیل وجوه حاصل از درآمد بوفه مدارس،

مدرسه  حساب بانکی مدرسه هزینه گردد.مالی حساب بانکی مدرسه واریز و با رعایت قوانین و مقررات تحت نظر شورای 

 شود.های کشور افتتاح میای اعضای شورای مالی مدرسه در یکی از شعب بانکبا امض

باشند. برداشت از حساب مدرسه تمامی مدارس تحت هر عنوان مجاز به داشتن فقط یک حساب بانکی می -452ماده

ر شورای ...( تحت نظبا رعایت قوانین و مقررات و اعمال کسورات قانونی مرتبط با مخارج مشمول کسور ) مالیات، بیمه و 

مالی مدرسه و با دو امضاء) امضای مدیر مدرسه به عنوان امضای ثابت و امضای رئیس انجمن اولیاء و مربیان یا نماینده 

یرد. گانجام می (حوالجات الکترونیکییا های بانکی)شورای معلمان به عنوان امضاهای متغیر( و مهر مدرسه روی چک

 مسؤولیت خواهند داشت. "های صادره متضامناها و چکدر قبال برداشتدارندگان حق امضای بانکی 

شورای مالی با عضویت مدیر مدرسه به عنوان رییس شورا، رییس انجمن اولیا و مربیان و نماینده شورای  -452ماده

 شود و وظایف زیر را به عهده دارد:تشکیل میمعلمان 

محاسباتی و تراز عملیات مالی مدرسه بررسی و تایید اسناد هزینه و مدارک مالی، -9

روزآوری اطالعات و اسناد مالی به صورت ماهانه در سامانه مالی مدرسهبه -6

تهیه گزارش عملکرد مالی مدرسه در پایان هر سال مالی، برای ارائه به شورای مدرسه -7

کند.ی به شورا واگذار میدر حوزه امور مال انجمن اولیا و مربیانسایر وظایفی که شورای مدرسه و  -4

ه شود و مصوبات آن باید در قالب صورتجلسجلسات شورای مالی مدرسه با حضور اکثریت اعضاء تشکیل می -4تبصره

  به امضای اعضای شورای مالی برسد و در سوابق مدرسه نگهداری شود.

خواهد داشت. اسناد و مدارک مالی مدرسه استمرار  جدید، شورای تشکیل زمان فعالیت شورای مالی مدرسه تا  -5تبصره

 بایست به امضای تمام اعضای شورای مالی مدرسه برسد.می

های شورای مالی به مدیر مدرسه اختیارات و مسؤولیت در مدارسی که امکان تشکیل شورای مالی وجود ندارد، -0تبصره

 شود.واگذار می

 .رسددر پایان سال تحصیلی، تراز مالی مدرسه به اطالع مجمع عمومی انجمن اولیا و مربیان می -1تبصره

( با رعایت 967ماده 5و6های مردمی و سایر منابع مالی مدرسه ) بندهای پرداخت یا استفاده از محل کمک -401ماده

جمن آموزان با موافقت انرکنان و اولیای دانشآموزان یا تقدیر از زحمات کاقوانین و مقررات مربوط، برای تشویق دانش

اهد نماید، به مصرف خوکتباً اعالم می کننده که اهداء هاییهای مردمی خاص، در زمینهاولیا و مربیان بالمانع است.کمک

 رسید.

 است.تحت هر عنوان ممنوع  پرداخت هر گونه وجه از محل منابع مالی مدرسه به ادارات آموزش و پرورش -تبصره
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ها، اموال و تجهیزات خریداری شده و اهدا شده به مدارس دولتی جزو اموال دولتی محسوب تمامی دارایی -404ماده

 شود و باید مطابق ضوابط و مقررات مربوط به اموال دولتی، در سامانه اموال وزارت آموزش و پرروش ثبت شود.می

شورای مدرسه نسبت به فروش اموال اِسقاطی و از َرده خارج و یا تبدیل با مجوز و تایید  تواندمدیر مدرسه می -4تبصره

 ها اقدام کرده و لیست اموال مذکور را به اداره آموزش و پرورش مربوط، ارسال نماید.سازی آنو بهینه

 ولتیردغی های دولتی و سایر نهادهای عمومی و مدارسمدارس و مراکز آموزشی و پرروشی وابسته به دستگاه -5تبصره

 از این ماده مستثنی هستند.

مات قابل ها ) میزان و نوع خدبرنامه باید متناسب با هزینههای داوطلبانه فوقدریافت هرگونه وجه برای فعالیت -405ماده

 .ها باشدارائه( و توان پرداخت خانواده

ی و های آموزشاضافه بر برنامهوجوه مربوط به خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه باید بابت خدمات  -تبصره

 کردآن مطابق ضوابط و مقررات مربوط خواهد بود.هزینه اخذ این وجوه و پرورشی رسمی بوده وصرفا اختیاری باشد.

آموزی و هزینه کتب در مدارس دولتی، اخذ هرگونه وجه اجباری به استثنای وجوه مربوط به بیمه دانش -400ماده

توسط مدیران مدارس ممنوع است. دریافت یا اعطای  ،نامهخارج از ضوابط این آیین ،هاهنرستاندرسی و لباس کار در 

 .نام مدرسه، بالمانع استهای مردمی در خارج از فصل ثبتکمک

 خود خواهند بود. مربوط بهو مقررات  قوانین باشند، تابعمی و ضوابط خاص قانون دارای که مدارسی -4 تبصره

های دریافتی در وجه مدرسه، باید به دریافت وجه نقد و دریافت چک در وجه حامل ممنوع است. چک -5هتبصر

 حساب مدرسه واریز شود.

گردان در ابتدای هر سال تحصیلی، مبلغی تحت عنوان تنخواه سال مالی مطابق با سال تحصیلی مدرسه است. -401ماده

شهرستان/ منطقه با تایید انجمن اولیا و مربیان در اختیار مدیر مدرسه در چارچوب مصوبات شورای آموزش و پرورش 

 های مدرسه، استفاده شود.گیرد تا برای انجام هزینهقرار می

تمام عملیات مالی و اسناد هزینه باید با مسئولیت و نظارت مدیر و رعایت مقررات مربوط در سامانه حسابداری -تبصره

 ثبت شود.

تمام منابع مالی مدرسه باید در همان مدرسه هزینه شود. استفاده از منابع مالی مدرسه برای ارائه خدمات به  -405ماده

 سایر مدارس با رعایت قوانین و مقررات، با موافقت انجمن اولیا و مربیان بالمانع است.

ات مالی، تابع قوانین و شوند از حیث مقررمدارسی که به صورت مجتمع آموزشی و پرورشی اداره می -402ماده

 باشند.مقررات خاص خود می
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امور مالی مدارس غیردولتی مطابق قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی و  -402ماده

 شود.ریزی و نظارت مرکزی انجام میگذاری، برنامههای مربوط و مصوبات شورای سیاستنامهآئین

مکلف است جهت پاسخگویی نحوه استفاده از منابع و مصارف، تمامی رویدادهای مالی را در  مدیر مدرسه -402ماده

های مالی سال تحصیلی مربوط منعکس  نماید و دفاتر مالی مدرسه را برای مدت اسناد و مدارک مالی ثبت و درگزارش

 سال حفظ و نگهداری کند. 92

 شود.می نامه، توسط وزارت آموزش و پرورش تدوین و ابالغنامه مالی با رعایت مفاد این آیینشیوه -402ماده

 انسانی: منابع -هفتم فصل

 کارگماری به و انتصاب انتخاب،

ها و ضوابط ها و نیازهای مدرسه و شاخصمدیر مدرسه موظف است بر اساس اهداف، وظایف، مأموریت -411ماده

خود را از آموزش و پرورش درخواست نماید.آموزش وپرورش منطقه بارعایت عدالت  مربوط، منابع انسانی مورد نیاز

آموزشی و با توجه به لزوم ثبات و امنیت شغلی کارکنان، موظف است، در تأمین و توزیع منابع انسانی مدرسه اقدام نماید. 

 می از سوی آموزش وابالغ رس تربیتی افراد در مدرسه، مشروط به داشتن مجوز وهرگونه فعالیت آموزشی -4تبصره

یا منطقه است. تشخیص صالحیت افرادی که در راستای اجرای برنامه ویژه مدرسه)بوم( در مدرسه پرروش شهرستان 

  یابند به عهده مدیر مدرسه است.حضور می

با رعایت قوانین و ضوابط مربوط به صورت پاره وقت یا  )آزاد(رسمی استفاده از همکاری منابع انسانی غیر -5تبصره

 پذیر است.پس از تصویب در شورای مدرسه امکان تمام وقت، بدون ایجاد هرگونه تعهد استخدامی برای دولت

 .باشدسال خواهد بود و قابل تمدید نیز می 7حداقل برای مدت  نه ولیانسانی به مدارس ساتخصیص نیروی ا -414ماده

گزینی برای تغییر یا جایمدیر مدرسه  مین نظرأناحیه با ت درصورت ضرورت، اداره آموزش وپرورش شهرستان یا منطقه یا 

.، اقدام الزم را به عمل خواهد آوردنیروی انسانی

  توانمندسازی و آموزش

ی هماهنگی و تایید شورا مدیر موظف است زمینه توانمندسازی کارکنان مدرسه را متناسب با نیاز آنان با -415ماده

 های آموزشیمدرسه)عنوان دوره، انتخاب مدرس، ساعت آموزش، صدور گواهی و...( با تدارک و برگزاری دوره

 .ساعت با صدور گواهی پایان دوره( در مدرسه یا خارج از آن، فراهم آورد 72ساعت و حداکثر  62)حداقل 

روزآوری دانش هفتگی معلمان به مطالعه، پژوهش، بازآموزی، به ساعت از ساعات موظف 6حداکثر-041ماده

آموزان و اولیای آنان و انجام سایر ای، تبادل اطالعات و تجارب با دیگران، تعامل با دانشهای حرفهتخصصی و مهارت
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رسه، این یط مدمدیر مدرسه می تواند با توجه به شرا های مرتبط با تعلیم و تربیت در مدرسه، اختصاص دارد.فعالیت

 فرصت را برای کارکنان مدرسه فراهم آورد.

 فراهم آورد.  این ماده را زمینه اجرای یدبا دهی بهینه ساعت کار معلمان،آموزش وپرورش منطقه با سامان-4تبصره

شورای  و تربیت درهای خود را  برای پیشرفت و بهبود روند تعلیم معلمان موظفند نتایج حاصل از فعالیت -5تبصره

 .معلمان ارائه و در اختیار مدیر مدرسه قرار دهند

 ایامنیت شغلی حرفه

 اًصیانت از شان و جایگاه مدرسه و رعایت حقوق و کرامت کارکنان توسط تمام اقشار جامعه خصوص -411ماده

ولیا آموزان و اکنان، دانشهای الزم زمینه آشنایی کارریزیآموزان و اولیای آنان الزامی است. مدیر مدرسه با برنامهدانش

دن حرمت، توهین و به خطر افتاآورد. کارکنان مدرسه باید در مقابل هتکهای ایشان فراهم میرا با وظایف و مسئولیت

امنیت و سالمت آنان از حمایت قضایی و حقوقی برخوردار باشند. مدیر مدرسه موظف است با هماهنگی اداره آموزش 

حقوقی و قضایی عوامل مدرسه را در مواقع مورد نیاز فراهم آورد و در صورت بروز  حمایتزمینه و پرورش منطقه، 

 مشکل، مراتب را به اداره آموزش و پرورش، منعکس نماید تا اقدام الزم به عمل آید.

ی، زیکآموزان، خود و سایر کارکنان مدرسه و فضای فیمندی مدرسه)دانشزمینه بهرهباید  مدارس یرانمد -415ماده

از  ستفادها چگونگی د و در خصوصنکنمسئولیت مدنی را پیش بینی و فراهم حوادث و امکانات و تجهیزات( از بیمه 

 نمایند. را راهنمایی آنان و خانواده آموزاندانشبیمه، کارکنان،  مزایای

 حضور زمان و مرخصی

 اساس بر که مواردی جز در ،در مدرسه  و سایر کارکنان ، معلمانحضور مدیر، معاونان ،رسمی در اوقات -412ماده

  .است ، الزامیاست شده مشخص قانون

 تیر و توتعطیال نوروزی کشور و تعطیالت رسمی برابر تعطیالت ،مدارس تحصیلی سال ضمن تعطیالت -412ماده

 خواهند بود. دایر اداری کارهای انجام برای چهارشنبه و دوشنبه روزهای مرداد  و های تیرماه در مدارس و خواهد بود مرداد

 یهانامهو شیوه وزیران تئهی مصوب ،هامرخصی نامهنییآبراساس  مدرسه وکارکنان معلمان هایمرخصی -412ماده

 خود استفاده سالیانه از مرخصی نحوی باید به اجرایی و اداری عوامل خواهد بود. وپرورش آموزش از وزارت صادره

 .نشود مدرسه تعطیلی منجر به ند کهکن
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 لباس و پوشش آراستگی،

های فرهنگ اسالمی ایرانی و ای، ارزشداشتن ظاهری آراسته و پوشش متناسب با شئون شغلی و حرفه -412ماده

 فرهنگ قومی محلی براساس ضوابط تعیین شده از سوی شورای مدرسه  برای همه کارکنان الزامی است. 

 آموزان باید شئونات مدرسه را رعایت کنند.اولیای دانش -تبصره

 کارورزی

پرورش، در انجام کارورزی دانشجو معلمان، ومدیران مدارس موظفند در چارچوب مقررات ابالغی آموزش -451ماده

تواند با رعایت مقررات از معلمانی که همکاری و زمینه را برای آموزش و انتقال تجارب به آنان فراهم نمایند. مدرسه می

)پاداش، صدور تقدیرنامه، درخواست تقدیرنامه از منطقه در طرح کارورزی دانشجو معلمان مشارکت دارند تقدیر نماید.

 و...(

 سایر موارد: -فصل هشتم 

مدیر و کارکنان مدرسه باید ضمن رعایت قوانین و مقررات، هنجارهای جامعه و نظم و انضباط اداری، حقوق  -454ماده

 شهروندی، به ویژه همسایگان مدرسه را رعایت کنند.

مدرسه باید با مشارکت تمام عوامل سهیم و موثر مدرسه تهیه و پس از تصویب در شورای منشور اخالقی  -455ماده

 سازی آن اقدام شود.های الزم نسبت به نهادینهنفعان نصب و با اجرای برنامهرسه، درمحل مناسب در معرض دید ذیمد

مشروط بر اینکه  روز در سال 99های رسمی در روزهای تعطیل مجاز آنها، حداکثر تا مدارس خاص اقلیت -450ماده

 توانند از تعطیلی استفاده کنند.تعداد ساعات کار ساالنه آنها از تعداد ساعات کار مصوب، کمتر نباشد، می

از خواهند بود مطابق ضوابط مدارس خاص های دینی شاغل به تحصیل در سایر مدارس، مجآموزان اقلیتدانش -تبصره

 های ویژه، از تعطیلی برخوردار باشند.های دینی، در اعیاد مذهبی و مناسبتاقلیت

. ورود افراد است بالمانع مدرسه هستند به مدیر مورد شناخت که افرادی و اعزامی و ناظران ورود بازرسان -451ماده

از  پس کنند،می مراجعه مدرسه به خاص مریا انجام ها برایها و سازمانسایر دستگاه از طرف که و کسانی متفرقه

 باشد.مربوط مجاز می پرورشوآموزش با اداره هماهنگی

، است ضروری انتخابات حضور در جهت آموزاندانش و ترغیب تشویق اینکه ضمن رسمی انتخابات ایام در -455ماده

 مدرسه از محیط و امکانات استفاده مبرا باشد و هرگونه یا افراد خاص هاگروه به گرایش باید از هرگونه مدرسه محیط

 .است پیگرد قانونی موجب ،نامزدها یا علیه له سخنرانی و برگزاری انتخاباتی نامزدهای تبلیغ برای
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آموزی، مصوب شورای عالی نامه اردوهای دانشاردویی تابع مفاد آیینهای فعالیت برای آموزاندانش اعزام -452ماده

آموزی، با ابالغ کتبی حضور عوامل اجرایی آموزش دیده در اردوهای دانش نامه مربوط است.آموزش و پرورش و شیوه

 مدیر مدرسه، الزامی است.

 ندار ایعهده که )یا فردیمعاون اجرایی  امضای با از مدارس صادره تحصیلی هایگواهی و هاکارنامه کلیه -452ماده

. صدور مدارک تحصیلی به صورت الکترونیکی بود خواهد اعتبار دارای مدرسه مدیر امضای و مهر و باشد(می مسئولیت

 با رعایت ضوابط مربوط، مجاز است.

ه بالمانع مدرس سرپرست قانونی وی باتشخیص مدیر یاآموزان به ولی دانش مدارک تحصیلی تحویل پرونده و-4تبصره 

است.

 باشد.می منطقه پرورشوآموزش اداره عهده بر تحصیلی ارزش تأییدیه صدور -5 تبصره

 د.گیرمی انجام پرورشوآموزش عالیشورای برابر مصوبه متوسطه تحصیالت پایان گواهینامه صدور -0 تبصره

 .خواهند داشت نظارت، نامهآیین این اجرای برحسن پرورش و آموزش ادارات -524ماده

 نامهآیین مفاد این مشمول و متوسطه ابتدایی مدارس مغایر لغو و کلیه ، مقرراتنامهآیین این ابالغ تاریخ از -452ماده

ی و و مراکز آموزش مدارس و ردولتی، غیدولتی ، نمونهدرخشان ، استعدادهایروزی، شبانهاستثنایی خواهند بود. مدارس

 .خواهند بود نامهآیین مفاد این مشمول ،سایر نهادهای عمومی  های دولتی ودستگاه به وابسته پرورشی

از شود. پس سه سال به صورت آزمایشی اجرا میبرای مدت  ،9422-9429نامه از سال تحصیلی این آیین -421ماده 

قق و تح اساس بازخوردهای دریافتی و ارزیابی به عمل آمده از فرایند اجرا  نامه بره آزمایشی، اصالح آییناتمام دور

 پذیرد.صورت میاهداف، 
تاریخ  ،نامه اجرایی مدارس، در چهل و یکمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورشآیینموضوع: 

 به تصویب رسید. 41/5/4111

 محمود امانی

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش

، مورد تایید است، به مورد اجرا گذاشته شود.نامه اجرایی مدارسآیین

 محسن حاجی میرزایی 

وزیر آموزش و پرورش 
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جهت تهیه بسته آمادگى براى آزمون استخدامى آموزگار ابتدایى، اینجا کلیک نمایید.

https://iranarze.ir/ES423



