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   قانون تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي

  با اصالحات و الحاقات بعدي31599,5931مصوب 

 

ـ در راستاي ارتقاي جايگاه نظام تعليم و تربيت كشور ضمن تأكيد بر ارتقاي كمي و كيفي مدارس دولتي به منظور 3ماده 

 غيردولتي پرورشي و آموزشي مراكز و مدارس تأسيس و پرورش و آموزش امر در مردمي همگاني مشاركت از گيري بهره

 كشور رورشپ و آموزش نظام در تحول ايجاد ابالغي كلي هایگيري از ظرفيت قوانين باالدستي و مستند به سياست  بهره و

 امعج نقشه سند همچنين  پرورش9 و آموزش بنيادين تحول سند راهکارهاي و كالنراهبردهاي  و رهبري معظم مقام سوي از

 ايهسازمان مدارس و مراكز غيردولتي و توسعه مشاركت »ام9 نظ نظارتي و سياستگذاري هايكاركرد حفظ با كشور علمي

 .است وزير معاون سازمان9 اين رئيس. گردد مي تأسيس پرورش و آموزش وزارت به وابسته «مردمي

 وزارتپيشنهاد ـ اصالح اساسنامه سازمان ياد شده ظرف مدت سه ماه پس از الزم االجراء شدن اين قانون با 3تبصره 

 .رسد مي وزيران هيات تصويب به پرورش و آموزش

 در ضرورت صورت در و استان هاـ وزارت آموزش و پرورش مي تواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط در 2تبصره 

 .سازماني ايجاد كند واحد شهرستان ها

ـ مدرسه9 مركز پرورشي و مركز آموزشي غيردولتي طبق تعاريف زير توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي )مؤسسات 2ماده

 اب  آن هامشاركت يا( آموزشي و فرهنگي كاركرد هاي با غيردولتي عمومي نهاد هايآموزشي ـ شركت تعاوني آموزشي ـ 

عمومي وزارت آموزش و پرورش در داخل يا خارج از كشور تحت نظارت مل هاي دستورالع و ضوابط 9اهداف مطابق دولت

 :وزارت مذكور بر اساس اين قانون تأسيس و اداره مي شود

 مي ارائه متوسطه دوره پايان تا دبستان پيش دوره از را رسمي آموزش هاي ـ مدرسه: واحد آموزشي و پرورشي كه  الف

 .كند

 زا بخشي يا وقت تمام آموزش براي پرورش و آموزش وزارت مصوب برنامه هايس اسا بر كه آموزشي واحد هايـ  تبصره

 مي فعاليت تحصيلي مدرك ارائه با و غيرحضوري و حضوري نيمه حضوري9 صورت به تحصيلي دوره هايدرسي  موضوعات

 .باشند مي فوق تعريف مشمول كنند9

 و تربيتي 9فرهنگيـ مركز پرورشي: واحدي كه در زمينه امور پرورشي و تربيت بدني فعاليت مي كند9 از قبيل كانون  ب

 مشاوره مركز و آموزي دانش اردوگاه ورزشي9

 ائهار بدون اي حرفه و فني مهارت هايـ مركز آموزشي: واحدي كه به منظور افزايش توان علمي و تخصصي و يا كسب  پ

وزشگاه زبان خارجي9 آموزشگاه فني و حرفه اي و آم آزاد9 علمي آموزشگاه قبيل از كند9 مي فعاليت رسمي تحصيلي مدرك

 كار و دانش
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 بيست زير افراد آموزش جهتخارجي9 زبان آموزشگاه و آزاد علمي آموزشگاه فعاليت مجوز صدور مرجع تنها ـ3تبصره 

به مصو و 3111/ 1/ 31 مورخ فرهنگي انقالب عالي شوراي 122 مصوبه استناد به) دبستاني پيش آموزش مراكز و سال

(9 وزارت آموزش و پرورش و مرجع صدور مجوز 3122/ 33/ 22شوراي عالي آموزش و پرورش مصوب  155جلسه 

( 121) مصوبه( 9) ماده استناد به «شغلي آموزشي مهارت هاي فراگيري دوره هاي» قالب در آزاد آموزشي فعاليت هاي

و اصالحات بعدي آن9 سازمان آموزش فني و  3115/ 2/ 25 مصوب كار قانون( 333) ماده وفرهنگي  انقالب عالي رايشو

 .حرفه اي كشور مي باشد

 پرورشي و آموزشي حيث از  مهد كودك ها بر نظارت و محتوا تدوين و پرورشي و آموزشيشاخص هاي ـ تعيين 2تبصره 

امه اجرائي اين ن آيين. باشد مي كشور كل بهزيستي سازمان با برنامه ارائه و مجوز صدور و پرورش و آموزش وزارت با

 يهته بهزيستيتبصره ظرف مدت سه ماه از تاريخ الزم االجراء شدن اين قانون توسط وزارت آموزش و پرورش و سازمان 

 .رسد مي وزيران  هيات تصويب به و شود مي

ه ريزي نامبر سياستگذاري9 شوراي قانون9 اين اجراي بر نظارت و ساماندهيـ به منظور سياستگذاري9 برنامه ريزي9 1ماده 

 پرورشي يا آموزشي مراكز و مدارس بر نظارت جهت  اي منطقه و شهرستانيو نظارت مركزي و شوراي نظارت استاني9 

 .شود مي تشکيل غيردولتي

 :سياستگذاري9 برنامه ريزي و نظارت مركزي و شوراي نظارت استان به شرح زير مي باشدـ تركيب شوراي 1ماده

  :ـ شوراي سياستگذاري9 برنامه ريزي و نظارت مركزي3

  (الف ـ وزير آموزش و پرورش )رئيس شورا

  (رئيس نائب) مردمي مشاركت هايب ـ معاون وزير و رئيس سازمان مدارس و مراكز غيردولتي و توسعه 

  (شورا دبير) مردمي ايهمسؤول مدارس و مراكز غيردولتي سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركت پ ـ 

  فرهنگيت ـ يك نفر به انتخاب شوراي عالي انقالب 

  ث ـ مديركل حقوقي وزارت آموزش و پرورش

  ج ـ دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش

  شوراي اسالميچ ـ نماينده كميسيون آموزش9 تحقيقات و فناوري مجلس 

  ح ـ دو معاون آموزش ابتدائي و متوسطه وزارت آموزش و پرورش

  خ ـ معاون پرورشي وزارت آموزش و پرورش

 سانهماهنگي موس  شوراي پيشنهادد ـ دو نماينده از مؤسسان مدارس غيردولتي و يك نفر از مؤسسان مراكز غيردولتي به 

 (رأي حق بدون) مركزي نظارت شوراي تصويب و
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  :شوراي نظارت استان ـ 2

  (الف ـ مديركل آموزش و پرورش )رئيس شورا

  (رئيس نائب) مردمي ايهب ـ رئيس اداره مشاركت 

  (پ ـ كارشناس مسؤول مدارس غيردولتي )دبير شورا

  ت ـ رئيس اداره حقوقي

  ث ـ يکي از معاونان آموزشي

  ج ـ معاون پرورشي

   ويبتص و استان مؤسسان نگيهماهچ ـ دو نماينده از مؤسسان غيردولتي و نماينده مراكز غيردولتي به انتخاب شوراي 

  (رأي حق بدون) استان نظارت وراي

 (ح ـ يکي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به انتخاب مجمع نمايندگان استان )ناظر

و نظارت مركزي با حضور حداقل دوسوم اعضاي شورا رسميت مي يابد  ـ جلسات شوراي سياستگذاري9 برنامه ريزي تبصره

 .و تصميمات آن با اكثريت آراء حاضران9 معتبر است

 :ـ وظايف و اختيارات شوراي سياستگذاري9 برنامه ريزي و نظارت مركزي عبارت است از 9ماده 

 آموزش وزارت مقررات و سياست ها چهر چوب در قانون اين اجراي جهت نياز مورد دستورالعمل هاي  تصويب و تهيهـ  الف

 پرورش و

 ـ تأييد صالحيت متقاضيان تأسيس مدرسه يا مركز غيردولتي پس از استعالم از مراجع قانوني ذي ربط ب

 ـ صدور مجوز تأسيس مدرسه يا مركز غيردولتي در داخل و خارج از كشور پ

 داخل و خارج از كشور و شوراهاي نظارت استان9 شهرستان و منطقهنظارت بر عملکرد مدارس و مراكز غيردولتي در  - ت

 مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي« الگوي تعيين شهريه»تهيه و تدوين  - ث

 تجديدنظر در آراء و تصميمات شوراهاي نظارت استان طبق اين قانون - ج

 مؤسسان مدارس و مراكز غيردولتيتهيه و تصويب دستورالعمل نحوه تشکيل شوراي هماهنگي  - چ

 ارائه گزارش ساالنه ارزيابي عملکرد اين مدارس به كميسيون آموزش9 تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسالمي - ح

 ـ طراحي و راه اندازي سامانه ثبت شکايات و تخلفات از عملکرد مدارس و مراكز مربوطه به منظور حسن اجراء خ
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 نيف و تخصصي كارگروه هايبرنامه ريزي و نظارت مركزي مي تواند در صورت ضرورت  ـ شوراي سياستگذاري39تبصره

 اياعض احکام. دهد تشکيل غيردولتي مراكز و مدارس مؤسسان و مجرب نظران صاحب متخصص9 كارشناسان حضور با را

 .شود مي صادر سازمان رئيس توسط كارگروه ها

برنامه ريزي و نظارت مركزي پس از تأييد وزير آموزش و پرورش قابل اجراء ـ كليه مصوبات شوراي سياستگذاري9 2تبصره

 .است

ـ شوراي سياستگذاري9 برنامه ريزي و نظارت مركزي موظف است دستورالعمل نظارت بر عملکرد آموزشي و 1تبصره

 تهيهن اين قانون پرورشي مدارس و مراكز غيردولتي داخل و خارج كشور را ظرف مدت شش ماه پس از الزم االجراء شد

 .كند تصويب و

  :تواند اختيارات زير را به شوراي نظارت استان9 شهرستان و منطقه تفويض نمايدشوراي نظارت مركزي مي -1تبصره 

  بطرتأييد صالحيت متقاضيان تأسيس مدرسه يا مركز آموزشي غيردولتي پس از استعالم از مراجع قانوني ذي  -3

   رسه يا مركز غيردولتيصدور مجوز تأسيس مد  -2

   نظارت بر عملکرد آموزشي و پرورشي مدارس و مراكز غيردولتي -1

 نظارت بر نحوه اجراي الگوي تعيين شهريه  -1

 رنامهب سياستگذاري9 شوراي به را استان عملکرد گزارش بار يك ماه شش رهـ شوراي نظارت استان موظف است  9تبصره

 .نمايد ارائه مركزي نظارت و ريزي

 به مناطق و شهرستان ها سطح در و استان پرورش و آموزش مديركل رياست بهاستان ها ـ شوراي نظارت در  1ماده 

 ورايش به موضوع شورا هايل مي شود. در صورت اعتراض متقاضيان به تصميمات اين تشک پرورش و آموزش مدير رياست

 .گردد مي ارجاع باالتر

 .باشند مي استاني نظارت شوراي اعضاي تركيب متناظر منطقه و شهرستان ـ اعضاي شوراي نظارت  تبصره

ـ احکام اعضاي شوراي سياستگذاري9 برنامه ريزي و نظارت مركزي و رئيس شوراي نظارت استان توسط وزير 1ماده 

 يم صادر سازمان رئيس توسط منطقه و شوراهاي شهرستان آموزش و پرورش و احکام ساير اعضاي شوراي نظارت استان و

 .است بالمانع آنان مجدد انتخاب و شوند مي انتخاب سال چهار  مدت به نظارت شورا هاي  حقيقي اعضاي. شود

 ئ :ـ متقاضيان تأسيس مدرسه يا مركز آموزشي و پرورشي غيردولتي بايد واجد شرايط زير باشند2ماده 

  نايرا اسالميجمهوري  الف ـ تابعيت

  شهرت ب ـ اعتقاد و التزام عملي به مباني و احکام اسالم9 ايمان و برخورداري از حسن 

   پ ـ التزام عملي به قانون اساسي و واليت فقيه

  منحرف و غيرقانوني گروهك هاي ت ـ نداشتن وابستگي به رژيم گذشته يا 
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  ث ـ نداشتن پيشينه كيفري مؤثر

  ج ـ حداقل مدرك كارشناسي يا معادل آن

   ـ حداقل سي سال سنچ 

 مردان براي تاهلح ـ 

ـ در صورتي كه مؤسس يا مؤسسان9 شخص يا اشخاص حقوقي باشند فرد يا افرادي كه به عنوان نماينده ايشان 3تبصره

 .معرفي مي شوند بايد داراي شرايط مندرج در اين ماده باشند

 قضن به متجاهر كه صورتي در ايران اسالمي ريجمهو اساسي قانون در شده شناخته دينياقليت هاي ـ مؤسسان 2تبصره 

 أييدت مورد نمايندگان يا ستنده ايران مقيم و تابع كه خود رسمي مراجع توسط و نباشند عمومي انظار در اسالمي احکام

 .ش و پرورش معرفي مي شوندآموز وزارت به ايشان

 هستند.  ديني اقليت هاي آموزان دانش از نام ثبت به مجاز فقط ديني اقليت هايـ مدارس 1تبصره 

  :ـ وظايف مؤسسان مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي به شرح زير است5ماده 

  زمرك يا مدرسه تأسيس تهالف ـ اخذ مجوز رسمي از وزارت آموزش و پرورش ج

  لسا يك براي حداقل مركز9 يا مدرسههزينه هاي  تأمين جهتب ـ تضمين منابع مالي الزم 

  تأمين منابع انساني9 فضا و امکانات مورد نياز طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورشپ ـ 

  ت ـ تنظيم بودجه و اداره امور مالي مدرسه يا مركز

  ركز به آموزش و پرورشم يا مدرسه مديريت براي شرايط واجد فرد دو پيشنهادث ـ  

 تحت پوشش و پاسخگويي به مراجع ذي ربطج ـ نظارت بر امور آموزشي9 پرورشي9 اداري و مالي مدارس و مراكز 

 ,,,) ميليون دو قانون9 اين موضوع مركز يا مدرسه  تأسيس متقاضي هر ـ وزارت آموزش و پرورش مجاز است از3تبصره 

 وجوه معادل. كند واريز كشور كل داري خزانه نزد ملي ـ اختصاصي در آمد هاي  حساب به و دريافت ريال( 2/ ,,,/

 ردميم مشاركت هاي  توسعه و غيردولتي مراكز و مدارس سازمان اختيار در مربوط9 اختصاصي درآمد اعتبار محل از واريزي

ر صادر شده حداكث تأسيس مجوز. شود هزينه محروم مناطق در مشاركت توسعه به كمك و نظارت براي تا گيرد مي قرار

 .دو سال اعتبار دارد

 ارساخت اصالح از ناشي دولتي  هزينه هاي كاهشـ وزارت آموزش و پرورش مجاز است متناسب با عواملي از قبيل 2تبصره 

 و كند داماق دريافتي ريالي مبالغ افزايش ياكاهش  به نسبت بار يك سال سه هر تورم9 نرخ و انساني نيروي كاهشو اداري

 .ا به شوراي نظارت استان ابالغ كندر آن
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به منظور شفافيت عملکرد مالي مدارس و مراكز موضوع اين قانون9 مؤسس يا مدير9 گزارش مالي ساالنه را به ـ 1تبصره 

 .انجمن اولياء و مربيان ارائه مي كند

ش و پرورش از سي و پنج آموز وزارت معرفي با ربا بدون بانکي عمليات قانون طبق موظفند كشوربانك هاي ـ ,3ماده 

 كاركنان از كه را غيردولتي پرورشي و آموزشي مراكز و مدارس مؤسسان مالي نياز( ٪ ,9) درصد پنجاه تا( ٪ 19درصد )

 مورد اتامکان و تجهيزات تأمين و پرورشي و آموزشي فضاي توسعه يا و تهيه جهت باشند مي آموزشي سابقه داراي و دولت

 .اعتبارات بانکي تأمين كنندنه و براي ساير اشخاص از ديگر منابع الحس قرض صورت به نياز

 پس ماه دو مدت ظرف است موظف پرورش و آموزش وزارت  همکاري  با ايران اسالمي جمهوري ـ بانك مركزي 3تبصره 

 .كند ابالغ بانك ها به و تدوين را ماده اين اجراي دستورالعمل قانون9 اين شدن االجراء الزم از

 وزارت و ايران اسالمي جمهوريـ گزارش نحوه اجراي موضوع اين ماده به صورت ساالنه توسط بانك مركزي 2تبصره 

 .شود مي ارائه اسالمي شوراي مجلس فناوري و تحقيقات آموزش9 كميسيون و وزيران هيات به پرورش و آموزش

 .فيت آموزشي و پرورشي مي باشدكي تضمين به منوط ماده اين در تسهيالت و حمايت هاـ برخورداري از 1تبصره 

 يزاتتجه بنا9 احداث ساختمان9 زمين9 خريد براي بانکي تسهيالت به مربوط يارانه ساله9 همهـ دولت موظف است 33ماده 

 .كند بيني پيش كشور كل ساالنه بودجه اليحه در را غيردولتي مدارس تعميرات و

 خود نياز بر مازاد ساختمان هايـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود مطابق قوانين و مقررات9 زمين و 32ماده 

 شرايط و اجاره و فروش قيمت تعيين نحوه نامه آيين. كند واگذار غيردولتي مدارس مؤسسان به فروش يا اجاره صورت به را

وزارت آموزش و  توسط قانون اين شدن االجراء الزم از پس ماه سه مدت ظرف مذكور اراضي و ساختمان ها واگذاري

 محل ره در واگذاري ها. رسد مي وزيران يأته تصويب به و يههت دارايي و اقتصادي امور وزارت مکاريهپرورش با 

 .نشود خلل دچار محل آن در دولتي مدارس به مردم دسترسي كه است آن بر مشروط

ـ به منظور حمايت از مؤسسان مدارس غيردولتي با اولويت مناطق محروم9 وزارت آموزش و پرورش موظف است 31ماده 

ي را به صورت مؤسسه عمومي غيردولت« صندوق حمايت از توسعه مدارس غيردولتي»با مشاركت مؤسسان و بخش غيردولتي9 

 در آموزي دانش ساالنه سرانه شده تمام قيمت از (٪ ,9) درصد پنجاه سقف تا و هر سالهايجاد كند. دولت موظف است 

زاي كل دانش آموزان شاغل به تحصيل در مدارس غيردولتي در قالب كمك در اليحه بودجه ساالنه كل ا به را دولتي بخش

 .كشور پيش بيني كند

آموزش و پرورش  ـ اساسنامه صندوق مذكور ظرف مدت سه ماه پس از الزم االجراء شدن اين قانون توسط وزارت تبصره

 .رسد مي وزيران يأته تصويب به و تهيه

  :ـ منابع مالي مدارس غيردولتي به شرح زير است31ماده 

  نآموزا دانش اولياي از دريافتي شهريهالف ـ 

  يغيردولت سازمان هاي ونهاد ها  و خيريه مؤسسات خيّر9 اشخاص از دريافتيكمك هاي ب ـ 
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  شپرور و آموزش وزارت از دريافتي كمك هايپ ـ چ

 پرورش و آموزش وزارت هماهنگی با غيردولتي نهاد هاي وسازمان ها  از دريافتي كمك هايت ـ 

 تحصيلي9 هدور به توجه با غيردولتي پرورشي و آموزشي مراكز شهريه تعيين الگوي و مدارس شهريهـ الگوي تعيين 39ماده 

 و اي نطقهم شرايط و و تجهيزات فيزيکي فضاي برنامه9 فوق فعاليت هاي تحصيلي9 سال برنامه پرورشي9 و آموزشي سطح

 رنامهب سياستگذاري9 شوراي توسط شود9 مي اعالم ايران اسالمي جمهوري  ور كه از سوي بانك مركزيكش رسمي تورم نرخ

 .است اجراء قابل پرورش و آموزش وزير تأييد از پس الگو اين. گردد مي تهيه مركزي نظارت و ريزي

 ياد مراكز و مدارس ريههش تعيين الگوي به توجه با موظفند غيردولتي مراكز و مدارس مؤسسان از هر يك  -31ماده 

 ركبم ريههش تعيين شوراي به تصويب و بررسي براي را ساالنه ريههش ميزان پرورش9 و آموزش ابالغي يا اعالمي شده

 :دبرس استان نظارت شوراي تأييد به تا كنند پيشنهاد ناحيه يا منطقه رستان9هش پرورش و آموزش در زير افراد از

 )ب ـ كارشناس مسؤول مدارس و مراكز غيردولتي )دبير شورا(الف ـ مدير يا رئيس آموزش و پرورش )رئيس شورا

 

  پ ـ معاون يا معاونان دوره تحصيلي مربوط

  ت ـ مسؤول انجمن اولياء و مربيان

  ث ـ منتخب شوراي مؤسسان مدارس غيردولتي

 ب شوراي مؤسسان مراكز غيردولتيج ـ منتخ

 بررسي رايب آن9 ابالغ از روز بيست مدت ظرف شده تعيين ريههـ مؤسس مي تواند اعتراض خود را نسبت به نرخ ش تبصره

 تأييد به است زمال كميته تصميم. نمايد تقديم مركزي نظارت و ريزي برنامه سياستگذاري9 شوراي تخصصي كميته به مجدد

 .برسد مردمي مشاركت هاي توسعه و غيردولتي مراكز و مدارس سازمان رئيس

تورالعمل دس مطابق ايشان حقوقي نماينده يا مؤسسان تشخيص با غيردولتي مركز و مدرسه ريههـ وجوه مربوط به ش31ماده 

( 31) ماده( پ) و( ب) ايهبند موضوع مراكز و مدارس دريافتي وجوه ساير. شود مي زينهه پرورش و آموزش وزارت هاي

نمايندگان انجمن اولياء و مربيان و نماينده معلمان  از تن دو مدير9 مؤسسان9 نماينده از مركب شورايي نظر زير قانون اين

 .شود مي زينههمدرسه 

 و آموزش بازرسي مورد و شود مي ثبت رسمي دفاتر در غيردولتي مراكز و مدارس و هزينه هاي در آمد هاـ كليه 32ماده 

نظيم و پس از تصويب ت مركز يا مدرسه مدير توسط ساله ز همهمراك و مدارس اين مالي تراز. گيرد مي قرار پرورش

 .گردد مي ارائه دارايي و اقتصادي امور اداره و پرورش و آموزش اداره به نهايي  تأييد و رسيدگي تهمؤسسان ج

 اولياء به قانون بر اضافه دريافتي و شهريه شده محسوب تخلف رسمي9 دفاتر از غير به دفاتري اثبات ومشاهده – تبصره

 .شود مي برخورد قانون همين برابر تکرار صورت در و گردد مي مسترد
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 سمدار حکم در عوارض و مالياتيو معافيت هاي خفيفات9 ترجيحات كليه ت ـ مدارس غيردولتي در برخورداري از35ماده 

 هستند. دولتي

( از %1درصد ) به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود ساالنه معادل چهار -5/3159,/31)اصالحي ,2ماده 

 شهريه دريافتي توسط مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي را دريافت و به حساب درآمدهاي اختصاصي ملي نزد خزانه

بودجه سنواتي در اختيار سازمان داري كل كشور واريز نمايد. وجوه واريزي از اين محل مطابق اعتبارات مصوب در قوانين 

خشي به ب مدارس و مراكز غيردولتي و توسعه مشاركتهاي مردمي قرار مي گيرد تا براي نظارت در مراكز يادشده و كيفيت

برخوردار هزينه شود. مبلغ دريافتي به عنوان علي الحساب ماليات  امور آموزشي و پرورشي غيردولتي مناطق محروم و كم

 .تلقي و در مفاصا حساب مالياتي آنان لحاظ گردد مراكز مذكور

دستورالعمل نحوه دريافت و هزينه كرد وجوه موضوع اين ماده به تصويب شوراي سياستگذاري9 برنامه ريزي و  -3تبصره 

 .نظارت مركزي مي رسد

و بودجه كشور ارائه وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش نحوه اجراي اين ماده را به سازمان برنامه  -2تبصره 

 .دهد

 :مدير مدرسه و مركز آموزشي و پرورشي بايد داراي شرايط زير باشد -23ماده 

  :ـ شرايط عمومي الف

  نايرا اسالمي تابعيت جمهوري-3

 شهرت ايمان و برخورداري از حسن  سالم9ـ اعتقاد و التزام عملي به مباني و احکام ا2

  واليت فقيهـ التزام عملي به قانون اساسي و 1

  يغيرقانون و منحرف گرو هك هاي  عدم وابستگي به رژيم گذشته ياـ 1

  ـ نداشتن پيشينه كيفري مؤثر 5

  .ـ سالمت رواني و نداشتن نقص عضوي كه مانع انجام وظيفه است 6

  ـ نداشتن مانع از نظر نظام وظيفه عمومي براي مردان7

  نمردا براي تاهل -2

  يپرورش و آموزشي 9فرهنگيـ حسن سابقه 5

 ـ تطابق جنسيت مدير مدرسه با دانش آموزان,3

  :ـ شرايط اختصاصي ب
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 وسطت پرورشي و آموزشي مركز مدير شرايط و است دولتي مدرسه همانند مديرشرايط اختصاصي مدير مدرسه غيردولتي 

 .آموزش و پرورش تعيين مي شود عالي شوراي

 هب متجاهر بايد ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون در شده شناخته دينياقليت هاي ص ـ مديران مدارس مخت3تبصره 

 وردم نمايندگان يا هستند ايران مقيم و تابع كه خود رسمي مراجع توسط و نباشند عمومي انظار در اسالمي احکام نقض

 .رت آموزش و پرورش معرفي مي شوندوزا به ايشان تأييد

پرورشي غيردولتي خارج از كشور بايد مجوز اقامت قانوني كشور مورد نظر را ـ مدير مدرسه و مركز آموزشي و 2تبصره 

 .دارا باشد

 يا طقهمن پرورش و آموزش ابالغ و تأييد و مؤسس ه پيشنهادي غيردولتي بآموزشي و پرورشـ مدير مدرسه و مركز 22ماده 

 .است بالمانع مؤسس درخواست با آن تمديد و شود مي تعيين شهرستان

 رشپرو و آموزش مؤسس9 درخواست با نشود صادر مدير ابالغ 9پيشنهادكه ظرف مدت دو ماه از تاريخ  در صورتيـ 3تبصره 

 .گيرد مي تصميم شده پيشنهاد افراد مورد در روز پانزده مدت ظرف استان

 وزارت گزينش توسط او صالحيت تأييد نباشد پرورش و آموزش رسمي مستخدم 9پيشنهاديـ در صورتي كه مدير 2تبصره 

 .است الزامي پرورش و آموزش

 اساس بر خدماتي و اداري پرورشي9 آموزشي9 ايهـ به كارگيري كاركنان مدارس و مراكز غيردولتي اعم از نيرو21ماده

و تأييد مؤسس يا نماينده حقوقي مؤسسان امکان پذير است.  مدير ادهپيشن به پرورش و آموزش گزينشي و علمي ضوابط

 .است الزامي پرورش و آموزش گزينش نظر اعالم جهتعرفي كاركنان غيررسمي توسط مدير م

 بر ونقان شمول كه مؤسساتي و دولت به وابسته ايه سازمان دولتي9 مؤسسات 9وزارتخانه ها ـ مأموريت مستخدمان21ماده 

 مدارس ناي تقاضاي به بنا غيردولتي مدارس به آموزشي9 سابقه داراي اسالمي انقالب نها هاي ام است ون ذكر مستلزم آن ها

 مزاياي و حقوق. است پذير امکان معاون و مدير عنوان به مربوط مقررات و قوانين رعايت با ربط ذي دستگاه موافقت و

يردولتي توسط اين مدارس يا دستگاه مذكور قابل غ مدرسه با ربط ذي اجرائي دستگاه توافق حسب افراد اين مستمر

 تگيبازنشس و ديگر مشابه عنوان رهپرداخت است. سابقه خدمت در مدارس غيردولتي از لحاظ گروه9 رتبه9 پايه9 درجه يا 

 .شود مي منظور آنان دولتي سوابق جزء مقررات طبق وظيفه و

ـ كاركنان تمام وقت فاقد پوشش بيمه اي مدارس و مراكز غيردولتي از مزاياي قانون تأمين اجتماعي برخوردار مي 29ماده 

 هستند. ادهم اين در مقرر ايهشوند. كاركنان پاره وقت فاقد پوشش بيمه اي نيز به نسبت ساعات انجام كار مشمول حمايت 

حمايت از  صندوق اعتبارات محل از غيردولتي مدارس غيررسمي كاركنان و مؤسس سهم ـ بخشي از حق بيمه3تبصره 

 .توسعه مدارس غيردولتي قابل پرداخت است

ـ شرايط تمام وقت يا پاره وقت بودن كاركنان غيررسمي مدارس و مراكز غيردولتي در آيين نامه اجرائي اين قانون 2تبصره 

 .مشخص مي شود
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به موجب قانون كار و ضوابط سمي و رسمي غيرموظف اين مدارس و مراكز ـ تعيين حقوق و مزاياي كاركنان غيرر21ماده 

 .بود خواهدآن 

 اي خدمت بدو تکميلي آموزشيدوره هاي  و مراكز غيردولتي موظفند رسـ معلمان9 مربيان و ساير كاركنان مدا21ماده 

 حسب مذكور افراد و مؤسسان توسطدوره ها  اين زينهه. بگذرانند پرورش و آموزش وزارت اعالم با را الزم خدمت ضمن

 .پرداخت مي شود وزارتخانه آن نظر

ـ وزارت آموزش و پرورش مي تواند براي ارتقاي سطح دانش معلمان9 مربيان و ساير كاركنان مدارس و مراكز  تبصره

 .گيردعهده  بر را مذكور ي دوره هايبرگزار زينههغيردولتي9 با اولويت مناطق محروم9 پرداخت تمام يا بخشي از 

 پذيرش ظرفيت كل از( ٪ ,2) درصد بيست حداقل ساله 9 همهت وجود دانش آموز داوطلب در محلـ در صور22ماده 

 .يابد مي اختصاص محل آن آموزان دانش به غيردولتي مدارس

 هك را آموزاني دانش دولت9 از دريافتي ايهـ مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي موظفند به ازاي كمك25ماده 

 9فرهنگيان اين مورد دانش آموزان خانواده وزش و پرورش ثبت نام كنند. درآم معرفي با ندارندشهريه  پرداخت امکان

 رد سرپرست بي افراد و( ر جبههد حضور سابقه ماه شش حداقل داراي رزمندگان و جانبازان آزادگان9 9) شهدا ايثارگران

 هستند. اولويت

ثبت نام دانش آموزان مذكور در اين ماده را شوراي سياستگذاري9 برنامه ريزي و نظارت مركزي تعيين ـ شرايط 3تبصره 

 .مي كند

 اين اجراي نحوه گزارش ساالنه است موظف مردمي مشاركت هاي و مراكز غيردولتي و توسعهـ سازمان مدارس 2تبصره 

 .دهد رائها مركزي نظارت و ريزي برنامه سياستگذاري9 شوراي به را ماده

سي و امتحانات مدارس غيردولتي و محتواي آموزشي و پرورشي و ورزشي در كتب پرورشي9 و آموزشي برنامه هاي -,1ماده 

 .مراكز غيردولتي طبق قوانين و مقررات عمومي وزارت آموزش و پرورش و مراكز آموزشي و پرورشي است

م زدر مناطق9 نواحي و محالت مختلف9 ظرف مدت سه ماه پس از الـ آيين نامه استقرار مدارس و مراكز غيردولتي 13ماده 

 .رسد مي وزيران يأته تصويب به پرورش و آموزش وزارت پيشنهاد االجراء شدن اين قانون با

ـ مؤسس مدرسه غيردولتي مي تواند مکان واحد آموزشي را با موافقت شوراي نظارت استان و رعايت آيين نامه  تبصره

 آنکه رب مشروط نمايد احسن به تبديل يا دهو مراكز غيردولتي در مناطق9 نواحي و محالت مختلف9 تغيير داستقرار مدارس 

 مکان از تر مرغوبهمسطح يا  مدارس تجهيز و نوسازي سازمان مقررات و ضوابط و قيمت نظر از جديد ساختمان و مکان

 .باشد قبلي ساختمان و

 :دائم مدرسه غيردولتي وضعيت مدرسه به شرح زير تعيين تکليف مي شودـ در صورت انحالل يا تعطيلي 12ماده 

 مدرسه اولويت با و آموزشي كاربري باهميشه  ردد9 برايربري آموزشي احداث مي گالف ـ مدارسي كه در زمين با كا

  .شود مي استفاده
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 احداث اي و خريداري قانون اين وعموض بانکيتسهيالت  بري غيرآموزشي و با استفاده ازب ـ مدارسي كه در زمين با كار

 مؤسس آورده و دريافتيتسهيالت  ميزان با متناسب عامل9 بانك با حساب تسويه وتسهيالت   بازپرداخت از پس گردد9 مي

  .ماند مي باقي مدرسه عنوان به سال 32 ده تا پنج مدت به

 احداث اي و خريداري دولت حمايتي و بانکي تسهيالت ي غيرآموزشي و بدون استفاده ازپ ـ مدارسي كه در زمين با كاربر

 .ه مدت يك دوره تحصيلي به عنوان مدرسه باقي مي ماندب حداقل گردد9 مي

 ملك باشد9 نداشته فعاليت ادامه امکان مؤسس دليلي9 ره به چنانچه ماده اين( ب) و( الف) بند هاي ـ در مورد3تبصره 

 .گردد مي واگذار پرورش و آموزش يا و ديگر شرايط واجد مؤسس به نظر مورد

در صورت انحالل يا تعطيلي دائم مدرسه و وجود شرايط مقرر در بندهاي )الف( و )ب( اين ماده و تأييد شوراي  -2تبصره 

سياستگذاري9 برنامه ريزي و نظارت مركزي9 مؤسس موظف است فروش يا اجاره ملك را از طريق انتشار آگهي به اطالع 

يط برساند. در صورتي كه هيچ مؤسس واجد شرايطي متقاضي خريد يا اجاره ملك نباشد9 آموزش و مؤسسان واجد شرا

پرورش مي تواند ملك مورد نظر را خريداري يا براي داير كردن مدرسه دولتي برابر قوانين و مقررات مربوط اجاره نمايد9 

ضعيت اجاره يا فروش ملك9 تصميم الزم را در غير اين صورت شوراي سياستگذاري و نظارت مركزي نسبت به تعيين و

 .اتخاذ مي كند

                        احکام اين ماده و تبصره هاي آن به مدارسي كه بر اساس قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي مصوب -1تبصره 

 .با اصالحات بعدي آن تأسيس شده اند و يا از تسهيالت بانکي استفاده كرده اند9 قابل تسري است 3111/ 1/ 35

در صورت فوت مؤسس9 ورثه قانوني او يا نماينده آنان با دارا بودن شرايط مؤسس و پس از احراز صالحيت9 مي  -11ماده 

توانند فعاليت مدرسه را ادامه دهند و اگر فاقد شرايط بودند يا تمايلي به ادامه فعاليت نداشتند بايد پس از پايان سال 

( اين قانون و تبصره هاي آن اقدام كنند. در اين صورت 12عايت ماده )تحصيلي9 نسبت به فروش9 اجاره يا واگذاري آن با ر

 .مدرسه تا پايان سال تحصيلي زير نظر آموزش و پرورش به فعاليت خود ادامه مي دهد

كاركنان غيررسمي مدارس و مراكز غيردولتي اعم از بازنشسته9 حق التدريس9 قراردادي پاره وقت و تمام وقت  -11ماده 

تکاب تخلف اداري مشمول مقررات قانون رسيدگي به تخلفات اداري مي باشند. مرجع صالح براي رسيدگي در صورت ار

به تخلفات اين دسته از كاركنان هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مستقر در ادارات آموزش و پرورش است. مجازات 

در  مذكور اداري مجازات هاي ولتي كه جانشينهاي اداري قابل اعمال در مورد كاركنان غيررسمي مدارس و مراكز غيرد

  :قانون رسيدگي به تخلفات اداري مي شود9 عبارت است از

  الف ـ اخطار كتبي بدون درج در پرونده

  هپروند در درج با مراههب ـ توبيخ 

 لسا سه تا مركز يا مدرسه سطح در مديريت و حساسپست هاي  مقام يا محروميت از انتصاب درپ ـ تنزل 

  ناستا يا شهرستان ارس و مراكز غيردولتي يك منطقه9محروميت از اشتغال در مدت ـ 
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  ث ـ محروميت موقت از اشتغال در مدارس و مراكز غيردولتي تا سه سال

 ج ـ محروميت دائم از اشتغال در مدارس و مراكز غيردولتي

و پرورشي غيردولتي9 مشمول اين ماده  كاركنان رسمي غيرموظف و بازنشسته شاغل در مدارس و مراكز آموزشي -3تبصره 

 .مي باشند

آراي هيأت بدوي در موارد حکم به مجازات مذكور در بندهاي )ث( يا )ج( اين ماده قابل تجديدنظرخواهي در  -2تبصره 

 .هيأتهاي تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري است

 تکاليف از تخلف صورت در غيردولتي مراكز و مدارس مؤسسان و مديران مورد در اعمال قابل مجازات هاي -19ماده 

 مدارس با متناظر 3112/ 5/ 1 مصوب اداري تخلفات به رسيدگي قانون( 2) ماده در مندرج موارد قانون9 اين در مندرج

  :رش به شرح زير مي باشدپرو و آموزش وزارت طرف از شده ابالغ مقررات ساير و غيردولتي

  مؤسسالف ـ اخطار كتبي به مدير يا 

  هپروند در درج با ه همراهب ـ توبيخ مدير يا مؤسس

  پ ـ عزل مدير و محروميت از مديريت در مدارس و مراكز غيردولتي از يك تا سه سال

  ت ـ محروميت دائم مدير از مديريت مدارس و مراكز غيردولتي

  ث ـ تعطيلي موقت مدرسه يا مركز از يك تا سه سال

  دائم مدرسه يا مركزج ـ لغو مجوز تأسيس و تعطيلي 

  چ ـ محروميت موقت مؤسس از تأسيس مدرسه يا مركز غيردولتي تا پنج سال

 ح ـ محروميت دائم مؤسس از تأسيس مدرسه يا مركز غيردولتي

 .رسيدگي به تخلفات مديران و مؤسسان توسط شوراي نظارت استان انجام مي گيرد -3تبصره 

( اين قانون انجام مي شود و تا 22ب مدير جديد به روش مذكور در ماده )در صورت عزل مدير مدرسه9 انتخا -2تبصره 

تعيين مدير جديد9 اداره مدرسه حداكثر تا پايان سال تحصيلي برعهده مدير موقتي است كه توسط آموزش و پرورش با 

ره آن مركز به اولويت كاركنان همان مدرسه مشخص مي شود. در صورت عزل مدير مركز آموزشي يا پرورشي9 نحوه ادا

 .تشخيص آموزش و پرورش استان است

( اين 22در صورت تأييد رأي شوراي نظارت استان مبني بر تعطيلي مدرسه غيردولتي9 اداره آن مطابق ماده ) -1تبصره 

 .قانون تا پايان سال تحصيلي و براي مراكز آموزشي و پرورشي تا پايان نيم سال برعهده آموزش و پرورش است

آراي شوراي نظارت استان ظرف مدت ده روز از تاريخ صدور9 توسط مديركل آموزش و پرورش استان ابالغ مي  ـ11ماده 

 ركزيم نظارت و ريزي برنامه سياستگذاري9 شوراي در يهشود و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابالغ9 قابل تجديدنظرخوا
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االجراء است و ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابالغ9 در ديوان  راء شوراي مذكور در صورت تأييد و ابالغ9 قطعي و الزمآ. است

 .عدالت اداري قابل شکايت است

( آيين نامه اصالحي ثبت 3و ماده ) 3133( قانون تجارت مصوب 921ـ با حفظ اصل حاكميت دولت9 ماده )11ماده 

ماهيت  موزشي و پرورشي كه بابا اصالحات بعدي آن9 بر مدارس و مراكز آ 3111تشکيالت و مؤسسات غيرتجارتي مصوب 

 .است تسري قابل شوند9 مي اداره و تأسيس حقوقي اشخاص توسط قانون اين مطابق و غيردولتي

ر شده9 ظرف مقر خاصي اجرائي نامه آيين يههـ آيين نامه اجرائي اين قانون9 غير از مواردي كه در برخي مواد ت12ماده 

 .رسد مي وزيران يب هيات تصو به پرورش و آموزش وزارت پيشنهاددت سه ماه پس از ابالغ آن با م

          مصوب آزاد علمي ايهھآموزشگا امتياز تجديد و تأسيس اجازه صدور به مربوط هزينه هاي ـ قانون اجازه أخذ15ماده

مجمع تشخيص مصلحت نظام و قانون اصالح قانون  3111/ 1/ 35 مصوب غيرانتفاعي مدارس تأسيس قانون 31119/ 5/ 3

 .از زمان الزم االجراء شدن اين قانون نسخ مي شوند 3121/ 9/ 1تأسيس مدارس غيرانتفاعي مصوب 

يك هزار و  آذرماهچهاردهم  مورخ يکشنبه روز علني جلسه در تبصره و چل و چهار بر سي و نه مادهون فوق مشتمل قان

 .رسيد شوراي نگهبان به تأييد 3159/ 5/ 31يخ شوراي اسالمي تصويب شد و در تار مجلسسيصدو نود و پنج 

 


